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 ہے بنا رہیسٹی انتظامیہ فائر ورکس کو مزید محفوظ  سےفروخت کنندگان کی الزمی تربیت 

 
لیے، فائر ورکس کے فروخت  برامپٹن، آن: فائر ورکس کے محفوظ استعمال کو فروغ دینے اور حفاظتی عنصر کو برقرار رکھنے کے

کنندگان کو الئسنس جاری کرنے سے پہلے برامپٹن شہر ان کے لیے ایک ساالنہ الزمی کورس متعارف کروا رہا ہے۔ اس ساالنہ کورس میں 

( کی ID، کسٹمر کی آئی ڈی )ےاور فروخت کرن ےذخیرہ کرنے کے ضوابط، ڈسپلے کرن فروخت کے لیے دستیاب فائر ورکس کی اقسام،

 شرائط اور خریداروں کو فراہمی کے حوالے سے حفاظتی رہنما اصول شامل کیے جائیں گے۔

 
میں منظور کیا تھا اور فروخت کنندگان کا یہ کورس سٹی کی ان  2016فائر ورکس اور الئسنس کے متعلق نئے ضمنی قوانین کو کونسل نے 

 ابالغ اور ان کا نفاذ ہے۔ کاوشوں کا ایک حصہ ہے جن کا مقصد تجدید شدہ ضمنی قوانین کا 
 

برامپٹن فائر اینڈ ایمرجینسی سروسز ان کورسز کا انعقاد ضمنی قوانین کے نفاذ کے عملہ کے ساتھ مل کر کرے گی۔ برامپٹن میں فائر ورکس 

 کرنی ہو گی۔کی فروخت کے الئسنس کی ایک شرط کے طور پر فروخت کنندگان کو ہر سال کم از کم ایک تربیتی کورس میں الزمی شرکت 
 

 سرخیاں 

  :بجے بمقام چنگواکوسی  6ستمبر، آغاز شام  28و  14اپریل اور  27و  20کورس موسم بہار اور خزاں میں منعقد کیا جائے گا

 ۔  (Chinguacousy Park Ski Chalet, 9050 Bramalea Road)برامیال روڈ  9050پارک ِسکی چالیٹ، 

  ،سنٹرل پارک ڈرائیو  225کورس رجسٹریشن الزمی طور پر اس پتہ پر خود جا کر کروانی ہو گی: فائر الئف سیفٹی ایجوکیشن سنٹر

(Fire Life Safety Education Centre, 225 Central Park Drive) :رجسٹریشن فیس 905.874.2740، ٹیلیفون .

 ہے۔   $100

 مقامات پر موجود ہوں، ان کے لیے الزمی ہے کہ ہر مقام سے ان کے عملہ کا کم از کم  ایسے فروخت کنندگان جو ایک سے زیادہ

 ایک شخص یہ کورس مکمل کرے۔

 فائر ورکس فروخت کے الئسنس کی درخواست کے ساتھ کورس کی تکمیل کی سند منسلک کرنا الزمی ہو گا۔ 

 ،دیوالی یا نیو اِیئرز ایوو پر انہیں اپنی پراپرٹی پر صرف شارٹ  رہائشیوں کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وکٹوریہ ڈے، کینیڈا ڈے

 ۔(فٹ سے دور نہ جاتی ہو کی اجازت ہے 3رینج فائر ورکس )ایسی آتش بازی جو پھوڑنے کے بعد 

 اقتباسات 
نے والے فروخت یعنی استعمال کرنے والے رہائشیوں کی، فروخت کر –فائر ورکس میں حفاظت پر توجہ دینا ہر کسی کی ذمہ داری ہے 

کنندگان کی اور الئسنس کے اجراء و انسپیکشن اور ضمنی قوانین کے نفاذ کے لیے سٹی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔  فروخت کنندگان کے 

کورس کی مدد سے حفاظتی رہنما اصولوں کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی پھیلے گی جبکہ لوگ اپنی تقریبات کو ایک محتاط طریقے سے منا 

یں گے۔  برامپٹن کو ہم مضبوط شہری ترقی کا ایک مرکز بنا رہے ہیں اور تمام رہائشیوں کے لیے ایک محفوظ تر کمیونٹی کی تخلیق کے سک

 عمل میں رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔
 ( Linda Jeffreyمیئر لنڈا جیفری ) -

ی تصدیق کرتی ہیں مگر اس کے باوجود رہائشیوں کو اپنی ضمنی قوانین میں الئی جانے والی تبدیلیاں فائر ورکس کے ساتھ جڑے خطرات ک

فیملیز کے ساتھ مل کر اہم موقعوں کو منانے کی اجازت دی گئی ہے۔ فروخت کنندگان کا یہ کورس نئے ضمنی قوانین اور فائر ورکس کے 

ے حوالے سے درست اقدامات اٹھانے سے بارے میں آگاہی بڑھانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرے گا۔ فائر ورکس کی فروخت اور استعمال ک

 ممکنہ خطرات میں نمایاں کمی واقع ہو گی  
 (Michael Clarkفائر چیف مائیکل کالرک ) -

–30– 

 
 
 
 
 
 



 

 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89پزیر ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalٹن سوک ہاسپٹل )کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپ

مزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ William Osler Health Systemاوسلر ہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 

 

 
 
 
  

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

