
 

 

 دیوالی اور نیو ایئرز ایوو کے لیے فائر ورکس وینڈرز کی تربیت آن الئن کھل گئی ہے 

  

دیا ہے، جو اس سال دیوالی  شروع کر عمل ی ینڈرز کے لیے اپنا آن الئن تربیت سٹی آف برامپٹن نے ایسے و  – ( 2020اکتوبر  6برامپٹن، آن )
 بازیاں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔اور نیو ایئرز ایوو کے لیے آتش 

 یہ تربیت الزمی ہے اور وینڈرز کو فروخت کا الئسنس دیے جانے سے پہلے اس کورس کی تکمیل ضروری ہے۔ 

پر کال کر سکتے ہیں یا   905.874.2740کورس کے لیے رجسٹر ہونے کے لیے، وینڈرز برامپٹن فائر پریوینشن ڈیویژن کو 
fire.prevention@brampton.ca  پر ای میل کر سکتے ہیں اور انہیں کورس کی تفصیالت بذریعہ ای میل بھیج دی جائیں گی۔ 

 حت و سالمتی کی حدود کی وجہ سے، تربیت پانچ آسان مرحلوں میں آن الئن فراہم کی جائے گی: کے لیے ص 19-کوِوڈ

 فائر ورکس ریٹیلر کورس کے لیے ادائیگی جمع کرائیں اور آگ سے حفاظت کے معائنے کے لیے درخواست دیں  2020 .1
 فائر ورکس ریٹیلر ٹریننگ ویڈیو دیکھیں  .2
 فائر ورکس ریٹیلر سوالنامہ مکمل کریں  .3
 پر رابطہ کریں۔  licensing@brampton.caالئسنس کی درخواست اور رجسٹریشن کی فیس جمع کروائیں۔ تفصیالت کے لیے  .4
  ضروری ہے۔فائر ورکس ریٹیلر الئسنس سٹی ہال سے بذات خود حاصل کریں۔ سٹی ہال تشریف النے سے پہلے وقت لینا  2020 .5

آتش بازیوں کے وینڈرز کے لیے تربیت میں فروخت کے لیے اجازت شدہ آتش بازیوں کی اقسام، ذخیرہ کرنے کے لیے قواعد، دکان میں لگانا 
 اور فروخت کرنا، گاہکوں کی آئی ڈی کے تقاضے اور خریداروں کو تقسیم کے لیے حفاظتی رہنما ہدایات شامل ہوتی ہیں۔

وینڈرز کو یہ بھی ذہن    وینڈرز کے لیے، ہر جگہ سے کم از کم ایک آپریٹر کے لیے کورس مکمل کرنا ضروری ہے۔   مختلف مقامات والے
   دوپہر تک ہے۔ 2020اکتوبر  23میں رکھنا چاہیے کہ آگ سے حفاظت کے معائنے کے لیے درخواست دینے کا آخری وقت بروز جمعہ، 

صرف کم حد والی    -وکٹوریا ڈے، کینیڈا ڈے، دیوالی اور نیو ایئرز ایوو   -سٹی آف برامپٹن کا فائر ورکس بائی الء سال میں صرف چار مرتبہ  
 فٹ سے کم جاتی ہیں( کی اجازت دیتا ہے۔   10میٹرز یا  3آتش بازیوں )جو جالئے جانے پر  
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

brampton.caMonika.Duggal@ |3426 -874-905 
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