
 

 
 

 

 

 

 کینیڈا ڈے پر آتش بازی محفوظ طریقے سے استعمال کریں 
  

سٹی آف برامپٹن رہائشیوں کو کینیڈا ڈے پر آتش بازی کا استعمال کرتے ہوئے محفوظ رہنے کی اہمیت یاد     –( 2021جون  25برامپٹن، آن )
 دالتا ہے۔ 

 
اگر رہائشی بیرونی جگہوں پر دوستوں یا خاندان کے ساتھ جمع ہونے کو منتخب کریں، تو ان سے درخواست ہے کہ صحت و تحفظ کو ذہن  

پر صوبے کی جانب سے معموالت زندگی کو دوبارہ بحال کرنے کے   12:01جون کو رات 30میں ضرور رکھیں۔ برامپٹن بروز بدھ، 
افراد تک محدود ہے۔ اندورنی  25ا۔ دوسرے مرحلے کے مطابق، بیرونی سماجی اجتماعات کی حد دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائے گ

اجتماعات کی حد پانچ لوگوں تک محدود ہے، بشمول دوسرے مختلف گھرانوں سے تعلق رکھنے والے اراکین۔ اپنے پیاروں اور کمیونٹی کو  
 مل کریں اور جب ایسا کرنا مشکل ہو تو ماسک پہنیں۔ محفوظ رکھیں۔ بہتر حفظان صحت اور جسمانی فاصلہ بندی پر ع

 
 آتش بازی سے حفاظت 

کینیڈا ڈے سال کے ان چار مواقع میں سے ایک ہے، جن کے دوران برامپٹن میں ذاتی امالک پر پرمٹ کے بغیر چھوٹی حد والی آتش بازی  
 یو ایئرز ایوو پر بھی اجازت ہے۔ کی اجازت ہے۔ ضمنی قانون کے تحت، آتش بازیوں کی وکٹوریہ ڈے، دیوالی اور ن 
فٹ( سے کم دور جاتی ہیں )مثال فأونٹینز، ویلرز، گرأونڈ   10چھوٹی حد والی آتش بازیاں وہ ہوتی ہیں، جنہیں جب لگایا جائے، تو وہ تین میٹر )

 سپنرز، سپارکلرز(۔ یہ تقریباً برامپٹن ٹرانزٹ بس یا باسکٹ بال کی ِرنگ کی اونچائی تک جاتی ہیں۔
  دیگر تمام راکٹ کی قسم کی آتش بازیاں برامپٹن میں ممنوع ہیں۔ سٹی رہائشیوں کو یاد دہانی کراتا ہے کہ سڑکوں، سائیڈ واکس، سٹی پارکس

 کے اندر یا میونسپل یا اسکول کی امالک پر آتش بازیاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 
 

 ل میں، آپ کو ان حفاظتی تدابیر پر الزمی عمل کرنا چاہیے: نجی امالک پر چھوٹی حد والی آتش بازیوں کے استعما

 پانی کا ایک برتن یا ہوز الئین دستیاب ہونی چاہیے، جو آتش بازیوں کو بجھانے کے لیے پانی سے بھرا ہو۔  •
 کبھی بھی اپنے ہاتھ میں سپارکلر کے عالوہ کوئی دیگر آتش بازی نہ جالئیں یا پکڑیں نہیں۔  •
 بھی دوسروں پر نہ پھینکیں یا رخ نہ موڑیں۔آتش بازی کو کبھی  •
 سپارکلرز کو استعمال کرنے کے بعد، پھینکنے سے پہلے پوری طرح ٹھنڈہ ہونے کے لیے پانی کے کسی برتن میں ڈال دیں۔  •
 آتش بازیوں کو پھینکنے سے پہلے انہیں پوری طرح ٹھنڈا ہونے دیں۔  •

ی فروش نہیں ہیں۔ ہم آپ کو تجویز دیں گے کہ آتش بازی کا سامان صرف الئسنس یافتہ  حالیہ طور پر برامپٹن میں کوئی بھی رجسٹرڈ آتش باز
 فروخت کنندگان سے ہی خریدیں۔

   ۔مالحظہ کریں www.brampton.ca/fireworksآتش بازی سے تحفظ اور ضمنی قوانین کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے 
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 میڈیا کنٹیکٹ
 مونیکا ڈوگال 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن
Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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