
 

 

 آتش بازی کے سامان کے فروخت کنندگان کی آن الئن ٹریننگ کا آغاز ہو گیا ہے

نومبر کو   4سٹی آف برامپٹن کا آن الئن تربیتی عمل ان فروخت کنندگان کے لیے کھال اور دستیاب ہے جو   – ( 2021اکتوبر  7برامپٹن، آن )
دسمبر کو نئے سال کے موقع پر آتش بازی کا سامان فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح کی تربیت   31دیوالی کے موقع پر اور 

 ے کے لیے بھی دستیاب کرائی گئی تھی۔سال کے اوائل میں وکٹوریہ ڈے اور کینیڈا ڈ

 آتش بازی کا سامان فروخت کرنے کا الئسنس حاصل کرنے کے لیے ٹریننگ الزمی ہے اور اس کورس کو مکمل کرنا ضروری ہے۔
 

پر کال کر   905.874.2740فروخت کنندگان برامپٹن فائر پریوینشن ڈویژن کو دلچسپی رکھنے والے  اس کورس میں رجسٹر ہونے  کے لیے 
 کر  میل ای  تفصیالت  کی کورس  کو دہندگان درخواست  اور ہیں، سکتے بھیج میل  ای پر fire.prevention@brampton.ca سکتے ہیں یا

 گی۔ جائیں دی
   

کی وجہ سے صحت و تحفظ کی الگو شدہ پابندیوں کی بناء پر یہ تربیتی کورس درج ذیل پانچ آسان مراحل میں آن الئن طور پر پیش   19-کووڈ
 کیا جائے گا: 

 کے درخواست دیں۔  فائر انسپیکشن فائر ورکس ریٹیلر کورس کے لیے ادائیگی جمع کرائیں اور  2021 .1
 یڈیوز دیکھیں فائر ورکس ریٹیلر ٹریننگ و .2
 فائر ورکس ریٹیلر سوالنامہ مکمل کریں  .3
 پر رابطہ کریں۔ licensing@brampton.ca الئسنس کی درخواست اور رجسٹریشن فیس جمع کرائیں۔ تفصیالت کے لیے .4
فائر ورکس ریٹیلر الئسنس وصول کریں۔ سٹی ہال میں تشریف النے سے پہلے اپوائنٹمنٹ لینا  2021سٹی ہال سے ذاتی طور پر  .5

 ۔ بک کرائی جا سکتی ہے www.brampton.ca/skiptheline الزمی ہے اور بذریعہ

میں فروخت کے لیے منظور شدہ آتش بازیوں کی اقسام، ذخیرہ کرنے، نمائش اور فروخت  سامان آتش بازی کے فروخت کنندگان کی تربیت 
 کے قواعد، خریداروں کے لیے شناخت کی شرط اور ڈسٹریبیوشن کے لیے حفاظتی رہنما خطوط شامل ہوں گے۔ 

 
یک آپریٹر کو یہ کورس الزمی مکمل  ایسے فروخت کنندگان جو ایک سے زیادہ مقامات سے کام کرتے ہوں، ان کے ہر مقام سے کم از کم  ا

ہو سکتی ہے، فروخت کنندگان کو درج ذیل آخری   آن الئن فائر انسپیکشن کے لیے درخواست دینے کے حوالے سے، جو    کرنا چاہیے۔
 تاریخیں بھی الزمی نوٹ کرنی چاہیں:

 برائے دیوالی فائر ورکس  2021اکتوبر  15جمعہ،  •
 برائے نیو ایئرز ایوو فائر ورکس  2021دسمبر  10جمعہ،  •

کینیڈا ڈے، دیوالی اور نیو ایئرز ایوو کے    یعنی وکٹوریہ ڈے، -سٹی آف برامپٹن کے فائر ورکس بائی الز کے مطابق سال میں صرف چار بار 
فٹ سے بھی کم فاصلے پر جاتی ہو( کی فروخت اور ذاتی استعمال کی  10میٹر یا  3موقع پر صرف مختصر فاصلے والے آتشبازی )جو 

 اجازت ہوتی ہے۔ 
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 میڈیا کنٹیکٹ

mailto:fire.prevention@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/fire-prevention/Pages/Fire-Prevention-Service-Request.aspx
mailto:licensing@brampton.ca
http://www.brampton.ca/skiptheline
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/fire-prevention/Pages/Fire-Prevention-Service-Request.aspx


 

 

 مونیکا ڈوگال  
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
 
  

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

