
 

 

Mở khóa đào tạo trực tuyến cho nhà cung cấp pháo hoa 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 15 tháng 4 năm 2021) –Thành Phố Brampton đã mở khóa đào tạo trực 
tuyến cho các nhà cung cấp có ý định bán pháo hoa trong năm nay. 
 
Khóa đào tạo này là bắt buộc và các nhà cung cấp phải hoàn thành khóa học để được cấp phép bán 
hàng. 
 
Để đăng ký khóa học, các nhà cung cấp có thể gọi cho bộ phận Phòng Chống Cháy Nổ của Brampton 
theo số 905.874.2740 hoặc gửi email đến địa chỉ fire.prevention@brampton.ca và thông tin chi tiết về 
khóa học sẽ được gửi qua email cho người đăng ký. 
 
Do các hạn chế về sức khỏe và an toàn được áp dụng để đối phó với COVID-19, khóa đào tạo sẽ được 
cung cấp dưới hình thức trực tuyến với năm bước đơn giản: 

1. Thanh toán cho khóa học Nhà Bán Lẻ Pháo Hoa Năm 2021 và đăng ký kiểm tra phòng ngừa hỏa 
hoạn 

2. Xem Video Đào Tạo Nhà Bán Lẻ Pháo Hoa 
3. Hoàn thành Bảng Câu Hỏi Dành Cho Nhà Bán Lẻ Pháo Hoa 
4. Nộp đơn xin cấp phép và phí đăng ký. Liên hệ với licensing@brampton.ca để biết thêm chi tiết. 
5. Nhận Giấy Phép Nhà Bán Lẻ Pháo Hoa Năm 2021 trực tiếp từ Tòa Thị Chính. Các cuộc hẹn là 

bắt buộc trước khi đến thăm Tòa Thị Chính và có thể được đặt trước 
tại www.brampton.ca/skiptheline. 

Khóa đào tạo cho nhà cung cấp pháo hoa bao gồm nội dung về các loại pháo hoa được phép kinh 
doanh, quy tắc lưu trữ, trưng bày và buôn bán, các yêu cầu về ID khách hàng và hướng dẫn an toàn để 
phân phối cho người mua. 
 
Đối với các doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh, mỗi địa điểm kinh doanh cần có ít nhất một nhà 
quản lý hoàn thành khóa học.  Các nhà cung cấp cũng phải lưu ý các thời hạn sau để đăng ký kiểm tra 
phòng ngừa hỏa hoạn: 

• Thứ Sáu, ngày 30 tháng 4 năm 2021 đối với pháo hoa Ngày Victoria 
• Thứ Sáu, ngày 11 tháng 6 năm 2021 đối với pháo hoa Ngày Canada 
• Thứ Sáu ngày 15 tháng 10 năm 2021 đối với pháo hoa Lễ Hội Diwali 
• Thứ Sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2021 đối với pháo hoa Đêm Giao Thừa 

  

Quy Định về Pháo Hoa của Thành Phố Brampton chỉ cho phép bán và sử dụng cho mục đích cá nhân 
các loại pháo hoa tầm ngắn (những loại có xu hướng bay dưới 3 mét hoặc 10 foot khi được thắp sáng) 
bốn lần một năm -  Ngày Victoria, Ngày Canada, Lễ Hội Diwali và Đêm Giao Thừa. 
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LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

Monika Duggal 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & 
Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=fire.prevention@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/fire-prevention/Pages/Fire-Prevention-Service-Request.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/fire-prevention/Pages/Fire-Prevention-Service-Request.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=licensing@brampton.ca
http://www.brampton.ca/skiptheline
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

