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Không Khoan Dung Cho Pháo Hoa Bất Hợp Pháp 

ROSEMEAD, CA –Chính quyền Thành Phố có luật không khoan dung đối với pháo hoa bất hợp 

pháp nhưng cho phép bán và sử dụng pháo hoa hợp pháp, có thể xác định được bằng dấu nhãn "Safe 

and Sane" của California Fire Marshal. Pháo hoa hợp pháp có thể mua được từ ngày 28 tháng 6 đến 

ngày 4 tháng 7. Pháo hoa nào không mua tại gian hàng cộng đồng là bất hợp pháp. Pháo hoa mua ở 

một tiểu bang khác, qua internet hoặc từ bất kỳ nguồn nào khác có thể là bất hợp pháp. Bất kỳ pháo 

hoa nào phóng lên không trung, phóng xa trên mặt đất hoặc phát nổ là bất hợp pháp khi bán hoặc sở 

hữu và sẽ bị phạt $1.000 hoặc bị cả bắt giữ. 

 

Thành Phố Rosemead muốn người dân tận hưởng Ngày Lễ Độc Lập an toàn và yêu cầu bạn nhớ 

những điều sau: 

 

• Thành Phố có luật "Không Khoan Dung" đối với việc sử dụng hoặc sở hữu pháo hoa bất hợp 

pháp; 

• Tiền phạt từ $1000 (Chương RMC 8.28.110 - Pháo hoa); 

• Chủ sở hữu tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm nếu sử dụng pháo hoa bất hợp pháp trên 

lãnh thổ nhà đất của họ hoặc nếu có pháo hoa bất hợp pháp trong tay người khác; 

• Việc sử dụng pháo hoa bị cấm trong tất cả các công viên Thành Phố; 

• Nghiêm cấm sở hữu bất kỳ pháo hoa nào của bất kỳ ai dưới mười tám (18) tuổi; 

• Việc bắn pháo hoa "an toàn và lành mạnh" phải có sự hiện diện của người lớn có trách nhiệm; 

và 

• Việc bắn pháo hoa "an toàn và lành mạnh" chỉ được phép vào ngày 3 tháng 7 và ngày 4 tháng 

7, từ 7g00 sáng đến 11:59 tối. Bắn pháo trước hoặc sau thời gian này đều bị cấm và có thể bị 

cấp giấy phạt của Thành Phố. 

 

Do đại dịch vi-rút corona chủng mới, Thành Phố sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh năm 

nay. Vui lòng tiếp tục tuân thủ tất cả các nhiệm vụ do Quận Hạt yêu cầu. Thực hành duy trì khoản 

cách với người khác và chỉ tụ tập với những người sống chung nhà với bạn. Để báo cáo hoạt động 

bắn pháo hoa bất hợp pháp, xin vui lòng bấm vào đây và báo cáo theo mục Quy Tắc Thực Thi: Sử 

Dụng Pháo Hoa Bất Hợp Pháp, hoặc bằng cách gọi An Toàn Công Cộng theo số (626) 569-2292. Tất 

cả các báo cáo được giữ nặc danh. 
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