
 

 

 

બ્રમે્પટનમ ાં રૂબરૂમ ાં અન ેવર્ચ્યઅુલ સમર કમે્્સનયાં રજીસ્ટ્રશેન 

જૂન 7 ન ાં રોજ શરૂ થ ્ છે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરર્ો (જૂન 4, 2021) – આ ઉન ળ મ ાં, બ્રેમ્પટન રરરિએશન રૂબરૂમ ાં અન ેવર્ચ ય્અુલ સમર કમે્્સ જયલ ઇ 5 થી સ્ટેમ્બર 3 

સયધી કરશ.ે બ્રેમ્પટનવ સીઓ મ ટ ેરજીસ્ટ્રેશન સોમવ ર, જૂન 7 ન ાં રોજ, સવ ર ે6 વ ગ્્ થી શરૂ થશ.ે 

રૂબરૂમ ાં સમર કમે્્સ 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનન  નવ જેટલ  રરરિએશન સેન્ટસ ુબ ળકો અન ેજયવ નો મ ટે રૂબરૂમ ાં સમર કેમ્્સનયાં આ્ોજન કરશે. આ કમે્્સમ ાં પ્રવૃત્તિઓ 

જેમ કે ગેમ્સ, સ્ટ્પોર્ટસુ, િ ફ્ટર્ટસ અને ઘણી બધીનો સમ વેશ થ ્ છે, જે સોમવ રથી શયિવ ર સવ ર ે8:45 થી સ ાંજે 5:15 વ ગ્્  સયધી અને 

ઓગસ્ટ્ટ 2 થી શરૂ થત  અઠવ રિ્ મ ાં ઓછ ાં સમ્ મ ટે ચ લશ.ે 

અત્્ ર ેગવમને્ટ ઓફ કેનેિ એ રૂબરૂમ ાં સમર કમે્્સ ્ોજવ ની પરવ નગી આપી છે. પીલ પત્તલલક હેલ્થન  મ ગુદશનુ પ્રમ ણ ેસહભ ગીઓ અને 

કમુચ રીગણનયાં આરોગ્્ અને સયરક્ષ ની ખ તરી કરવ  સીટી ઓફ બ્રમે્પટન વધ ર ન  પ્રોટોકૉલ્સનો અમલ કરી રહ્યાં છે. સહભ ગીઓએ ઇનિોસુમ ાં 

બધ ાં સમ્ે, અને આઉટિોસમુ ાં વ્્ત્તતતઓ વર્ચચે શ રીરરક અાંતર જાળવવયાં શત્ ન હો્ ત્્ ર ેફેસ મ સ્ટ્તસ પહેરવ  અત્તનવ ્ુ છે. કમે્પસુન ેજૂથોમ ાં 

ત્તવભ જીત કરવ મ ાં આવશ ેજેથી તેઓ એકબીજા સ થ ેપ રસ્ટ્પરરક સાંવ દ કરી શકશ ેનહીં. વધ રે તીવ્ર સફ ઇ ક ્ુપદ્ધત્તતઓ, દરરોજ તપ સ, અન ે

ઘણાં બધયાંનો અમલ કરવ મ ાં આવશે. 

રૂબરૂમ ાં સમર કેમ્પ મ ટ ેઆરોગ્્ અન ેસયરક્ષ ને લગતી બ બતો પર પૂરી ત્તવગતો મ ટે અહીં ત્તતલક કરો. 

ફી અલગ અલગ છે. નોંધણી કર વવ  311 નાંબર પર કૉલ કરો અથવ  વેબસ ઇટ જયઓ, www.brampton.ca/reccamps. 

વર્ચ્યઅુલ સમર કમે્્સ 

બ્રેમ્પટનમ ાં સતત બીજા વર્ષે, બ ળકો અને જયવ ત્તન્ ઓ વર્ચ ય્ુઅલ સમર કમે્્સ મ ટે નોંધણી કર વી શક ેછે. કેમ્્સ સોમવ રથી શયિવ ર રદવસ દીઠ 

1.5 કલ ક મ ટે ચ લે છે, જેમ ાં શરૂઆતનો સમ્ પ્રોગ્ર મ પ્રમ ણ ેબદલ ્ છે. ત લીમબદ્ધ બ્રેમ્પટન રરરિએશન ઇન્સ્ટ્રતટસ ુબધ ાં પ્રોગ્ર મ્સની 

આગેવ ની WebEx મ રફત ેકર ેછે. 

અઠવ રિક વર્ચ ય્ુઅલ કેમ્પમ ાં ભ ગ લેવ ની ફી $75 છે, જેમ ાં પરત ન કરવ ની $25 મૂલ્્ની મટીરર્લ રકટ સ મેલ છે. મટીરર્લ રકટ સ થે 

થન ર  વર્ચ ય્ુઅલ કેમ્્સ મ ટ ેરકટ કમે્પ શરૂ થત  પહેલ ાં અવશ્્ લઇ જવી. સહભ ગીઓને ત્તપક-અપ સ્ટ્થળો અને સમ્ સાંબાંત્તધત ત્તવગતો 

ઇન્સ્ટ્રતશન ઇમેઇલમ ાં આપવ મ ાં આવે છે. 

વર્ચ ય્ુઅલ કમે્પ મ ટે નોંધણી કર વવ ની છેલ્લી ત રીખ કમે્પ શરૂ થત  પહેલ ાંન  શયિવ ર સયધીની છે. નોંધણી કર વવ  311 નાંબર પર કૉલ કરો 

અથવ  વેબસ ઇટ જયઓ, www.brampton.ca/reccamps. 
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/COVID-19-Health-Safety-Information-Camp-Summer-Fun.aspx
http://www.brampton.ca/reccamps
http://www.brampton.ca/reccamps


 

 

 

 

                                                                                                    ત્તમરિ્  સાંપક ુ: 

મોત્તનક  દયગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્િુનેટર, ત્તમરિ્  એન્િ કમ્્યત્તનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્્ૂહ ત્મક સાંવ દ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

 

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

