
 

 

 

બ્રમે્પટન રિરિએશન સને્ટસસમ ાં સપ્ટમે્બિ 1 થી શરૂ થત  ફૉલ પ્રોગ્ર મ્સ મ ટ ેરૂબરૂમ ાં નોંધણી કિ વો 

  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (ઓગસ્ટ 18, 2021) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન COVID-19 વૈશ્વવક મહ મ િી શરૂ થઇ ત્ય િથી પહેલી વ િ ફૉલ 

(પ નખિ ઋતુ) મ ટે નોંધ ત  ક યસિમો સુિશ્િતપણે ફિીથી શરૂ કિી િહ્ુાં છે, જેમ ાં સપ્ટેમ્બિ 20 થી શરૂ થત  ક યસિમોની નોંધણી સપ્ટેમ્બિ 1 થી 

શરૂ કિવ મ ાં આવશ.ે 

ક યસિમો વેબસ ઇટ www.brampton.ca/recreation પિ ઓનલ ઇન ઓગસ્ટ 28 થી જોઇ શક શે. ઉપલબ્ધ ક યસિમોમ ાં સ્વીમમાંગ અન ે

સ્કૅટટાંગ લેસન્સ, જીમનેશ્સ્ટક્સ, સ્પોર્ટસસ િમવ નુાં શીખવ ન  ક યસિમો, અન ેઘણ ાં ક યસિમો સ મેલ છે! આ વર્ષ,ે બ્રમે્પટન રિરિએશન બધ ાં 

નોંધ યેલ  ફૉલ પ્રોગ્ર મ્સ મ ટે બ ેટ ાંક  સત્રો ચલ વશ,ે એક સપ્ટેમ્બિ 20 થી નવેમ્બિ 7 સુધી, અન ેઅન્ય નવેમ્બિ 8 થી રિસમે્બિ 19 સધુી. 

નોંધણી 

સપ્ટેમ્બિ 1 થી શરૂ થતી નોંધણી કિ વવ , 311 નાંબિ પિ કૉલ કિો અથવ  બ્રેમ્પટન રિરિએશનની ઓનલ ઇન મુલ ક ત લો. 

લોકો સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન રિરિએશનન  હ લન  ક ેનવ  એક ઉન્ટનો ઉપયોગ કિીન ેનોંધણી કિ વી શક ેછે. હ ઉ-ટ  ર્ટયુટોરિયલ્સ યુઝસસન ે

મ ગસદશસન આપવ  ઉપલબ્ધ છે જેમ ાં કવેી િીતે નવુાં એક ઉન્ટ સેટ-અપ કિવુાં, એક કોસસ મ ટ ેિજીસ્રેશન કિ વવુાં, મેમ્બિશ્શપ ખિીદવી, અન ેઘણાં 

સ મેલ છે. જો તમન ેકોઇ પ્રવનો હોય તો, કૃપ  કિી સહ યત  મ ટ ેઅમ િી ટીમન ેઅહીં ઇમેઇલ મોકલો, recreation@brampton.ca. 

વૈકશ્લ્પક િીતે, િહવે સીઓને નોંધણી સહ યત  મ ટે 311 (અથવ  905.874.2000 નાંબિ પિ કૉલ કિવ  જો બ્રેમ્પટન બહ િ િહેત  હો) 

પ્રોત્સ શ્હત કિવ મ ાં આવ ેછે. 

રૂબરૂમ ાં િજીસ્રેશન શ્સસ્ટમ રેઇમનાંગ સેશન્સ આખ  શહિેમ ાં ઓગસ્ટ 27 સધુી ઉપલબ્ધ છે. િહવે સીઓને િજીસ્રેશન શ્સસ્ટમનો ઉપયોગ કવેી 

િીતે કિવો, પ્રવનો પ છવ , અન ેભ શ્વ સાંદભસ મ ટે મદદરૂપ સ ચનો શ્વશ ેજાણવ  દિેક વ્યશ્ક્તની શ્સસ્ટમ સ્પેશ્શય શ્લસ્ટ સ થે સ મસ મે 

એપોઇન્ટમને્ટ મ ટ ેસ ઇન અપ કિવ  આમાંશ્ત્રત અન ેપ્રોત્સ શ્હત કિવ મ ાં આવે છે. રિઝવેશન્સ અહીં ઉપલબ્ધ છે. 

COVID-19 આિોગ્ય અન ેસિુિ  ઉપ યો 

શ્હમ યતીઓ, કમસચ િીગણ, અને સમુદ યની સુખ ક િી એ સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની સવોત્તમ અગ્રત  બની િહવે નુાં ચ લુ છે. અમ ેમુલ ક તીઓ 

અન ેકમસચ િીઓન ેચોખખુાં અન ેસિુશ્િત વ ત વિણ પ રાં પ િવ  કરટબદ્ધ છીએ. 

બ્રેમ્પટન રિરિએશન રિસપે્શન શ્વસ્ત િોમ ાં ઘટ િેલી િમત , ફિશ્જય ત ફેસ મ સ્ક્સ, સાંિિક અવિોધકો, અને િ ચિચીલુાં/સ ધનોન  

પુનઃરૂપિેખ ાંકનને અમલમ ાં મ કશ ેજેથી બધી સગવિો અને ક યસિમો ગવમેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરિયો અને પીલ પશ્બ્લક હેલ્થની આિોગ્ય અન ેસુિિ  

મ ગસિેખ ઓ અનુસિત  હોવ ની ખ તિી કિી શક ય. આમ ાં સમગ્ર રિરિએશન સને્ટસસમ ાં સ્પશસ મબાંદુઓ પિ અવ િનવ િ સફ ઇ, સેશ્નટ ઇઝિ 

સ્ટેશન્સ, ચોખખ ઇ તપ સવ  સમર્પસત કમસચ િીગણ, અને બધ ાં કમસચ િીઓ મ ટે COVID-19 શ્વશ્શષ્ટ ત લીમનો પણ સમ વેશ થ ય છે. 
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http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Registered-Programs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Documents/PerfectMind-Resource-Guide/create-manage-account-10192020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Documents/PerfectMind-Resource-Guide/registering-for-a-course-10192020.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/embed/r6FrSJnMoFo&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C85303d5a42564a36e30a08d9626d8898%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637649045004222618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/New-Recreation-Software.aspx
mailto:recreation@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://outlook.office365.com/owa/calendar/BookingsRecreationPerfectMind@bramptonca.onmicrosoft.com/bookings/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C85303d5a42564a36e30a08d9626d8898%7Cb209e2b2a1f744ea94


 

 

 
   

મિડિયા સપંર્ક  : 

પ્રભજોત ર્ૈન્થ 

ર્ોઓર્િકનેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમનટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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