
 

 

 
 

Inscreva-se na programação de outono presencial nos Centros 
Recreativos de Brampton a partir de 1 de setembro 

  

BRAMPTON, ON (18 de agosto de 2021) – Pela primeira vez desde o início da COVID-19, a Cidade de 
Brampton está a relançar com segurança os programas de outono registados, com a abertura das 
inscrições a partir de 1 de setembro para programas com início a 20 de setembro.  

Os programas estarão disponíveis para visualização online em www.brampton.ca/recreation a partir de 
28 de agosto. Os programas disponíveis incluirão aulas de natação e patinagem, ginástica, aprender a 
praticar programas desportivos, e mais! Este ano, a Recreação de Brampton (Brampton Recreation) vai 
realizar duas sessões curtas para os programas de outono registados, uma de 20 de setembro a 7 de 
novembro, e a outra de 8 de novembro a 19 de dezembro. 

Inscrição 

Para efetuar a inscrição a partir de 1 de setembro, telefone para o 311 ou visite a Recreação de 
Brampton online (visit Brampton Recreation online). 

As pessoas podem efetuar a sua inscrição utilizando uma conta existente ou nova para se registarem 
na Recreação da Cidade de Brampton (City of Brampton Recreation). Os tutoriais informativos 
disponíveis destinam-se a orientar os utilizadores sobre como criar uma conta nova (set up a new 
account), efetuar a inscrição num curso (register for a course), adquirir um cartão de sócio (buy a 
membership), e mais (more). Se tiver dúvidas, envie um e-mail para a nossa equipa para o endereço 
recreation@brampton.ca para obter apoio. Em alternativa, incentivamos os residentes a telefonar para 
o 311 (ou 905.874.2000 se residir fora de Brampton) para obterem apoio relacionado com a inscrição. 

As sessões de formação presenciais com sistema de inscrição estão disponíveis na cidade até 27 de 
agosto. Os residentes são convidados e incentivados a agendarem um encontro individual com um 
especialista do sistema para aprenderem a utilizar o sistema de inscrição, fazerem perguntas, e 
receberem dicas úteis para referência futura. As reservas estão disponíveis aqui (here). 

Medidas de saúde e segurança COVID-19 

O bem-estar dos clientes, dos funcionários e da comunidade continua a ser a maior prioridade da 
Cidade de Brampton. Estamos empenhados em proporcionar aos visitantes e aos funcionários um 
ambiente limpo e seguro. 

A Recreação de Brampton (Brampton Recreation) procederá à implementação de um limite de 
capacidade, do uso de máscaras faciais obrigatórias, de barreiras de proteção nas áreas da recepção. 
Além disso, também irá reconfigurar o mobiliário/equipamento para garantir que todos os programas e 
instalações seguem as diretrizes de saúde e segurança do Governo de Ontário (Government of 
Ontario) e da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health). Isto inclui também a limpeza frequente dos 
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pontos de contacto, postos de higienização nos Centros Recreativos (Recreation Centres), funcionários 
dedicados para verificar a limpeza, e formação específica COVID-19 para todos os funcionários. 
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CONTACTO DE IMPRENSA 

Prabhjot Kainth 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a 
Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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