
 

 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ  ਰਚਅੁਲ ਸਮਰ ਕੈਂਪ  ਾਸਤੇ ਰਵਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 7 ਿਨੂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (4 ਿੂਨ, 2021) – ਇਸ ਗਰਮੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (Brampton Recreation), 5 ਿੁਲਾਈ ਤੋਂ 3 ਸਤੂੰਬ੍ਰ ਤਿੱਕ, ਵ ਅਕਤੀਗਤ 

ਅਤੇ  ਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਸੀ) ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਵਨ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਵਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, 7 ਿੂਨ ਨੂੂੰ  ਸ ੇਰੇ 6  ਿ ੇਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰ ਕੈਂਪ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Recreation Centres), ਬ੍ਿੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਿ ਾਨਾਂ ਲਈ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਿਨ ਕਰਨਗੇ। 
ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵ ਿੱਚ, ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, ਸ ੇਰੇ 8:45  ਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:15 ਤਿੱਕ, ਗੇਮਸ, ਸਪੋਰਟਸ, ਕਰਾਫਟਸ  ਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਅਗਸਤ 
ਤਿੱਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ 

ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬ੍ਣੇ ਹੋਏ 

ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ  ੇਲੇ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਥਾ ਾਂ ਤੇ ਵਚਹਰੇ ਤ ੇਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ 
ਸੂੰਭ  ਨਾ ਹੋ ੇ। ਕੈਂਪ ਦ ੇਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਟੋਲੀਆਂ ਵ ਿੱਚ  ੂੰ ਵਡਆ ਿਾ ੇਗਾ, ਿੋ ਇਿੱਕ-ਦੂਿੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।  ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਫਾਈ 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕਰੀਵਨੂੰ ਗ  ਰਗੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। 

ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਵ ਿੱਚ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਪੂਰੇ  ੇਰਵ ਆਂ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ (Click here for full details on in-person 

summer camp health and safety)। 

ਫੀਸਾਂ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਹਨ। ਰਵਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ ਿਾਂ www.brampton.ca/reccamps ਤ ੇਿਾਓ। 

 ਰਚਅੁਲ ਸਮਰ ਕੈਂਪ 

ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਿੇ ਸਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱਚ ਬ੍ਿੱਚ ੇਅਤੇ ਨੌਿ ਾਨ,  ਰਚੁਅਲ ਸਮਰ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਰਵਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਪ, ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
1.5 ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਲਈ ਲਿੱ ਗਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਹੋ ੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਗ ਾਈ, WebEx ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਦ ੇਕੁਸ਼ਲ ਇੂੰਸਟਰਕਟਰਾਂ  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇਗੀ। 

ਹਫ਼ਤਾ ਾਰ  ਰਚੁਅਲ ਕੈਂਪ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਫੀਸ 75 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਵਿਸ ਵ ਿੱਚ 25 ਡਾਲਰ ਦੀ  ਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਮਿੱਗਰੀ ਵਕਿੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੂੰ , ਵਪਕ-ਅਿੱਪ ਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਬ੍ੂੰਧੀ  ੇਰਵ ਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇਿੱਕ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਈਮੇਲ ਭੇਿੀ ਿਾ ੇਗੀ। 

 ਰਚੁਅਲ ਕੈਂਪ ਲਈ ਰਵਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਿ, ਕੈਂਪ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ  ਾਲੇ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ ਨੂੂੰ  ਹੈ। ਰਵਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ 311 ਤੇ ਫੋਨ 

ਕਰੋ ਿਾਂ www.brampton.ca/reccamps ਤੇ ਿਾਓ। 
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