
 

 

 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਕੇ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ 1 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤੋਂ ਵਿਅਕ੍ਤੀਗਤ  

ਪਤਝੜ ਪਰਗੋਰਾਵ ੰਗ ਲਈ ਰਵਿਸਟਰ ਕ੍ਰ ੋ

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (18 ਅਗਸਤ, 2021) – ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕ੍ੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਪਤਝੜ ਦੇ 
ਰਵਿਸਟਰਡ ਪਰੋਗਰਾ ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕ੍ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਰਵਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 1 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤੋਂ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾ , 20 

ਸਤੰਬ੍ਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।  

ਪਰੋਗਰਾ , 28 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕ੍ਰਦੇ ਹੋਏ, www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਪਲਬ੍ਧ ਪਰੋਗਰਾ ਾਂ 
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾ ਲ ਹਨ, ਤੈਰਾਕ੍ੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ੇਵਟੰਗ ਕ੍ਲਾਸਾਂ, ਵਿ ਨਾਸਵਟਕ੍, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਾ ਵਸੱਖਣ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾ ! ਇਸ ਸਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ (Brampton 

Recreation) ਪਤਝੜ ਦ ੇਰਵਿਸਟਰਡ ਪਰੋਗਰਾ ਾਂ ਲਈ ਦ ੋਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਿੇਗਾ। ਇੱਕ੍ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤੋਂ 7 ਨਿੰਬ੍ਰ ਤੱਕ੍ ਅਤੇ ਦੂਿਾ 8 ਨਿੰਬ੍ਰ ਤੋਂ 
19 ਦਸੰਬ੍ਰ ਤੱਕ੍ ਹੋਿੇਗਾ।   

ਰਵਿਸਟਰਸ਼ੇਨ 

1 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕ੍ਰਦੇ ਹੋਏ ਰਵਿਸਟਰ ਕ੍ਰਨ ਲਈ, 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕ੍ਰੋ ਿਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤ ੇਿਾਓ (visit Brampton 

Recreation online)। 

ਲੋਕ੍,  ੌਿੂਦਾ ਿਾਂ ਨਿਾਂ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਰਵਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਖਾਤਾ ਿਰਤਦੇ ਹੋਏ ਰਵਿਸਟਰ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ। ਿਰਤੋਂਕ੍ਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ੍ ਨਿਾਂ ਖਾਤਾ 
ਸੈਟ ਅੱਪ ਕ੍ਰਨਾ (set up a new account), ਕ੍ੋਰਸ ਲਈ ਰਵਿਸਟਰ ਕ੍ਰਨਾ (register for a course),  ੈਂਬ੍ਰਵਸ਼ਪ ਖਰੀਦਣਾ (buy a 

membership) ਅਤੇ ਹੋਰ (more) ਚੀਜਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕ੍ਰਨ ਲਈ, ਵਕ੍ਿੇਂ-ਕ੍ਰੋ ਵਟਊਟੋਰੀਅਲ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਿੇਕ੍ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਵਕ੍ਰਪਾ ਕ੍ਰਕ੍ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀ  ਨੰੂ recreation@brampton.ca ਤ ੇਈ ੇਲ ਕ੍ਰੋ। ਵਿਕ੍ਲਵਪਕ੍ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਰਵਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 

ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ, 311 (ਿਾਂ ਿੇਕ੍ਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 905.874.2000 ਤ)ੇ ਤ ੇਫੋਨ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਵਿਅਕ੍ਤੀਗਤ ਰਵਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਸਸਟ  ਟਰੇਵਨੰਗ ਸੈਸ਼ਨ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ੍ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ, ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਿਾਣਨ ਲਈ ਵਕ੍ 

ਰਵਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਸਸਟ  ਵਕ੍ਿੇਂ ਿਰਤਣਾ ਹੈ, ਸਿਾਲ ਪੱੁਛਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹਿਾਲੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਿਾਸਤੇ, ਵਸਸਟ   ਾਹਰ ਦ ੇਨਾਲ 

ਵਿਅਕ੍ਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇ ੁਲਾਕ੍ਾਤ ਿਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਿਰਿੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ (here) ਉਪਲਬ੍ਧ 

ਹਨ।   

ਕ੍ਵੋਿਡ-19 ਤੋਂ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੱੁਵਖਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਉਪਾਅ 

ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ (ਵਿਿੀਟਰਾਂ), ਸਟਾਫ਼, ਅਤੇ ਕ੍ਵ ਉਵਨਟੀ ਦੀ ਵਸਹਤ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਤਰਿੀਹ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ 
ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਰਦਾਨ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ। 
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Registered-Programs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Registered-Programs.aspx
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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%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fr6FrSJnMoFo&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C85303d5a42564a36e30a08d9626d8898%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637649045004222618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=81F42UxsnF3HFiHLxUTrR4YkyGFIpmMbv6GNd2LfCgU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fr6FrSJnMoFo&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C85303d5a42564a36e30a08d9626d8898%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637649045004222618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=81F42UxsnF3HFiHLxUTrR4YkyGFIpmMbv6GNd2LfCgU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fr6FrSJnMoFo&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C85303d5a42564a36e30a08d9626d8898%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637649045004222618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=81F42UxsnF3HFiHLxUTrR4YkyGFIpmMbv6GNd2LfCgU%3D&reserved=0
mailto:ਹੋਰ%20(more)
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foutlook.office365.com%2Fowa%2Fcalendar%2FBookingsRecreationPerfectMind%40bramptonca.onmicrosoft.com%2Fbookings%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C85303d5a42564a36e30a08d9626d8898%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637649045004232615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=k2w38zK2GC29xrPBoXsCDSxO2CKAPsHnAnGCaGAnwuE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foutlook.office365.com%2Fowa%2Fcalendar%2FBookingsRecreationPerfectMind%40bramptonca.onmicrosoft.com%2Fbookings%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C85303d5a42564a36e30a08d9626d8898%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637649045004232615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=k2w38zK2GC29xrPBoXsCDSxO2CKAPsHnAnGCaGAnwuE%3D&reserved=0


 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੋਈ ਕ੍ੈਪੇਵਸਟੀ, ਲਾਜ ੀ  ਾਸਕ੍ ਪਵਹਨਣ, ਸੁਰੱਵਖਆਤ ਕ੍ ਬ੍ੈਰੀਅਰ ਲਗਾਉਣ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕ੍ਰੇਗਾ। ਨਾਲ 

ਹੀ ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ੍ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਵਸਵਲਟੀਿ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾ ਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕ੍ਾਰ (Government of Ontario) ਅਤੇ ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ੍ 

ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਨੀਚਰ/ਉਪਕ੍ਰਨ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕ੍ਰੇਗਾ। 
ਇਸ ਵਿੱਚ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਛੂਹੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਵਹੱਵਸਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਪੂਰੇ ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ 

ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਕ੍ੋਵਿਡ-19 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਵਨੰਗ ਿੀ ਸ਼ਾ ਲ ਹੈ। 
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 ੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ੍ 

ਪਰਭਿੋਤ ਕ੍ੈਂਥ (Prabhjot Kainth) 

ਕੋ੍ਆਰਡੀਨੇਟਰ,  ੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕ੍ਵ ਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਿ ੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਿਕ੍ ਕ੍ਵ ਉਵਨਕੇ੍ਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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