
 

 

 
 

Magparehistro para sa personal na programa sa fall sa Brampton 
Recreation Centres simula sa Setyembre 1 

  

BRAMPTON, ON (Agosto 18, 2021) – Ligtas na muling inilunsad ng Lungsod ng Brampton ang 
nakarehistrong mga programa sa taglagas para sa unang pagkakataon mula ng pagsisimula ng COVID-
19, na ang rehistrasyon ay magbubukas sa Setyembre 1 para sa mga programa umpisa sa Setyembre 
20. 

Pwedeng makita online ang mga programa sa www.brampton.ca/recreation simula sa Agosto 28. 
Kabilang sa mga available na programa ang paglangoy at mga leksyon sa skating, gymnastics, matuto 
sa paglaro sa sports programs, at marami pa! Sa taon na ito, ang Brampton Recreation ay tatakbo ng 
mas maikli ng dalawang sesyon para sa rehistradong mga programa sa taglagas, isa mula sa 
Setyembre 20 hanggang Nobyembre 7, at ang isa pa mula sa Nobyembre 8 hanggang Disyembre 19. 

Rehistrasyon 

Para magparehistro simula Setyembre 1, tawagan ang 311 o bisitahin ang Brampton Recreation online. 

Maaaring magparehistro ang mga tao gamit ang umiiral o bagong registration account sa Recreation ng 
Lungsod ng Brampton. Ang mga how-to tutorials ay available para gabayan ang mga user kung paano i-
set up ang bagong account, magparehistro para sa kurso,  bumili ng membership, at marami pa. Kung 
may mga tanong ka, paki-email ang aming team sa recreation@brampton.ca para sa suporta. Sa ibang 
banda, hinihikayat ang mga residente na tumawag sa 311 (o 905.874.2000 kung nakatira sa labas ng 
Brampton) para sa suporta sa rehistrasyon. 

Ang mga sesyon ng pagsasanay para sa personal na system ng rehistrasyon ay available sa buong 
lungsod hanggang Agosto 27. Iniimbitahan ang mga residente at hinihikayat na mag-sign up para sa 
one-to-one na appointment kasama ang isang system specialist para matuto kung paano gamitin ang 
registration system, magtanong, at tumanggap ng mga nakakatulong na tip para sanggunian sa 
hinaharap. Pwedeng magpa-reserve dito. 

Mga pamamaraang pangkalusugan at pangkaligtasan sa COVID-19  

Ang kabutihan ng mga patron, staff at ng komunidad ay patuoy na pinakamataas na prayoridad ng 
Lungsod ng Brampton. Committed tayo sa pagbibigay sa mga panauhin at staff ng malinis at ligtas na 
kapaligiran 

Ipapatupad ng Brampton Recreation ang binawasang kapasidad, mandatoryong mga face mask, 
pamproteksyong mga harang sa mga lugar ng resepsyon, at reconfiguration ng muwebles/kasangkapan 
para matiyak na ang lahat ng pasilidad ay sumusunod sa mga patnubay sa kalusugan at kaligtasan 
mula sa Pamahalaan ng Ontario at Peel Public Health. Kabilang din dito ang madalas na paglilinis sa 
punto ng kontak, mga sanitizer station sa buong mga Recreation Centre, staff na dedikado sa pagsusuri 
sa kalinisan, at partikular na pagsasanay sa COVID-19 para sa lahat ng kawani. 

 

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/create-manage-account-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
mailto:marami%20pa
mailto:recreation@brampton.ca
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
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KONTAK NG MEDIA 

Prabhjot Kainth 
Coordinator, Media at Pakikilahok sa Komunidad 
Strategic na Komunikasyon  
Lungsod ng Brampton 
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