
 

 

 

 برامپٹن میں بالمشافہ اور ورچوئل سمر کیمپس کے لیے رجسٹریشن کا آغاز 
 جون سے ہو رہا ہے  7

اس موسم گرما کے دوران برامپٹن ریکریئیشن کی جانب سے بالمشافہ اور ورچوئل سمر کیمپس کی پیشکش   – ( 2021جون  4برامپٹن، آن )
بجے سے   6جون کو صبح   7ستمبر تک کی جائے گی۔ برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے، رجسٹریشن کا آغاز بروز پیر مورخہ   3جوالئی تا  5

 ہو رہا ہے۔ 

 بالمشافہ سمر کیمپس 

سٹی آف برامپٹن کے نو ریکریئیشن سنٹرز بچوں اور نوجوانوں کے لیے بالمشافہ سمر کیمپس کا انعقاد کریں گے۔ ان کیمپوں میں گیمز،  
اگست کا ایک   2بجے تک اور  5:15سے شام   8:45پورٹس، دستکاریوں اور مزید کئی اقسام کی سرگرمیاں، پیر سے جمعہ تک صبح اس

 مختصر ہفتہ شامل ہیں۔

گورنمنٹ آف اونٹیریو کی جانب سے اس مرتبہ بالمشافہ سمر کیمپس کی اجازت دی گئی ہے۔ سٹی آف برامپٹن، پیل پبلک ہیلتھ کی رہنمائی کے  
اتھ شرکاء اور عملے کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک توسیع شدہ پروٹوکول کا نفاذ کررہا ہے۔ اندرونی مقامات پر  س

  شرکاء کے لیے فیس ماسک کا ہر وقت پہننا الزمی ہو گا جبکہ ایسے بیرونی مقامات پر بھی فیس ماسک کا پہننا الزمی ہو گا جہاں پر جسمانی
قرار رکھنا ممکن نہ ہو سکتا ہو۔ کیمپس کے شرکاء کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعامل  فاصلہ بندی بر

نہ کر سکیں۔ صفائی کے توسیع شدہ طریقہ ہائے کار، روزانہ کی بنیاد پر اسکریننگ اور دیگر حفاظتی اقدامات پر بھی سختی سے عمل کیا  
 جائے گا۔ 

 فصیل کے لیے یہاں کلک کریں۔بالمشافہ سمر کیمپ کے حوالے سے صحت و تحفظ کے اقدامات کے بارے میں مکمل ت 

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/reccamps پر کال کریں یا رجسٹر کرنے کے لیے  311فیسیں مختلف ہیں۔ 

 ورچوئل سمر کیمپس 

مسلسل دوسری بار بھی، برامپٹن کے بچے اور نوجوان ورچوئل سمر کیمپس کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں۔ ان کیمپس کا انعقاد پیر تا جمعہ  
گھنٹے کے لیے ہو گا جبکہ پروگرام کے لحاظ سے آغاز کا وقت مختلف ہو سکتا ہے۔ تمام پروگراموں کو برامپٹن ریکریئیشن   1.5روزانہ 

 ( پیش کریں گے۔ WebExانسٹرکٹرز بذریعہ ویب ایکس )کے تربیت یافتہ 

بھی شامل ہوں گے۔ ورچوئل کیمپس، مواد کی ایک   25ہے، جس میں مواد کی ِکٹ کے $  75ہفتہ وار ورچوئل کیمپ میں شرکت کی فیس $
رنے کے مقامات اور  ِکٹ کے ساتھ پیش کیے جائیں گے اور کیمپ کے آغاز سے پہلے یہ کٹ وصول کرنا الزمی ہو گی۔ مواد وصول ک

 اوقات کے بارے میں تفصیالت کے لیے شرکاء کو ایک ہدایاتی ای میل بھی بھیجی جائے گی۔ 

پر کال کریں یا رجسٹر کرنے کے   311ورچوئل کیمپ میں رجسٹریشن کی آخری تاریخ بروز جمعہ، کیمپ کے آغاز سے پہلے تک ہے۔ 
 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/reccamps لیے
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 میڈیا کنٹیکٹ                                                                                         

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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