
 

 

 
 

 یشنبرامپٹن ریکریئیشن میں منعقد کیے جانے والے موسم خزاں کے بالمشافہ پروگراموں کے لیے رجسٹر
 ستمبر سے ہو ریا ہے  1کرائیں جن کا آغاز 

  

کی عالمی وباء کے بعد پہلی مرتبہ اپنے رجسٹر شدہ پروگراموں کا محفوظ   19-سٹی آف برامپٹن کووڈ  –  ( 2021اگست  18برامپٹن، آن )
ستمبر سے رجسٹریشن کا باقاعدہ   1ستمبر کو شروع ہونے والے پروگراموں کے لیے   20طریقے سے آغاز کر رہا ہے اور اس سلسلے میں 

 آغاز کیا جا رہا ہے۔  

گے۔ دستیاب پروگراموں میں  ہوں دستیاب بھی پر  www.brampton.ca/recreation اگست سے یہ پروگرام مالحظہ کرنے کے لیے 28
تیراکی اور اسکیٹنگ کے اسباق، جمناسٹک، کھیل سیکھنے کے پروگرام اور مزید بہت کچھ شامل ہو گا! اس سال برامپٹن ریکریئیشن موسم  

نومبر تک کیا جائے گا   7ستمبر تا  20دہ پروگراموں کے لیے دو مختصر اسباق پیش کرے گا، ایک پروگرام کا انعقاد خزاں کے رجسٹر ش
 دسمبر تک چلے گا۔  19نومبر تا   8جبکہ دوسرا پروگرام 

 رجسٹریشن 

 مالحظہ کریں۔ برامپٹن ریکریئیشن آن الئن پر کال کریں یا 311ستمبر سے شروع ہونے والے پروگراموں میں رجسٹر ہونے کے لیے،  1

پنے موجودہ اکأونٹ کے ذریعے یا ایک نئے اکأونٹ کے ساتھ بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ استعمال  عوام الناس برامپٹن ریکریئیشن کے ا
رکنیت   ،ایک کورس میں رجسٹریشن کرائیں ،ایک نیا کأونٹ بنائیں کنندگان کی رہنمائی کے لیے، طریقہ کار کے ٹیوٹوریل یہاں دستیاب ہیں

پر ای   recreation@brampton.ca ۔ اگر آپ کے کوئی سواالت ہوں، تو معاونت کے حصول کے لیے ہماری ٹیم کو مزید اور خریدیں
)یا اگر برامپٹن   311وہ متبادل طور پرمیل بھیجیں۔ رجسٹریشن کے عمل میں معاونت کے لیے، رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ 

 ( پر کال کریں۔905.874.2000سے باہر رہائش پذیر ہوں، تو 

اگست تک دستیاب ہوں گی۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سسٹم   27شہر بھر میں ٹریننگ سسٹم کی بالمشافہ نشستیں 
سٹر کریں اور رجسٹریشن سسٹم کے استعمال کا طریقہ سیکھیں، سواالت پوچھیں اور  اسپیشلسٹ کے ساتھ ایک بالمشافہ اپوائنٹمنٹ کے لیے رج

 پر دستیاب ہے۔  یہاں مستقبل کے حوالہ کے لیے مفید مشورے حاصل کریں۔ بکنگ

 کے صحت اور حفاظت کے اقدامات 19-کوِوڈ

عملے  اپنے سرپرستان، عملے اور کمیونٹی کی خیر و عافیت برامپٹن کے لیے بدستور ایک اعلٰی ترین ترجیح رہے گی۔ ہم اپنے وزیٹرز اور  
 کو ایک صاف ستھرا اور محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔

برامپٹن ریکریئیشن محدود کردہ گنجائش، چہرے کے ماسک کو الزمی قرار دینے، استقبالیہ کے مقامات میں حفاظتی رکاوٹوں اور فرنیچر/  
یات اور پروگراموں کو  گورنمنٹ آف اونٹیریو اور پیل پبلک  آالت کو نئے سرے سے ترتیب دینے کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے تمام سہول

ہیلتھ کی جانب سے صحت اور تحفظ کے رہنماء اصولوں پر عمل درآمد کو جاری رکھے گا۔ اس میں یہ بھی شامل ہیں؛ کثرت سے چھوئے  
معائنہ کرنے کے لیے وقف شدہ عملہ اور تمام  جانے والی جگہوں کی صفائی، تمام ریکریئیشن سنٹرز میں سینیٹائزر سٹیشنز کا قیام، صفائی کا 

 سے متعلق خصوصی تربیت کی فراہمی۔   19-عملے کو کووڈ 
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 میڈیا کنٹیکٹ

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/registering-for-a-course-10192020.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/embed/r6FrSJnMoFo&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|85303d5a42564a36e30a08d9626d8898|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637649045004222618|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=81F42UxsnF3HFiHLxUTrR4YkyGFIpmMbv6GNd2LfCgU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/embed/r6FrSJnMoFo&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|85303d5a42564a36e30a08d9626d8898|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637649045004222618|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=81F42UxsnF3HFiHLxUTrR4YkyGFIpmMbv6GNd2LfCgU=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/New-Recreation-Software.aspx
mailto:recreation@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://outlook.office365.com/owa/calendar/BookingsRecreationPerfectMind@bramptonca.onmicrosoft.com/bookings/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|85303d5a42564a36e30a08d9626d8898|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637649045004232615|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=k2w38zK2GC29xrPBoXsCDSxO2CKAPsHnAnGCaGAnwuE=&reserved=0


 

 

 پرابجوت کینتھ     
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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