
 

 

 

Đăng ký bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 dành cho các trại hè trực tiếp và trực 
tuyến 

tại Brampton 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 4 tháng 6 năm 2021) – Mùa hè này, Sở Giải Trí Brampton (Brampton 
Recreation) sẽ tổ chức các trại hè trực tiếp và trực tuyến từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 3 tháng 9. Đăng 
ký bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng thứ Hai, ngày 7 tháng 6 cho cư dân Brampton. 

Trại Hè Trực Tiếp 

Chín Trung Tâm Giải Trí của Thành Phố Brampton sẽ tổ chức các trại hè trực tiếp dành cho trẻ em và 
thanh thiếu niên. Các trại này bao gồm các hoạt động như trò chơi, thể thao, thủ công và nhiều hoạt 
động nữa, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:45 sáng đến 5:15 chiều và tuần rút ngắn vào ngày 2 tháng 8. 

Chính Quyền Ontario cho phép tổ chức các trại hè trực tiếp vào thời điểm này. Thành Phố Brampton 
đang thực hiện các quy định tăng cường để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của những người tham 
gia và nhân viên dưới sự hướng dẫn của Sở Y Tế Công Cộng Peel (Peel Public Health). Những người 
tham gia bắt buộc phải đeo khẩu trang mọi lúc khi ở trong nhà và ở ngoài trời khi không thể giữ khoảng 
cách tiếp xúc. Những người tham gia trại hè sẽ được chia thành các nhóm không tương tác với nhau. 
Các quy trình vệ sinh tăng cường, kiểm tra sàng lọc hàng ngày và nhiều hoạt động nữa sẽ được áp 
dụng. 

Nhấp vào đây để biết thông tin chi tiết đầy đủ về sức khoẻ và sự an toàn của trại hè trực tiếp. 

Chi phí dành cho các trại hè sẽ khác nhau. Hãy gọi 311 hoặc truy cập www.brampton.ca/reccamps để 
đăng ký. 

Trại Hè Trực Tuyến 

Trong năm thứ hai liên tiếp, trẻ em và thanh thiếu niên ở Brampton có thể đăng ký tham gia các trại hè 
trực tuyến. Trại hè diễn ra trong 1,5 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, với thời gian bắt đầu thay đổi 
tùy theo chương trình. Các hướng dẫn viên đã được đào tạo của Sở Giải Trí Brampton sẽ dẫn dắt tất 
cả các chương trình thông qua WebEx. 

Phí tham dự trại hè trực tuyến hàng tuần là $75, bao gồm một bộ tài liệu không hoàn lại trị giá $25. Đi 
kèm với trại hè trực tuyến là một bộ tài liệu phải được chọn trước ngày bắt đầu trại. Một email hướng 
dẫn được cung cấp cho người tham gia với các thông tin chi tiết về địa điểm và thời gian đón. 

Hạn chót để đăng ký trại hè trực tuyến là ngày thứ Sáu trước khi trại bắt đầu. Hãy gọi 311 hoặc truy 
cập www.brampton.ca/reccamps để đăng ký. 
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