
 

 

 
 

Đăng ký tham gia trực tiếp vào chương trình mùa thu tại Trung Tâm Giải 
Trí Brampton từ ngày 1 tháng 9 

  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 18 tháng 8 năm 2021) - Thành Phố Brampton sẽ lần đầu tiên khởi động 
lại một cách an toàn các chương trình được đăng ký vào mùa thu kể từ khi dịch COVID-19 xảy ra, với 
thời gian mở đăng ký là ngày 1 tháng 9 cho các chương trình bắt đầu từ ngày 20 tháng 9. 

Bạn có thể xem thông tin trực tuyến về các chương trình tại www.brampton.ca/recreation từ ngày 28 
tháng 8. Các chương trình hiện có sẽ bao gồm các bài học về bơi lội và trượt băng, thể dục dụng cụ, 
các chương trình học chơi thể thao và nhiều chương trình khác nữa! Năm nay, trung tâm Giải Trí 
Brampton sẽ tổ chức hai buổi ngắn hơn dành cho các chương trình được đăng ký vào mùa thu, một 
buổi diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 7 tháng 11 và buổi còn lại diễn ra từ ngày 8 tháng 11 đến 
ngày 19 tháng 12. 

Đăng Ký 

Để đăng ký từ ngày 1 tháng 9, hãy gọi 311 hoặc truy cập trực tuyến vào Trung Tâm Giải Trí Brampton. 

Mọi người có thể đăng ký bằng cách sử dụng tài khoản đăng ký hiện có hoặc mới của Trung Tâm Giải 
Trí Brampton. Hướng dẫn được cung cấp để giúp người dùng về cách tạo tài khoản mới, đăng ký khóa 
tham gia, mua quyền hội viên, và và nhiều hướng dẫn khác nữa. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gửi 
email cho đội ngũ của chúng tôi theo địa chỉ recreation@brampton.cađể được hỗ trợ. Ngoài ra, cư dân 
cũng được khuyến khích gọi tới 311 (hoặc 905.874.2000 nếu cư trú ngoài Brampton) để được hỗ trợ 
đăng ký. 

Các buổi đào tạo trực tiếp về hệ thống đăng ký diễn ra trên toàn thành phố cho đến ngày 27 tháng 8. 
Người dân được mời và khuyến khích đăng ký buổi gặp trực tiếp với chuyên gia hệ thống để tìm hiểu 
về cách sử dụng hệ thống đăng ký, đặt câu hỏi và nhận các tư vấn hữu ích để tham khảo trong tương 
lai. Bạn có thể đặt chỗ tại đây. 

Các Biện Pháp Sức Khỏe và An Toàn trong dịch COVID-19 

Sức khỏe của các khách hàng, nhân viên và cộng đồng tiếp tục là sự ưu tiên hàng đầu của Thành Phố 
Brampton. Chúng tôi cam kết cung cấp cho các khách và nhân viên một môi trường sạch và an toàn. 

Trung tâm Giải Trí Brampton sẽ thực hiện giảm sức chứa, yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang, đặt rào 
chắn bảo vệ ở các khu vực tiếp tân và sắp xếp lại đồ đạc/thiết bị nhằm đảm bảo tất cả các cơ sở và 
chương trình tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe và an toàn của Chính Quyền Ontario và Sở Y Tế 
Công Cộng Vùng Peel (Peel Public Health). Việc này cũng bao gồm làm sạch các điểm thường xuyên 
có tiếp xúc, các trạm vệ sinh ở khắp các Trung Tâm Giải Trí, nhân viên chuyên kiểm tra mức độ sạch sẽ 
và đào tạo riêng về COVID-19 cho tất cả nhân viên. 
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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://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://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


 

 

 
   

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

Prabhjot Kainth 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông 
& Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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