
 ہاکی کے لئے نیا؟ 

 
اگر آپ ہاکی کھیل میں نئے ہیں اور آپ کا بیٹا یا بیٹی برف پر سب سے بڑے کھیل میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو یہاں میسیسوگا ہاکی لیگ  

 کے بارے میں کچھ "فوری حقائق" ہیں: 
 

 باریک بینی سے انتظام اور نگرانی کی جاتی ہے۔ کھالڑی کے طرز عمل کا   ہم ایک مکمل طور پر غیر باڈی چیکنگ لیگ ہیں. - 1

 سال کی عمر کے کھالڑیوں )لڑکوں اور لڑکیوں( کو پورا کرتے ہیں۔  20سے   4ہم   – 2

کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کو    اس سے پہلے کبھی نہیں کھیال؟  ہماری لیگ میں تمام صالحیتوں کے کھالڑیوں کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ - 3

 سکھائیں گے! 
تمام ایم ایچ ایل رضاکاروں کی نگرانی لیگ کرتی ہے اور کچھ اسناد التی ہیں، جن میں کرمنل ریکارڈ چیک اینڈ ریسپکٹ اسپورٹ   - 4

 ٹریننگ بھی شامل ہے۔
 ہمارے تمام ایم ایچ ایل کھیل اور سرگرمیاں مسیسوگا شہر کے اندر کھیلی جاتی ہیں۔ – 5

ہم چھ ایریا ایسوسی ایشنوں   یکریشن ڈیپارٹمنٹ کے شہر کے اندر ایک ملحقہ اسپورٹس گروپ ہے۔ایم ایچ ایل مسیسوگا پارکس اینڈ ر – 6

گھر کے قریب کھیلنا سیکھنا سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے، لیکن   سے مل کر بنے ہیں جو واقعی شہر کے جغرافیہ کا احاطہ کرتی ہیں۔

 تخاب کرنے کے لئے آزاد ہیں. آپ کسی خاص ایسوسی ایشن سے وابستہ نہیں ہیں ... آپ ان 

 کریں۔ کلکیہاںاس بارے میں مزید معلومات کے لیے براہ کرم 

ونت پروگرام  اس میں کہا گیا ہے کہ جہاں ضروری ہو وہاں بہت سے مالی معا  ہم ہاکی کھیلنے کا ہر موقع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ - 7

 کریں۔کلک  مزید تفصیالت کے لیے یہاں دستیاب ہیں )بشمول ہمارا اپنا پلے مور پروگرام(۔
 

- 905یا ہمیں   کریں، کلککے لیے یہاں  اگر آپ کے پاس دیگر سواالت ہیں تو ہمارے اکثر پوچھے جانے والے سواالت کے صفحے

 پر کال کریں۔ 607-1118

 

https://hockey.on.ca/mhl-associations/
https://hockey.on.ca/financial-assistance/
https://hockey.on.ca/frequently-asked-questions-faqs/

