
Mới đến Hockey? 

 
Nếu bạn chưa quen với trò chơi Khúc côn cầu và con trai hoặc con gái của bạn muốn tham gia vào trò chơi 
lớn nhất trên băng, đây là một số "sự thật nhanh chóng" về Mississauga Hockey League: 
 
1 – Chúng tôi là một liên minh hoàn toàn không kiểm tra cơ thể.  Hành vi của người chơi được quản lý và 
theo dõi chặt chẽ. 
2 – Chúng tôi phục vụ cho người chơi từ 4 đến 20 tuổi (nam và nữ). 
3 – Cầu thủ có mọi khả năng được chào đón trong Liên minh của chúng tôi.  Chưa bao giờ chơi trước 
đây?  Không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ dạy bạn! 
4 – Tất cả các tình nguyện viên MHL được giám sát bởi Liên đoàn và mang theo một số thông tin, bao gồm 
kiểm tra hồ sơ hình sự và tôn trọng đào tạo thể thao. 
5 – Tất cả các trò chơi và hoạt động MHL của chúng tôi được chơi trong thành phố Mississauga. 
6 – MHL là một Tập đoàn Thể thao Liên kết trong Thành phố Mississauga Parks &amp recreation 
Department.  Chúng tôi được tạo thành từ sáu Hiệp hội khu vực thực sự bao gồm địa lý của thành phố.  Học 
cách chơi gần nhà có ý nghĩa nhất, nhưng bạn không bị ràng buộc với một Hiệp hội cụ thể ... Bạn được tự do 
lựa chọn.  
Để biết thêm thông tin về điều này, vui lòng nhấp vào đây. 
7 – Chúng tôi muốn có mọi cơ hội để chơi khúc côn cầu.  Điều đó nói rằng, có một số chương trình hỗ trợ tài 

chính có sẵn khi cần thiết (bao gồm Cả Chương trình Play-More của riêng chúng tôi). Bấm vào đây để biết 
thêm chi tiết. 
 

Nếu bạn có các câu hỏi khác, hãy nhấp vào đây để biết trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi  hoặc gọi 
cho chúng tôi theo số 905-607-1118. 

 

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

