FALL / WINTER 2021/22 ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
2021/22 ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਕਦ� ਖੁੱਲ�ਦਾ / ਿਵੰਟਰ ਖੁਲ
ੱ � ਦਾ ਹੈ?

● 2021 ਦੇ ਪਤਝੜ / ਿਵੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ 2 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ onlineਨਲਾਈਨ ਖੁੱਲ�ਦੀ ਹੈ.
● ਪਤਝੜ / ਿਵੰਟਰ ਫੁਟਬਾਲ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ U4-U18 (2017-2004) ਦੇ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਫਾਲ / ਿਵੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਕੀ ਹੈ?

● ਪਤਝੜ / ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ� ਤੱਕ ਸਮਰੱਥਾ

ਨਹੀ ਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ.
● ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਿਜਕ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਿਮਤ ਰਿਜਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਕੁਝ ਉਮਰ
ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ� ਘੱਟ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗ.ੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਲੈ ਣ
ਵਾਲੇ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ.
● ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਤਨ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰਅਪ ਖਾਤਾ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ.

ਕੀ ਪਤਝੜ / ਿਵੰਟਰ 2021/22 ਅਧਾਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ * ਫੀਸਾਂ ਹਨ?
ਉਮਰ ਸਮੂਹ

ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਲ

ਡੈੱਡਲਾਈਨ 31 ਮਈ

U11 - U18

2004 - 2011

$ 325

U8 - U 10

2012 - 2014

$ 325

U6 - U7

2015- 2016

$ 300

U5 ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

2017 - 2018

$ 140

* ਿਵਕਾਸ, ਮੈਟਰੋ, ਮੰਡਲ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵਚ ਵਾਧੂ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਲੱ ਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਦੱਿਸਆ ਜਾਏਗਾ.

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਦ� ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

● ਮੌਜੂਦਾ U10 ਤ� U18 ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਲੱ ਬ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਕਲੱ ਬ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤ�

ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
● ਸਰੀ ਯੂ ਨਾਈਿਟਡ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾਨ-ਸਰੀ ਯੂ ਨਾਈਿਟਡ U10-U18 ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਰਸਮੀ ਕਲੱ ਬ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਅਨੁ ਵਾਦ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ.

● ਿਖਡਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ( www.surreuneisedsoccer.com ) 'ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤੀ

ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਲੱ ਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
● ਰਿਜਸਟਰਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸਮ�, ਪਲੇ ਸਮ�ਟ, ਆਿਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ.

ਕੀ ਇੱਥੇ ਅਧਾਰ ਫਾਲ / ਿਵੰਟਰ 2021/22 ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਯੋਜਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
● ਹਾਂ. ਇਹ ਿਕਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਉਮਰ ਸਮੂਹ

ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਲ 2021 ਪਤਨ

ਿਕਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ

U5 ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 2017 - 2018

$ 140

ਰਿਜਸਟਰੀ ਹੋਣ ਤੇ $ 45

ਮਈ 1 $ 45

15 ਜੂਨ $ 50

U6 - U7

2015 - 2016

$ 300

ਰਿਜਸਟਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ $ 125 1 ਮਈ ਨੂੰ $ 125 15 ਜੂਨ $ 50

U8 - U18

2014 - 2004

$ 325

ਰਿਜਸਟਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ $ 150 1 ਮਈ ਨੂੰ $ 125 15 ਜੂਨ $ 50

ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰ ਲਈ ਘਟ?

● ਕਲੱ ਬ ਇੱਕ registrationਨਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰੂਪ ਕਿਹੰਦੇ

ਹਨ.
ਂ ੇ ਹਨ.
● ਮਾਪੇ / ਸਰਪ�ਸਤ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਬਾਲਗ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਦ
● ਿਖਡਾਰੀ ਿਫਰ ਮੁੱਖ ਬਾਲਗ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜੋੜ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
● ਕਲੱ ਬ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ
ਤੁ ਲਨਾਤਮਕ ਪ�ਮਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਿਵੱਚ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ. (ਬੀ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ
ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਂ ਹਨ).
● ਰਿਜਸਟਰੀਕਰਣ ਉਦ� ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਮ�ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
● U11 ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਰਿਜਸਟਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਟੋ ਵੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹੋਰ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਵਰੂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਗ ਹੈ.

ਮ� ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕਵ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵਾਂ?
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਿਵਕਲਪ ਹਨ:

ਿਕਡਸਪੋਰਟ : http://www.kidsportcanada.ca/british-columbia/surrey- white-rock /
ਜੰਪਸਟਾਰਟ: https://jumpstart.canadiantire.ca/
ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਐਥਲੈ ਿਟਕਸ: https://www.a4k.ca/apply_ now
ਜੇ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ 'ਤੇ ਤੰਗੀ ਆਈ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਰਿਜਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤੰਗੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਨੂੰ
ਈਮੇਲ ਕਰੋ.
●
●
●
●

ਮ� ਿਕਸ ਟੀਮ ਤੇ ਹਾਂ?

ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਅਨੁ ਵਾਦ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ.

● ਿਮਨੀ ਅਤੇ ਕਿਮ communityਿਨਟੀ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਇਕ "ਪਿਹਲਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ, ਪਿਹਲਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ"

ਅਧਾਰ' ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
● ਿਰਟਰਿਨੰਗ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ
ਪਤਝੜ / ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੀਕਰਣ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ.
● ਅਸੀ ਂ ਇਕੋ ਸਕੂ ਲ / ਗੁ ਆ.ਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਨਹੀ ਂ ਹੈ.
● ਖਾਸ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ.
● ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ POWERUP ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋ ਡ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ.
● ਇਕ ਵਾਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਚ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ
ਨਾਲ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ.
● ਸਰੀ ਯੂ ਨਾਈਿਟਡ ਟੀਮ 'ਤੇ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਪਾਵਰਅਪ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ.

ਸੀਜ਼ਨ ਕਦ� ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

● ਪਤਝੜ / ਿਵੰਟਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਤੰਬਰ ਤ� ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਿਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤ� ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤਕ

ਇੱਕ ਬਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ.
● ਗੇਮਜ਼ ਬਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.
● ਗੇਮਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ
ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਿਕਆਂ 'ਤੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਤਿਹ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
● ਯੂ ਥ ਿਖਡਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਅਮਲ ਕਦ� ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਰੀ ਦੇ ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਲੱ ਬ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.
ਕਲੱ ਬ ਦੁਆਰਾ ਟੀਮਾਂ ਬਣਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਿਵਚ ਅਿਭਆਸ ਤਿਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਰਿਜਸਟਰਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ ਿਕ ਹਰ ਕੋਚ ਿਕੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦ� ਅਿਭਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਰਿਜਸਟਰਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ ਿਕ ਹਰ ਕੋਚ ਿਕੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦ� ਅਿਭਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ.
U8 ਦੁਆਰਾ ਿਖਡਾਰੀ U8 ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਿਭਆਸ ਕਰੇਗਾ .
U6 ਅਤੇ U7 ਿਖਡਾਰੀ ਥ�ਕਸਿਗਿਵੰਗ ਤਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ, ਇਸ ਤ�
ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲ ਿਜਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ ਿਜੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ.
● ਅਿਭਆਸ ਰਾਤ, ਸਮ� ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਿਰਫੰਡ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ .
●
●
●
●
●
●

ਜੇ ਮ� ਸਤੰਬਰ 30 ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?

● ਕਲੱ ਬ ਦੇ ਕੋਚ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਕਲੱ ਬ ਤ� ਟੀਮ

ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਿਮਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ.
● ਕੋਈ ਵੀ ਿਖਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਜ ਆਪਣੇ ਕੋਚ / ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਰ
ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ, ਜ ਕਲੱ ਬ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ .
ਫਰਬਰੀ

ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਅਨੁ ਵਾਦ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ.

ਕੀ ਮ� ਕੋਈ ਿਰਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
•€ਿਰਫੰਡ ਦੀ CLUB ਇੱਥੇ ਸਿਥਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ

policies

ਹੁੰਦੇ ਹਨ: https://www.surreyunitedsoccer.com/club-

ਮ� ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ?
ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਿਖਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਾਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ.

● ਯੂ ਥ ਯ U11 ਤ� U18 (2004-2011) - ਏਿਰਨ ਿਬਿਲੰ ਗ youthregistrar@surreyunitedsoccer.com
● ਿਮਨੀ U5 ਤ� U10 (2012-2017) - ਲੀਜ਼ਾ ਿਫੰਕਲ miniregistrar@surreyunitedsoccer.com

ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਅਨੁ ਵਾਦ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ.

