
 

ਗੂਗਲ ਦਆੁਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਨੁਵਾਦ, ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਂਹੈ. 
 

ਸਿਪ�ੰਗ 2021 ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ 
  
2021 ਰਿਜਸਟ�ੇਸਨ ਕਦ� ਖੱੁਲ�ਣਗੇ? 

● 2021 ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ 4 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੰੂ onlineਨਲਾਈਨ ਖੱੁਲ� ਦੀ ਹੈ. 
● ਬਸੰਤ ਫਟੁਬਾਲ U5-U16 (2006-2017 ਪੈਦਾ ਹੋਏ) ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ 2021 ਦਆੁਰਾ ਸਿਪ�ੰਗ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? 
● ਹਾਂ. 2021 ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੀਕਰਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ 1 ਮਾਰਚ, 2021 ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 
ਤੱਕ.  
● ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਪ�ਿਤਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸੀਿਮਤ ਰਿਜਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂਕੁਝ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ 
ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ�  ਘੱਟ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗ.ੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸਾ 
ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
● ਿਕਸ ੇਵੀ ਮੌਜਦੂਾ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਸੰਤ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਲਈ 
ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰਅਪ ਖਾਤਾ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ. 

  
ਕੀ ਮ� 2021 ਦੇ ਸਿਪ�ੰਗ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮ� 'ਤੇ 2021/22' ਤੇ ਿਡੱਗ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

● ਹਾਂ. 2021 ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਅਤੇ 2021/22 ਪਤਝੜ / ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੋਨ� ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਅਿਜਹੇ 
ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਿਕਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ, ਮ�ਬਰਾਂ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਰਾਹਤ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ 2021 ਲਈ ਇਕ ਿਬਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਿਵਕਲਪ ਹੈ.    
● ਸਾਡੇ * ਨਵ� * ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਕਸਰ 
ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦ ੇਪ�ਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋ . 

  
ਜਦ� ਮ� 2021/22 ਤੇ ਫੱਲ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮ� ਸਿਪ�ੰਗ ਸਪੋਰਰ ਨਹੀ ਂਖੇਡ ਿਰਹਾ / ਰਹੀ ਹਾ?ਂ 

● ਪਤਝੜ / ਿਵੰਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਉਨ�ਾਂ ਮ�ਬਰਾਂ ਲਈ 2 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੰੂ ਖੱੁਲ�ੇਗੀ ਜੋ ਬਸੰਤ 2021 ਲਈ 
ਰਿਜਸਟਰ ਨਹੀ ਂਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. 

  
2021 ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਿਕੰਨੀ ਹੈ?   
  

● U5 (2016 ਅਤੇ 2017 ਦਾ ਜਨਮ) $ 75.00                
● U6 (2015 ਦਾ ਜਨਮ) $ 130.00                            
● U7-U15 (2014-2006 ਦਾ ਜਨਮ) $ 150.00              
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ਗੂਗਲ ਦਆੁਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਨੁਵਾਦ, ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਂਹੈ. 
 

ਮ� ਸਿਪ�ੰਗ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਿਕਵ� ਕਰਾਂ ?  
● ਐਸਯੂਐਸਸੀ ਇੱਕ registrationਨਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਾਵਰਪੂ 
ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ. ਮਾਪੇ / ਸਰਪ�ਸਤ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਬਾਲਗ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਨ. ਿਫਰ ਬੱਿਚਆਂ 
ਨੰੂ ਮੁੱਖ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਵਜ� ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.     
● ਸਰੀ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਐਸਸੀ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ 
ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪ�ਮਾਣ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪ�ੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 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 ਨੰੂ ਖਾਤੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਜਦੂਾ ਫੋਟੋ ਵੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹੋਰ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਵਰਪੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਗ ਹੈ.  

  
ਕੀ ਇੱਥੇ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਿਪ�ੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? 

● ਹਾਂ. ਬਸੰਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ ਖੱੁਲ� ਦੀ ਹੈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ https://www.surreunitedsoccer.com/academy ਵੇਖੋ . 

  
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 ਐਥਲੈਿਟਕਸ: https://www.a4k.ca/apply_now 
● ਜੇ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ 'ਤੇ ਤੰਗੀ ਆਈ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਰਿਜਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤੰਗੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਨੰੂ 
ਈਮੇਲ ਕਰ.ੋ   

  
ਮ� ਿਕਸ ਟੀਮ ਤੇ ਹਾ?ਂ 

● ਿਮੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਇਕ "ਪਿਹਲਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ, ਪਿਹਲਾਂ ਬਣੇ" ਅਧਾਰ' ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ.  
● ਖਾਸ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਂਹੈ.  
● ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਤਝੜ / ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ 
ਮੌਸਮ ਦੇ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ 
ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ. 
● ਅਸੀ ਂਇਕੋ ਸਕੂਲ / ਆਂ neighborhood-ਗੁਆਂ neighborhood ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਕੋ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ.  
● ਅਪ�ੈਲ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਚ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨਾਲ 
ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗ.ੇ  
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ਸਿਪ�ੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਕਦ� ਸ਼ੁਰ ੂਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

● ਸੀਜ਼ਨ ਅਪ�ੈਲ ਤ� ਜੂਨ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ.  
● ਗੇਮਜ਼ ਬਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.  
● ਗੇਮਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.   
● ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਮੌਿਕਆਂ 'ਤੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.  
● ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਿਖਡਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸਰੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ. 

  
ਅਮਲ ਕਦ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

● ਸਰੀ ਦੇ ਿਸਟੀ ਦਆੁਰਾ ਕਲੱਬ ਨੰੂ ਫੀਲਡ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.   
● ਕਲੱਬ ਦਆੁਰਾ ਟੀਮਾਂ ਬਣਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਅਿਭਆਸ ਤਿਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ.   
● ਰਿਜਸਟਰਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ ਿਕ ਹਰ ਕੋਚ ਿਕੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦ� ਅਿਭਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
● ਸਾਰ ੇਅਿਭਆਸ ਬਾਹਰ ਹਨ. 

  
ਜੇ ਮ� ਸੀਜ਼ਨ ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀ ਂਕਰਾਗਂਾ ਤਾ ਂਕੀ ਕਰਾਂ? 

● ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੱਬ ਤ� ਟੀਮ ਸੂਚੀਆਂ ਿਮਲਣ ਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੋਚ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ�ੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਿਵੱਚ.   
● ਕੋਈ ਵੀ ਿਖਡਾਰੀ ਨੰੂ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਜ ਆਪਣੇ ਕੋਚ / 
ਮੈਨੇਜਰ ਜ ਕਲੱਬ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੰਚਾਰ 30 ਅਪ�ੈਲ ਨੰੂ ਦੇ ਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਫਰਬਰੀ . 

  
ਮ� ਇੱਕ ਿਰਫੰਡ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ 

● ਸਾਰ ੇਿਰਫੰਡਸ ਇੱਥੇ ਸਿਥਤ ਕਲੱਬ ਨੀਤੀ ਦਆੁਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇ
ਹਨ: https://www.surreyunitedsoccer.com/club-policies    

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

● ਯੂਥ U11 ਤ� U18 (2004-2011) - ਏਿਰਨ ਿਬਿਲੰਗ youthregistrar@surreyunitedsoccer.com     
● ਿਮਨੀ U5 ਤ� U10 ( 2012-2017) - ਲੀਜ਼ਾ ਿਫੰਕਲ miniregistrar@surreyunitedsoccer.com        
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