திட்டங்கள்:
ெசேனகா வ�ல் எங்கள்
வ�ைகயலர்க�க்� பல்ேவ� ேசைவகள்
அள�க்கப்ப�கிற�. தின�ம் ேவ�
வ�தமான க�த்�கள் / நிகழ்ச்சிகள்
ெகாண்ட�.
நாற்காலி உடற்பய�ற்சி

ெசால் பய�ற்சி

�பந்�

லாடக வ�ைளயட்�

ெவ�ப்�தல்

ஆண்க�க்கான வ�ரல் கால்

ப�ங்ேகா

நகங்கள் பராம�த்தல்

கார்ெபட் ெபௗலிங்

கிளப் மின� �ழி பந்தாட்டம்

ப�ங்கன் / மரக் ைக ேவைலகள்

இைச பாராட்�

ைக வ�ைனகள்

ெசய்தி மற்�ம் காட்சிகள்

ஈட்� எறிதல்

ெசல்ல ப�ராண�கள் சிகிச்ைச

நாடக சங்கம்

ஓவ�யம் வைரதல்

ேதாட்ட ேவைலகள்

வ�நா� வ�னா - வ�ைளயாட்�

�� வ�வாதங்கள்

நிைனவாற்றல்

உடல் ஆேராக்கியம்

�� வ�ைளயாட்�

மதிய ேதன �ர்

வ��ந்தினர்நைடபய�ற்சி

�திைர பந்தயம்

ெசால் வ�ைளயாட்�கள்

பாட்�ைச

இன்�ம் பல

ேபச்சாளர்
வ�ேசஷ வ��ந்தினர்
நைடபய�ற்சி

53 Bond Street (Central)
Oakville, Ontario L6K 1L8
Tel: 905.337.8937

2521 Dundas Street West (Palermo)
Oakville, Ontario L6M 4J4
Tel: 905.847.3394
CENTRAL
53-Bond Street
Oakville, Ontario L6K 1L8
Tel: 905.337.8937
Fax: 905.337.0768
1245 Eglinton Ave. West
(The Canadian Coptic Centre)
Mississauga, Ontario L5V 2M4
Tel: 905.812.8222
ெேசனகா ெதாண்� நி�வனம் பதி� ஒ� இலாப ேநாக்கற்ற�.

S.E.N.A.C.A. ெேசனகா

�தியவர்கள் நாள் திட்டம் ஹால்டன் இன்க் ,

மிஸ்ஸிஸ்ஸாகா ஹால்டன் நி�வனத்தில் இ�ந்� நிதி உதவ� ெ
ப�கிற� உள்�ர் ஆேராக்கிய ஒ�ங்கிைணப்� ெநட்ெவார்க்.

ெசேனகா ஓக்வ�ல்லின் ஐக்கிய சங்கத்தின் உ�ப்ப�னராக
உள்ள�

PALERMO
2521 Dundas Street West Oakville, Ontario
L6M 4J4 Tel: 905.847.3394
Fax: 905.847.3394
(உள் வ�ம் ெதாைல நகைல உ�திப�த்த அைழக்க�ம்)

THE CANADIAN COPTIC CENTRE
1245 Eglinton Avenue West
Mississauga, Ontario L5V 2M4
Tel: 905.812.8222
Fax: 905.812.8225

senaca@senaca.ca
ைவலத்தளத்தில்: www.senaca.ca
மின்னஞ்சல்:

No. 13531 1215 RR0001

ெசயல்ப�ம் ேநரம்

எங்கள் ேநாக்கம்

திங்கள் �தல் ெவள்ள� ைவர

ஒ� க�ைசன�ள்ள உள்ள ேதாைழம

காைல 8 �தல்

மிக்க பா�காப்பான �ைழல�ம்

மாைல 6 ைவர

�தியவர்கள் ேதாைழம மிக்க
பராம�ப்ைப�ம் வளர்க்கிேறாம்
ெப�யவர்கள் ெபா��ேபாக்� மற்�ம்

சட்ட வ���ைற நாட்கள் �டப்ப�ம்
வா�ைகயளர்கள் �ைறந்த பட்சம் வாரத்திற்�
ஒ� �ைற அல்ல� ஐந்� �ைற�ம் கலந்�
ெகாள்ளலாம்

சாதைன உணர்� மற்�ம் வாழ்க்ைக
தரத்ைத�ம் அதிக�க்க, வளர்க்க

இடத் த�ர்மான�த்தின் ப� வ�ைக திறக்கப்ப�ம் /
அள�க்கப்ப�ம்

உத�கிேறாம் அத்�டன் �தியவர்கள�ன்
பராம�ப்� உதவ��ம் வழங்கப்ப�ம்

இலக்�கள்
1 . வய� �திர்ந்த ெப�யவர்க�க்� நாள்
திட்டத்ைத வழங்க ேவண்�ம் ,
ஊன�ற்ேறார் மற்�ம் பல்ேவ�
தன�நபர்கள் .
2. ஒவ்ெவா� தன�ப்பட்ட நிைல
அதிக�க்க இயங்கி வ�கிற�.
3. ஓய்�க்கான மற்�ம் ஆதர� வழங்க
பராம�ப்பாளர்க�க்�

ேபாக்�வரத்� ஏற்பா�கள்
��ம்ப கார்
Oakville பராம�ப்� வாகனங்கள்
ப�ல் ேபாக்�வரத்� உதவ�
கன�ய ெசஞ்சி�ைவச் சங்கம்
வழியாக ெசய்யப்ப�ம்

S
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C
A

�தியவர்கள்
மகிழ்ச்சி
பா�காப்�

தினச� வ�கிதங்கள்
அறிக்ைககள் ஒவ்ெவா� மாத இ�திய�ல்
வழங்கப்ப�ம். ேைதவப்பட்டால் ேசர்க்ைக
அ�ப்ைபட சந்தித்�
வா�க்ைகயாளர்க�க்காக, உதவ�, நிதி மாற்�
வழிகள் �யன்� வழங்கப்ப�ம். பதி� ெபற்ற
உ�ப்ப�னர்கள் பதிந்த நாட்க�க்�
கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ம்.
ம�த்�வைமனய�ல் அ�மதிகப்பட்��ந்தால்
அல்ல� �ற்�லா ெசன்றி�ந்தாேலா அல்ல�
ஒ� மாதத்தில் 5 நாட்க�க்� ேமலாக உடல்
நலம் �ன்றி�ந்தா�ம் (2 வாரங்கள் கட்டண
வ�தி வ�ளக்� அள�க்கப்ப�ம்)

ேசைவகள்
உடற்பய�ற்சி திட்டங்கள்
ெபா��ேபாக்� நடவ�க்ைககள்
ச�க நிகழ்�கள்
அன்றாட வாழ்க்ைக நடவ�க்ைககள் உதவ�
நர்சிங் பராம�ப்�

ெசயல்பா�கள்

சத்தான உண�
ஆேராக்கிய திட்டங்கள்

ேதாழைம

ந�ப்ப�திய�ல் காைல மற்�ம் ந�ப்ப�திய�ல்
ப�ற்பகல் சிற்�ண்�

சாதைன

தகவல்கள்
ெசேனகா ப்ேராக்ராம் தகவல்க�க்� அல்ல� ஒ�
�ற்�லா அைழப்� பதி� ெசய்ய அைழக்க�ம்

905.337.8937 (Central)
905.847.3394 (Palermo)
905.812.2222 (Canadian Coptic Centre)

மாதாந்திர தகவல் & ஆதர� ��
(காைல அல்ல� மாைல ��)
வழக்கமாக பாத பராம�ப்� நர்ஸ் வ�ைககள்
சிைகயலங்கார நி�ணர் - தன�ப்பட்ட ஏற்பா�
அழ� ேஜா�ப்பவர்கள் - ேகா�க்ைக
ேகற்ப கிைடக்�ம்

