Seniors Active Living Centre
Bengali Program
Crescent Town Club
2A The Marketplace
Contact: (416) 693-5300

লসপ্টেম্বর, ২০১৯
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9am-5pm

Monday
9am-5pm
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9am-5pm
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9am-5pm

Friday
9am-5pm
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সিসিয়র িাপ ার্ট িাসভট পিি

সিসিয়র িাপ ার্ট িাসভট পিি

সিসিয়র িাপ ার্ট িাসভট পিি

সিসিয়র িাপ ার্ট িাসভট পিি
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সিসিয়র িাপ ার্ট িাসভট পিি

সিসিয়র িাপ ার্ট িাসভট পিি

ফিপ এবং োঞ্চ

সিসিয়র িাপ ার্ট িাসভট পিি

সিসিয়র িাপ ার্ট িাসভট পিি
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তাই সি ৯:৩০-১০:৩০র্া
জেন্টল সির্পিি ১১-১২র্া
ওপ ি হাউি ১০:০০-২:০০র্া

তাই সি ৯:৩০-১০:৩০র্া

ইপয়াো ১১:৩০-১২:৩০র্া
ওয়ার্কশপ এবং োঞ্চ

তাই সি ৯:৩০-১০:৩০র্া
জেন্টল সির্পিি ১১-১২র্া
িান্স ক্লাি ১২:০০-১:০০র্া

তাই সি ৯:৩০-১০:৩০র্া

লেবার লে
অফিস বন্ধ

জেসিপর্শি ১০:৩০-১১:৩০র্া
টি এন্ড িযার্ ১১:৩০১২:৩০র্া
ইিপিার জেেি ১০:০০-১:০০র্া
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তাই সি ৯:৩০-১০:৩০র্া
জেন্টল সির্পিি ১১-১২র্া

তাই সি ৯:৩০-১০:৩০র্া

30

তাই সি ৯:৩০-১০:৩০র্া
জেন্টল সির্পিি ১১-১২র্া

জেসিপর্শি ১০:৩০-১১:৩০র্া
টি এন্ড িযার্ ১১:৩০১২:৩০র্া
ইিপিার জেেি ১০:০০-১:০০র্া

১০:০০-৩:০০টা

১১:০০-২:০০টা
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ইপয়াো ১১:৩০-১২:৩০র্া
জলখাপলসখ আড্ডা ১২:৩০২:০০র্া

ইপয়াো ১১:৩০-১২:৩০র্া

জিাশযাল সেসিয়া ক্লাি ১-২র্া
26

তাই সি ৯:৩০-১০:৩০র্া
জেন্টল সির্পিি ১১-১২র্া
িান্স ক্লাি ১২:০০-১:০০র্া
জিাশযাল সেসিয়া ক্লাি ১-২র্া

27
তাই সি ৯:৩০-১০:৩০র্া
ইপয়াো ১১:৩০-১২:৩০র্া

PROGRAM DESCRIPTIONS
For more information call (416) 693-5300, Cell#647-233-4898
ফবপ্টশষ অনুষ্ঠান

লেন্টে ফিটপ্টনস

ইপ্টয়াগা

ভ্রমণ এবং োঞ্চ: ১১ লসপ্টেম্বর ২০১৯, ১০:০০-

আেরা িরবরাহ রপবা। সি জরসেপেশি িপয়ােি।

এই ক্লাি সিসিয়রপির আপরা জবসশ েটক্ষে ,িাোসে
ভাপব িক্ষে ,আত্মসবশ্বাি এবং স্বাধীিতা বৃসি রার
েিয উৎিাসহত পর। িসতটি ক্লাপি হাল া বযায়াে
জ াড়াপিা হয়,যা স িা শারীসর ভারিােয এবং শসক্ত
বৃসি রপত িাহাযয পর।

ওপ্টপন হাউস: ১৬ লসপ্টেম্বর ২০১৯, ১০:০০-

লমফেপ্টটশন

সিসিয়রপির েিয সবপশষ ভাপব উ পযােী
জযােবযায়াপের ক্লাি, জযখাপি ধযাি, েভীর
শািিশাি ,শারীসর িেিীয়তা এবং সবশ্রাে
অিভুট ক্ত। সিয়সেত জযােবযায়াে অিুশীলপির
োধযপে সিসিয়ররা তাপির েপয়ন্ট এবং
জেরুিপের েসতশীলতা বৃসি
রপত াপর।

২:০০টা: আেরা

জেসিপর্শি এ টি িহে সরলাপেশি িসিয়া যা
সিসিয়রপির োিসি ও শারীসর িশাসি জিয়। এই
িসিয়ায় স ছু সিসিট ষ্ট সিয়পের োধযপে শারীসর ও
োিসি িশাসি সিপয় থাপ ।

৩:০০টা : সিসিয়ররা র্রপন্টা অথবা র্পরাপন্টার
বাইপর জ াপিা াপ ট এ সিপির ভ্রেপে যাপব। খাবার

সেউসিটি সিসিয়রপির

জিাগ্রােটি োিাপিার েিয ক্লাব লসবপত আোপির
তথযপ ন্দ্রটি উন্মুক্ত

রব।

ওয়ার্কশপ এবং োঞ্চ: ১৮ লসপ্টেম্বর ২০১৯,

ফসফগং ক্লাস

১১:০০-২:০০: উদ্গ্গ্রীি

বাংলা োপির ক্লাি সিসিয়রপির োিসি িশাসি
জিয়। োি সিসিয়রপির েিস্তাসি এবং স্নায়সব
িুস্থ্তা উন্নসতপত অিাধারে ভূ সে া রাপখ।

সেউসিটি িাসভট পির

িাপথ জযৌথভাপব এ টি োিসি
ওয়া ট শ

স্বাস্থ্য িপিতিতা

অিুসিত হপব। ওয়া ট শ টি লাপের

ূপবট অিুসিত হপব।

লহেথ এন্ড ওপ্টয়ে ফবং
েযান্স ক্লাস
িান্স ক্লাি সিসিয়রপির েিয োিসি এবং
িাোসে ভাপব উ ারী। িান্স ক্লাি
সিসিয়রপির এ াস ত্ব ঘুিাপত িাহাযয
পর।
সিয়সেত িান্স রপল ৭৬% সিপেিসশয়ার ঝুুঁ স
োয়।

তাইফি
তাই সির উৎ সি িািীি িায়িায়। তাই সি
োিসি ও শারীসর স্বাপস্থ্যর েিয িবপিপয়
াযট রী বযায়ােগুসলর েপধয এ টি। এই েৃিু
শাসি ূেট বযায়াপের োধযপে সিসিয়ররা তাপির
শারীসর
পর।

ভারিােয আরও উন্নত রপত িাহাযয

টি এন্ড িযাট
সিসিয়র ড্র -ইি িাোসে রে জিাোে ,যা
এ াস ত্ব এবং িাোসে
সবসিন্নতা
োপত
িাহাযয
পর। এখাপি সিসিয়ররা িা, সি ও
হাল া খাবাপরর িাপথ সিপেপির অসভজ্ঞতার
অথবা ছপের সবষপয়র েল্প পর সিপেপির িুখ
িুুঃখ ভাোভাসে পর জিয়।

ফবপ্টশষ আর্ষক ণীয় ক্লাস
লেখাপ্টেফখ আড্ডা
সিসিয়ররা সিপেপির িৃেিশীল জলখা ও অসভজ্ঞতা
িবার িহপে আলাপ র োধযপে িবাইপ জলখায়
উৎিাসহত রপত াপর। এই জলখা সিসিয়ররা
েযাোসেি এ ছা াপিা িুপযাে জ পয় থাপ ি।

ইপ্টন্ডার লগমস: সিসিয়র ড্র

ইি জিাগ্রাে ,
সিসিয়ররা তাপির ছেেপতা ইিপিার জেেি
জযেি, যারাে,সেসিেলি ইতযাসি জখলপত ারপবি।
লসাশযাে ফমফেয়া ক্লাস: ইপেইল, স্মার্ট জিাি
ও জিাশযাল সেসিয়া বযবহার জশখাপিা হপব এই
ক্লাপি।

SRCHC programs are on a separate calendar or
you can find more info on www.srchc.ca

