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ટેનિસને તમારા સમદ
મધ્યમાં લાવી રહ્યાં છીએ

LTA સર્વ્ઝ LTAનો મહત્ત્વનો વિકાસ માટે રમત કાર્યક્રમ છે જે ટે નિસને સ્થાનિક સમુદાયોના મધ્યમાં લઇ
જાય છે . આ ટે નિસ અને તેના લાભોને એવા સ્થળોએ લઈ જાય છે જ્યાં તે અગાઉ કદી રમાયુ નથી અને
એવા લોકો સુધી જેમણે શક્ય છે કે ક્યારે ય રે કેટ ન ઉઠાવ્યું હોય કે ન વિચાર્યું હોય કે ટે નિસ તેમના માટે
પણ છે ।
LTA સર્વ્ઝ 8 થી 18 વર્ષની ઉંમરના વિવિધ પ ૃષ્ઠભ ૂમિ ધરાવતા યુવાનોને લક્ષ્ય બનાવે છે અને તે કમ્યુનિટી સેન્ટર,
ય ૂથ ક્લબ, મસ્જિદો, ગુરુદ્વારાઓ, મંદિરો અને ચર્ચ હૉલ સહિત અનેક સ્થળોએ પ ૂરું પાડવામાં આવે છે ।
અમે સામુદાયિક સંસ્થાઓને સ્થાનિક લોકોનો રસ મેળવી અને તેમનુ ં કૌશલ્ય વધારીને "ટે નિસ એક્ટિવેટર્સ" બનવા
માટે તૈયાર કરે છે , અને તેમને તેમના બાળકો માટે ટે નિસના સેશન પ ૂરા પાડવા સક્ષમ બનાવે છે । અમે તમારા
સંગઠનને આર્થિક રીતે વધુ વહીય બનવામાં મદદ કરવા માટે મફત સેવા પણ પ ૂરી પાડી શકીએ છીએ।
પ્રોગ્રામ ટેનિસની શક્તિને આજના યુવાનો જેમનો સામનો કરે છે તેવા મોટા મુદ્દાઓને પહોંચી વળવા માટે ઉપયોગમાં
લેછે અને આત્મવિશ્વસા, આરોગ્ય અને કલ્યાણ અને સમુદાયોના વિષયો પર પ્રભાવશાળી રહે છે ।

અમે તમને શ ંુ પ ૂરં ુ પાડી શકીએ?
લાઇટ પેકેજ:

સ્ટાન્ડર્ડ પેકેજ:

વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 12 અઠવાડિયા
માટે ટેનિસ શિખવો અને આ મેળવો:

વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 36 અઠવાડિયા
માટે ટે નિસ શિખવો અને આ મેળવો:

•

સાધનોનુ ં મફત પેક

•

દર વર્ષે 3 સપોર્ટ મીટિંગ

•

•

•
•
•

ટે નિસ એક્ટિવેટરની મફત તાલીમ

•

આવક નિર્માણમાં મફત સહાયતા

•

ખ ૂબ ઝડપી અને સરળ ત્રિમાસિક M&E સર્વે

•

સામેલ થાવ:

•

લાઇટ પેકેજમાંન ુ ં બધુ,ં ઉપરાંત…

મફત સોશિયલ ચેન્જ પ્રોગ્રામને પહોંચ

મફત મહિલા કાર્યદળ પ્રોગ્રામ્સને પહોંચ
સમુદાયમાં વિસ્ તૃત કડીઓ માટે મદદ

દર વર્ષે 6 સપોર્ટ મીટિંગ

ત્રિમાસિક M&E સર્વે

જો તમારા સમુદાયને સામેલ થવામાં રસ હોય તો વધુ માહિતી
મેળવવા માટે www.lta.org.uk/serves પર જાવ અને "contact us" પર ક્લિક કરો।

