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 ( میں پانچ نئے اراکین کا تقرر کیا جائے گاSports Hall of Fameہال آف فیم )اسپورٹس برامپٹن کے 
 

( میں پانچ نئے اراکین کا تقرر کیا Brampton Sports Hall of Fameمیں برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم ) 2017برامپٹن، آن: 

 جائے گا۔ 
 

مارک تقرر کیا جائے گا۔ کا ( Fran Riderفران رائیڈر )کردار کی وجہ سے  ءبلڈر کے زمرے میں: وومنز ہاکی میں اپنے رہنما

اپنے ( کے ساتھ Brampton Excelsiors lacrosse teamبرامپٹن ایکسیلسیورز لیکروز ٹیم ) (Mark Evansایونز )

( میں مقرر ہونے والی Brampton Sports Hall of Fameپوری زندگی کے تعلق کے بعد، برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم )

، جو کینیڈین اور اونٹاریو (lacrosse playerاپنے خاندان کی تیسری پشت میں سے ہوں گے۔ ایک اور لیکروز کھالڑی )

 Donڈان آرتھرس )( کے رکن ہیں، Canadian and Ontario Lacrosse Halls of Fameلیکروز ہال آف فیم )
Arthurs )( کا ایک ویٹیرنVeteranکے طور پر تقرر کیا جائے گا۔ ) 

 
( کے زمرے میں ہوں گے: عظیم اسٹاک کار Athleteلیٹ )یتھمقرر ہونے والے دو افراد امیں ( Hall of Fameہال آف فیم میں )

  ۔(Kelly Craigکیلی کریگ )اور سافٹ بال چیمپیئن  (Bill Zardoبل زارڈو )ریسر 
 

 37th Annual Brampton Sports Hall of Fameبرامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم انڈکشن سیریمونی ) ساالنہویں 37
Induction Ceremony ) 9 مورخہ منگل،بروز ( مئی کو روز تھیٹر برامپٹنRose Theatre Brampton میں منعقد ہو )

و گا۔ اس سال بجے شروع ہو گا جس کے بعد تقرری کی تقریب اور استقبالیہ ہ 6( شام cocktail dinnerکوکٹیل  ڈنر)گی۔ ایک 

سیمی جو  میں شرکت کرنے والی،مپک وومنز ہاکی ی( تین مرتبہ اولkeynote speakerنوٹ اسپیکر )کی تقریب کے لیے کی

جیتی ہوئی ہیں اور اولمپک گیمز میں دو مرتبہ  سڈ چیمپیئن شپمی جو نے پانچ ورلہوں گی۔  سی (Sami Jo Smallسمال )

 Brampton Sportsمیں ان کا برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم ) 2002۔ رہی ہیںوالی ٹیموں کا حصہ حاصل کرنے طالئی طمغہ 
Hall of Fameمیں تقرر کیا گیا تھا۔ ) 

 
سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کے  12فروخت جاری ہے۔ فی ٹکٹ کی قیمت میں ٹکٹوں کی  55میں $ روز تھیٹر باکس آفس

خریدنے کے لیے، ۔ و گامفت ہ ا داخلہسال سے کم عمر کے بچوں ک  2ہے اور  27.50لیے ٹکٹوں کی قیمت $

www.rosetheatre.ca  پر کال کریں۔ 905.874.2800مالحظہ فرمائیں یا 
 

برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم اور اس سال مقرر کیے جانے والے لوگوں کے متعلق مزید جاننے کے لیے، برامپٹن اسپورٹس ہال 

جس  کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں، مالحظہ فرمائیں۔ www.brampton.ca/bshfآف فیم  کی نئی ویب سائیٹ یہاں 

کے لیے نامزدگی فارم ڈأون لوڈ کریں!  2018نے ہمارے شہر میں کھیلوں کے حوالے سے کوئی غیر معمولی کردار ادا کیا ہو؟ 

 قبول کی جائیں گی۔ تک 2017جون  15تقرریوں کے لیے نامزدگیاں  یک 2018
 

میں  1979کے ساتھ مل کر ٹی آف برامپٹن عزم جوشیلے افراد نے سپُرکھیلوں کے لیے  کی بنیاد برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم

( پر پوریڈ سنٹر Kennedy Road( کے جنوب میں موجود کینیڈی روڈ )Steeles Avenueنیو )۔ یہ اسٹیلیز ایورکھی تھی

(Powerade Centre میں واقع ہے۔ ) 
 

 اقتباسات:
 

ں میں ان کے ۔ ان کے متعلقہ کھیلوبنیں گےروایت ایک "اس سال مقرر ہونے والے افراد ہمارے شہر میں کھیلوں کی سربلندی کی 

اور برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم کمیٹی ان کی کامیابیوں کی نشاندہی کرنے میں بہت فخر محسوس کرتی  یںکارنامے بہت زیادہ ہ

 ہے۔"

http://www.rosetheatre.ca/
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 Bramptonن )زاپورٹس ہال آف فیم کمیٹی کونسل لی، برامپٹن اس(Councillor Doug Whillansکونسلر ڈٔوگ وہلینز ) –
Sports Hall of Fame Committee Council Liaison) 

 
 

 ے ر ہونے والے پانچ نئے افراد ہمارکی کالس کا اعالن اور استقبال کرنا میرے لیے انتہائی پر مسرت ہے۔ مقر 2017"ہماری 

 ی تقرری کے لیے پر امید ہیں۔"کو ان ک 2017مئی  9سابقہ قیمتی اراکین کی لمبی فہرست میں یقینی اضافی کرتے ہیں۔ ہم سب 
 Chair of the Brampton Sports(، چیئر آف برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم کمیٹی )Dean McLeodڈین مک لیوڈ ) – 

Hall of Fame Committee) 
 

–30– 
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

ا ٹرانسپورٹ ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89پزیر ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalکا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

مزید معلومات کے لیے ہے۔  ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایکWilliam Osler Health Systemاوسلر ہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 

 

 
 میڈیا کنٹیکٹ
 نتالی سٹوگڈل

 کوآرڈینیٹرمیڈیا 
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca  
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