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   2018مارچ،  11تا  10ہوم ٹأون ہاکی کا پُرجوش انعقاد برامپٹن میں ہو گا، مورخہ 
 

سٹی آف برامپٹن کو یہ اعالن کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اِس کو ! کھیلوں کے تمام شائقین کو دعوت دی جاتی ہے -برامپٹن آن 
 وم ٹأون ہاکی کی میزبان کمیونٹی کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے۔کے دوران منعقد ہونے والی راجرز ہ 2017/18

 
مارچ کو گارڈن  11مارچ اور بروز اتوار مورخہ  10رہائشیوں اور سیاحوں کو پُرجوش دعوت دی جاتی ہے کہ وہ بروز ہفتہ مورخہ 

ور ہاکی کے تہواروں کے شاندار اختتاِم ہفتہ میں شرکت اسکوائر، ڈأون ٹأون برامپٹن میں فیملی کے لیے دوستانہ تقریبات، فری پروگرامنگ ا
کے ساتھ الئیو پری گیم براڈکاسٹ ( Tara Slone)بجے رون میک ِلین اور تیرا سلون  6مارچ کو شام  11کے لیے تشریف الئیں۔ مورخہ 

ر گز نہ بھولیں جس میں کیلگری فلیمز، بجے منعقد ہونے والی آٔوٹ ڈور ویوئنگ پارٹی میں شرکت کرنا ہ 7شام ! کا لطف اٹھائیں اور ہاں
 مقابل ہوں گے۔ بشمول ہوم ٹأون کھالڑی شین مونہان، نیویارک آئلینڈرز کے مد

 
کے حکمت عملی منصوبہ کے حصہ کے طور پر، سٹی ایسے مرتعش شہری مراکز بنانے کے لیے پُرعزم ہے جن سے مفید  2016-2018

نے والے لوگوں کو فخر محسوس ہو۔ ہوم ٹأون ہاکی کی میزبانی سے برامپٹن کو قومی سطح پر مواقع پیدا ہوں اور یہاں رہنے اور کام کر
خاطر خواہ پزیرائی حاصل ہو گی اور شہر میں کھیلوں کو فروغ حاصل ہو گا جبکہ ہماری کمیونٹیاں اعٰلی معیار کے اس پُرجوش موقع سے 

 وابستہ رہیں گے۔
 

مالحظہ کریں اور گارڈن اسکوائر میں منعقد  www.hometownhockey.com ومات کے لیےہوم ٹأون ہاکی کے بارے میں مزید معل
      ۔مالحظہ فرمائیں www.brampton.ca ہونے والی دیگر تقریبات کے لیے

 
 :فوری حقائق

 2017/18  کمیونٹیز میں جلوہ گر ہو گی۔ 24میں اکتوبر تا اپریل کے دوران ہوم ٹأون ہاکی پورے کینیڈا میں کے سیزن 

  یہ ٹٔور کینیڈا میں این ایچ ایل(NHL ) کی موجودگی کے اظہار کا ایک الزمی حصہ ہے، جو قومی سطح پر تسلیم شدہ ایک
 یکھتے ہیں۔ ملین شائقین د 1تا  500,000ٹیلیویژن ایونٹ ہے جس کو تقریبًا 

  اس ٹٔور کے عناصر میں شامل ہیں دلکش سرگرمیاں، مقابلے، این ایچ ایل الومنی آٹوگراف سائننگز، تحائف اور کنسرٹس کے
 عالوہ مزید بہت کچھ۔ 

  شہر کے وسط میں موجود برامپٹن ڈأون ٹأون ایک منفرد اور مرتعش مقام ہے جس کا گارڈن اسکوائر کئی رنگا رنگ پروگراموں
 ہے۔رہتا ر تقریبات کا مرکز ہوتا ہے۔ گارڈن اسکوائز پورا سال چلنے والی مفت تفریحی سرگرمیوں کا  مرکز او

  
 :اقتباسات

ے منتخب ہونے  کمیونٹیز میں سے ہمارے شہر ک 24کے سیزن کے دوران ہوم ٹأون ہاکی کی میزبانی کے لیے کینیڈا کی  2017/2018"
پر ہم انتہائی فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں اور میری کونسل وسیع پیمانے پر براڈ کاسٹ اور شوق سے دیکھے جانے والے ان مواقع کے 

کے عالوہ ان فیملی دلہن کی طرح سجانے' ڈأون ٹأون برامپٹن کو 'لیے شدت سے منتظر ہیں تاکہ لوگوں کو ہم اپنا شہر دکھا سکیں اور 
کرنے اور اپنے کاروباروں کو سامنے النے کے لیے ہمیں شدت سے  لطف اندوزتانہ تقریبات کے ذریعے اپنے پُرجوش رہائشیوں کو دوس

 ۔ "انتظار ہے
 میئر لنڈا جیفری -
 
کہ وہ نہ صرف ہوم ٹأون ہاکی قومی سطح پر تسلیم شدہ ایک ٹٔور ہے جو کمیونٹیز کو آپس میں جوڑتا ہے اور انہیں موقع فراہم کرتا ہے "

اپنی مقامی ہاکی پر اجتماعی فخر محسوس کریں بلکہ ان شہروں کی ہاکی پر بھی فخر محسوس کریں جن کو وہ اپنا گھر مانتے ہیں۔ برامپٹن 
ملین تک ہوں گے اور اس سے مقامی تنظیموں کو عطیات جمع کرنے کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ ہوم ٹأون  1$پر اس کے معاشی اثرات 

کی جیسے مواقع مرتعش شہری مراکز قائم کرنے میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع ہا
 ۔       "اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں

 باب ڈارلنگ، ڈائریکٹر اکنامک ڈویلپمنٹ اینڈ کلچر -
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کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  ہم تیز توجہ ۔برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے

تا ہے۔ ہم می کامیابی کو بڑھاعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط  متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

  www.brampton.ca مزید جاننے کے لیے. فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 

 
 

  

 میڈیا کنٹیکٹ

 لیزا کوکس
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.2028   |lisa.cox@brampton.ca    
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