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 آف فیم میں چار نئے اراکین شامل کیے جائیں گےاسپورٹس ہال برامپٹن کے 

  

 جائیں گے۔  رکھےاسپورٹس ہال آف فیم میں چار نئے اراکین  میں برامپٹن 2018 –برامپٹن، آن 

خدمات کی بناء شاندار ان کی ، حریف، منتظم، کوچ اور ریفری بطور  کو اس کھیل میں  ہرنیک سنگھ رائےبلڈر کے زمرے میں، پاور لفٹر 
+ کھیلوں کو فروغ دینے میں ان کی 65کئی سالوں اور اپنے کو برامپٹن میں ٹینس کے لیے وقف کردہ لر روز میری م  پر شامل کیا جائے گا۔ 

ایتھلیٹ کے زمرے ، کے کیریئر کے لیے سال 16 میں NHLقیادت کے اعتراف میں، بلڈر کے طور پر شامل کیا جائے گا۔ ہاکی، بشمول 
کے  وںطور پر ان کی کامیابی ےرانہ باکسر کاکو ایک شوقین اور پیشہ ورچرڈ سوس جائے گا۔ کی خدمات کا اعتراف کیا  مائیک ویور میں

 میں ایک ایتھلیٹ کے طور پر ہال آف فیم میں شامل کیا جائے گا۔ فاعترا

مئی کو روز تھیٹر برامپٹن میں منعقد ہو گی۔ ایک  15 مورخہ ف فیم انڈکشن سیریمونی بروز منگلویں اینوئل برامپٹن اسپورٹس ہال آ38
 CFLتقرری کی تقریب اور استقبالیہ ہو گا۔ اس سال کی تقریب کے لیے کلیدی مقرر سابقہ بجے شروع ہو گا جس کے بعد  6کوکٹیل ڈنر شام 

   ہوں گے۔ڈیمون ایلن کوآرٹر بیک اور چار مرتبہ گرے کیمپ کے چیمپیئن رہنے والے، 

ں کے لیے ٹکٹوں سال یا اس سے کم عمر کے بچو 12فی ٹکٹ کی قیمت میں ٹکٹوں کی فروخت جاری ہے۔  55روز تھیٹر باکس آفس میں $
مالحظہ  www.rosetheatre.ca خریدنے کے لیےٹکٹ مفت ہے۔  ا داخلہدو سال سے کم عمر کے بچوں ک ہے اور 27.50کی قیمت $
 پر کال کریں۔ 905.874.2800فرمائیں یا 

کیے جانے والے لوگوں کے متعلق مزید جاننے کے لیے، برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم کی  شاملبرامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم اور اس سال 
  ں۔مالحظہ فرمائی www.brampton.ca/bshfویب سائیٹ 

کے  2019کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں، جس نے ہمارے شہر میں کھیلوں کے حوالے سے کوئی غیر معمولی کردار ادا کیا ہو؟ 
 تک قبول کی جائیں گی۔ 2018جون  15 مورخہ اگلے سال کی تقرریوں کے لیے نامزدگیاں !لیے نامزدگی فارم ڈأون لوڈ کریں

کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ یہ  سٹی آف برامپٹن ،افراد نےکھیلوں کے لیے باعزم جوشیلے میں،  1979فیم کو برامپٹن اسپورٹس ہال آف 
  اسٹیلیز ایوینیو  کے جنوب میں موجود کینیڈی روڈ  پر پوریڈ سنٹر میں واقع ہے۔ 

 

  اقتباسات:

افراد پر بےحد فخر کر سکتا ہے۔ متعلقہ کھیلوں میں ان کے کردار  والے "برامپٹن اس سال کے اسپورٹس ہال آف فیم میں شامل کیے جانے
دنیا میں محسوس کیا گیا ہے۔ کونسل اور برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم کمیٹی کی جانب سے، ہم ان کی کامیابیوں کو  کو اس شہر اور پوری

 تسلیم کرتے ہیں۔"

 میئر لنڈا جیفری  -

  

http://www.rosetheatre.ca/
http://www.brampton.ca/bshf
http://www.brampton.ca/EN/residents/Sports/SportsHallOfFame/Documents/Sports%20Hall%20of%20Fame%20-%20Nomination%20Form.pdf
http://www.brampton.ca/EN/residents/Sports/SportsHallOfFame/Documents/Sports%20Hall%20of%20Fame%20-%20Nomination%20Form.pdf


 

 

اعزاز کو  کی کالس کئی مختلف کھیلوں کی نمائندگی کرتی ہے اور وہ تمام لوگ اس اعلی   2018"جیسا کہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، 
ان نئے  ، توگے لیںتمام لوگوں کے ساتھ اپنی جگہ  دیگر جب وہ ماضی میں تقرر کیے گئےہیں۔  اہل لیے مکمل طور پرموصول کرنے کے 

  لوگوں کو خوش آمدید کہنا ہمارے لیے باعث مسرت ہو گا، ۔"

 ڈین مک لیوڈ ، چیئر آف برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم کمیٹی       -

-30- 

 
ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  پٹن بڑا سوچ رہا ہے۔برام

کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم  علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور
 م برامپٹن کو ایک ایسے مربوطمتنوع 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۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 

 
 

 
  
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   

 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

