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 جا رہا ہےہال آف فیم میں پانچ نئے اراکین کو شامل کیا  سسپورٹا برامپٹن

پانچ  برامپٹن کے ہے اور اب ا پڑارکھنے والے قابل لوگوں سے بھر سے تعلق شعبوںکئی مختلف زندگی کے برامپٹن  –برامپٹن، آن 
 کو ہمارے شہر میں کھیلوں میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔رہائشیوں غیرمعمولی 

 اس سال ان پانچ افراد کو برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم میں شامل کیا جائے گا:

 

 بشمول برامپٹن مائنر بیس بال  ،کو برامپٹن میں بیس بال کمیونٹی کے لیے ان کی خدمات ڈوہیرٹی وڈیومیں  بلڈر کے زمرے
 ۔کی بنیاد پر شامل کیا جائے گاہ خدمات، سال 23 میں ان کیانکارپوریٹڈ 

 

 کیا کے طور پر شامل  بلڈرکو ہمارے شہر میں کھیلوں کی کمیونٹی کو فروغ دینے کے لیے ان کی خدمات کی بنیاد پر  ڈان ڈوان
فراہمی کی حمایت کرنا اور نوجوانوں اور بالغان کے کئی کمیونٹی اسپورٹس  کی سہولیاتجانب سے کی ان جائے گا، بشمول 

 گروپس کے مشیر کے طور پر ان کی معاونت۔
 

 کو لیکروز کے کھالڑی اور کوچ کے طور پر ان کی کامیابی کے لیے خراج تحسین پیش  مائیکل حیسنمیں،  اتھلیٹ کے زمرے
 کیا جائے گا۔

 

 کے طور پر ہال آف فیم میں شامل کیا جائے گا۔ ایتھلیٹکے اعتراف میں ایک  وںکو باسکٹ بال میں ان کی کامیابی مائیکل میکس 
 

 کے طور پر شامل کیا جائے گا۔ ایتھلیٹکو تیراکی میں ان کی کامیابیوں کے اعتراف میں  بی ٹیلرور 
 

مئی کو روز تھیٹر برامپٹن میں منعقد ہو گی۔ ایک کوکٹیل ڈنر شام  14اینوئل برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم انڈکشن سیریمونی منگل،  ویں39
بجے شروع ہو گا، جس کے بعد شمولیت کی تقریب اور استقبالیہ ہو گا۔ اس سال کی کلیدی مقرر ایوینکا اوسماک، اسپورٹس نیٹس سنٹرل  6

 اینکر، ہوں گی۔شریک کی 

سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کے لیے ٹکٹ  12فی ٹکٹ کی قیمت میں ٹکٹوں کی فروخت جاری ہے۔  55روز تھیٹر باکس آفس میں $
 www.rosetheatre.caٹکٹ خریدنے کے لیے  یاپن مفت ہے۔ داخلہ ہے اور دو سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے یک $27.50

 پر کال کریں۔ 905.874.2800مالحظہ فرمائیں یا 

طور  نمتعلق مزید جاننے کے لیے، آن الئکیے جانے والے لوگوں کے  نامزدٹس ہال آف فیم اور اس سال برامپٹن اسپور
www.brampton.ca/bshf  مالحظہ فرمائیں۔پر 

کے  2020 ہیں، جس نے ہمارے شہر میں کھیلوں کے حوالے سے کوئی غیر معمولی کردار ادا کیا ہو؟کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے 
 تک قبول کی جائیں گی۔ 2019جون  15نامزدگیاں  !م ڈأون لوڈ کریںلیے نامزدگی فار

 7575عزم جوشیلے افراد نے سٹی آف برامپٹن کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ یہ پرلوں کے لیے میں کھی 1979 کو برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم
 سنٹر میں واقع ہے۔ CAAکینیڈی روڈ سأوتھ پر 

  

 اقتباسات

http://www.rosetheatre.ca/
http://www.brampton.ca/bshf
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/SportsHallOfFame/Pages/Nominations.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/SportsHallOfFame/Pages/Nominations.aspx


 

 

سال سپورٹس ہال آف فیم میں شامل کیے جانے والے افراد کو مبارکباد پیش کرتا اس نب سے میں اہال آف فیم کمیٹی کی جسپورٹس ا"برامپٹن 
ہے کہ شامل کیے جانے والے یہ افراد ہماری  انہتائی قابل قدرہوں! برامپٹن کھیلوں کے کئی پروگراموں کی پیشکش کرتا ہے اور یہ بات 

 کر رہے ہیں۔" کمیونٹی میں رہنما کردار ادا

 میئر پیٹرک برأون        - 

میں شامل کیے جانے والے افراد کی کالس کا اعالن  2019سپورٹس ہال آف فیم کمیٹی کی جانب سے، ہمارے ہال آف فیم میں ا"برامپٹن  
موصول کرنے کے بعد اس سال کی کالس سابقہ  اپنا اعزازمیں  کے مہینے مئی کرنا میرے لیے ایک مرتبہ پھر بہت خوشی کا باعث ہے۔

طور پر شامل کیے جانے والے لوگوں کی معزز فہرست میں اضافہ کرے گی۔ تمام نئے شامل ہونے والے لوگوں کو برامپٹن میں کھیلوں 
 کے لیے ان کی انفرادی خدمات پر مبارکباد۔"

 یڈین مک لیوڈ ، چیئر آف برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم کمیٹ   -  

  

-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  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م 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۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ ww.brampton.caw پر فالو کریں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

3426-874-905 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 
 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

