
 

 

 
                     برائے فوری اجراء

 
 

 Brampton Half)اپنے نشان پر آ جأو، تیار رہو، بھاگو! سٹی نے پہلی برامپٹن ہاف میراتھن 
Marathon) کا اعالن کر دیا ہے 

  
 

دوڑنے کے جوتوں کے تسمے باندھنے اور لچک کی اچھی ورزش کرنے کا وقت آگیا ہے کیونکہ سٹی  -( 2019ستمبر  26برامپٹن، آن ) 
( کے ساتھ اشتراک میں برامپٹن کی تاریخ کی Landmark Sport Group Incآف برامپٹن نے لینڈ مارک سپورٹ گروپ آئی این سی )

 پہلی برامپٹن ہاف میراتھن کا اعالن کر دیا ہے۔
 

کو منعقد ہونے والی برامپٹن ہاف میراتھن، تقریبات اور سرگرمیوں کا ایک تفریح سے بھرا ویک اینڈ ہو گا  2020جون  14 – 13مورخہ 
( کے ساتھ ہو گا۔ دوڑ میں حصہ لینے والے کھالڑی نمائش کے بُوتھس پر بھی Runners Expoجون کو رنرز ایکسپو ) 13جس کا آغاز 

، تجارتی سامان، دوڑ کے کپڑے اور دیگر سامان، غذاء اور تندرستگی کی مصنوعات، نمونے اور دیگر جا  سکیں گے، جن میں سپانسرز
 بہت سی چیزیں شامل ہیں۔

 
کلومیٹر کی دوڑ میں حصہ  10بجے ہو گا جس میں حصہ لینے والے ہاف میراتھن یا پورے  8:00کو صبح  2020جون  14دوڑ کا آغاز 

لے سکیں گے۔ چونکہ آغاز اور اختتام کی لکیریں مأونٹ پلیزنٹ ویلج میں ہی موجود ہوں گی، لٰہذا شائقین اور کھالڑی تاریخی کینیڈین 
 پیسفک ریلوے سٹیشن سے مستفید ہو سکیں گے۔ ایک چکر والے کورس کے دوران حصہ لینے والے کھالڑی شہر کے مغربی کنارے تک

 گے۔ جائیں گے، جس میں وہ ہیریٹیج روڈ اور الئن ہیڈ گالف کلب کی اطراف میں موجود خوبصورت فارم لینڈ کا نظارہ کر سکیں
 
 

 



 

 

 
دوڑ میں حصہ لینے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ فنڈ جمع کریں اور برامپٹن ہاف میراتھن کے ساتھ شراکت داری کرنے 

 سے کسی ایک خیراتی ادارے کو عطیہ کر دیں ہے۔والے درج ذیل آٹھ میں 
 

 www.bgcpeel.orgبوائز ایند گرلز کلب آف پیل،  -
 www.ffaf.caفری فار آل فأونڈیشن،   -
 (Kay Blair Hospiceکے بلیئر ہاسپائس )  -
 www.knightstable.orgنائٹس ٹیبل،  -
 www.peelcaf.com پیل چلڈرنز ایڈ فأونڈیشن،  -
 region-www.autismontario.com/chapters/peelپیل ریجن چیپٹر آف آٹزم اونٹاریو،   -
 www.sevafoodbank.comسیوا فوڈ بینک،  -
 www.unitedachieversclub.comیونائیٹڈ اچیورز کلب آف برامپٹن،  -

 
 

میراتھن میں حصہ لینے کے خواہشمند اور رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کرنے میں دلچسپی رکھنے والے افراد رجسٹریشن کے  
بجے  5:00کو شام  2020جون  10مالحظہ کریں۔ آن الئن رجسٹریشن بروز بدھ مورخہ  www.bramptonhalfmarathon.comلیے 

 بند ہو جائے گی۔ دوڑ میں گنجائش باقی رہنے کی صورت میں موقع پر رجسٹریشن بھی کی جا سکے گی۔  
 
 

 اقتباسات
 
 "برامپٹن میں سٹی کی نگرانی میں پہلی ہاف میراتھن کے لیے ہم پرجوش ہیں، اس کا انعقاد برامپٹن اور پیل ریجن کے مقامی خیراتی اداروں

رنے والے لینڈ مارک سپورٹ گروپ آئی این سی کے ساتھ شراکت داری میں کیا جائے گا۔ برامپٹن ایک صحت بخش اور کی معاونت ک
اور اونٹاریو کے تمام افراد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ جون کے مہینے  GTAمحفوظ شہر ہے اور ہم برامپٹن کے رہائشیوں اور 

 میں باہر نکلیں اور تفریح سے بھرپور ورزش اور سرگرمیوں کے ویکینڈ میں شرکت کریں۔"  
 میئر پیٹرک برأون -

 
م میئر پیٹرک برأون اور سٹی آف "اجتماعی شرکت کی عالمی معیار کی واک/دوڑ کی تقریب کو آپ کے عظیم شہرمیں النے کے لیے ہ 

برامپٹن کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے نہایت پرجوش ہیں۔ اس تقریب میں دوڑ میں حصہ لینے والے نہ صرف برامپٹن کے شہریوں 
وبصورتی ، اونٹاریو، کینیڈا اور دنیا بھر سے دوڑ کے مقابلوں میں حصہ لینے  والے پرجوش افراد کے سامنے برامپٹن کی خGTAبلکہ 

 اور خصوصیات کی خوب نمائش ہو گی۔"
 ، پریزیڈینٹ، لینڈمارک سپورٹ گروپ آئی این سی۔(Elliott Kerr)ایلیئٹ کیر   -

 
-30- 

 
ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے  کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور  پر برامپٹن 

یں رہنما کردار ادا کرنے کے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت م
فیس ، ٹوئٹرکام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ہوں۔ پر مربوط انسٹاگراماور  بک

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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