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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸਪਰੋਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ (Sports Hall of Fame) ਵ ਿੱਚ ਚਾਰ ਨ ੇਂ ਮੈਂਬ੍ਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗੇਾ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟਰੈੀਓ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton Sports Hall of Fame) (ਖੇਡ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰਧਤ ਪਰਵਸਿੱਧ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਬ੍ਣਾਉਣ 
 ਾਲੀ ਸੂੰਸਥਾ) ਨ ੂੰ 2016 ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣ  ਾਲੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਨ ੇਂ ਮੈਂਬ੍ਰਾਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹ ੋਰਹੀ ਹੈ। ਐਥਲੀਟਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵ ਿੱਚ, ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ 
(Hall of Fame) ਓਵਲੂੰਵਪਕ ਦੌੜਾਕ ਚਾਰਲਟਨ ਚੈਂਬ੍ਰਸ (Carlton Chambers) ਅਤ ੇਪੇਸ਼ ੇਰ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਕਰ (soccer) ਵਖਡਾਰੀ ਪੌਲ ਸਟਾਲਟੇਰੀ 
(Paul Stalteri) ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਬ੍ਲਡਰਜ਼ (Builders) (ਖੇਡ ਦਾ ਵ ਕਾਸ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਹੋਰ ਵ ਅਕਤੀ) ਸ਼ਰੇਣੀ ਵ ਿੱਚ,  ਾਲੀਬ੍ਾਲ ਕੋਚ 
ਵਰਚਰਡ ਮੈਕਆਰਥਰ (Richard McArthur), ਅਤ ੇਕੁੜੀਆਾਂ ਅਤ ੇਔਰਤਾਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ (Girls’ and Women’s Hockey) ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਲੀਡਰ, ਪੈਟ ਵਨਕੋਲਸ 
(Pat Nicholls) ਨ ੂੰ ਸਨਮਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 
 
36 ੇਂ ਸਲਾਨਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton Sports Hall of Fame) ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ (Induction 
Ceremony) ਅਤ ੇਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ਮੂੰਗਲ ਾਰ 10 ਮਈ ਨ ੂੰ ਰੋਜ਼ ਵਥਏਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Rose Theatre Brampton) ਵ ਿੱਚ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਕਾਕਟੇਲ ਵਡਨਰ 
ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਅਤ ੇਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਜ਼ਰਬੇ੍ਕਾਰ TSN ਖੇਡਾਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਟੇਟਰ 
ਡੈਰੇਨ ਡਚੀਸ਼ੇਨ (Darren Dutchyshen) ਮੁਿੱਖ ਬੁ੍ਲਾਰਾ (keynote speaker) ਹੋਣਗੇ। 
 
ਵਟਕਟਾਾਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਵਥਏਟਰ ਬ੍ਾਕਸ (Rose Theatre) ਆਵਫਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਬ੍ਚਤ ਕਰੋ – 15 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਵਟਕਟ ਦਾ ਮੁਿੱਲ 
ਪਰਤੀ ਵ ਅਕਤੀ $45 (HST ਸਮੇਤ) ਹ।ੈ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਵਨਯਵਮਤ ਵਟਕਟਾਾਂ ਪਰਤੀ ਵ ਅਕਤੀ $55 ਵ ਿੱਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। ਖਰੀਦਣ ਲਈ, 
www.rosetheatre.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ 905.874.2800 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 
ਖੇਡ ਪਰੇਮੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਵਮਲਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਵਮਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton Sports Hall of 
Fame) ਦੁਆਰਾ 1 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀਸਟ ਗੇਮ (Brampton Beast Game) ਵ ਿੱਚ “2016 ਦੀ ਕਲਾਸ” (“Class of 2016”) ਵਦਖਾਈ ਜਾ ੇਗੀ। 
ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀਸਟ (Brampton Beast) ਲਈ ਵਟਕਟਾਾਂ www.bramptonbeast.com 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦ ੇਹਨ।  
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton Sports Hall of Fame) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1979 ਵ ਿੱਚ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਦੇ ਨਾਲ 
ਵਮਲ ਕੇ ਸਮਰਵਪਤ ਖੇਡ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਸਮ ਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੀਲਜ਼ ਐ ੇਵਨਊ (Steeles Avenue) ਦੇ ਦਿੱਖਣ  ਿੱਲ, ਕੈਨੇਡੀ 
ਰੋਡ (Kennedy Road) 'ਤੇ ਪਾ ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ (Powerade Centre) ਵ ਿੱਚ ਸਵਥਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੁਪਾ ਡੀ.ਏ. ਮੀਕਲੇ (Supa D.A. Meikle) 
ਨਾਲ 905.874.3363, supa.meikle@brampton.ca 'ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਾਂ www.bramptonsports.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱਚ ਨੌ ਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਵ ਧ  ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱਧ ਹੈ ਜ ੋ89  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਬੋ੍ਲਣ  ਾਲੇ 209  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ  ਾਵਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਵ ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਾਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਾਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਿੱਧ ਰਹੀਆਾਂ ਆ ਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ 

ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵ ਿੱਚ ਖੋਵਲਿਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵ ਕ ਹੋਸਵਪਟਲ (Brampton Civic Hospital), ਵ ਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ (William Osler Health 

System) ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜ ੋਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਾਂ ਟਵ ਿੱਟਰ (Twitter) 'ਤ ੇ@CityBrampton 

ਨ ੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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