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 ( Free Try-it Sports Dayنومبر کو فری ٹرائی اٹ سپورٹس ڈے ) 12برامپٹن میں 
 

 Cassie( اور کیسی کیمپل کمیونٹی سنٹر )Brampton Soccer Centreنومبر کو برامپٹن ساکر سنٹر ) 50برامپٹن، اونٹاریو: 
Campbell Community Centre فری ٹرائی اٹ سپورٹس ڈے )( میں کھیلوں کا مظاہرہ دیکھیں اور برامپٹن کےFree Try-it 

Sports Day)  بجے تک شہریوں کے پاس کھالڑیوں سے  4بجے سے لے کر شام  01میں کسی نئے کھیل میں قسمت آزمائی کریں۔ صبح
سے زیادہ مختلف کھیلوں میں حصہ لینے کا موقع ہو  01مالقات کرنے، کھیلوں کی مقامی تنظیموں کے متعلق معلومات حاصل کرنے اور 

 گا۔
 

(، اور ریسلنگ ان میں Sledge Hockey(، سلیج ہاکی )Throw Wheel(، تھرو وہیل )Run Jumpکرکٹ، کبڈی، بیس بال، رن جمپ )
 ( تک ہر چیز شامل ہے۔Zumbaسے چند کھیلوں کے نام ہیں جن میں بیڈمنٹن سے لے کر زمبا )

 
( )موقع پر Sports Day passportانعامی مقابلے میں بڑے انعامات جیتنے کا موقع حاصل کرنے کے اپنے سپورٹس ڈے پاسپورٹ )

( لگوائیں۔ کسی کھیل میں شرکت کرنے یا موقع پر ایک سروے مکمل کرنے پر آپ کے پاسپورٹ stampsدستیاب ہو گا( پر پانچ مہریں )
 لگے گی۔ (stampپر ایک مہر )

 
برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم شرکاء کا استقبال کرنے اور ان کو کھیلوں میں مدد دینے کے لیے بہت سے پیشہ ور کھالڑی، اولمپین اور 

(Brampton Sports Hall of Fame:کے اراکین موجود ہوں گے۔ ان میں سے مشہور کھالڑیوں کی فہرست مندرجہ ذیل ہے ) 
 

 ( الزبتھ مینلےElizabeth Manley )– ( فگر سیکٹنگFigure Skating ،)0811  کے اولمپک اور عالمی مقابلوں میں
 چاندی کا تمغہ جیتنے والی

 ( کارلٹن چیمبرزCarlton Chambers )–  ،کے اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیتنے والے 0881ٹریک  

 ( سٹیون کالرکStephen Clarke )–  ،برامپٹن سپورٹس ہال آف کے اولمپکس میں کانسی کا تمغہ جیتنے والے،  0885تیراکی
 (Brampton Sports Hall of Fameفیم )

 ( سٹیفنی ڈکسنStephanie Dixon )– ( تیراکی، پیرالمپک گیمزParalympic Games میں سونے چاندی اور کانسی کے )
 (Brampton Sports Hall of Fameبرامپٹن سپورٹس ہال آف فیم )تمغے،  08

 ( رون ایلسRon Ellis )– ( ہاکی، ٹورنٹو میپل لیفسToronto Maple Leafs کے ساتھ )کا سٹینلے کپ ) 0811Stanley 
Cup والے( جیتنے 

 
شرکت کرنے والے کھالڑیوں کی مکمل فہرست اور اس تقریب کے مکمل شیڈول کے لیے براہ مہربانی مالحظہ کریں 

www.brampton.ca 
 

کے ساتھ رجسٹرڈ ہے جو کہ کمیونٹیز کو ترقی دینے  (RBC Sports Day in Canadaآر بی سی سپورٹس ڈے ان کینیڈا )یہ ایونٹ 
نومبر پر ختم ہونے والے ہفتے  50واں دواں رکھنے میں کھیلوں کے کردار کو منانے کا ایک قومی دن ہے۔ اور کینیڈا کے شہریوں کو ر

سے زیادہ مقامی تنظیمیں، کمیونیٹیز اور سکول مقامی سطح پر کھیلوں کا انعقاد کریں گے۔  2,000کے دوران اور اس دن پورے کینیڈا میں 
کے متعلق مزید معلوات کے لیے براہ مہربانی مالحظہ کریں  (RBC Sports Day in Canadaآر بی سی سپورٹس ڈے ان کینیڈا )

http://sportsday.cbc.ca۔ 
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  518کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 18شامل ہیں جو 

میں افتتاح  5111جس کا  (Brampton Civic Hospital)ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم 

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 
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 ے میڈیارابطہ برائ

 (Brian Stittleبرائن سٹٹل )
 سینیئرمیڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.2143 | brian.stitte@brampton.ca 
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