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 ( میں چار نئے نام شاملSports Hall of Fameبرامپٹن کے سپورٹس ہال آف فیم )

 

چار نئے ممبران کے ناموں کو میں  2016( The Brampton Sports Hall of Fameبرامپٹن، اونٹاریو: برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم )

( کی طرف سے Hall of Fame)لیٹکس کی کیٹیگری میں ہال آف فیم شامل کرنے کا اعالن کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہے۔ ایتھ

( کے پیشہ ور بین االقوامی کھالڑی پال soccer( اور ساکر )Carlton Chambersاولمپکس میں تیز دوڑنے والے کارلٹن چیمبرز )

 Richard( کی کیٹیگری میں والی بال کے کوچ رچرڈ میکارتھر )Builders( کو شامل کیا جا رہا ہے۔ بلڈرز )Paul Stalteriٹیری )سٹال

McArthur(اور پیٹ نکولز )Pat Nicholls( کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے جو کہ گرلز اینڈ ویمز ہاکی )Girls’ and Women’s 

Hockeyے۔( میں صف اول کا ایک نام ہ 

 

 Inductionویں ساالنہ تقریب نامزدگی ) 36کی  (Brampton Sports Hall of Fame)برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم 

Ceremony 10( اور استقبالیہ منگل ( مئی کو روز تھیٹر برامپٹنRose Theatre Bramptonمیں منعقد ہو )بجے  6گے۔ شام  ں

کے تجربہ کار سپورٹس کاسٹر ڈیرن ڈوچیشن  TSNر استقبالیہ ہو گا۔ کاک ٹیل ڈنر ہو گا جس کے بعد تقریب نامزدگی او

(Dutchyshen( کلیدی مقرر )keynote speakerہوں گے۔ ) 

 

 –( کے باکس آفس پر جاری ہے۔ ٹکٹ خریدنے میں جلدی کریں اور پیسے بچائیں Rose Theatreٹکٹوں کی فروخت روز تھیٹر )

اپریل کے بعد  15ہو گی۔  $45( HSTاپریل سے پہلے رعایتی ٹکٹ کی قیمت )بشمول  15جلدی ٹکٹ خریدنے والوں کے لیے 

پر وزٹ کریں یا  www.rosetheatre.caفی کس ہو گی۔ ٹکٹ خریدنے کے لیے  55$معمول کے ٹکٹس کی قیمت 

 ل کریں۔پر کا 905.874.2800

 

 Bramptonجب برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم ) کھیلوں کے شائقین کو ان لوگوں سے ملنے کا ایک اور موقع اس وقت ملے گا

Sports Hall of Fame کی طرف سے یکم اپریل کو )( برامپٹن بیسٹ گیمBrampton Beast game کے موقع پر "کالس آف )

2016( "“Class of 2016” کو لوگوں کے )( سامنے الیا جائے گا ۔ اس موقع کے لیے ٹکٹ برامپٹن بیسٹBrampton Beast )

 خریدے جا سکتے ہیں۔ www.bramptonbeast.comکے ذریعے 

 

 City of)میں سٹی آف برامپٹن  1979کی بنیاد  (Brampton Sports Hall of Fameبرامپٹن سپورٹس ہال آف فیم )

Brampton(کے ساتھ مل کر کھیلوں کے شیدائیوں کے ایک گروپ نے رکھی تھی۔ یہ سٹیلز ایوینیو )Steeles Avenue کے )

( میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے سوپا ڈی Powerade Centre( پر پاوریڈ سنٹر )Kennedy Roadجنوب میں کینیڈی روڈ )

پر رابطہ کریں یا مالحظہ کریں  supa.meikle@brampton.caیا  .874.3363905( سے Supa D.A. Meikleاے میکل )

www.bramptonsports.ca 
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)وئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہ

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillڈل ) نیٹلی سٹاگ

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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