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Đại Sảnh Vinh Danh Thể Thao Brampton vinh danh sáu thành viên mới 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 29 tháng 3 năm 2022) - Mỗi năm, Đại Sảnh Vinh Danh Thể 
Thao Brampton (Brampton Sports Hall of Fame, BSHF) tôn vinh thành tích của các cá nhân có 
đóng góp xuất sắc cho sự phát triển thể thao ở Brampton. Năm 2022, Đại Sảnh Vinh Danh 
Thể Thao Brampton chào đón sáu thành viên được vinh danh mới với thành tích xuất sắc 
trong thể thao. 

Frank Fascia sẽ được xếp vào danh mục Người Kiến Tạo bởi cống hiến của ông trong môn 
bóng chày. Ông bắt đầu chơi bóng chày hạng nhẹ ở Brampton vào năm 1983, và tiếp tục chơi 
ở NCAA. Ông là thành viên sáng lập của Brampton Senior Twins vào năm 1991, huấn luyện 
Brampton Minor Baseball Inc. vào năm 2007 và đã phục vụ ở nhiều vị trí khác nhau với COBA 
và Liên Đoàn Bóng Chày Ontario. Năm 2022, ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng 
của đội bóng chày mới thành lập tại Trường Đại Học Sheridan. 

Praimnauth (Praim) Persaud sẽ được xếp vào danh mục Người Kiến Tạo bởi cống hiến của 
ông trong môn bóng gậy. Cựu cầu thủ và quản trị viên môn bóng gậy này đã được vinh danh 
tại Đại Sảnh Vinh Danh Môn Bóng Gậy Hoa Kỳ vào năm 2020 cho 45 năm phục vụ vì sự phát 
triển và tăng trưởng ở Quebec trong 10 năm trước khi gia nhập Ontario trong 35 năm qua. 
Ông đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của bộ môn bóng gậy ở Brampton, 
trong đó bộ môn bóng gậy đã mở rộng từ 15 câu lạc bộ lên 62 câu lạc bộ chỉ trong vòng năm 
năm. 

Pat O’Toole sẽ được xếp vào danh mục Vận Động Viên bởi cống hiến của ông trong môn 
bóng vợt. Ông đã sống ở Brampton từ năm 1998, và đã được vinh danh vì những thành tích 
của ông với tư cách là một cầu thủ và huấn luyện viên ở cả bóng vợt trong nhà và ngoài sân 
cỏ với các quy mô lớn nhỏ và quốc tế. Ông đã chơi 12 trong số 16 mùa giải của mình với 
Rochester Knighthawks, mà hiện giờ vẫn giữ vai trò trợ lý huấn luyện viên. Ông cũng là cựu 
Chủ Tịch của Hiệp Hội Bóng Vợt Trẻ Em Brampton. 

Tamara Tatham sẽ được xếp vào danh mục Vận Động Viên bởi cống hiến của bà trong môn 
bóng rổ. Sự nghiệp thi đấu quốc tế của bà bao gồm 164 trận đại diện cho Canada, 157 trận ở 
cấp độ cao cấp bắt đầu từ năm 2007. Bà đã giành huy chương vàng tại giải đấu vòng loại 
FIBA America 2015 và Đại Hội Thể Thao Liên Châu Mỹ 2015. Bà cũng đã chơi ở Thế Vận Hội 
Olympics 2012 và 2016, và đã giành được nhiều danh hiệu ở nước ngoài. Sau khi giải nghệ, 
bà làm huấn luyện viên cho một số đội. 

Dev Sharma sẽ được xếp vào danh mục Người Kỳ Cựu bởi cống hiến của ông cho điền kinh. 
Ông đã giành được nhiều huy chương, ngay cả khi đã bước sang tuổi 80 vào năm 2015. Từ 
năm 1988 đến năm 2016, ông đã giành được 203 huy chương, bao gồm các huy chương tại 



 

 

Giải Vô Địch Điền Kinh Trong Nhà và Ngoài Trời của Canada Masters và Giải Vô Địch Điền 
Kinh Trong Nhà và Ngoài Trời của Ontario Masters. Ông cũng đã thi đấu và giành huy chương 
tại Đại Hội Thể Thao 55+ Canada 2016 ở Brampton và Đại Hội Thể Thao 55+ Quận 
Brampton. 

Wally Slocki sẽ được xếp vào danh mục Người Kỳ Cựu bởi cống hiến của ông trong môn võ 
thuật. Ông đạt được đai đen, người đã giành được nhiều danh hiệu khi còn là một võ sĩ thi 
đấu và được công nhận là “Người Canada Huyền Thoại” tại các giải đấu trên toàn nước Mỹ. 
Ông đã giành chức vô địch Canada vào các năm 1967, 1968 và 1970, và chức vô địch Ontario 
vào các năm 1972, 1973 và 1974. Slocki có niềm đam mê giảng dạy và đã mở Eastern Karate 
ở trung tâm thành phố Brampton vào cuối những năm 1960, sau này được mở rộng với tên 
gọi Trường Tăng Cường Sức Khỏe và Tự Vệ Canada. Ông tiếp tục đào tạo và giảng dạy tại 
các hội thảo về quản lý doanh nghiệp được tùy chỉnh theo yêu cầu. 

Để biết thêm thông tin về Đại Sảnh Vinh Danh Thể Thao Brampton và những người được vinh 
danh, hãy truy cập brampton.ca/bshf. 

Đại Sảnh Vinh Danh Thể Thao Brampton được thành lập vào năm 1979 bởi một nhóm những 
người hết lòng đam mê thể thao, hợp tác với Thành Phố Brampton. Đại sảnh này nằm trong 
trường đấu CAA Centre tại 7575 Kennedy Road South. 

Lễ Vinh Danh Năm 2022 

Lễ Vinh Danh tại Đại Sảnh Vinh Danh Thể Thao Brampton lần thứ 41 hàng năm sẽ diễn ra vào 
Thứ Ba, ngày 3 tháng 5 lúc 6 giờ chiều tại The Rose Brampton, với sự góp mặt của diễn giả 
chính Ken Reid của Sportsnet Central và Sportsnet 590 The FAN. Vé vào cửa là $55 và có thể 
mua tại www.rosetheatre.ca.  

Đề Cử cho năm 2023 

Bạn có biết ai đó đã đóng góp xuất sắc cho thể thao tại thành phố của chúng ta không? Tải 
mẫu đề cử cho năm 2023! Chúng tôi sẽ tiếp nhận đề cử đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

Trích dẫn 

“Xin chúc mừng Đại Sảnh Vinh Danh Thể Thao Brampton Năm 2022! Những người được vinh 
danh năm nay đã có những đóng góp và thành tích xuất sắc về thể thao trong cộng đồng của 
chúng ta, thể hiện khả năng lãnh đạo và thúc đẩy trong suốt chặng đường. Chúng tôi rất tự 
hào khi những người được vinh danh này gọi Brampton là ngôi nhà của họ.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Đại Sảnh Vinh Danh Thể Thao Brampton tôn vinh quá khứ, hiện tại và tương lai của thể thao 
trong thành phố của chúng ta. Những người được vinh danh năm 2022 là những nhà lãnh đạo 
xuất sắc, những người đã mang lại niềm tự hào và nguồn cảm hứng cho Brampton trong suốt 
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sự nghiệp thể thao của họ. Tôi xin mời mọi người tham dự buổi lễ vinh danh gặp gỡ trực tiếp 
năm nay vào ngày 3 tháng 5 để tôn vinh thể thao trong cộng đồng của chúng ta." 

- Jeff Bowman, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Khu 3 & 4; Ủy Viên, Ủy Ban Đại Sảnh Vinh 
Danh Thể Thao Brampton, Thành Phố Brampton 

“Chúng tôi rất vui mừng được thông báo những người được vinh danh vào Đại Sảnh Vinh 
Danh Thể Thao Brampton Năm 2022.” Sáu người mới được vinh danh là những cá nhân đã 
cam kết thúc đẩy thể thao tiến lên trong cộng đồng của chúng ta. Nếu bạn biết ai đó có đóng 
góp xuất sắc cho thể thao ở Brampton - hãy đề cử họ cho năm 2023.” 

- Doug Whillans, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Khu 2 & 6; Ủy Viên, Ủy Ban Đại Sảnh 
Vinh Danh Thể Thao Brampton, Thành Phố Brampton 

“Đại Sảnh Vinh Danh Thể Thao Brampton tôn vinh thể thao trong cộng đồng của chúng ta và 
những cá nhân xuất sắc, những người thúc đẩy thể thao tiến lên ở Brampton và hơn thế nữa. 
Hãy tham gia với chúng tôi vào tháng 5 này cho buổi lễ vinh danh và đề cử một ai đó cho năm 
2023.” 

- Paul Morrison, Giám Đốc Hành Chính Lâm Thời, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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