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ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਵਸਨੀਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ  ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਗਾਰਡਨ ਸਕੇਅਰ ਵਵੱਚ 

ਬਵਿਊ ਜਜੇ਼ (Blue Jays) ਦੀਆਂ ਦੋਬਾਰਾ ਖੇਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਉਨ:  ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਕ ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਸਨਯਮਤ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਖੇਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੂ 
ਜੇਜ (Blue Jays) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਸਦਖਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਸਟੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਇੱਕਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਣ 
ਅਤੇ ਬਸਲਊ ਜੇਜ਼ ਦ ੇਦੋਬਾਰਾ ਖੇਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਗਾਰਡਨ ਸਕੇਅਰ ਸਵੱਚ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤ ੇਵੇਖਣ ਲਈ  ਸੱਦਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ।  

 

ਸਸਟੀ ਦੀ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਸਹਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਸਜਸ ਬੇਸਬਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਕਲਾ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਭੋਜਨ 
ਸਵਕਰੇਤਾ ‚ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਬਸਲਯ  ਜੇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਬਾਲ ਮ ੱ ਖ ਤੌਰ ’ਤ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।  ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਸਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ 
ਸਦੱਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ‚ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ੰ ।   
   
ਗਾਰਡਨ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਪਰਸਾਰਣ ਦੀ ਸਮਾਸਾਰਨੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸਸਮਆਂ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, 
ਸਨਯਮਤ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ ਦੇ ਤ ਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਬਸਲਯ  ਜੇਜ਼ ਦੇ ਦੋਬਾਰਾ ਖੇਿੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਮੈਚਾਂ ਨ ੰ  ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਬਹ ਤ ਕ ੱ ਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ। 

ਸਸਟੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦ ੱ ਗਣੀ ਤੋਂ ਸਜਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕੇਅਰ, ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਸਹਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, 1993 ਸਵੱਚ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ 
ਸੀ। ਨਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਥੀਏਟਰ, ਕੈਸੀ ਕੈਂਬੱਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੇਂਦਰ, ਗੋਰ ਮੈਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ ਮ (Züm) ਬੱਸ ਰਸਤੇ। 
 

ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਸਸਥਤ, ਗਾਰਡਨ ਸਕੇਅਰ ਬਸਲਯ  ਜੇਜ਼ ਦੇ ਪਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਖੇਡ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤ ੇਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਨਦਾਰ 
ਮੈਦਾਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ   ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ 
ਉਤਸਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ www.bramptontransit.com, ’ਤ ੇਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਰਾਈਡ ਯਾਤਰਾ ਸਨਯੋਜਕ (eRide Trip Planner) ਨ ੰ  
ਉੱਥੇ ਪਹ ੰ ਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਰਸ਼ੰਸਕ www.brampton.ca ’ਤ ੇਜਾਣ ਜਾਂ ਟਸਵਟੱਰ ’ਤੇ  @CityBrampton ’ਤ ੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ।  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੌਂ ਵਾਂ-ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਸਸੱਧ ਹੈ, ਜੋ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 89 
ਸਭੰਨ ਸਭੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਸਹਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਆਧ ਸਨਕ ਸਦਲਪਰਚਾਵਾ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਕਸਸਤ ਹੋ 
ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਸਵਕ ਹਸਪਤਾਲ (Brampton Civic Hospital), ਜੋ 2007 ਸਵੱਚ ਖ ੱ ਸਲਿਆ ਸੀ, ਸਵਲੀਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ 
ਸਸਸਟਮ (William Osler Health System) ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton  ’ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ   
ਬਰਾਇਨ ਸਸਟਟੱਲ  
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ  
ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  
905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca   
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