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ਗਾਰਡਨ ਸਕਵਅੇਰ ਵਵਿੱਚ UEFA ਯਰੂ ੋ2016 ਫਟੁਬਾਲ ਟਰੂਨਾਮੈਂਟ ਦਖੇ ੋ

 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਕ ਇਸ ਨੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ 
ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਫੁਟਬਾਲ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ (Union of European Football Associations - UEFA) ਚੈਂਵਪਅਨਵਸ਼ਪ ਗੇਮਾਂ ਵਦਖਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱ ਕ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖੇ ਹਨ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ  10 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਵਚਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੂੰਦੀਦਾ ਟੀਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਿੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ 
ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਪਰਸਾਰਣ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਲਈ ਜਗਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਵਵਿੱ ਚ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੂੰ  ਵਵਵਸਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕਵੇਅਰ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਡੀ ਸਰਕੀਨ 'ਤੇ ਵਦਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਵਆਂ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
www.brampton.ca/gardensquare 'ਤੇ ਜਾਓ  
 
 

ਫੁਟਬਾਲ ਦੇ ਪਰਸ਼ੂੰ ਸਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਬਗੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਸੀਵਮਤ 
ਹਨ। 
 

ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਕਵੀਨ (Queen) ਅਤੇ ਮੇਨ (Main) ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਕੋਣੇ 'ਤੇ ਸਵਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਇਕਿੱਠ ਵਾਲੀ ਿਾਂ 
ਸੂੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਮੂਵੀਨਾਈਟਸ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦ ੇਬਜ਼ਾਰ, ਅਤੇ ਵਤਓਹਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਬਹੁਤ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਮੁਕਾਬਵਲਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ 
ਮਨੋਰੂੰ ਜਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਾਰਵਕੂੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਰਾਇਡ ਵਟਰਪ ਪਲਾਨਰ (eRide Trip Planner) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ 
www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬਾਰੇ ਵਵਸਤਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਵਤਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵਿੱ ਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਿ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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