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یمپٹن کے رہائشی اکٹھے مل کر آ سکتے ہیں اور  بر

 دیکھ سکتے ہیں (Blue Jays Playoff Games)گارڈن اسکوئر میں بلیو جیز پلے آف گیمیں

  
یو:  سٹی یمپٹن، اونٹار یمپٹن نے آج عالن کیا ہےکہ اسے  بر دکھانےکے حقوق حاصل  باقی سیزن اور پلے آفسمعمول کے بلیو جیزکی تمام گیمیں آف بر

ین پر بلیو جیزکی پلے آفس ہیں۔ جس  کے نتیجے میں، سٹی رہائشیوں کو دعوت دے رہی ہے کہ وہ اکٹھے مل کر آئیں اور گارڈن اسکوئر میں بڑی اسکر

 گیمیں دیکھیں۔

 
بہ بنا رہی ہے جس میں بیس بال، آرٹس، دستکاری، کھانے پینےکے اسٹال، ا سٹی بانی کا منصو ور خاندان کے ساتھ مل کر دیکھنے والی پارٹیوں کی میز

پوں کو بھی حصہ لی دعوت  کو بھیتجارتوں  نےکی دعوت دی جاتی ہے، اور مقامییقینی طور پر بلیو جیز بیس بال کے خدوخال شامل ہوں گے۔ کمیونٹی گرو

 دی جاتی ہے۔ 

 
 بعد ہو جائےگا۔ اگر جلدایسا نہ ہوا تو معمول کے سیزن  کا شیڈول مقررکیا جب گیموں کے اوقات کی توثیق ہو جائےگی توگارڈن اسکوئر براڈکاسٹس

ً
کے فورا

  جائے گا۔ 

 
یمپٹن میں بہت کچھ بدل شائقین کے آخری بار بلیو جیز کو پلے آف گیمز میں دیکھنےکے بعد  یادہ ہوگئی ہے اور بر گیا ہے۔ سٹی کی آبادی دگنی سے ز

ء میں موجود نہیں تھا۔ اور نہ ہی روز تھیٹر، کیسی کیمبل کمیونٹی سینٹر، گور میڈوز  یا کوئی 1993گارڈن اسکوئر، خاندانوں کے دیکھنے والی پارٹیوں کا مقام، 

 اور زم بس روٹس تھے۔

 
یمپٹن میں واقع، گارڈن اسکوئر ین پر دیکھنےبلیو جیز  ڈاؤن ٹاؤن بر نزد ہی ایک شاندار مقام فراہم کرتا ہے۔ کیلئے کے شائقین کو ہرگیم ایک بڑی اسکر

ین راست یں اور وہ وہاں پہچنچےکیلئے بہتر یمپٹن ٹرانزٹ استعمال کر ےکا تعین پارکنگ دستیاب ہے، تاہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ بر

یب سائ  پر ملےگا کرنےکیلئے ای رائڈر ٹرپ پال   www.bramptontransit.comنر استعمال کر سکتے ہیں، جو ا  و

 
یب سائ  پر جانا چاہیئے  ید معلومات کیلئے شائقین کو ا  و یں۔ CityBrampton@یا ٹوئٹر پر   www.brampton.caمز  کی پیروی کر

 
 
 

بانیں بولنے والے  89برامپٹن کے بارے میں:کینیڈا میں نواں سب سے بڑا شہر، برامپٹن ایک متنوع آبادی کا جشن منا رہا ہے جو کہ  نسلی پس منظر کے لوگوں  مختلف 209مختلف ز

یحی سہولیات اور کینیڈا میں سب سے تیز رفتار نقل و حمل کے نظام ت ین تفر ین جدید تر میں کھوال، برامپٹن  2007ک رسائی رکھتے ہیں۔ کی نمائندگی کرتا ہے۔ برامپٹن کے رہائشی اور زائر

ید معلومات کیلئے، سوک ہسپتال، ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم کا حصہ ہے، جو کہ کینیڈا میں سب س  www.brampton.caے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مز

یں یا یں۔ Twitter/کو ٹوئٹر CityBrampton@ مالحظہ کر  پر فالو کر
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