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 ( ٹورنامنٹ دیکھیںSoccerکا ساکر ) 2016( Euroیورو ) UEFA( Garden Squareگارڈن سکوائر میں )

 
یعنی یونین آف یورپین فٹ بال  UEFA( کی طرف سے یہ اعالن کیا گیا ہے کہ City of Bramptonبرامپٹن، اونٹاریو: سٹی آف برامپٹن )

( میں بڑی Garden Square( کی چیمپئن شپ گییمز کو گارڈن سکوائر )Union of European Football Associationsایسوسی ایشنز )

کے  2016جوالئی  10جون اور  10سکرین پر دکھانے کے حقوق بدستور اس کے پاس موجود ہیں۔ شہریوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ 

 زائی کریں۔درمیان مل کر آئیں اور اپنی پسندیدہ ٹیموں کی حوصلہ اف

 

( کے متعلق باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی Garden Squareہو سکتا ہے میچوں کے دکھائے جانے کے شیڈیول کے مطابق گارڈن سکوائر )

پڑے۔ بڑی سکرین پر دکھائی جانی والی گیموں کی فہرست اور سکوائر میں ہونے والی دوسری سرگرمیوں کی تفصلیات کے لیے براہ 

 ۔www.brampton.ca/gardensquareیں مہربانی مالحظہ کر

 

( لے کر آئیں کیونکہ بیٹھنے کا انتظام lawn chairsساکر )فٹ بال( کے شیدائیوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ الن چیئرز )

 محدود ہے۔

 

( سٹریٹس کے Main( اور مین )Queen( میں کوئین )Downtown Bramptonٹاؤن برامپٹن )( ڈاؤن Garden Squareگارڈن سکوائر )

کونے پر واقع ہے۔ عوامی اجتماع کی اس جگہ پر بہت سے پروگرام، تقریبات اور اور مفت تفریحات منعقد ہوتی ہیں جن میں کانسرٹس 

(concerts( مووی نائیٹس ،)movie nightsفنکاروں کا میلہ یا آرٹس ،)( ٹس مارکیٹ پلیسartists’ marketplace اور دوسرے تہوار شامل )

( کا استعمال Brampton Transitہیں۔ پارکنگ کا انتظام قریب ہی کیا گیا ہے تاہم لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ برامپٹن ٹرانزٹ )

( کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ annerTrip Plٹرپ پالنر ) eRideکریں اور وہ اپنے سفر کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے 

www.bramptontransit.com پر دستیاب ہے۔ 

 

( میں ہونے والے پروگرام کے شیڈول کے بارے میں تفصیلی معلومات آنے والے ہفتوں میں دستیاب ہوں Garden Squareگارڈن سکوائر )

 ( پر فالو کریں۔Twitterئٹر )کو ٹو CityBrampton@دیکھیں یا پر  www.brampton.caومات کے لیے براہ مہربانی گی۔ تازہ ترین معل
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا کا نواں بڑا شہر ( 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)تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل نظام کینیڈا کے 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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