برائے فوری اجراء

ٹاون برامپٹن میں براہ راست دکھائے جائیں گے
ڈاون ٔ
 NBAفائنل کے میچ گارڈن اسکوائرٔ ،
برامپٹن ،آن ( 29مئی  NBA – )2019فائنلز میں ٹورانٹو ریپٹرز  -ایسی شاندار کامیابیاں حاصل کرنے والی کینیڈا کی پہلی ٹیم  -کی
ٹاون برامپٹن سے براہ راست نشر کر کے سٹی
ڈاون ٔ
تاریخی پیش قدمیوں کی خوشیاں منانے کے لیے تمام فائنل گیمز کو گارڈن اسکوائرٔ ،
آف برامپٹن کوفخر محسوس ہو رہا ہے۔
ٹورانٹو ریپٹرز اور موجودہ چیمپیئن ،گولڈن سٹیٹ واریئرز کے درمیان کھیلی جانے والی سیریز کو ایک ٔآوٹ ڈور بڑی اسکرین پر نشر
کرنے کے حقوق گارڈن اسکوائر نے حاصل کر لیے ہیں ،جس کا آغاز بروز جمعرات مورخہ  30مئی کو رات  9بجے سے ہو رہا ہے۔
شائقین خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنی کرسیاں اور کمبلیں وغیرہ اپنے ہمراہ الئیں اور ریپٹرز سٹار کاوی لیونارڈ اور
واریئرز سٹار اسٹیفن کری کے درمیان لڑی جانے والی اس سیریز کے دوران انتہائی پرجوش لمحات دیکھنے کی توقع رکھیں۔
ٹاون برامپٹن میں کوئین اور مین اسٹریٹ کے کونے پر واقع گارڈن اسکوائر میں ہر عمر کے لوگوں کے لیے کئی اقسام کے دلکش
ڈاون ٔ
ٔ
اور پرجوش پروگراموں ،تقریبات اور مفت تفریحی پروگراموں کا انعقاد پورا سال ہوتا رہتا ہے۔
 www.brampton.ca/gardensquareپر مزید جانیں۔
اقتباس
"یہ وقت کنیڈا کے لیے انتہائی پرجوش ہے اور ہم برامپٹن میں ایک نئی توانائی پھونکنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تمام رہائشی جن کا
تعلق  GTAسے ہے وہ سب یہاں پر تشریف الئیں اور گارڈن اسکوائر میں نصب شدہ ہماری  100فٹ لمبی اسکرین پر ٹورانٹو ریپٹرز کی
خوب حوصلہ افزائی کریں۔"

-

براون
میئر پیٹرک ٔ
30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے
لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں ،ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت
رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ ،قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے ٹوئٹر ،فیس بک
اور انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
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