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ਸਕਵਅੇਰ ਵਵਖ ੇਆਓ! 

ਸਕਵਅੇਰ ਵਵਖ ੇਗਰਮੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆ ਂਤੇਜ਼ ਹ ੋਰਹੀਆ ਂਹਨ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਕੱਲਹ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਵਵੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁਟਬ੍ਾਲ ਪਰੇਮੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਵਚਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ 
ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਫੁਟਬ੍ਾਲ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ (UEFA) ਚੈਂਵਪਅਨਵਸ਼ਪ ਗੇਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 
 
“ਐਤਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਯੂਰੋ ਕੱਪ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਵਵੱਚ ਭੀੜ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ 
ਵਜਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਡੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ,” ਮੇਅਰ ਵਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬ੍ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਯੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਵਕਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ।” 
 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵੱਚ ਕਵੀਨ (Queen) ਅਤੇ ਮੇਨ (Main) ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਸਵਿਤ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਾਨ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਆਯੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬ੍ਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਸਕਵਅੇਰ ਵਵਖ ੇਗਰਮੀਆ ਂਦ ੇਮੁੱ ਖ ਪਰਗੋਰਾਮ 

 
 ਮੂਵੀ ਨਾਈਟਾਂ: “ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰੋ” (Throwback Thursdays) ਅਤੇ “ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਤਾਵਰਆਂ ਹੇਠ ਵਫਲਮਾਂ” 

(Saturday Movies Under the Stars) ਦੌਰਾਨ ਪਵਰਵਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾਬ੍ਹਾਰ ਪਸੂੰਦੀਦਾ ਕਲਾਵਸਕ ਵਫਲਮਾਂ ਵਦਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ।  

 ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ (Farmers’Market) ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਜ਼ਾਰ (Artists’Marketplace) – ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 
ਦੁਪਵਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 

 ਰੀਓ 2016 ਓਲੂੰ ਵਪਕ ਗੇਮਜ਼ ਬ੍ਾਰੇ CBC ਦੀ ਕਵਰੇਜ –5 ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 

 ਲੂੰ ਚਟਾਈਮ ਲਾਈਵ: ਬ੍ਾਹਰ ਵਨਕਲ ਕੇ ਲੂੰ ਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਾਨਕ ਡੀਜੇ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ – ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, ਦੁਪਵਹਰ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 

 ਯੂਿ ਵਾਈਬ੍ ਨਾਈਟਾਂ: ਸੂੰਗੀਤ, ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ – ਹਰੇਕ ਬ੍ੁੱ ਧਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 

 ਵਫਟਨੈਸ ਕਲਾਸਾਂ: ਬ੍ਾਹਰ ਵਨਕਲ ਕੇ NIA (ਗੈਰ-ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ), ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁੂੰ ਬ੍ਾ 
ਨੂੂੰ  ਅਜ਼ਮਾਓ – ਹਰੇਕ ਮੂੰਗਲਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 10 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ 

 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਵਵਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ! www.brampton.ca/gardensquare 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ 

 
ਸ਼ਵਹਰ ਭਰ ਦੇ ਆਯੋਜਨਾਂ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

-30- 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਿੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵੱਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਿ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 
 

 
 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 
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