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 میں! (Square) آ جائیں سکوئر
 ( میں ہونے والی سرگرمیاںSquareموسم گرما کے دورانسکوئر )اس 

 

 Union ofیعنی یونین آف یوروپین فٹ بال ایوسی ایشنز ) UEFAپرتگال اور فرانس کے درمیان ہونے والے برامپٹن، اونٹاریو:گزشتہ روز 

European Football Associationsڈاؤن ٹاؤن ساکر یعنی فٹ بال کے ہزاروں شائقین  ( چیمیئن شپ کے فائنل میچ کو دیکھنے کے لیے

 ( میں جمع ہوئے۔Garden Squareبرامپٹن میں گارڈن سکوائر )

 

 Euroمیں یورو کپ )( Garden Squareاتوار کے روز ہمارے گارڈن سکوائر ) ( کا کہا تھا کہ "Mayor Linda Jeffreyمیئر لنڈا جیفری )

Cup کے فائنل گیم کے دوران لوگوں کی تعداد اور ان کا جذبہ اس ماحول اور وژن ایک جھلک ہے جس کو ہم پورے سال میں بار بار )

دوہرانا چاہتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر اس طرح کے دلچسپ مواقع سے لطف اندوز ہونے اور ہمارے عظیم شہر اور ڈاؤن ٹاؤن 

 ی میزبانی کا تجربہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔"ک

 

( کے سنگم پر واقع عوامی اجتماع کی اس جگہ پر ہر عمر کے Main Streets( اور مین سٹریٹس )Queenڈاؤن ٹاؤن پرامپٹن میں کوئین )

 لوگوں کے لیے مختلف قسم کے پروگرام، تقریبات اور مفت تفریح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

 

 ( میں ہونے والی تقریبات پر ایک نظرSquareمیں سکوئر )اس موسم گرما 

 

 مووی نائیٹس (Movie Nights( "تھرو بیک تھرسڈیز" :)“Throwback Thursdays” اور سیچرڈے موویز انڈر دی سٹارز )

(“Saturday Movies Under the Stars”میں دیکھیں تمام خاندان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے والی فلموں سے لے کر )  کبھی نہ

 پرانی ہونی والی پرانی فلمیں

 ( فارمرز مارکیٹFarmers’ Market( اور آرٹسٹس مارکیٹ پلیس )Artists’ Marketplace )–  بجے  7ہر ہفتے والے دن، صبح

 بجے تک 1سے دوپہر 

  کی  کی اولمپک گیمز 2016ریو میں ہونے والیCBC  اگست 12تا  5 –کی کوریج 

 ( لنچ ٹائم الئیوLunchtime Live کھلی فضا میں لنچ کیجیے اور مقامی :)DJ  ہر جمعے کے روز دوپہر  –کی سروں پر سر دھنئیے

 بجے تک 1بجے سے  12

 ( یوتھ وائب نائیٹسYouth Vibe Nights) بجے تک 8سے  6ہر بدھ کو شام  –: موسیقی رقص اور دوسری سرگرمیاں 

 کھلی فضا میں میں  :فٹنس کالسزNIA( یوگا اور زمبا ،Zumba کر کے دیکھیں )–  بجے 6بجے اور شام  10ہر بدھ کو صبح 

 

 سے حاصل کریں www.brampton.ca/gardensquareڈاؤن ٹاؤن میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے! مزید معلومات 

 

 پر فالو کریں۔ Facebookاور  Twitterاور معلومات کے لیے ہمیں پورے سٹی میں ہونے والی تقریبات، پروگراموں 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  209پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی : بارے میں( کے Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89شامل ہیں جو 

میں ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا افتتاح  (Brampton Civic Hospital)ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل  شاملاموں میں کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظ

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 

http://www.brampton.ca/gardensquare
https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 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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