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کی نشریات میں دیکھیں "دی ٹریجیکلی ہپ: اے نیشنل  CBC( میں Garden Squareگارڈن سکوائر )

 ( ”The Tragically Hip: A National Celebration“سیلیبریشن" )

 
تک  11:30سے  8:30( میں اکٹھے ہو کر رات Garden Squareاگست کو گارڈن سکوائر ) 20برامپٹن، اونٹاریو: برامپٹن کے شہریوں کو 

CBC ( اور دی ٹریجیکلی ہپThe Tragically Hip کے طرف سے پیش کردہ ) "دی ٹریجیکلی ہپ: اے نیشنل سیلیبریشن"“(The 

Tragically Hip: A National Celebration)” دیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ 

 

پر الئیو نشر کیا جائے گا اور سٹی  CBC( کا حصہ ہے Man Machine Poemمشین پوئم ٹور )یہ زبردست کنسرٹ جو کہ اس بینڈ کے مین 

( والے کونے پر دکھانے کے حقوق حاصل Queen Street( اور کوئین سٹریٹ )Main( نے اس کو مین )City of Bramptonآف برامپٹن )

 کر لیے ہیں۔

 

 اپنے ساتھ کوئی الن چیئر یا کمبل النا نہ بھولیں۔ –تعداد محدود ہے یہ پروگرام پبلک کو مفت دکھایا جائے گا۔ کرسیوں کی 

 

بجے  8معمول کے مطابق دکھائی جائے گی تاہم  (Frozen) فروزنبراہ مہربانی نوٹ کریں کہ اس دن پانچ بجے دکھائی جانے والی فلم 

کو دکھانے کا پروگرام منسوخ کر دیا گیا  (Captain America: The Winter Soldier) کیپٹن امیریکا: دی ونٹر سولجردکھائی جانے والی 

 ہے۔

 

پر  www.brampton.ca( کے متعلق مزید معلومات کے لیے Garden Square Live programmingگارڈن سکوئیر الئیو پروگرامنگ )

 جائیں۔
 

 

-30- 
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں : بارے میں( کے Bramptonکچھ برامٹن )

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

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

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 
 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

