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ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ (CBC) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 
“ਵਦ ਟ੍ਰੈਜੀਕਲੀ ਵਿਪ: ਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ” ਦਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ੍ ਦੇਖੋ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  20 ਅਗਸਤ ਨ ੂੰ  ਰਾਤ 8:30-11:30 ਵਜੇ ਨਵਚਕਾਰ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਨਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 

ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ (CBC) ਅਤੇ ਟਰੈਜੀਕਲੀ ਨਹਪ (The Tragically Hip) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ “ਨਦ ਟਰੈਜੀਕਲੀ ਨਹਪ: ਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ” (The 

Tragically Hip: A National Celebration) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ।  
 

ਇਹ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸੂੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ, ਜੋ ਨਕ ਬ੍ੈਂਡ ਦੇ ਮੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਪੋਇਮ (Man Machine Poem) ਟ ਰ ਦਾ ਨਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, CBC 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਮੇਨ (Main) ਅਤੇ ਕਵੀਨ (Queen) ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨਦਖਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 
 

ਜਨਤਾ ਇਸਨ ੂੰ  ਮੁਫਤ ਦੇਖ ਸਕਗੇੀ। ਸੀਟਾਂ ਸੀਨਮਤ ਹਨ – ਇਸ ਲਈ ਲਾਅਨ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਕੂੰ ਬ੍ਲ ਨਲਆਉਣਾ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ। 
 

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਆਨ ਨਦਓ ਨਕ ਨਨਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਲਈ ਨਨਯਤ ਕੀਤੀ ਮ ਵੀ, ਫਰੋਜ਼ਨ (Frozen), ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਦਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪਰ, ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਨਦਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮੇਨਰਕਾ: ਨਦ ਨਵੂੰ ਟਰ ਸੋਲਜਰ (Captain America: The Winter Soldier) ਨ ੂੰ  ਰਿੱਦ ਕਰ 
ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
 

ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਨਵਿੱ ਚ ਲਾਈਵ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟ੍ਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਨਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਨਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਵਨਵਿ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਨਸਿੱ ਿ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਨਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਨਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਨਵਿੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਿੁਨਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਿ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਨਵਿੱ ਚ ਖਨੋਲਿਆ ਨਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਸਨਵਕ ਹਸੋਨਪਟਲ, ਨਵਨਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਨਸਸਟਮ ਦਾ ਨਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 
 

 
ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਨਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

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