
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਹਰ ਦਰਵਾਜ ੇਦੇ ਰ ਿੱ ਛ ੇਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣ ੋ

 

ਡੋਰਸ ਓ ਨ 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦੇ ਇਰਤਹਾਸ, ਰਵਰਸ ੇਅਤੇ ਬ੍ਜੇੜੋ  

ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਲਓ। 
 
ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (16 ਸਤੰਬ੍ਰ, 2019) –28 ਸਤੰਬ੍ਰ, 2019 ਨ ੰ , ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਿੱਕ, ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਡੋਰਸ 

ਓ ਨ (Doors Open) ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦ ੇਇਰਤਹਾਸ, ਰਵਰਸੇ ਅਤੇ ਬ੍ੇਜੋੜ ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 
ਵਿੱ ਧ, ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦੀਆਂ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਆ ਣੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰ ਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ  ੜਚੋਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
 

ਰਵਕਟੋਰੀਅਨ (Victorian) ਯੁਿੱ ਗ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ-ਤਰਹਾਂ ਸਾਂਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦ ੇਟ ਰਾਂ ਅਤੇ   ਜਾ ਾਠ ਦੀਆਂ 
ਆਧੁਰਨਕ ਥਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ, ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦ ੇਹਰੇਕ ਗਵਾਂਢ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲਾਖ਼ਾਨੇ ਦ ੇਇਰਤਹਾਸ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਲਓ, ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦੇ ਰਥਏਟਰਾਂ 
ਦਾ ਬ੍ੈਕਸਟੇਜ ਟ ਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਧੁਰਨਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ  ਰਣਾਲੀ ਦੀ  ੜਚੋਲ ਕਰੋ।   ਰੇ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦੀਆਂ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਰਵਖੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦ ੇਚੁਰਗਰਦੇ ਰਵਿੱ ਚ 

ਮੁਫ਼ਤ, ਖ਼ਾਸ,  ਰਦੇ ਦ ੇਰ ਿੱਛੇ ਨ਼ਿਰ ਮਾਰੋ। 
 

ਹੋਰ ਵੇਰਰਵਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਲਈ, brampton.ca/doorsopen ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਡੋਰਸ ਓ ਨ, ਹਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਬ੍ਣਾਏ ਲੈਸਟਰ ਬ੍ੀ.  ੀਅਰਸਨ (ਐਲ.ਬ੍ੀ. ੀ.) ਰਥਏਟਰ (Lester B. Pearson (LBP) Theatre) ਰਵਖੇ 

ਜਾਣ ਦ ੇਮੌਕ ੇਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ  ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ  ਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਆਧੁਰਨਕ ਨੇੜਲਾ ਖੇਤਰ 

ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਉ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 

ਮੇਅਰ  ੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਡੋਰਸ ਓ ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਐਲ.ਬ੍ੀ. ੀ. (LBP) ਦ ੇਰਰਬ੍ਨ-ਕਿੱਟਣ ਦ ੇਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  
ਸਿੱਦਾ ਰਦੰਦੇ ਹਨ। ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ, ਲੇਬ੍ਲ ਐਡਂ ਬ੍ੌਲੀਏਨ (Lebel & Bouliane) ਨ ੰ  ਰਮਲਣ, ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ, ਟ ਰ 

ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਅਿੱ ਗਰੇਡ ਕੀਤੀ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਦੀ  ੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

brampton.ca/lbp ਤ ੇਐਲ.ਬ੍ੀ. ੀ. ਦ ੇ ਰਰਵਰਤਣ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਰਸਟ (Ontario Heritage Trust) ਓ ਨ ਡੋਰਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਣੀਆਂ ਬ੍ੇਜੋੜ ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦ ੇਦਰਵਾਜੇ, ਗੇਟ 

ਅਤੇ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਖੋਲਹਣ ਲਈ   ਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਿਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, doorsopenontario.on.ca ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦਾ ਡੋਰਸ ਓ ਨ, 27 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤਿੱਕ, ਕਲਚਰ ਡੇ਼ਿ (Culture Days) ਵੀਕੈਂਡ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ   ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰੋਮਾਂਚਕ 

ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਅਨੁਿਵਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਡੇ਼ਿ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਰਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ   ਰੇ 

http://www.brampton.ca/doorsopen
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Performing-Arts/LBP/Pages/LBP.aspx
https://www.doorsopenontario.on.ca/


 

 

ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਮੁਫ਼ਤ,  ਰਰਵਾਰ-ਅਨੁਕ ਰਲਤ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ,  ੀਲ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਰਮਊਜੀਅਮ ਐਡਂ ਆਰਕਾਈਵਸ ( ੀ.ਏ.ਐਮ.ਏ.) (Peel Art Gallery Museum and Archives) (PAMA), 

ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਰਲਟਰੇਰੀ ਡਾਇਵਰਰਸਟੀ (ਐਫ.ਓ.ਐਲ.ਡੀ.) (Festival of Literary Diversity) (FOLD) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton 

Library)। 
 
 

ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਕਲਚਰ ਡੇ਼ਿ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦੀ   ਰੀ ਸ ਚੀ ਲਈ, culturedays.ca ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੋ਼ਿੈਕ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਰ ਿੱਛੇ ਮੌਜ ਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਿਾਈਚਾਰਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨ ੰ  ਡੋਰਸ ਓ ਨ 2019 ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦ ੇਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ  ੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” 

- ਮੇਅਰ  ੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

“ਡੋਰਸ ਓ ਨ, ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦ ੇਇਰਤਹਾਸ, ਰਵਰਸੇ ਅਤੇ ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ੇਜੋੜ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦੀਆਂ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬ੍ਾਰੇ 

ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰ ਰੀਤ ਰਢਿੱ ਲੋਂ  (Gurpreet Dhillon), ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈਵਲੈ ਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
ਮੀਡੀਆ ਸੰ ਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
 

 
 

https://culturedays.ca/events/grid?query=brampton&province=ON
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

