ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਹਰ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਰ ਿੱ ਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣੋ

ਡੋਰਸ ਓ ਨ 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦੇ ਇਰਤਹਾਸ, ਰਵਰਸੇ ਅਤੇ ਬ੍ੇਜੜ
ੋ
ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਲਓ।
ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (16 ਸਤੰ ਬ੍ਰ, 2019) –28 ਸਤੰ ਬ੍ਰ, 2019 ਨੰ , ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ, ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰ ਡੋਰਸ
ਓ ਨ (Doors Open) ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦੇ ਇਰਤਹਾਸ, ਰਵਰਸੇ ਅਤੇ ਬ੍ੇਜੋੜ ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿੱ ਦਾ 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 ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਰਵਕਟੋਰੀਅਨ (Victorian) ਯੁਿੱ ਗ ਦੀਆਂ ਚੰ ਗੀ-ਤਰਹਾਂ ਸਾਂਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਬ੍ਲਰਡੰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾ ਾਠ ਦੀਆਂ
ਆਧੁਰਨਕ ਥਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ, ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗਵਾਂਢ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲਾਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇਰਤਹਾਸ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਲਓ, ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦੇ ਰਥਏਟਰਾਂ
ਦਾ ਬ੍ੈਕਸਟੇਜ ਟਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਧੁਰਨਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਣਾਲੀ ਦੀ ੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਰੇ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦੀਆਂ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਰਵਖੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਚੁਰਗਰਦੇ ਰਵਿੱ ਚ
ਮੁਫ਼ਤ, ਖ਼ਾਸ, ਰਦੇ ਦੇ ਰ ਿੱ ਛੇ ਨ਼ਿਰ ਮਾਰੋ।
ਹੋਰ ਵੇਰਰਵਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਲਈ, brampton.ca/doorsopen ਤੇ ਜਾਓ।
ਡੋਰਸ ਓ ਨ, ਹਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਬ੍ਣਾਏ ਲੈ ਸਟਰ ਬ੍ੀ. ੀਅਰਸਨ (ਐਲ.ਬ੍ੀ. ੀ.) ਰਥਏਟਰ (Lester B. Pearson (LBP) Theatre) ਰਵਖੇ
ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਸਬ੍ੰ ਧੀ 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) ਦੇ ਰਰਬ੍ਨ-ਕਿੱ ਟਣ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰ
ਂ ਬ੍ੌਲੀਏਨ (Lebel & Bouliane) ਨੰ ਰਮਲਣ, ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ, ਟਰ
ਸਿੱ ਦਾ ਰਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ, ਲੇ ਬ੍ਲ ਐਡ
ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਅਿੱ ਗਰੇਡ ਕੀਤੀ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਦੀ ੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
brampton.ca/lbp ਤੇ ਐਲ.ਬ੍ੀ. ੀ. ਦੇ ਰਰਵਰਤਣ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
ਓਨਟੈਰੀਓ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਰਸਟ (Ontario Heritage Trust) ਓ ਨ ਡੋਰਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਣੀਆਂ ਬ੍ੇਜੋੜ ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ, ਗੇਟ
ਅਤੇ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, doorsopenontario.on.ca ਤੇ ਜਾਓ।
ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦਾ ਡੋਰਸ ਓ ਨ, 27 ਤੋਂ 29 ਸਤੰ ਬ੍ਰ ਤਿੱ ਕ, ਕਲਚਰ ਡੇ਼ਿ (Culture Days) ਵੀਕੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰੋਮਾਂਚਕ
ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਅਨੁਿਵਾਂ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਡੇ਼ਿ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਰਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਰੇ

ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਰਰਵਾਰ-ਅਨੁਕਰਲਤ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਂ ਆਰਕਾਈਵਸ ( ੀ.ਏ.ਐਮ.ਏ.) (Peel Art Gallery Museum and Archives) (PAMA),
ਹਨ, ੀਲ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਰਮਊਜੀਅਮ ਐਡ
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 ਸਚੀ ਲਈ, culturedays.ca ਤੇ ਜਾਓ।
ਹਵਾਲੇ
“ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੋ਼ਿੈਕ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਰ ਿੱ ਛੇ ਮੌਜਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ
ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਿਾਈਚਾਰਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੰ ਡੋਰਸ ਓ ਨ 2019 ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦੇ ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”
-

ਮੇਅਰ ੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)

“ਡੋਰਸ ਓ ਨ, ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦੇ 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 ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
-

ਂ ਕਲਚਰ
ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰ ਰੀਤ ਰਢਿੱ ਲੋਂ (Gurpreet Dhillon), ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈਵਲੈ ਮੈਂਟ ਐਡ
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਰਧਆਨ
ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ

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