برائے فوری اجراء

ہر دروازے کے پیچھے چھپی کہانی جانیں

ڈورز اوپن  2019کے دوران برامپٹن کی تاریخ ،ورثے اور منفرد ثقافتی جگہوں کا تجربہ کریں
برامپٹن ،آن ( 16ستمبر ) –2019تمام رہائشی اور سیاحوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ  28ستمبر  2019کو صبح  10سے
شام  4برامپٹن کی تاریخ ،ورثے اور منفرد ثقافتی جگہوں کا تجربہ کرنے کے لیے ڈورز اوپن میں شرکت کریں۔ برامپٹن کی 20
سے ذائد نہایت محسور کن سہولت گاہیں اپنے دروازے کھولیں گی اور عوام کو اُن کے پیچھے چھپی کہانیاں جاننے کے لیے
خوش آمدید کہیں گی۔
وکٹورین زمانے کی اچھی طرح محفوظ عمارتوں سے لے کر بیرونی پیدل سیروں اور جدید عبادت گاہوں تک ،برامپٹن کے ہر
عالقے میں تالش کرنے کے لیے بہت کہانیاں موجود ہیں۔ اسلحہ خانے کی تاریخ جانیں ،برامپٹن کے تھیٹرز کے بیک اسٹیج کی
سیر کریں اور ہمارے جدید نظام آمد و رفت کو دیکھیں۔ ہر جگہ ،برامپٹن میں موجود سہولت گاہوں کا ایک مفت ،خصوصی اور
پردے کے پیچھے کا نظارہ دینے کا وعدہ کرتی ہے۔
مزید تفصیالت اور شرکت کرنے والی جگہوں کی فہرست کے لیے  brampton.ca/doorsopenمالحظہ کریں۔
ڈورز اوپن میں رہائشیوں کو حالیہ طور پر تجدید شدہ لیسٹر بی۔ پیئرسن ( )LBPتھیٹر جانے کا پہال موقع بھی ملے گا۔ فنی
ہاوس جگہ اور جدید ترین تکنیکی آالت
مظاہروں کا یہ شاندار مقام بہتر ایکسیس ایبلٹی اور حفاظتی خصوصیات ،ایک فرنٹ آف ٔ
کا حامل ہے۔
براون اور کونسلرز صبح  10بجے ڈورز اوپن کے لیے  LBPکا ربن کاٹنے کی تقریب میں شرکت کے لیے
میئر پیٹرک ٔ
رہائشیوں کو دعوت دیتے ہیں۔ رہائشیوں کے پاس آرکیٹیکٹس ،لیبل اینڈ بئولین سے ملنے ،براہ راست تفریح سے لطف اندوز
ہونے ،کسی سیر میں شامل ہونے اور تجدید شدہ سہولت گاہ کو مالحظہ کرنے کا موقع ہو گا۔
 LBPمیں تبدیلیوں کے متعلق  brampton.ca/lbpپر مزید جانیں۔
اونٹاریو ہیریٹیج ٹرسٹ ہر سال اوپن ڈور کے لیے اپنے منفرد ثقافتی مقامات کے در و دروازے اور صحن کھولنے کے لیے
پورے اونٹاریو میں کمیونٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔
مزید معلومات کے لیے  doorsopenontario.on.caمالحظہ کریں۔
برامپٹن کے ڈورز اوپن کا انعقاد کلچر ڈیز کے ویکینڈ پر  27سے  29ستمبر تک کیا جائے گا ،جو اس دوران شہر بھر میں
ہونے والی دلچسپ ثقافتی تقریبات کے سلسلے کا حصہ ہو ہو گا۔ کلچر ڈیز فنون اور ثقافت کا ایک قومی جشن ہوتا ہے ،جس میں
رہائشی اور سیاح پورے برامپٹن میں مفت اور خاندان دوست سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس سال شرکت کرنے
لٹرری ڈائور ِسٹی ( )FOLDاور برامپٹن
والی تنظیموں میں پیل آرٹ گیلری میوزیم اینڈ آرکائوز () ،PAMAدی فیسٹیول آف ِ
الئبریری شامل ہیں۔
برمپٹن میں کلچر ڈیز کی سرگرمیوں کی فہرست کے لیے  culturedays.caمالحظہ کریں۔

اقتباسات
"برامپٹن ایک رنگ برنگی کمیونٹی ہے اور ہماری سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک ہماری ثقافت ہے۔ ہم ایک الجواب متنوع
کمیونٹی ہیں ،جس کے ہر دروازے کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ میں تمام لوگوں کی ڈورز اوپن  2019کے موقع پر برامپٹن کی
ثقافت اور تنوع کو دیکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔"

-

براون
میئر پیٹرک ٔ

"ڈٔورز اوپن رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے برامپٹن کو اس کی تاریخ ،ورثے اور ثقافتی جگہوں کے ذریعے جاننے کا ایک
بہترین موقع ہے۔ ہم اس منفرد تقریب کا حصہ ہونے پر بہت پرجوش ہیں اور عوام کو برامپٹن کی کچھ نہایت محسورکن سہولت
گاہوں کے بارے میں جاننے کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔"

-

ریجنل کونسلر گرپریت ڈھلون ،چیئر ،اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر
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کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز
عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے ،ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا
کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں ،جو محفوظ ،قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ
ٹوئٹر ،فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
میڈیا کنٹیکٹ
مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر ،میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن
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