
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

ਰਿਜੀਟਲ ਤਰੌ ਤ ੇ– ਹਰ ਦਰਵਾਜ ੇਦੇ ਰ ਿੱ ਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣ!ੋ 

ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (21 ਸਤੰਬ੍ਰ, 2020) – ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 26 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 31 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤਿੱਕ, ਰਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ (ਰਵਜੀਟਰ), 

ਰਿਜੀਟਲ ਿੋਰਸ ਓ ਨ (Digital Doors Open) ਦ ੇਰਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਔਨਲਾਈਨ, ਆ ਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦ ੇਇਰਤਹਾਸ, 

ਰਵਰਸੇ ਅਤੇ ਬ੍ੇਜੋੜ ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।    

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਦ ੇਰਵਸਰਤਰਤ ਿੋਰਸ ਓ ਨ (Doors Open) ਲਈ ਇਿੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਹਬ੍ (ਕੇਂਦਰ) ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਹੁਣ 

ਮਹੀਨੇ ਿਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਰਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ,  ੂਰੇ ਸੂਬ੍ੇ ਰਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਇਰਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਵਰਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਾਲੀਆਂ 
ਥਾਵਾਂ ਦ ੇਟੂਰ, ਵੀਿੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦ ੇਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ, ਸਾਿੇ 
ਿਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਕਲਾ ( ਬ੍ਰਲਕ ਆਰਟ) ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਿੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਵਰਸੇ ਦ ੇਟੂਰ ਦੇਖੋ।  

ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਰਵਿੱਚ ਹਰ ਨੇਬ੍ਰਹੁਿੱਿ (ਗਵਾਂਢ) ਕੋਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਿੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਜਨਤਕ ਕਲਾ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਦੇਖੋ, ਸਾਿੀਆਂ ਫਾਇਰ ਅਤੇ 
ਟਰਾਂਰਜਟ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਅਲਿਰਲੀ ਇਸਟੇਟ (Alderlea Estate), ਗਰੇਸ ਯੂਨਾਈਟਿ ਚਰਚ (Grace United Church) ਅਤੇ 
ਰਹਸਟੋਰਰਕ ਬ੍ੋਵੇਅਰਿ ਹਾਊਸ (Historic Bovaird House) ਸਮੇਤ, ਸਾਿੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਿ ਤੋਂ  ੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ 
ਖੇਤਰਾਂ ਤਿੱਕ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਖਹਿੱ ਲਦੇ ਹਨ,  ਰਦੇ ਦ ੇਰ ਿੱਛੇ ਦੀ ਖਾਸ  ਹੰੁਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਿੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ  ਰਹਲਾਂ ਕਦੇ 
ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। 

 ੂਰੇ ਅਨੁਿਵ ਲਈ, brampton.ca/doorsopen ਤ ੇਜਾਓ।  

ਓਨਟੈਰੀਓ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਰਸਟ (Ontario Heritage Trust), ਿੋਰਸ ਓ ਨ ਓਨਟੈਰੀਓ (Doors Open Ontario) ਲਈ, ਆ ਣੀਆਂ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 

ਬ੍ੇਜੋੜ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦ ੇਰਿਜੀਟਲ ਦਰਵਾਜੇ, ਗੇਟ ਅਤੇ ਕੋਰਟਯਾਰਿ ਖਹੋਲਣ ਲਈ,  ੂਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਿਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨਾਲ ਰਮਲ 

ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਰਤਹਾਸ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ  ੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕੋ। 

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

ਹਵਾਲੇ 

“ਇਸ ਸਾਲ, ਿੋਰਸ ਓ ਨ  ੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਔਨਲਾਈਨ  ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਰਵਿੱਚ ਕਈ ਬ੍ੇਜੋੜ ਦਰਵਾਰਜਆਂ ਦ ੇਰ ਿੱਛੇ ਦੀਆਂ 
ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਰਵਸਰਤਰਤ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਦਾ ਸੰ ੰਨ ਇਰਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਣੇ ਘਰ 

ਰਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਿੀਆਂ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਬ੍ੇਜੋੜ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ  ੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਜੋ  ਰਹਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ।” 

-  ੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Doors-Open.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doorsopenontario.on.ca%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5ef0e384a8b5464d8fb508d85e599ebf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637363086582620144&sdata=uGTQz2kCCsxI6rKxZyDzCB9Ln9WNox03FaTIcMF41Uo%3D&reserved=0


 

 

“ਿੋਰਸ ਓ ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਥੋੜਹਾ ਅਲਗ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ,  ਰੰਤੂ ਇਹ ਅਰਜਹਾ ਅਨੁਿਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ  ਰਹਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।  ੂਰਾ ਮਹੀਨਾ, ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ 

ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿ ਤੋਂ ਰਦਲਚਸ  ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਟੂਰ, ਵੀਿੀਓ ਅਤ ੇਫੋਟੋਆਂ ਦ ੇਸਾਿੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹਬ੍ ਰਵਖੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿੂਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਵਰਸੇ ਦ ੇਟੂਰ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ।” 

-  ਾਿੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਿਸ 1 ਅਤੇ 5, ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿੈਵਲੈ ਮੈਂਟ ਐਿਂ ਕਲਚਰ, ਰਸਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ  

“ਰਸਟੀ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਦ ੇਰਿਜੀਟਲ ਿੋਰਸ ਓ ਨ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ ਕਾਰਜਕਰਮ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਹਬ੍ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਿੇ 
ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਇਰਤਹਾਸ, ਰਵਰਸੇ ਅਤੇ ਬ੍ੇਜੋੜ ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰਵਜੁਅਲਾਂ ਨਾਲ ਿਰ ੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜਹਾ 
ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੈ, ਰਜਸਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ!” 

- ਿੇਰਵਿ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਿਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ 
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ਕਨੇੈਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਿ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਿ ੇਨਾਲ 

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

 

 
 

 

ਮੀਿੀਆ ਸੰ ਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ, ਮੀਿੀਆ ਐਿਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂ ਟਨ 

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

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

