
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

ਦਜੂੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਜੀਟਲ ਿਰੋਸ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦਰਵਾਜ ੇਦੇ ਰਪਿੱ ਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣ ੋ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (23 ਸਤੰਬ੍ਰ, 2021) – 27 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤਿੱਕ, ਰਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ (ਰਵਜੀਟਰ), ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਜੀਟਲ 

ਿੋਰਸ ਓਪਨ (Digital Doors Open) ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦ ੇਘਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਰਤਹਾਸ, ਰਵਰਸੇ ਅਤੇ ਬ੍ੇਜੋੜ ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ 

ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।    

ਪੂਰੇ ਸੂਬ੍ੇ ਦ ੇਇਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬ੍ਹੁਮੁਿੱ ਲੇ ਰਵਰਸੇ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ-ਿਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, 20 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ 

(ਆਿਾਸੀ) ਟੂਰ, ਵੀਿੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਰਵਿੱਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲਵੋ। ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੇਠ, ਥਾਵਾਂ ਰਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰੀਨ 

ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ, ਟਰੇਲਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਬ੍ੀਚ, ਝੀਲਾਂ, ਕਨਜਰਵੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇਬ੍ਰਹੁਿੱਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਰਬ੍ਲਰਿੰਗ੍ਾਂ ਉਜਾਗ੍ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ। 
ਪਤਝੜ ਦ ੇਰੰਗ੍ਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਲਿੱ ਿੋ ਅਤੇ ਸਾਿੇ 2021 ਨਰਚਰਰੰਗ੍ ਨੇਬ੍ਰਹੁਿਸ (Nurturing Neighbourhoods) ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 
ਵਰਚੁਅਲ (ਆਿਾਸੀ) ਟੂਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲਵੋ। 

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

ਓਨਟੈਰੀਓ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਰਸਟ (Ontario Heritage Trust), ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ੇਜੋੜ ਅਤੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ, ਗ੍ੇਟ 

ਅਤੇ ਕੋਰਟਯਾਰਿ ਖਹੋਲਣ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਸੂਬ੍ੇ ਦੀਆਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ 

ਸਕੋ। ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ, doorsopenontario.on.ca ਤ ੇਜਾਓ।  

 

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਹੁਮੁਿੱ ਲੇ, ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਰਵਰਸੇ ਦ ੇਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦ ੇਰਿਜੀਟਲ ਿੋਰਸ ਓਪਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ 
ਟੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪਸੰਦ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਰਵਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਦੰਦਾ ਹੈ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਰਿਜੀਟਲ ਿੋਰਸ ਓਪਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਆਸਪਾਸ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬ੍ੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ੇਜੋੜ ਅਨੁਿਵ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿ ਤੋਂ ਰਦਲਚਸਪ ਥਾਵਾਂ ਦ ੇਟੂਰਾਂ, ਵੀਿੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਸਾਿੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹਬ੍ ਤ ੇਜਰੂਰ ਜਾਓ, ਜੋ ਸਾਿੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ 

ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਟਿੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗ੍ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

- ਹਰਕੀਰਤ ਰਸੰਘ (Harkirat Singh), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਿਸ 9 ਅਤੇ 10, ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

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


 

 

 

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦ ੇਰਿਜੀਟਲ ਿੋਰਸ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਰਜਕਰਮ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਨੁਿਵ ਰਤਆਰ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਬ੍ਹੁਮੁਿੱ ਲੇ ਇਰਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰੁਦਰ ਆਉਟਿੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਦੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਅਰਜਹਾ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੈ, ਰਜਸਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗ੍ੇ!” 
 

- ਿੇਰਵਿ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਿਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 
 
 

-30- 

 

ਕਨੇੈਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

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

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

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

ਮੀਿੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਪਰਿਜੋਤ ਕੈਂਥ (Prabhjot Kainth) 

ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ, ਮੀਿੀਆ ਐਿਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇ੍ਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@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
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

