
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

ஒவ்வொரு கதெிற்கும் பின்னால் இருக்கும் கதததைக் கண்டுபிடியுங்கள்- 

டிஜிட்டல் முதைைில்! 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வெப்டம்பர் 21, 2020) –  வெப்டம்பர் 26 ஆம் தததி, ெனிக்கிழதை முதல் அக்தடாபர் 31 

ஆம் தததி ெனிக்கிழதை ெதர, குடிைிருப்புொெிகளும் ெருதக தருபெர்களும் அெரெர் வீட்டில் 

இருந்தபடிதை டிஜிட்டல் தடார்ஸ் ஓபன் (Digital Doors Open)  எனும் நிகழ்ச்ெிைின் ஒரு பகுதிைாக  

ப்ராம்ப்ட்டனின் ெரலாறு, பாரம்பாிைம் ைற்றும் தனித்துெைான கலாச்ொர அதைெிடங்கதள 

ஆன்தலனில் பார்த்து அனுபெிக்க முடியும். 

இந்த ஆண்டு நீட்டிக்கப்பட்ட தடார்ஸ் ஓபன் (Doors Open)  எனும் நிகழ்ச்ெிக்கான ஒரு  ஆன்தலன் 

ெங்கைத்தத ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் உருொக்கியுள்ளது; இதில் ைாகாண அளெிலான, ைாதம் முழுக்க 

நதடவபைக்கூடிை  நிகழ்ச்ெிைாக, நைது ெமுதாைத்தில் இருக்கின்ை  20 க்கும் தைற்பட்ட ெரலாற்று ைற்றும் 

பாரம்பாிை ெிைப்பு ைிக்க இடங்கள் வதாடர்பான சுற்றுப்பைண ெிெரங்கள், வீடிதைாக்கள் ைற்றும் 

புதகப்படங்கள் இடம் வபறுகின்ைன. இந்த ஆண்டில் புதிை ஒரு இதணப்பாக, ஆன்தலனில் இருக்கின்ை 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கதலஞர்களிடம் இருந்து  வபாதுொன கதல பற்ைி அைிந்து வகாள்ளுங்கள், ைற்றும் 

திகில் ஊட்டுகின்ை ைற்றும் பாரம்பாிைம் கூறும் சுற்றுப்பைணங்கதள ஆன்தலனில் தைற்வகாள்ளுங்கள். 

ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள ஒவ்வொரு சுற்றுப்புைம் பற்ைியும் கூை ஒரு கதத இருக்கிைது. நைது நகரத்தின் 

வபாதுொன கதல நிதனவுச்ெின்னங்கதள ததடிக் கண்டைியுங்கள்;  தீத்தடுப்பு ைற்றும் தபாக்குெரத்து 

ெெதிகதளப் பற்ைி அைிந்து வகாள்ளுங்கள்;  தைலும் நைது ெமூகத்தின் பழதைைான கட்டிடங்களான 

ஆல்வடர்லிைா எஸ்தடட், க்தரஸ் யுதனவடட் ெர்ச் ைற்றும் ெரலாற்று புகழ்ொய்ந்த தபாதெய்ர்ட் ஹவுஸ் 

உள்ளிட்டெற்தையும் பார்தெைிடுங்கள். முன்வனப்தபாதும் இல்லாத ெதகைில், எல்லா நாட்களிலும் 

நாளும் வபாதுைக்களுக்வகனத் திைக்கப்படாத திதரக்குப் பின்னால் உள்ள நைது ெமூகத்தின் 

பகுதிகதளயும், பிரத்திதைகைாக ஆன்தலன் மூலைாக அணுகி கண்டுகளிக்கும் ொய்ப்பிதனப் 

வபறுங்கள். 

முழுதைைானவதாரு அனுபெத்திற்கு, : brampton.ca/doorsopen. 

ஒன்ட்தடாிதைா வஹாிதடஜ் டிரஸ்ட்  அதைப்பானது,  ஒன்ட்தடாிதைா முழுெதிலும் உள்ள 

ெமூகங்களுடன் தெர்ந்து,  தடார்ஸ் ஓபன் (Doors Open)  நிகழ்ச்ெி ெழிைாக, தங்கள் டிஜிட்டல் கதவுகள், 

ொைில்கள் ைற்றும் முற்ைங்கதள திைக்க பணிைாற்ைி ெருகின்ைனர்; இதில் கண்கெர் கலாச்ொர 

தைைங்களும்  அடக்கம் என்பதால்,  நீங்கள் ெரலாற்தையும் கததகதளயும் ததடி ஆராைலாம். 

தைலும் தகெல்களுக்கு ெருதக தரவும்: doorsopenontario.on.ca. 

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


 

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

“இந்த ஆண்டு, தடார்ஸ் ஓபன் (Doors Open) நிகழ்ச்ெி ைாதம் முழுக்கவுைாக ஆன்தலனில் நதடவபறும், 

இது ப்ராம்ப்ட்டனில் பல தனித்துெைான கதவுகளுக்குப் பின்னால் உள்ள கதததைக் கண்டைிை 

அதனெருக்கும் பரந்தவதாரு  ொய்ப்தப அளிக்கிைது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்வகன ஒரு வெைிொன ெரலாறு 

ைற்றும் கலாச்ொரம் உள்ளது, தைலும் உங்கள் வொந்த வீட்டிலிருக்கும் ெெதியுடன் முன் எப்தபாதுைில்லாத 

ெதகைில் நைது தனித்துெைான ைற்றும் கெர்ச்ெிகரைான தளங்கதள ததடி அைிை நான் உங்கதள 

ஊக்குெிக்கிதைன். ” 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தைைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“தடார்ஸ் ஓபன் (Doors Open ) நிகழ்ச்ெிைானது, இந்த ஆண்டு ெற்று ெித்திைாெைாகத் ததான்ைலாம், 

ஆனால் இது தபான்ை தெறு எந்த அனுபெமும் கிதடக்காது. எங்கள் ஆன்தலன் சுற்றுப்பைணங்கள், 

வீடிதைாக்கள் ைற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  ைிகவும் சுொரஸ்ைைான அதைெிடங்கள் ொர்ந்த சுற்றுலா 

ெிெரங்கள், வீடிதைாக்கள் ைற்றும் புதகப்படங்கள் வகாண்ட  ஆன்தலன் ெங்கைத்ததப் பார்தெைிட 

ைைக்காதீர்கள்; தைலும் கதலஞர்களின் தபச்சுக்கதளக் தகளுங்கள் ைற்றும் திகில் ஊட்டுகின்ை ைற்றும் 

பாரம்பாிைம் கூறும்  சுற்றுப்பைணங்கதள ைாதம் முழுதும் ஆன்தலனில் தைற்வகாள்ளுங்கள். ” 

- பால் ெின்வெண்ட், பிராந்திை கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 1 & 5, துதணத்ததலதை வபாறுப்பு, 

வபாருளாதார தைம்பாடு ைற்றும் கலாச்ொரத்துதை, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நைது நகரத்தின் ெரலாறு, பாரம்பாிைம் ைற்றும் தனித்துெைான கலாச்ொர அதைெிடங்கதளக் 

வகாண்டாடுெதற்கான காட்ெிகள் நிதைந்த, இந்த ஆண்டிற்கான, டிஜிட்டல் தடார்ஸ் ஓபன் ப்ராம்ப்ட்டன் 

(Digital Doors Open Brampton) நிகழ்ெிற்கு நகர ஊழிைர்கள் ஒரு ெிைந்த ஆன்தலன் ெங்கைத்தத 

உருொக்கியுள்ளனர். இது நீங்கள் இழக்க ெிரும்பாத ஒரு நிகழ்வுதாதன! ” 

- தடெிட் தபர்ாிக், ததலதை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

கனடா நாட்டில் ைிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 650,000 ைக்கதளயும் 70,000 

ெணிக அதைப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாிைத்திலும் வபாதுைக்கதள ைனத்தில் தெத்தத 

வெய்கின்தைாம். பலதரப்பட்ட ெமுதாைத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தெர்க்கின்ைனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிதைாம், 

வதாழில்நுட்பாீதிைில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிைிலான புதுதைப் பதடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பைணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிதைாம். பாதுகாப்பான, நிதலத்து நிற்கெல்ல ைற்றும் வெற்ைிகரைான  ஆதராக்கிைைிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதைப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாததைில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதைாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகிைெற்ைில் 

எங்களுடன் இதணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 
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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


 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

தைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாை  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதிைான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

