
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 ڈیجیٹل طریقے سے!  -ہر دروازے کے پیچھے چھپی داستان دریافت کریں  

اکتوبر تک رہائشی اور سیاح برامپٹن کی تاریخ، ثقافت اور منفرد   31ستمبر تا بروز ہفتہ  26بروز ہفتہ  -( 2020ستمبر  21برامپٹن، آن )
( کے ایک حصے کے طور پر اپنے گھروں کے آرام دہ ماحول سے دیکھ Digital Doors Openثقافتی مقامات کو ڈیجیٹل ڈورز اوپن )

 سکتے ہیں۔

سے    20ار کی ہے، جس میں سیاحت، ویڈیوز اور سٹی آف برمپٹن نے رواں سال کے توسیع شدہ ڈورز اوپن کے لیے ایک آن الئن پب تی 
زیادہ تاریخ اور ورثہ کے حامل مقامات اور ہماری کمیونٹی کےصوبہ بھر کے دیگر دلچسپ مقامات شامل ہوں گے اور یہ سلسلہ تقریبًا ایک  

ن کے بارے میں آن الئن جانیں مہینے تک جاری رہے گا۔ اس سال نیا، برامپٹن کے فنکاروں کے ساتھ ہماری کمیونٹی میں موجود عوامی ف
 اور آن الئن ہانٹِڈ اینڈ ہیریٹج )پر آسیب اور ثقافتی مقامات( ٹٔور سے لطف اٹھائیں۔

برامپٹن کے ہر عالقے کے پاس سنانے کو ایک داستان موجود ہے۔ ہمارے شہر کی پبلک آرٹ کی یادگاریں دریافت کریں، ہماری فائر  اور  
ں جانیں اور ہماری کمیونٹی کی قدیم ترین عمارتوں کا دورہ کریں بشمول الڈرلیہ اسٹیٹ، گریس یونائیٹڈ  ٹرانزٹ کی سہولیات کے بارے می 

چرچ اور تاریخی بوویرد ہاؤس۔ ہماری کمیونٹی کے دلچسپ مقامات کو ایسے دیکھیں جیسے آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں گے، جس  
 ے جو عوام کے لیے ہر روز نہیں کھولے جاتے۔ میں پردے کے پیچھے ایسے مقامات کی سیر بھی شامل ہ 

 brampton.ca/doorsopen مکمل تجربے کے لیے مالحظہ کریں۔

تی اونٹاریو ہیریٹیج ٹرسٹ، اونٹاریو کی تمام کمیونٹیز کے تعاون کے ساتھ ڈورز اوپن کے دوران اونٹاریو کے انتہائی منفرد اور دلچسپ ثقاف 
 مقامات کے ڈیجیٹل ڈورز، گیٹ اور صحن کھولنے کے لیے کام کر رہا ہے ، تاکہ آپ ان کے اندر کی تاریخ اور داستانیں دریافت کر سکیں۔ 

 doorsopenontario.on.ca علومات کے لیے مالحظہ کریںمزید م

 اقتباسات 

منفرد دروازوں کے پیچھے  "اس سال پورا مہینہ ڈورز اوپن آن الئن طور پر منعقد  کیا جائے گا اور تمام لوگوں کو برامپٹن میں موجود کئی 
چھپی داستانوں کو دریافت کرنے کے وسیع تر مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ برامپٹن کی تاریخ اور ثقافت انتہائی زرخیز ہے اور میں سب  

فرد مقامات  لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں کے آرام دہ ماحول میں موجود رہتے ہوئے ہمارے انتہائی دلکش اور من 
 کو دریافت کریں۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"ڈورز اوپن اس سال تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے مگر یہ تجربہ بڑا منفرد اور دلکش ہو گا۔ برامپٹن کے ہمارے چند انتہائی دلچسپ مقامات کے  
پورا مہینہ جاری رہنے والی فنکاروں کی دلچسپ گفتگو اور ہانٹیڈ  ٹٔورز کے آن الئن ہب، ویڈیوز اور تصاویر کو دیکھنا ہر گز نہ بھولیں اور

 اینڈ ہیریٹیج ٹٔورز کا جی بھر کر لطف اٹھائیں۔"

 ؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وارڈز  -

تقریب کے لیے ایک شاندار آن الئن ہب تیار کیا ہے، جس میں ہمارے شہر  "سٹی کے عملہ نے اس سال کے لیے برامپٹن ڈیجیٹل ڈورز اوپن 
کی تاریخ، ورثہ اور منفرد ثقافتی مقامات کے ہوش ربا نظارے پیش کیے جائیں گے۔ یہ ایک ایسی تقریب ہے جس کو آپ ہر گز نہیں چھوڑنا  

 چاہیں گے!" 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج

یاب ہو۔ ہمارے ساتھ 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 کام
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 مونیکا ڈوگال 
 کمیونٹی انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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