
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

 میں کے دوسرے سال   'ڈیجٹیل ڈورز اوپن برامپٹن '
 ہر دروازے کے پیچھے چھپی داستان دریافت کریں 

 
اکتوبر تک رہائشی اور سیاح برامپٹن کی تاریخ، ثقافت اور منفرد ثقافتی مقامات   31ستمبر تا   23مورخہ   -   (2021ستمبر 23برامپٹن، آن )

( کے دوسرے سال کے ایک حصے کے طور پر اپنے گھروں کے پرسکون ماحول سے  Digital Doors Openکو ڈیجیٹل ڈورز اوپن )
 دیکھ سکتے ہیں۔

 
سے زائد مقامات کے ورچوئل ٹورز، ویڈیوز اور تصاویر   20موجود  صوبہ بھر میں منعقد ہونے والی تقریب میں برامپٹن کے مضافات میں

اس سال جو نئی  میں شرکت کریں، جن کے ذریعے پورے صوبے کے اپنے بھرپور ورثے اور سر سبز جگہوں کی نمائش کی جائے گی۔
ے اور برامپٹن بھر میں  ان میں، سر سبز ترغیبات کی حامل عمارات، ٹریلز، پارک، ساحل، جھیلیں، زیر تحفظ عالق  چیزیں شامل ہوں گی

موجود سرسبز مقامات کی سیر شامل ہو گی۔ موسم خزاں کے رنگوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہترین مقامات کا نظارہ کریں اور  
 نرچرنگ نیبر ہُڈ پروگرام کے ورچوئل ٹٔورز میں حصہ لیں۔  2021ہمارے 

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

 
،  اونٹاریو ہیریٹیج ٹرسٹ، اونٹاریو کی تمام کمیونٹیز کے تعاون کے ساتھ اونٹاریو کے انتہائی منفرد اور دلچسپ ثقافتی مقامات کے دروازے

تفصیالت کے لیے   ہے، تاکہ آپ ان کے اندر کی داستانیں دریافت کر سکیں۔گیٹ اور صحن کھولنے کے لیے کام کر رہا 
doorsopenontario.on.ca  مالحظہ کریں۔ 

 
 
 اقتباسات  

یجیٹل ڈورز اوپن کے دوسرے سال  "برامپٹن بھرپور ثقافتی ورثے کی حامل خوبصورت متنوع کمیونٹیز پر مشتمل ہے اور میں ہر کسی کو ڈ
کے دوران ان سے لطف اندوز ہونے کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ یہ آن الئن تقریب آپ کو اپنے گھر کے پرسکون ماحول سے برامپٹن کی 

 سب سے پیاری جگہوں کا نظارہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

 
اوپن ایک الجواب تجربہ پیش کرتا ہے اور یہ لوگوں کو برامپٹن اور صوبہ بھر کے دلچسپ مقامات کی تالش کا ایک نادر  "ڈیجیٹل ڈورز 

ز  موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمارے آن الئن ہب آف ٹٔورز، ویڈیوز اور تصاویر کے عالوہ، برامپٹن کے کچھ انتہائی دلچسپ مقامات کو دیکھنا ہر گ
 " کو سرسبز بنانے کی ہماری ترغیبات اور بیرونی جگہوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔نہ بھولیں، جن میں شہر 

 ، چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن10اور  9ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز  -
 

 
یا ہے۔ شہر کی "سٹی آف برامپٹن کے عملے نے ڈیجیٹل ڈورز اوپن برامپٹن کے دوسرے سال کے لیے ایک شاندار آن الئن تجربہ تخلیق ک

بھرپور تاریخ اور خوبصورت بیرونی مقامات کا لطف اٹھائیں اور ان جگہوں کے اندر جھانکیں جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں  
 گی۔ یہ ایک ایسی ورچوئل تقریب ہے جس کو آپ ہر گز نہیں چھوڑنا چاہیں گے!" 

 
 برامپٹنڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف  -

 

 

https://www.doorsopenontario.on.ca/en/brampton
https://www.doorsopenontario.on.ca/
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

یاتی 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 ٹیکنالوجی اور ماحول
،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca ط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے پر مربو انسٹاگراماور  فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 پرابجوت کینتھ 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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