
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

Khám phá câu chuyện đằng sau mỗi cánh cửa - kỹ thuật số! 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 21 tháng 9 năm 2020) - Từ Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 đến Thứ Bảy, 
ngày 31 tháng 10, các cư dân và du khách có thể trải nghiệm lịch sử, di sản và không gian văn hóa độc 
đáo của Brampton tại chính ngôi nhà của mình, một cách trực tuyến như một phần của Doors Open Kỹ 
Thuật Số. 

Thành Phố Brampton đã tạo ra một trung tâm trực tuyến cho Doors Open mở rộng trong năm nay với 
các chuyến tham quan, video và hình ảnh về hơn 20 địa điểm lịch sử và di sản cũng như những địa 
điểm thu hút tham quan trong cộng đồng như một phần của sự kiện kéo dài một tháng trên toàn tỉnh 
bang. Đây là trải nghiệm hoàn toàn mới trong năm nay, hãy tìm hiểu về nghệ thuật công cộng trong 
cộng đồng cùng với các nghệ sĩ Brampton trên trực tuyến và tham gia các chuyến tham quan di sản và 
ma ám trực tuyến. 

Mỗi khu phố ở Brampton đều ẩn chứa những câu chuyện. Hãy cùng khám phá các di tích nghệ thuật 
công cộng của thành phố, tìm hiểu về các cơ sở cứu hỏa và cơ sở giao thông, cũng như tham quan 
các tòa nhà lâu đời nhất trong cộng đồng, bao gồm Dinh Thự Alderlea, Nhà Thờ Grace United và Ngôi 
Nhà Cổ Bovaird. Ngắm nhìn các địa điểm trong cộng đồng theo cách hoàn toàn mới, cùng với việc tiếp 
cận hậu trường độc quyền vào các khu vực không mở cửa cho công chúng mỗi ngày. 

Để có trải nghiệm trọn vẹn, vui lòng truy cập brampton.ca/doorsopen. 

Ontario Heritage Trust đang làm việc với các cộng đồng trên khắp Ontario để mở những cánh cửa, 
cổng và sân kỹ thuật số tại các địa điểm văn hóa độc đáo và hấp dẫn nhất của họ cho Doors Open 
Ontario, để bạn có thể khám phá lịch sử và những câu chuyện tại đây. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập doorsopenontario.on.ca. 

Trích dẫn 

“Trong năm nay, Doors Open sẽ diễn ra trực tuyến cả tháng, mang đến cho mọi người thêm nhiều cơ 
hội để khám phá những câu chuyện ẩn sau nhiều cánh cửa độc đáo ở Brampton. Brampton có một 
nền lịch sử và văn hóa phong phú, và tôi khuyến khích bạn khám phá những địa điểm độc đáo và hấp 
dẫn nhất của chúng tôi bằng cách chưa từng có trước đây với sự thoải mái tại chính ngôi nhà của bạn. 
” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Doors Open năm nay có thể hơi khác một chút, nhưng đó sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác lạ. 
Hãy nhớ truy cập trung tâm trực tuyến của chúng tôi để biết về các chuyến tham quan, video và hình 
ảnh về một số địa điểm thú vị nhất của Brampton, và ghé xem những cuộc trò chuyện của các nghệ sĩ 
cũng như các chuyến tham quan di sản và ma ám trong suốt cả tháng.” 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Phó Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế và Văn 
Hóa, Thành Phố Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Doors-Open.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.doorsopenontario.on.ca/&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5ef0e384a8b5464d8fb508d85e599ebf|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637363086582620144&sdata=uGTQz2kCCsxI6rKxZyDzCB9Ln9WNox03FaTIcMF41Uo=&reserved=0


 

 

“Nhân viên thành phố đã tạo ra một trung tâm trực tuyến tuyệt vời cho sự kiện Doors Open Brampton 
Kỹ Thuật Số năm nay, với đầy đủ các hình ảnh trực quan hấp dẫn để tôn vinh lịch sử, di sản và không 
gian văn hóa độc đáo của thành phố. Đừng bỏ lỡ sự kiện này!” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

