
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

 
Khám phá câu chuyện đằng sau mỗi cánh cửa  

với năm thứ hai Brampton ra mắt Cánh Cửa Kỹ Thuật Số (Digital Doors 
Open) 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 23 tháng 9 năm 2021) - Từ ngày 27 tháng 9 đến 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, trong năm thứ hai của Digital Doors Open. 
 
Tham gia vào các chuyến tham quan trực tuyến, xem các video và hình ảnh về hơn 20 địa điểm trên 
khắp Brampton, thể hiện di sản phong phú và không gian xanh trong sự kiện toàn tỉnh bang này. Điểm 
mới trong năm nay, các địa điểm sẽ làm nổi bật các tòa nhà có sáng kiến xanh, các con đường, công 
viên, bãi biển, hồ, khu bảo tồn và các khu dân cư xanh trên khắp Brampton. Khám phá địa điểm tuyệt 
vời nhất để tận hưởng sắc màu mùa thu và tham gia vào các chuyến tham quan trực tuyến từ chương 
trình Bồi Dưỡng Khu Dân Cư (Nurturing Neighbourhoods) năm 2021 của chúng tôi.  
 
Để có trải nghiệm trọn vẹn, vui lòng truy cập brampton.ca/doorsopen 
 
Tổ chức Ontario Heritage Trust phối hợp với các cộng đồng trên toàn tỉnh bang để mở cửa, cổng và 
sân của các địa điểm văn hóa độc đáo và hấp dẫn nhất của họ, để bạn có thể khám phá những câu 
chuyện bên trong. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập doorsopenontario.on.ca.  
 
 
Trích dẫn 

“Brampton là một thành phố Đa Dạng với di sản văn hóa phong phú và tôi khuyến khích mọi người 
tham quan những không gian này trong năm thứ hai của Digital Doors Open. Sự kiện trực tuyến này 
mang đến cho bạn cơ hội tham quan những không gian được yêu thích nhất của Brampton từ sự thoải 
mái tại nhà riêng của bạn.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

 
“Digital Doors Open mang đến một trải nghiệm đặc biệt, cho mọi người cơ hội khám phá các không 
gian trên khắp Brampton và toàn tỉnh bang. Hãy nhớ truy cập trung tâm trực tuyến của chúng tôi về các 
chuyến tham quan, video và ảnh về một số địa điểm thú vị nhất của Brampton, trong đó nêu bật các 
sáng kiến xanh và không gian ngoài trời của chúng ta.” 

- Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10; Chủ Tịch, Dịch Vụ Công Ty, Thành 
Phố Brampton 

 
 
“Nhân viên của Thành Phố Brampton đã tạo ra một trải nghiệm trực tuyến tuyệt vời cho năm thứ hai 
của Digital Doors Open Brampton. Chào đón lịch sử phong phú và không gian ngoài trời tuyệt đẹp của 
thành phố, đồng thời khám phá những không gian bên trong mà bạn chưa từng thấy trước đây. Đây là 

https://www.doorsopenontario.on.ca/en/brampton
https://www.doorsopenontario.on.ca/


 

 

một sự kiện trực tuyến mà bạn không nên bỏ lỡ!” 
 

- 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 700.000 người và 75.000 
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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