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2018 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਜੀਟਰ ਗਾਈਡ ਹਣੁ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹ ੈ

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਹਰੇਕ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2018 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਜੀਟਰ ਗਾਈਡ (2018 Brampton Visitor Guide) ਹੁਣ 
ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਪਰਿੰ ਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਗਾਈਡ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਟਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਮਜੇਦਾਰ 
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੱ ਚ ਅਕਲਵਪਤ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
ਨਾਲ ਬ੍ਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਲਿੱ ਖਣ ਥਾਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੰ ਦੀ ਹੈ।  

ਗਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂਿੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ: 

· ਅਸਲੀ ਪਕਾਉਣ-ਕਲਾ ਸਬ੍ਿੰ ਧੀ ਅਨੁਭਿ 

· ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਮੈਂਬ੍ਰ 

· ਉਹ ਵਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਕਿੱ ਠੇ ਵਲਆਉਂਦੇ ਹਨ 

· ਮੁਿੱ ਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ 

· ਗੁਪਤ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਗਡਿੰਡੀਆਂ 
· ਇਿੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੰਸਵਕਰਤੀ ਸਬ੍ਿੰ ਧੀ ਭਾਈਚਾਰਾ 

2018 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਜੀਟਰ ਗਾਈਡ ਟੂਵਰਜਮ ਟੋਰੋਂਟੋ (Tourism Toronto), ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਟੂਵਰਜਮ ਸਿੰਗਠਨ #5 (Regional Tourism 

Organization #5) ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਈਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੁਿੱਚੇ 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਟੂਵਰਜਮ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਚੈਂਬ੍ਰਸ ਆਫ ਕੋਮਰਸ, ਹੋਟਲਾਂ, ਇਿੰ ਡਸਟਰੀ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਆਵਦ ਨੂਿੰ  ਿਿੰ ਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਟਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪਰਿੰ ਟ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ Tourism Brampton’s website (ਟੂਵਰਜਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 
ਿੈਬ੍ਸਾਈਟ) ‘ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਸਿੰਸਕਰਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਿਾਲਾ: 
“ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ (ਵਿਜੀਟਰਾਂ) ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਹਰ ਨੂਿੰ  ਵਬ੍ਹਤਰ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜੀਟਰ ਗਾਈਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਟੂਵਰਸਟ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਨੂਿੰ  ਦੇਖਣ, ਪਰੀਮੀਅਰ 
ਵਤਓਹਾਰਾਂ, ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਗਡਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਅਨਿੰ ਦ ਮਾਨਣ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਅਨਿੰ ਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਮ, 
ਵਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰਿੰਜਨ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।” 

- ਮੇਅਰ ਵਲਿੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Pages/welcome.aspx
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸਾਨੂਿੰ  ਿਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਿੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਿ-ਵਿਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਿਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਿੇ। ਸਾਨੂਿੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
  

 ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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