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 ( دستیابBrampton Visitor Guideکی برامپٹن وزیٹر گائیڈ ) 2016

 
الناس کے لیے طبع شدہ صورت میں اور آن الئن  ( اب عوامBrampton Visitor Guideکی برامپٹن وزیٹر گائیڈ ) 2016برامپٹن اونٹاریو: 

آرٹ کے متوالوں، تاریخ کے شیدائیوں، مہم جوؤں، فلم کے دیوانوں، اور کھانے ( میں tourist guideدستیاب ہے۔ اس جامع ٹورسٹ گائیڈ )

 پینے کے شوقینوں کے لیے معلومات کے ساتھ اور بہت کچھ موجود ہے۔

 

برامپٹن کا شمار اونٹاریو کی سب سے متحرک اور متنوع کمیونیٹیز میں ہوتا ہے جہاں سارا سال آپ کی دلچسپی کے لیے کچھ نہ 

ہمارے شہر میں موجود تفریح کے مواقع اور قابل دید چیزوں اور  (Brampton Visitor Guideبرامپٹن وزیٹر گائیڈ )ہتا ہے۔ کچھ ہوتا ر

( کے Economic Development Committeeجگہوں کے لیے آپ کے لیے داخلے کا اجازت نامہ ہے۔" یہ بات اکنامک ڈویلپمنٹ کمیٹی )

 ( نے کہی۔Jeff Bowman( جیف بومین )City Councillorسربراہ سٹی کاؤنسلر )
 

( پر واقع سٹی ہال Wellington Street Westویلنگٹن سٹریٹ ویسٹ ) 2اس گائیڈ کو طبع شدہ صورت میں وزیٹرز اور شہری 

(City Hall( میں وزیٹر کیاسک )Visitor Kiosk سے حاصل کر سکتے ہیں یا بذریعہ ڈاک منگوانے کے لیے ٹورزم برامپٹن )

(rism BramptonTou کو )پر کال کر سکتے ہیں۔ یہ گائیڈ  905.874.3601www.tourismbrampton.ca  پر آن الئن بھی دستیاب

 ہے۔
 

آسان ( جس کے ساتھ dynamic map( کا متحرک نقشہ )Downtownاس گائیڈ کی خصوصی بات برامپٹن اور اس کے ڈاؤن ٹاؤن )

 رسائی اور معلومات کے لیے قابل دید مقامات کی ایک تفصیلی فہرست دی گئی ہے۔
 

آپ اپنے شہر میں آنے والے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارنے کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے اس گائیڈ کو 

 کرنا نہ بھولیں۔ hashtagرامپٹن کو استعمال کر سکتے ہیں اور ہاں، سوشل میڈیا پر اپنے تجربات کو شیئر کرتے وقت ب
 

(، چیمبرز tourism information centresاس گائیڈ کی نقلیں پورے صوبہ اونٹاریو اور اس کے باہر بھی ٹورزم انفارمیشن سنٹرز )

پہنچا ( اور دوسری جگہوں پر industry tour operators( ہوٹلوں، انڈسٹری ٹور آپریٹرز )chambers of commerceآف کامرس )

 دی گئی ہیں۔
 

(۔ اونٹاریو کی ریجنل ٹورزم آرگنائزیشن Tourism Toronto( ٹورزم ٹورنٹو)Brampton Visitor Guideیہ برامپٹن وزیٹر گائیڈ )

( کے تعاون سے تشکیل دی گئی City of Brampton(، اور سٹی آف برامپٹن )Regional Tourism Organization #5) 5نمبر 

 ہے۔
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

یں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillڈل ) نیٹلی سٹاگ

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

http://www.tourismbrampton.ca/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
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