
 

 

 
                     برائے فوری اجراء

 

 وزیٹر گائیڈ کی مدد سے برامپٹن کو دریافت کریں 2019برامپٹن 
 

تقریبات اور خورد و نوش کے تجربات سحر انگیز قدرتی مقامات اور پکڈنڈیوں سے لے کر دلکش ثقافتی  -( 2019اپریل  30برامپٹن، آن )
 تک، برامپٹن میں ہر عمر سے تعلق رکھنے والے رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔

اب آن الئن اور طبع شدہ صورتوں میں دستیاب ہے۔ رہائشی برامپٹن وزیٹر گائیڈ  2019ان سب کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے، 
الیکٹرانک سے  www.brampton.ca/tourismو حضرات طبع شدہ نقل برامپٹن سٹی ہال سے حاصل کر سکتے ہیں یا  اور سیاح خواتین

  ڈأون لوڈ کر سکتے ہیں۔ورژن 

اس ساالنہ گائیڈ میں برامپٹن کے لوگوں، دلچسپی کے مقامات، تقریبات اور ورثہ کو نمایاں حیثیت دی گئی ہے اور استفادہ حاصل کرنے  
 والے لوگوں کو ہمارے متنوع شہر کے نئے تجربات کو دریافت کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

 سرخیاں 

  شیوں اور سیاح خواتین و حضرات کی جانب سے سوشل میڈیا میں دی گئی فیصد تصاویر رہائ 50اس سال کے گائیڈ میں شامل شدہ
 تصاویر سے لی گئی ہیں۔ 

 :اس سال کے گائیڈ میں برامپٹن کے کئی قابل ذکر رہائشیوں کو بھی خصوصی حیثیت دی گئی ہے، بشمول 
o  ۔ُروپی کوہرنامزد شدہ  میںتسلیم شدہ شاعر اور برامپٹن آرٹس واک آف فیم 
o  کے بانی، ڈینیئل لیِوس۔ ٹی بائی ڈینیئلصاحب اثر، تحریکی مقرر، انٹرپرینوئر اور برامپٹن کے اپنے 
o  ۔راز نغمہ نگار اور موسیقار 

  کا ایک ورلڈ فوڈ ٹٔور اور "اونلی اِن برامپٹن" کے کچھ ذائقے۔برامپٹن 

 شہر کو چھوڑے بغیر بیرونی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے پارکس، پکڈنڈیاں اور سہولت گاہیں۔ 

 تھیٹرز، گیلریز اور تاریخی مقامات کی جانب سے ثقافت اور ورثہ سے لطف اندوز ہونے کے مواقع۔ 

 اں اور شہر بھر میں موجود دلچسپی کے مقامات کی کھوج۔پورے سال کی سرگرمی 

اور سٹی آف برامپٹن کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔  5برامپٹن وزیٹر گائیڈ کو ٹورزم ٹورانٹو، اونٹاریوز ریجنل ٹورزم آرگنائزیشن # 2019
پریٹرز اور دیگر مقامات پر اس رہنماء کی نقول پورے اونٹاریو میں ٹورزم انفارمیشن سنٹرز، چیمبر آف کامرس، ہوٹلوں، انڈسٹری ٹور آ

 فراہم کی جاتی ہیں۔

 اقتباس

"برامپٹن اپنے رہائشیوں اور سیاحوں کو دنیا کے صف اّول کے منفرد تجربات فراہم کرنے کے کوشاں ہے۔  کھانوں کے حیرت انگیز ذائقوں 
ڈرامہ سے لے کر پکڈنڈیوں اور پارکس کے ایک وسیع نیٹ ورک اور پرجوش و ابھرتے ہوئے ثقافتی مناظر بشمول تہوار، موسیقی اور 

تک، برامپٹن کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے۔ میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اپنے لیے وزیٹر گائیڈ کی ایک عدد نقل 
 یقہ ہے۔"حاصل کریں یا آن الئن مالحظہ کریں۔ ہمارے شہر کے بارے میں جاننے کا یہ ایک بہترین طر

 میئر پیٹرک برأون      -      
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 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔  انسٹاگرام ، اورفیس بک ،ٹوئٹر ہمیں

 
 میڈیا کنٹیکٹ
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 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن
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