ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

2019 ਦੀ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਰਿਜੀਟਰ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (30 ਅਪਰੈਲ, 2019) – ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਿੱ ਡੇ ਸੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਿੋਜਨ ਸਬ੍ੰ ਧੀ
ਅਨੁਿਿਾਂ ਤੱ ਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱ ਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਰਲਆਂ (ਰਿਜੀਟਰਾਂ) ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ।
ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 2019 ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਜੀਟਰ ਗਾਈਡ (2019 Brampton Visitor Guide) ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ
ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਛਰਪਆ ਹੋਇਆ ਸੰ ਸਕਰਨ ਿੀ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਰਨਿਾਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall) ਰਿਖੇ
ਇਸਦੀ ਇੱ ਕ ਰਪਰੰ ਟ ਕਾਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਇਲੈ ਕਟਰੋਰਨਕ ਸੰ ਸਕਰਨ www.brampton.ca/tourism ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲਾਨਾ ਗਾਈਡ ਰਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਥਾਿਾਂ, ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਰਿਰਸੇ ਬ੍ਾਰੇ ਦੱ ਰਸਆ ਰਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰ ਸਾਡੀ ਿੰ ਨ-ਸੁਿੰਨੀ ਰਸਟੀ ਰਿੱ ਚ
ਨਿੇਂ ਅਨੁਿਿ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਰਦੰ ਦੀ ਹੈ।
ਝਲਕੀਆਂ


ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਈਡ ਰਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰ ਜਾਹ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਰਚੱ ਤਰ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਰਲਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ
ਕੀਤੇ ਸਨ।



ਕਈ ਪਰਰਸੱ ਧ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਈਡ ਰਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
o

ਪਰਰਸੱ ਧ ਕਰਿਤਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਿਾਕ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton Arts Walk of Fame) ਰਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਪੀ ਕੌ ਰ (Rupi Kaur)।

o

ਪਰਿਾਿਸ਼ਾਲੀ, ਪਰੇਰਕ ਸਪੀਕਰ, ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸੰ ਸਥਾਪਕ ਟੀ ਬ੍ਾਇ ਡੇਨੀਅਲ (T by Daniel), ਡੇਨੀਅਲ ਲੇ ਰਿਸ
(Daniel Lewis)।

o

ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰ ਗੀਤ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜ਼ (Raz)।



ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਿਰਲਡ ਫਡ ਟਰ ਅਤੇ “ਰਸਰਫ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱ ਚ” (“Only in Brampton”) ਦੇ ਖਾਸ ਰਿਅੰ ਜਨ।



ਸ਼ਰਹਰ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਜਾਏ ਰਬ੍ਨਾਂ ਆਉਟਡੋਰ ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਪਾਰਕ, ਟਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ।



ਰਥਏਟਰਾਂ, ਗੈਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਰਤਹਾਸਕ ਥਾਿਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾ, ਸੱ ਰਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਰਸੇ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ।



ਪਰਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਿੱ ਚ ਘੁੰ ਮਣ ਲਈ ਥਾਿਾਂ।

2019 ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਜੀਟਰ ਗਾਈਡ ਟਰਰਜ਼ਮ ਟੋਰੋਂਟੋ (Tourism Toronto), ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਟਰਰਜ਼ਮ ਓਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ #5 (Regional
Tourism Organization #5) ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਈਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ
ਟਰਰਜ਼ਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਚੈਂਬ੍ਰਸ ਆਫ ਕੋਮਰਸ, ਹੋਟਲਾਂ, ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਆਰਦ ਨੰ ਿੰ ਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿਾਲਾ
“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਰਲਆਂ ਲਈ ਕਈ ਇੱ ਕੋ ਰਜਹੇ ਆਧੁਰਨਕ ਅਤੇ ਬ੍ੇਜੋੜ ਅਨੁਿਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱ ਚ, ਿੋਜਨ ਸਬ੍ੰ ਧੀ
ਅਸਧਾਰਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਤਉਹਾਰਾਂ, ਸੰ ਗੀਤ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਸਮੇਤ ਇੱ ਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਉੱਿਰਦੀ ਸੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਸਰਥਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਟਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ

ਰਿਆਪਕ ਨੈੱਟਿਰਕ ਤੱ ਕ ਸਿ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰ ਰਿਜੀਟਰ ਗਾਈਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸਨੰ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
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ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੰ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
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