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 کی ی میزبان  کی  وفد  تجارتی  کے  (Tampa Bay) ٹیمپا بے  نے  برامپٹن
 

 کے   بورڈ   تجارت  ٹنپبرام  اور عملے  کے   ترقی  اقتصادی  ،(Linda Jeffrey)  جیفری  لنڈا  میئر: ٹاریوناو  ،برامپٹن
  کا  گروپ ایک  کے  نمائندوں  ی سیاس  اور  کاروباری  زائد سے   50 ے ک ٹیمپا بے   عالقے کے  فلوریڈا  ے ن  نمائندوں

  کو  21اکتوبر  بدھ   ، پر  طور کے  حصہ  کے  دورے  کے   (ایریا ٹورنٹو  گریٹر عالقے )  ٹورنٹو  رت وسیع  .کیا  مقدم خیر
 پر   (Alderlea) الڈرلی تاریخی  کے  ٹن پبرام اور    کی  مالقات میں  اجالس  سے  ہم منصبوں  کے  برامپٹن   نے  گروپ

 .کی شرکت  میں   ظہرانے
 

 کے  فائدے  باہمی  ر او کرنا  قائم  تعلقات   ،مقصد ا ک  قدمی پیش  مشترکہ   کی بورڈ  تجارت  ن برامپٹ  اور  شہر برامپٹن 
 اور  ( Bob Buckhornباب بکہورن ) میئر،  کے  شہر  ٹیمپا  میں  وفد  کے  ٹیمپابے  . تھا کرنا   چھان بین  یک شعبوں 
 ے ک عالقے  کے  ٹیمپا   میں وفد  تھے.  شامل  ( Rick Krisemanرک کرائسز مین ) میئر  کے  شہر  پیٹرزبرگ  سینٹ 

 تھے.  شامل   بھی  نمائندے ے س  گروپ  متنوع  کے سہولیات  سیاحتی  ر او )یوٹیلیٹیز(  سہولیات کی   افادہ عام  ،یکاروبار
 

 ، )الئف سائنسسز( تم حیاوعل  زائد سے    600 کی کاؤنٹی   (Hillsborough) ہلزبورو  اور  " ٹیمپا کہا  نے  جیفری  میئر 
 بہترین  ایک   لئے کے  توسیع   اور ترقی   برامپٹن  ،ساتھ کے  کمپنیوں  کی  دواسازی   اور )بائیوٹیک(  ٹیکنالوجی اتی حیاتی
 .ہے" جگہ 

 
 دواساز   اور سسز( )الئف سائن م حیاتوعل  یئک  اور ہے   شہر واال  آبادی   زیادہ سے  سب  تیسری   میں فلوریڈا   مپا،یٹ 

  مسکن کا  ناموں  بڑے   کے  صنعتوں کی  اسپیس(  ہوائی فضا )ایرو  اور خدمات  مالیاتی  عالوہ  کے  اروں اد کاروباری 
  سمیت ہونے  ( پروڈیوسر) پیداکار  کے  پرنٹرز  3D میں جس   ،ہے  وجود  نمایاں  بھی  میں  صنعتکاری جدید  ہے. 

 ہے.  نمائندگی  مستحکم  بھی  میں  رکاروبا کے  جنگ یپیک
 

 پر  تعاون  اور   دوستانہ  عمل، قابل   ایک لئے  کے  ترقی  باہمی  تعلق،  کا  بے  ٹیمپا  –برامپٹن " کہا  نے  جیفری  میئر 
   گا". کرے  فراہم   مقام  مبنی

 
 

نسلی پس  مختلف 209مختلف زبانیں بولنے والے  89برامپٹن کے بارے میں:کینیڈا میں نواں سب سے بڑا شہر، برامپٹن ایک متنوع آبادی کا جشن منا رہا ہے جو کہ 
حمل کے نظام تک رسائی  منظر کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ برامپٹن کے رہائشی اور زائرین جدید ترین تفریحی سہولیات اور کینیڈا میں سب سے تیز رفتار نقل و

ے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید میں کھوال، برامپٹن سوک ہسپتال، ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم کا حصہ ہے، جو کہ کینیڈا میں سب س 2007رکھتے ہیں۔ 
 پر فالو کریں۔ Twitter/کو ٹوئٹر CityBrampton@ مالحظہ کریں یا www.brampton.caمعلومات کیلئے، 
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