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 ایک ایپ موجود ہے!اس کے لئے  -( Downtown Heritage Walking Tourواکنگ ٹور ) جیٹیریہڈاؤن ٹاؤن 

 

 Downtown Heritageواکنگ ٹور ) جیٹیریٹاؤن ہ ڈاؤن، اونٹاریو: خود ہدایتی دورہ "وقت کے ذریعے ایک واک: (Bramptonبرامپٹن )

Walking Tour) 2009" اب تمام موبائل آالت پر ایک مفت ویب ایپ کے طور پر دستیاب ہے۔ دورے سے متعلق کتاب، جس کا اصل میں 

 میں اجراء کیا گیا، فی الوقت شہر کی مقبول ترین مطبوعات میں سے ایک ہے۔

 

تر کردہ اور شمولیتی خدمات کے ساتھ، ہمیشہ سیاح اور مالقاتیوں کے تجربہ کو بہتر بنانے کے لئے میں بہ (Bramptonبرامپٹن )"ہم 

کے ( پر کونسل Brampton Heritage Board(، برامپٹن ورثہ بورڈ )Councillor Whillans) نزیلیکونسلر ومصروف عمل رہے ہیں۔ 

ے لئے آنیوالے کی انگلیوں پر فراہم کر دیتی ہے، ان کو ڈاؤن ٹاؤن کو جاننے اور نمائندہ، نے کہا، "نئی ایپ سہولت کو رہائیشیوں اور سیر ک

 اس کے ورثہ کو بہت سے پرکشش مقامات پر دریافت کرنے میں مدد دیتی ہے۔

 

کی ابتدائی ترقی کو متاثر کیا اور اس متحرک شہر  (Bramptonبرامپٹن )دورہ، مقامات، کہانیوں اور لوگوں کو اجاگر کرتا ہے جنھوں نے 

ڈاؤن ٹاؤن کا تجربہ کرنے اور راستے میں اس کے منفرد ورثے  (Bramptonبرامپٹن )کو شکل دینا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ویب ایپ 

 کے بارے میں جاننے کے لئے رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے ایک نیا طریقہ ہے۔

 

تمام پلیٹ فارمز بھر میں کام کرتی ہے تاکہ آپ انٹرنیٹ فعال اسمارٹ فونز، ٹیبلٹ یا دیگر موبائل آلہ کو کسی بھی وقت ویب ایپ تمام آالت اور 

کے اہم ترین ثقافتی ورثہ مقامات کا دورہ  (Bramptonبرامپٹن )استعمال کرتے ہوئے، اور اپنی مرضی کی رفتار کے ساتھ، ڈاؤن ٹاؤن میں 

کے لئے ویب ایپ بلڈر سے  ArcGIS( اور Open Data Catalogue) ٹالگیک ٹایکے اوپن ڈبرامپٹن  کر سکتے ہیں۔ اسے سٹی آف

 حاصل کردہ اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔

 

ایپ تک آپ اپنے ویب براؤزر پر یا کسی بھی انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کرنیوالے موبائل آلہ پر درج ذیل لنک پر جا کر موبائل ویب 

 http://www.brampton.ca/walkingtours پہنچ سکتے ہیں

 

 پنجابی ایڈیشن - (Downtown Heritage Walking Tourواکنگ ٹور ) جیٹیریڈاؤن ٹاؤن ہ

یہ پیدل ٹور بک نہ صرف ہارڈ کاپی کی صورت میں دستیاب رہے گی، بلکہ کتاب کا پنجابی میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ دونوں ہارڈ کاپی 

 ورژنز کو سٹی ہال اور شہر بھر میں مختلف سرکاری عمارتوں میں تالش کیا جا سکتا ہے۔ 

 

۔ یہی جگہ ہے جہاں پر ثقافت، تجارت، اور کمیونٹی کا تصادم واقع ہوا۔ ڈاؤن کے بعد سے برامپٹن کے دل کی دھڑکن رہا ہے 1853ڈاؤن ٹاؤن 

ایپ اور دورہ کا پنجابی میں ترجمہ، سٹی آف برامپٹن کے ایوارڈ یافتہ ثقافتی ورثے کے پروگرام میں -ٹاؤن ثقافتی ورثہ واکبگ ٹور کی ویب

 دلچسپ نیا اضافی ہے۔ 

 
 ۔30-

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل ہیں  902کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: notpmarBکچھ برامٹن )

ہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یnotpmarBمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 92جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ  9002جس کا  (notpmarB cmvmC nrtmmatB)کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر جائیں  wootpmarBwCt...ے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں س (mmBBmtp ttBio nitBa  aitaip)سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔r.maaioکو ٹوئٹر ) cmainotpmarBیا @

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 رابطہ برائے میڈیا

 (ltatBmi aarlamBBنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (cmai rr notpmarB)سٹی آف برامپٹن 

200w929w.509|BtatBmiwtarlamBB@ootpmarBwCt 
 

(، tmCi soitmaiBa( وائس پریزیڈنٹ ) aaim iB neoarCسٹیون مرڈاک )

 (seoBmC eiBtamrBtپبلک ریلیشنز )

 (aBaiomomti ctBtatاینٹر پرائز کینیڈا )

 992w99.w.222موبائل:  |200w.95w.9.9آفس: 

tscromunanhsnrpretnudhdodrums 
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