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 برامپٹن کے منفرد انداز کے بارے میں جانیے
 ( کے فورم سے مزید لوگوں کے برامپٹن آنے کے لیے راہ ہموار ہو گیFood Tourismفوڈ ٹورازم )

 

کاروبار کی حیثیت برامپٹن، اونٹاریو: اچھا کھانا بنانا اور اس کو اچھے طریقے سے سرو کرنا اب ایک آرٹ، تفریحی سرگرمی اور ایک 

 اختیار کر چکے ہیں۔

( اور مہمانداری کے کاروبار سے منسلک دوسرے خواتین و حضرات کی chefsاشیائے خوردونوش سے متعلق مقامی سرگرمیوں اور شیفس )

ایسوسی ایشنز تجارتی سرگرمیوں نے اس رجحان سے فائدہ اٹھانا اور اس کو اختیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ٹورازم 

(tourism associations( اکنامک ڈویلپمنٹ ایجنسیز ،)economic development agencies اور بلدیاتی حکومتوں نے ایک مرتبہ پھر )

( food tours( اور فوڈ ٹورز )farmers’ marketsاپنی توجہ کا کچھ حصہ انفرادی طور پر کام کرنے والے ریستورانوں، فارمرز مارکیٹس )

 رکوز کرنا شروع کر دیا ہے۔پر م

کاروبار کی خاطر، دوستوں یا رشتہ داروں سے ملنے یا سیرو تفریح کے لیے  –"قطع نظر اس بات کے کہ کوئی شخص برامپٹن کیوں آتا ہے 

( کی ایگزیکٹو Culinary Tourism Allianceاس کو دن میں تین مرتبہ کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے۔" یہ بات کیولینری ٹور ازم االئینس ) –

کرنا  نشاندہی( نے کہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ "ان جگہوں کی Rebecca Mackenzie( ربیکا مکینزی )Executive Directorڈائرکٹر )

زیادہ  ضروری ہے جو ان آنے والے لوگوں کے لیے بہترین ماحول فراہم کریں۔ اس سے ان لوگوں کو زیادہ دیر تک ٹھہرنے اور کمیونٹی میں

 پیسہ خرچ کرنے کی ترغیب ملتی ہے جس سے مقامی معیشت پر زیادہ مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔"

  

 City of Brampton( والے سٹی آف برامپٹن اکنامک ڈویلپمنٹ آفس )Culinary Tourism Allianceکیولینری ٹور ازم االئینس )

Economic Development Office کے ساتھ مل کر شہر میں )( فوڈ ٹورازمfood tourism کے شعبے کو مضبوط بنیادوں پر استوار )

( شہر میں باقاعدہ طور پر ایک "ٹیسٹ آف پلیس" Forum on Food Tourismکرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فورم آن فوڈ ٹورازم )

(“Taste of Place”ک کرنے کے لیے تمام متعلقہ فریقین کو ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ فوڈ ٹورا )( زمFood tourism سے متعلقہ فریقین )

میں شامل ہیں ریستوران، ہوٹلز، تہوار اور تقریبات، دلچسپی کی جگہیں، مشروبات بنانے والے، فن طباخی کے سکول، فارمرز مارکیٹس 

(farmers’ markets( کسان، پروڈیوسرز، ریٹیلرز ،)retailers( اور ٹورز )toursشامل ہیں۔ ) 

اس سیشن میں برامپٹن میں اشیائے خوردونوش کے کاروبار کی موجودہ صورت حال اور یہاں کے لوگوں کے تمام دن چلنے والے 

( کی طرف قدم بڑھانے کی صالحیت کا جائزہ لیا جائے گا۔ فورم کے قائدین تمام متعلقہ فریقین کے food tourismوڈ ٹورازم )ف

علق ان کے ذوق و شوق کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ( اور خوراک کے متmillennial generation) نئی نسل ساتھ

( اور panel discussionساتھ اس کے ایجنڈا میں انڈسٹری کے چیدہ چیدہ لوگوں کے ساتھ ماڈریٹر کی موجودگی میں پینل ڈسکشن )

خطاب بھی شامل ہے۔ دن کا ( کا خصوصی Jason Rosso( جیسن روسو )celebrity chefلنچ کے وقت پر مقامی سیلیبریٹی شیف )

 ( پر ہو گا۔networking sessionاختتام ایک نیٹ ورکنگ سیشن )

( نے کہا "لوگ کسی ایسی جگہ کی تالش کرتے ہیں جس کی اپنی کوئی منفرد داستان ہو، چاہے یہ مقامی Rebeccaربیکا )

قافتی اور کثیرالتہذیبی طعام کا کوئی مظاہرہ ہو۔ ہم کاشتکاروں اور مقامی ریستورانوں کے درمیان کوئی شراکت داری ہو یا کثیرالث

چاہتے ہیں کہ برامپٹن میں ایسی داستانوں کا کھوج لگا کر ان کو ایک لڑی میں پرو دیں تاکہ ہم باہر سے برامپٹن آنے والے لوگوں 

 کو بتا سکیں کہ وہ یہاں اپنے قیام سے کس طرح مکمل طور پر لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔"
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برامپٹن کے لیے اپنے موجودہ صالحیت کو ممکن طور پر بروئے کار النا ضروری ہے وہاں پر سٹی کے لیے ایسے  جہاں پر

 Taste“۔ برامپٹن کے لیے اس "ٹیسٹ آف پلیس" )ہو خوردونوشنقطہ تہواروں اور تقریبات کو فروغ دینا الزمی ہے جن کا مرکزی 

of Place” مرحلہ ہے۔( کی واضح طور پر نشاندہی اس کا پہال 

( Jeff Bowman( کے سربراہ کاؤنسلر جیف بومین )Economic Development Committeeسٹی کی اکنامک ڈویلپمنٹ کمیٹی )

( pick-your-ownنے کہا، "ہمیں معلوم ہے کہ کھانے پینے کے حوالے سے برامپٹن میں ریسٹورانز سے لے کر پک یور اون )

گیز طور پر متنوع کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہر تہذیب و ثقافت سے تعلق فارمز تک بہت کچھ ہے۔ ہم ایک حیرت ان

۔ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہمارے پاس کیا کیا ہیںدستیاب مزے مزے کے کھانے رکھنے والے ریستوران ہیں جہاں آپ کے لیے 

 قدم ہے۔" ہے اور یہ اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس فورم کا انعقاد ایک بہت بڑا

( میں دلچسپی food tourism( کی مکمل تفصیالت، جس میں فوڈ ٹورزم )Forum on Food Tourismاس فورم آن فوڈ ٹورازم )

 رکھنے والے اور اس میں شامل کاروباروں کو شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے، ذیل میں دی جا رہی ہیں:

 2016ستمبر  27: منگل تاریخ

 4:30تا شام  9:00: صبح وقت 

 مقام( آلڈرلی :Alderlea ،)40 ( الزبتھ سٹریٹ ساؤتھElizabeth Street South ،برامپٹن، اونٹاریو ،)L6Y 1R1 

  :کوئی نہیں )لنچ بھی فراہم کیا جائے گا(واجبات 

  ستمبر تک آن الئین رجسٹریشن کروائیں:  21براہ مہربانی مندرجہ ذیل ویب سائٹ پر-www.universe.com/brampton

tourism-food-on-forum 

-30- 

الگ  209الے نے ومختلف زبانیں بول 89کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں : بارے میں( کے Bramptonکچھ برامٹن )

 ےہیں اور یہاں ک میسرتفریح کے نادر مواقع کے لیے ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں Bramptonالگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل ہیں۔ برامپٹن )

 2007جس کا افتتاح  (Brampton Civic Hospital)ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل ہوتا کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں کا شمار نظام  ےٹرانسپورٹ ک

ہے۔ مزید معلومات کے شمار ہوتا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں ایک کا  (William Osler Health System)میں ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  w.brampton.cawwلیے 

یعنی  CTA( میں مہارت کے کے حوالے سے culinary tourismرازم )نری ٹویولیک( کے بارے میں: Culinary Tourism Allianceکچھ کیولینری ٹورازم االئینس )

والوں کے پاس وہ ضروری صالحیات اور تجربہ موجود ہے جو کاروباروں کو فوڈ ٹورازم کو فروغ دینے،  (Culinary Tourism Allianceنری ٹورازم االئینس )کیولی

ملک بھر میں اس انڈسٹری میں ایک قائدانہ حیثیت رکھتی  CTAمارکیٹنگ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات اور معاشی ترقی میں میں معاونت فراہم کرنے کے لیے درکار ہے۔ 

( کے ماہرین کے طور پر ایک جانا پہچانا نام ہے اور ان کی فراہم کردہ ماہرانہ رائے کو بین االقوامی طور جانا جاتا ہے اور اہمیت دی food tourismوڈ ٹورازم )ہے اور ف

القوامی سطح پر سیاحت کے فووغ کو درپیش جاتی ہے۔ فوڈ ٹورازم انڈسٹری کے رجحانات کے اور سیاحوں کے متعلق ہماری وسیع معلومات کے ساتھ ساتھ ملکی اور بین ا

سیاحت کے حوالے سے پائیدار پراڈکٹس اور بین االقوامی سطح کے کاروباری مراکز کی تشکیل کرنے میں  CTAکی وجہ سے  گہری نظرچیلنجز کے بارے میں ہماری 

و ڈیٹا بیس کی تشکیل، متعلقہ فریقین کو ساتھ لے کر چلنا، انڈسٹری کے کامیاب رہی ہے۔ ہمارے تجربے میں خصوصی طور پر پراڈکٹس کے حوالے سے تفصیلی انٹرایکٹ

 ینا شامل ہے۔حوالے سے ریسرچ کرنا اور ان سب چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے پر بصیرت حکمت عملیاں، سفارشات، ٹورازم پراڈکٹس اور ایکشن پالن تشکیل د

 

 

http://www.universe.com/brampton-forum-on-food-tourism
http://www.universe.com/brampton-forum-on-food-tourism
http://www.universe.com/brampton-forum-on-food-tourism
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
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 رابطہ برائے میڈیا

 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

