
 

 

 
                     2019فروری  26

 

 برامپٹن میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے
 

مارچ کو بوقت سہ پہر  7رہائشیوں اور سیاحوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ بروز جمعرات مورخہ  -( 2019فروری  26برامپٹن، آن )
 بجے تک برامپٹن سٹی ہال میں منعقد کیے جانے والے انٹرنیشنل وومن ڈے کو منانے کے لیے تشریف الئیں۔ 6تا  4:30

 
سٹی آف برامپٹن اور زونٹا کلب آف برامپٹن اور کیلیڈون کی میزبانی میں منعقد کی جانے والی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز دھونی کی ایک 

( سے ہو گا اور ڈیلی ٹائمز اسکوائر سے سٹی ہال آٹریم تک ایک واک بھی منعقد ہو گی اور اس کے بعد smudging ceremony)تقریب 
 موسیقی، میل مالپ اور مفت ریفریشمنٹس کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔

 
پریزینٹیشنز مالحظہ کرنے اور معلومات  سٹی ہال آٹریم میں شرکاء کو خواتین کی مقامی تنظیموں کی جانب سے کئی مقررین کو سننے، 

 حاصل کرنے کا موقع بھی میسر ہو گا، بشمول:
 

 سٹی ٹی وی کی جانب سے ایمسیس کرسٹینا ہوورن اور ٹیمی سدرلینڈ 

 میئر پیٹرک برأون، ریجنل کونسلر روینہ سینٹوس اور سٹی کونسلر چارمین ولیمز کی جانب سے خیرمقدمی خطاب 

  انٹرپرینوئر بسمہ حیدر، جس کوCBC کے ڈریگنز ڈین پر فیچر کیا گیا، کی جانب سے ایک کلیدی خطاب 

 برامپٹن کے سٹیزنز ایوارڈ کے حامل لیموئی ِسّمونڈز کی جانب سے اسپوکن ورڈ 

 ڈفی کے ساتھ ایک تعاملی نشت -والیس فار ویلنیس کی مارگریٹ والیس 

  پارک اسکولز زونٹا کلب کے طلباء اور سنٹرل پِیل سیکنڈری اسکولز کے طلباء کی جانب سے ریچل ِلم اور ایلیا ابیدی، نارتھ
 پریزینٹیشنز

  ،ہداسہ اینور، روزے کہور چوہانSAMA ماڈلز اور ناردرن الئیٹس اسٹرنگ کوارٹلیٹ کی جانب سے فنون کے مظاہرے 

 یک پیش کیا جائے گاسیلیویشن آرمی فیملی الئف ریسورس سنٹر کو زونٹا کلب کی جانب سے چ 
 

یں میئر پیٹرک برأون نے کہا کہ "برامپٹن میں پہلی مرتبہ خواتین کے عالمی دن کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کا مقصد ہمارے شہر کی ترقی م
ی منانے کے لیے کرنا ہے۔ یہ تقریب ان تمام خواتین کی کامیابیوں کی خوش ا اعترافے ادا کیے جانے والے اہم کردار کخواتین کی جانب س

 ہے جو انہوں نے یہاں برامپٹن میں، پورے کینیڈا میں اور پوری دنیا میں حاصل کی ہیں۔
 

کا ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے سٹی کی  #WomenofBramptonتمام رہائشیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ٹوئٹر اور انسٹاگرام پر 
کا ہیش  #WomenofBramptonکاوشوں کی پذیرائی کریں۔ سٹی کے چینلز پر اپنے مواد کو شیئر کرنے کا موقع حاصل کرنے کے لیے 

ے ساتھ کوئی الفاظ یا کم( ک 15کے بارے میں جس نے آپ کو متاثر کیا ہو ایک مختصر بیان ) خاتونٹیگ استعمال کرتے ہوئے کسی ایسی 
  ۔_ٹوئٹر تقریبات میں@Bramptonیا  میںانسٹاگرام  @eventsbrampton onٹیگ کریں تصویر یا ویڈیو پوسٹ کریں اور 

 
کامیابیوں اُن کی خواتین کا عالمی دن دنیا بھر کی خواتین کی جانب سے سماجی، معاشی، ثقافتی اور سیاسی میدان میں حاصل کی جانے والی 

کی مہم کا مرکزی  2019کے اعتراف کے طور پر منایا جاتا ہے اور دنیا میں زیادہ صنفی مساوات کی ضرورت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ 
  ہے۔ #BalanceforBetterخیال 

 
 ۔یہاں کلک کریںاس تقریب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے 
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https://www.instagram.com/eventsbrampton/
https://twitter.com/Brampton_Events
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/International-Women's-Day.aspx


 

 

ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ 

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط  متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔  انسٹاگرام ، اورفیس بک ،ٹوئٹر شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کمیونٹی انگیجمنٹکوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

Monika.Duggal@brampton.ca| 3426 -874-905 
 

 

 
 
 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx

