26 ਫਰਵਰੀ, 2019

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਹਿਵਸ ਮਨਾਏਗਾ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (26 ਫਰਵਰੀ, 2019) – ਹਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੰ ਵੀਰਵਾਰ, 7 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੰ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱ ਕ,
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਸਟੀ ਿਾਲ (Brampton City Hall) ਹਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਹਿਵਸ (International Women’s Day) ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੱ ਿਾ
ਹਿੱ ਤਾ ਜਾਂਿਾ ਿੈ।
ਂ ਕੈਲਡੋਨ (Zonta Club of Brampton and Caledon) ਵੱ ਲੋਂ ਆਯੋਹਜਤ, ਇਿ
ਹਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਜੋਂਟਾ ਕਲੱਬ੍ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਡ
ਕਾਰਜਕਰਮ ਧਣੀ ਿੀ ਰਸਮ (ਸਮੱ ਹਜੰ ਗ ਸੈਰੇਮਨੀ) ਅਤੇ ਹਸਟੀ ਿਾਲ ਐਟਰੀਅਮ (City Hall Atrium) ਹਵੱ ਚ ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਸ ਸਕਵੇਅਰ (Daily
Times Square) ਤੋਂ ਜਸ਼ਨ ਿੀ ਚਹਿਲਕਿਮੀ ਿੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ਿੋਵੇਗਾ। ਇਸਿੇ ਬ੍ਾਅਿ ਮੁਫ਼ਤ ਹਰਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਸੰ ਗੀਤ ਅਤੇ ਹਮਲਣ-ਜੁਲਣ ਿੀਆਂ
ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਿੋਣਗੀਆਂ।
ਹਸਟੀ ਿਾਲ ਐਟਰੀਅਮ ਹਵੱ ਚ, ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਸਪੀਕਰਾਂ ਿੀ ਸੀਰੀਜ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਹਿਲਾ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਅਨੰਿ ਮਾਣ
ਸਕਣਗੇ, ਇਿਨਾਂ ਹਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:


ਹਸਟੀ ਟੀਵੀ (CityTV) ਤੋਂ ਐਮਸੀਸ ਹਕਰਸਟੀਨਾ ਿੋਵੋਰਨ (Emcees Cristina Howorun) ਅਤੇ ਟੈਮੀ ਸੁਿਰਲੈਂ ਡ (Tammie



Sutherland)
ਮੇਅਰ ਪੈਟਹਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos) ਅਤੇ ਹਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸ਼ਾਰਮੇਨ
ਹਵਲੀਅਮਸ (Charmaine Williams) ਵੱ ਲੋਂ ਸੁਆਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ



ਂ ਰਪਰੀਨੀਅਰ ਹਬ੍ਸਮਾ ਿੈਿਰ (Bisma Haider) ਵੱ ਲੋਂ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਣ, ਹਜਸਨੰ ਸੀ.ਬ੍ੀ.ਸੀ. (CBC) ਿੇ ਡਰੈਗਨਜ ਡੇਨ (Dragon’s
ਐਟ
Den) ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਗਆ



ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਸਟੀਜਨਸ ਅਵਾਰਡ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ, ਲੈ ਮੋਈ ਹਸਮੋਨਡਸ (Lamoi Simmonds) ਵੱ ਲੋਂ ਕਹਵਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ



ਵੈਹਲਸ ਫਾਰ ਵੈਲਨੈਸ (Wallis for Wellness) ਿੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਵੈਹਸਲ-ਡਫੀ (Margaret Wallis-Duffy) ਿੇ ਨਾਲ ਇੰ ਟਰਐਕਹਟਵ ਸੈਸ਼ਨ



ਨੌਰਥ ਪਾਰਕ (North Park) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੀਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲਾਂ (Central Peel Secondary Schools) ਤੋਂ ਜੋਂਟਾ ਕਲੱਬ੍ ਿੇ
ਹਵਹਿਆਰਥੀਆਂ ਰੈਚਲ ਹਲਮ (Rachel Lim) ਅਤੇ ਐਲੀਆ ਅਹਬ੍ਿੀ (Ellia Abidi) ਵੱ ਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ



ਿਿਾਸ਼ਾ ਐਨੋਰ (Hadassah Annor), ਰੋਜੀ ਕੌ ਰ ਚੌਿਾਨ (Rosey Kaur Chohan), ਐਸ.ਏ.ਐਮ.ਏ. ਮੌਡਲਸ (SAMA Models)
ਅਤੇ ਨੌਰਿਰਨ ਲਾਈਟਸ ਸਹਟਰੰ ਗ ਕੁਆਰਟੇਟ (Northern Lights String Quartet) ਵੱ ਲੋਂ ਪਰਿਰਸ਼ਨ



ਜੋਂਟਾ ਕਲੱਬ੍ ਵੱ ਲੋਂ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਫੈਹਮਲੀ ਲਾਈਫ ਹਰਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (Salvation Army Family Life Resource Centre) ਨੰ ਚੈੈੱਕ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਮੇਅਰ ਪੈਟਹਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਕਿਾ, “ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵੱ ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਹਨਭਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਹਮਕਾਵਾਂ ਨੰ ਮਾਨਤਾ ਿੇਣ ਲਈ,
ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਕ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਹਿਵਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਆਯੋਹਜਤ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਇੱ ਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਵੱ ਚ, ਪਰੇ ਕੈਨੇਡਾ
ਹਵੱ ਚ ਅਤੇ ਪਰੀ ਿੁਨੀਆ ਹਵੱ ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਿਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਿਾ ਮੌਕਾ ਿੈ।”

ਸਾਰੇ ਹਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰ Twitter ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਿੈਸ਼ਟੈਗ #WomenofBrampton ਵਰਤਿੇ ਿੋਏ ਹਸਟੀ ਵੱ ਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਿਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਹਵੱ ਚ
ਮਿਿ ਲਈ ਸੱ ਿਾ ਹਿੱ ਤਾ ਜਾਂਿਾ ਿੈ। ਹਸਟੀ ਿੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਿੇ ਮੌਕੇ ਲਈ, ਿੈਸ਼ਟੈਗ #WomenofBrampton, tag
@eventsbrampton on Instagram, ਜਾਂ @Brampton_Events on Twitter ਵਰਤਿੇ ਿੋਏ, ਹਕਸੇ ਅਹਜਿੀ ਮਹਿਲਾ ਬ੍ਾਰੇ ਛੋਟੇ ਹਜਿੇ ਕਥਨ
(15 ਸ਼ਬ੍ਿ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱ ਟ) ਿੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰੋ, ਹਜਸਨੇ ਤੁਿਾਨੰ ਪਰੇਹਰਤ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ।
ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਮੈਨਸ ਡੇ ਨੰ ਵੱ ਧ ਹਲੰਗ-ਸੰ ਤੁਹਲਤ ਿੁਨੀਆ ਿੀ ਮੰ ਗ ਕਰਿੇ ਿੋਏ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਿੀਆਂ ਸਮਾਹਜਕ, ਆਰਹਥਕ, ਸੱ ਹਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ
ਰਾਜਨੀਹਤਕ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਵਸ਼ਵਹਵਆਪੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ। 2019 ਿੀ ਮੁਹਿੰ ਮ ਿਾ ਹਵਸ਼ਾ
#BalanceforBetter ਿੈ।
ਕਾਰਜਕਰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇੱ ਥੇ ਕਹਲੱਕ ਕਰੋ (click here)।

-30ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਵੱ ਡਾ ਸੋਚ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਪਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਿੇ ਨਾਲ ਭਹਵੱ ਖ ਲਈ ਹਤਆਰ ਸੰ ਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਿੇ ਿਾਂ ਹਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਵੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਵਹਵਧਤਾ ਸਾਨੰ ਵੱ ਖਰਾ
ਬ੍ਣਾਉਂਿੇ ਿਨ। ਹਨਵੇਸ਼ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਿੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ਼ਵ-ਹਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਿੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਿੇ ਕੇਂਿਰ ਹਵੱ ਚ ਸਹਥਤ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਿਰਾਂ ਿਾ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਿਾ ਕਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਹਵੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਿੇ ਿਨ। ਅਹਜਿਾ ਜੁਹਿਆ ਿੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਹਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਸਾਨੰ Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca
'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ।

ਮੀਡੀਆ ਸੰ ਪਰਕ
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