
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

બ્રમે્પટન ઇન્ટરનશેનલ વીમને્સ ડ ેમાર્ચ 8 નાાં રોજ વર્ચ્યચઅલી ઉજવશે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરર્ો (માર્ચ 3, 2021) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન સોમવાર, માર્ચ 8 નાાં રોજ એકતા, પ્રતતબબાંબ, તિમા્ત અને વૈતવવક તમેજ 

સ્થાતનક એમ બાંને સ્તરે કા્ોની ઝાાંખી કરાવતી આખા રિવસની કોન્ફરન્સ સાથે  ઇન્ટરનેશનલ વીમેન્સ ડે (આાંતરરાષ્ટ્રી્ મતિલા રિવસ) 

વર્ચ ય્ચઅલી ઉજવશ.ે 

બ્રેમ્પટનની પોતાની રિતસ્ટના િૌરન (Cristina Howorun), ટોરોન્ટોમાાં સીટીન્્ઝૂ (CityNews) સાથે કા ચ્રત એક એવોડચ-તવજેતા 

પત્રકાર, આ કા ચ્િમ િોસ્ટ કરશ ે(્જમાનપિ સાંભાળશે), જે સવાર ે8 વાગ્્ે વર્ચ ય્ચઅલ નટેવર્કિંગથી શરૂ થશે, જે પછી મ્સ્કવાતસન ઍગ્ન્્ૂ 

(Mskwaasin Agnew) ઇતન્ડજીનસ એક્નોલેજમને્ટ (સ્વિેશી સ્વીકાર) અને ડ્રબમાંગ સમારોિ ્ોજશે. બ્રમે્પટન-કેલેડોનની ઝોન્ટા ક્લબ આ 

કોન્ફરન્સ પ્રસ્તયત કરવામાાં સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનના સામયિાત્ક ભાગીિાર છે. આખા-રિવસની ઓનલાઇન કોન્ફરન્સ માટે નોંધણી કરાવવા અને 

વર્ચ ય્ચઅલ માકેટમાાં સિભાગી થવા, અિીં તક્લક કરો. કોન્ફરન્સની ઝાાંખીઓમાાં સામેલ છે: 

• મયખ્્ વક્તા ઓલયતનક અડેતલની (Oluniké Adeliyi), બ્રમે્્ટનમાાં જન્મેલી એક અતભનેત્રી અને વર્કિંગ મોમ્સ (Workin’ 

Moms) ની તારરકા (સ્ટાર), કનેેરડ્ન વૂમન ઓફ કલર તરીક ેમયશ્કેલભ્ાચ અતભન્ ઉદ્યોગમાાં પ્રવેશવા તવશે વાત કરશે 

• શૅરી િૉમ્સ (Sherry Holmes), એક કોન્રાક્ટર, ટેતલતવઝન િોસ્ટ, અન ેવપેારમાાં મતિલાઓ માટનેી એમ્બેસેડર (રાજિૂત), 

પયરુષોનયાં પ્રભયત્વ ધરાવતા વપેાર ઉદ્યોગોમાાં મતિલાઓના ઉિ્ તવશ ેર્ર્ાચ કરશે 

• ડૉ. ફરરિા ખાન (Dr. Fariha Khan) અન ેનસચ રફતલઝ ઓતમમતસર (Filiz Ozmisir) મિામારી વર્ચર્ે જીવન તવશે ખયલ્લી ર્ર્ાચ 

કરશ ે

• મનોતવજ્ઞાની ડૉ. અરીબા અિનાન (Dr. Areeba Adnan) મતિલાઓનયાં લર્ીલાપણાં (રેતઝતલ્ન્સ) અન ેઆપણાાં માનતસક 

આરોગ્્ પર પ્રભાવો તવશ ેવાત કરશે 

• લાંર્ સમ્ે વકચશો્સ: બલાંગ સમાનતા; તશક્ષણ, જયવાનો અન ેરકશોરો; માતાઓ અન ેમાતૃત્વ; આસ્થા, તવતવધતા અન ેસાંસ્કૃતતમાાં 

મતિલાઓ; મન, આત્મા, તાંિયરસ્તી અને આરોગ્્; કટોકટીમાાં મતિલાઓ; અન,ે ટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાાં મતિલાઓ 

• પરફોમચન્સીસ (પ્રસ્તયતતઓ) - બ્રેમ્પટનની પોતાની રોબટાચ બટાતગ્લઆ (Roberta Battaglia), અમેરરકા િઝે ગોટ ટેલેન્ટની 

ફાઇનતલસ્ટ; ન્નેકા એટ્ટો (Nneka Atto), કનેેરડ્ન-નાઇજીરી્ન ફૉક (લોક), િેશ, અને R&B ગા્ક; અન,ે R&B/તિપ-િોપ 

કલાકાર અમીરાિ ખાન (Ameerah Khan) 

• ધ્્ાન-બર્ાંતન ક્ષણોની પ્રસ્તયતત તસ્નગ્ધા મતલક (Snigdha Malik), અન ેબ્રેમ્પટનમાાં ઑરા િાઉસની માતલક તલસા ક્લાકચ (Lisa 

Clarke) સાથે વર્ચ ય્ચઅલી સ્રેસ એન્ડ રરફોકસ (તાણ અને પયનઃધ્્ાન કેતન્િત કરવયાં) 

બ્રેમ્પટન એન્ટરપ્રેન્્ોર સેન્ટર (BEC) ઇન્ટરનેશનલ વીમેન્સ ડે તનતમત્તે બે વકચશો્સના િોસ્ટ પણ બનશે: 

શયિવાર, માર્ચ 5, સવાર ે11 - બપોર ે12 સયધી 

BEC પ્રસ્તયત કરશ ેડૉ. રોબાઇન િેન્લી-ડેફો (Dr. Robyne Hanley-Dafoe) ન,ે જેઓ અાંગત સીધ-તનધાચરણ (એલાઇનમેન્ટ): કામ સાથ ે

સાંતયલન રાખીન ેજીવનનો આનાંિ માણવો. સિભાગીઓ અાંગત મલૂ્્ ઓળખી કાઢતા તત્વો શોધી કાઢશે અને આપણાાં કામન ેિેતયબદ્ધ રીતે 

અન ેઅાંગત મૂલ્્ોનયાં તનધાચરણ કરીન ેઆરોગ્્પ્રિ ટેવોને પ્રોત્સાતિત કર ેઅન ેગિન આનાંિન ેપોષતી ઢબો શીખશે. નોંધણી કરાવવા, અિીં તક્લક 

કરો. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://hopin.com/events/brampton-iwd&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Ca0b5beec22f24c5e1b6308d8de5d21c5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637503838867928222%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://attendee.gotowebinar.com/register/8274506009454849551&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Ca0b5beec22f24c5e1b6308d8de5d21c5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637503838867938221%7CUnknown%7CTWFp


 

 

માર્ચ 8, સવાર ે11 - બપોર ે12 સયધી 

BEC પ્રસ્તયત કરશ ે- કેરફનેટ એન્ડ સેતલબ્રેટ - મતિલા ઉદ્યોગ સાિતસકો અને ધાંધાકી્ માતલકો માટે એક તમતિત અન ેબમાંગલ (ભળવા માટનેો) 

સામાતજક કલાક. સિભાગીઓ તમારા માટ ેધાંધામાાં મતિલા િોવાનો અથચ પ્રતતબબાંતબત કરી શક ેછે; આનાંિમાાં ભળવયાં, સગવડભ્ાચ બ્રેકઆઉટ્સ; 

અન,ે “રાબેતા મયજબ ધાંધા”ની પયનઃકલ્પના માટે તમારા તવર્ારો વિેંર્ો. નોંધણી કરાવવા, અિીં તક્લક કરો. 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“ઇન્ટરનેશનલ વીમને્સ ડે મતિલાઓની સામાતજક, આર્થચક, સાાંસ્કૃતતક અને રાજકી્ ઉપલતધધઓની વૈતવવક ઉજવણીનો રિવસ છે. આ રિવસ 

બલાંગ સમાનતાને વગે આપવા માટ ેકા ચ્વાિી કરવાની િાકલને પણ તર્તનનત કર ેછે. સાંસ્થાઓ અન ેસમૂિો મતિલાઓની ઉપલતધધઓ અન ે

મતિલાઓની સમાનતા માટનેી રલેી ઉજવવા સાથ ેઆવે એટલે નોંધપાત્ર પ્રવૃતત્ત સ્પષ્ટ બન ેછે.” 

- પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown), મે્ર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“િર વષ ેમાર્ચ 8 નાાં રોજ તર્તનનત થતો ઇન્ટરનેશનલ વીમને્સ ડે વષચના સૌથી મિત્વના રિવસોમાાંનો એક છે જે સાંપણૂચ બલાંગ સમાનતા િાાંસલ 

કરવા પદ્ધતતસરના ફેરફારો કરવામાાં આપણાાં વેગ અન ેઆપણી કરટબદ્ધતાન ેઓળખ આપ ેછે. આપણ ેખાસ કરીને આ મિામારી િરતમ્ાન 

ઉન્નતત કરવાનયાં ર્ાલય રાખ્ ય્ાં છે તવેી આપણી આગવી િરોળમાાં રિેલી મતિલાઓન ેસ્વીકારીએ છીએ.” 

- રૉતવના સેન્ટોસ (Rowena Santos), વૉર્ડસચ 1 અન ે5, પ્રાિેતશક કાઉતન્સલર  

“ઇન્ટરનેશનલ વીમને્સ ડે આ મિામારી િરતમ્ાન આગવી િરોળમાાં રિેલી મતિલાઓની શતક્ત અને સામર્થ્ચન ેઉજવવા તવશ ેછે. તે ઘણી 

પ્રેરણાત્મક, સિા્ક અને પ્રોત્સાિનલક્ષી કથનોન ેપ્રકાતશત કર ેછે જે છેવટે આપણન,ે આપણી પૂરી સાંભાવના િાાંસલ કરવા, મતિલાઓ અન ે

છોકરીઓ તરીકે સશક્ત બનાવ ેછે.” 

- શર્મચન તવતલ્મ્સ (Charmaine Williams), વોર્ડસચ 7 અને 8, સીટી કાઉતન્સલર 

“COVID-19 ને લીધે રૂબરૂમાાં ભેગા થવાનો પ્રતતબાંધ છે ત્્ારે, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ઇન્ટરનેશનલ વીમેન્સ ડે વર્ચ ય્ચઅલી ઉજવવા કરટબદ્ધ છે. 

આ રિવસ આપણાાં માટ ેમતિલાઓએ આપેલા ફાળાને પ્રતતબબાંતબત કરવાની અને ઓળખવાની એક તક છે, અન ેઆપણ ેસૌએ બલાંગ 

સમાનતાન ેઆગળ વધારવામાાં આપણ ેસૌ ભજવીએ છીએ તે ભૂતમકાની ્ાિ આપણને અપાવે છે.” 

- ડેતવડ બારરક (David Barrick), ર્ીફ એડતમતનસ્રેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.eventbrite.ca/e/caffeinate-celebrate-a-networking-event-for-international-womens-day-tickets-141845191787?ref=estw&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Ca0b5beec22f24c5e1b6308d8de5d21c5%7Cb20
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

 

 વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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