
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਿ ਿੇ ਜਸ਼ਨ ਿੀ ਮਜੇਬ੍ਾਨੀ ਕਰਗੇੀ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (20 ਫਰਵਰੀ, 2020) – ਿੋਮਵਾਰ, 8 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਿਵੇਰੇ 10 ਵਜ ੇਤੋਂ ਿੁਪਰਿਰ ਬ੍ਾਅਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਟੀ ਿਾਲ (City Hall) ਰਵੱਚ, 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿ ੇਨਾਲ ਪਰੇਰਨਾਿਾਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਿ (International Women’s Day) ਿ ੇਜਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਵੋ। ਇਿ 

ਰਵੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਜਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਿੈਰ, ਲਾਈਵ ਪਰਿਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਲਕਾ ਰਰਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
  

ਇਿਿੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos) ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ 

ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams) ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਿ ਜਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਮਾਿਟਰ ਆਫ ਿੈਰੇਮਨੀਜ (Master of Ceremonies) ਿੇ 
ਤੌਰ ਤ ੇਰਿਟੀਟੀਵੀ (CityTV) ਿੀ ਰਕਰਿਟੀਨਾ ਿੋਵੋਰਨ (Cristina Howorun) ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਬ੍ੁਲਾਰਾ ਕਵੀਨਿ ਪਰਾਇਵੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Queen’s Privy 

Council) ਿੀ ਮੈਂਬ੍ਰ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (Order of Canada) ਿੀ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਿਨਮਾਨਯੋਗ ਜੌਨ ਔਗਿਟਾਈਨ (Jean Augustine) 

ਿੋਣਗੇ। ਰਮਿ ਔਗਿਟਾਈਨ ਨੇ 1993 ਰਵੱਚ ਇਰਤਿਾਿ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਿੀ ਰਕਉਂਰਕ ਉਿ ਕੈਨੇਡਾ ਿ ੇਿਾਊਿ ਔਫ ਕੌਮਨਿ (House of Commons) ਰਵੱਚ 

ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਲੀ ਅਫਰੀਕਨ-ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਮਰਿਲਾ ਿਨ।  
 

ਜੋਂਟਾ ਕਲੱਬ੍ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲਡਨ (Zonta Club of Brampton and Caledon) ਿਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਿੁਪਰਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਿੇਠਾਂ ਰਿੱਤੀਆਂ 
ਕਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ:  
 

 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਰਵੱਚ ਿਫਲ ਮਰਿਲਾਵਾਂ (Successful Women in Business)  

 ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਵੱਚ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਰਿਲਾਵਾਂ (Powerful Women in Politics)  

 ਰਲੰਗ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਨਰਪੱਖਤਾ, ਿਮਾਨਤਾ ਲਈ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰਨਾ (Fighting for Gender Equity, Equality and 

Advocacy)  

 ਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਵੱਧ ਿਮਰੱਥ ਬ੍ਣਾਉਣਾ (Empowering Mothers)  

 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਕਸ਼ੋਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ (Engaging Youth and Teens)  

 ਮਨ, ਆਤਮਾ, ਰਿਿਤ ਅਤੇ ਤੰਿਰੁਿਤੀ (Mind, Soul, Health and Well-being)  

 ਿੱਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬ੍ਾਰੇ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਨਾ (Inspiring Women of Culture and Faith)  

 STEM ਰਵੱਚ ਮਰਿਲਾਵਾਂ (Women in STEM)  

 

ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਿਨ, ਪਰੰਤ  ਇਿਨਾਂ ਲਈ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਿਾ ਿੈ। ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਿੇ ਇਛੁੱ ਕ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 

corporate.events@brampton.ca ਤ ੇਜਵਾਬ੍ ਿੇਣ  (RSVP) ਿੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਿੈ। 
 

ਿਰ ਰਕਿੇ ਨ ੰ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਿ ਿੇ ਜਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਿੈਰ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਲਈ ਿੱਿਾ ਰਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਿੈਰ ਡੇਲੀ ਟਾਈਮ ਿਕਵੇਅਰ 

(Daily Times Square) ਤੋਂ ਰਿਟੀ ਿਾਲ ਐਟਰੀਅਮ (City Hall Atrium) ਤੱਕ ਿੋਵੇਗੀ। ਿੈਰ ਿੁਪਰਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰ  ਿੋਵੇਗੀ। ਉਿ ਕਵੀਨ ਿਟਰੀਟ 

(Queen Street) ਿ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਿੇਠਾਂ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਿਾਊਥ (Main Street South) ਜਾ ਕੇ ਰਿਟੀ ਿਾਲ ਐਟਰੀਅਮ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। 
ਅਰਧਕਾਰਤ ਿਮਾਰੋਿ ਿੁਪਰਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰ  ਿੋਵੇਗਾ। ਇਿ ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਿ ੇਪਰਿਲਾਂ ਿੇ ਅਤੇ ਿੁਣ 

ਿ ੇਮਰਿਲਾ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਿ ੇਭਾਸ਼ਣ, ਪਰਿਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਮੀ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਵੇਗੀ।  
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ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਿ, ਪ ਰੀ ਿੁਨੀਆ ਰਵੱਚ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿੀਆਂ ਿਮਾਰਜਕ, ਆਰਰਥਕ, ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਰਤਕ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਿਾ ਜਸ਼ਨ 

ਮਨਾਉਣ ਿਾ ਰਿਨ ਿੈ। ਇਿਿਾ ਉਿੇਸ਼ ਰਲੰਗ ਿਮਾਨਤਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਿੀ ਪਰੇਰਨਾ ਿੇਣਾ ਵੀ ਿੰੁਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਾਲ ਿੀ ਮੁਰਿੰਮ ਿਾ ਰਵਸ਼ਾ #EachforEqual ਿੈ। 
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿ ੇਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਿ ਿ ੇਜਸ਼ਨ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ।    
 

ਿਵਾਲੇ 

 

“ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਿਰ ਿੀਆਂ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿ ੇਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਯੋਗਿਾਨਾਂ ਿ ੇਕਾਰਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾ ਮੋਜੈਕ ਰੋਜਾਨਾ ਿੋਰ ਵਧ-ਫੁੱ ਲ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਉਿਨਾਂ ਿਾਿਿੀ 
ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਿ ੇਰਰਿਾ ਿੈ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਰਵੱਚ ਿੇਵਾ ਰਿੱਤੀ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ, ਪ ਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ 

ਅਤੇ ਿੁਨੀਆਭਰ ਰਵੱਚ, ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿੀਆਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਿਾ ਮੌਕਾ ਿੈ।”    
 

-       ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਰਵੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਰਿਲੀ ਰਫਲੀਪੀਨੋ ਿ ੇਤੌਰ ਤ ੇਇਿ ਜਸ਼ਨ ਿੀ ਿਰਿ-ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਰਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤ ੇਬ੍ੇਿੱਿ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿੈ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ 
ਿ ੇਕਾਰਜਕਰਮ, ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿੰਿਾ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਿੀ ਿਾਡੀ ਮਜਬ੍ ਤ ਰਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਰਿੱਰਖਆ ਯਤਨਾਂ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਿੇ ਿਨ। ਮੈਨ ੰ  
ਆਿ ਿੈ ਰਕ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿੀਆਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ, ਿਾਡੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਰਵੱਚ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਲੰਗ-

ਿੰਤੁਰਲਤ ਿੁਨੀਆ ਿੀ ਮੰਗ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਿਾਰੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਿ 

ਿ ੇਮੌਕੇ ਤ ੇਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ।”  
 

-       ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1ਅਤੇ 5  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੀ ਪਰਿਲੀ ਬ੍ਲੈਕ ਮਰਿਲਾ ਕਾਉਂਿਲਰ ਿ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿੀ ਿਰਿ-ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਿੇਣ 

ਤ ੇਮਾਣ ਿੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਰਿੱਰਖਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਿਮਾਰਜਕ ਰਿੱਤਾਂ ਿ ੇਕੰਮਾਂ ਰਵੱਚ ਿਨਮਾਨਯੋਗ ਜੌਨ 

ਔਗਿਟਾਈਨ ਿੀਆਂ ਕਈ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਰਜਿੇ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਉਿਾਿਰਨਾਂ ਿ ੇਨਾਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਿ ਿਾਡੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਿਾ 
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਿਾ ਮੌਕਾ ਿੈ।”   
 

-       ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 7ਅਤੇ 8 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਿਾ ਘਰ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਿੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਿ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਿੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਿ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਿੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਿ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਿੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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