
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਵਰਚਅੁਲ ਤਰੌ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਸ ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਗੇਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (3 ਮਾਰਚ, 2021) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਸ 

(International Women’s Day) ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਪ ਰੇ ਰਿਨ ਿੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਗਲੋਬ੍ਲ ਤੌਰ ਤ ੇਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪਿੱਧਰ, 

ਿੋਵਾਂ ਤ ੇਏਕਤਾ, ਰਵਚਾਰ, ਰਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਿੀ ਿੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੀ ਆਪਣੀ ਰਕਰਸਟੀਨਾ ਿੋਵੋਰਨ (Cristina Howorun), ਕਾਰਜਕਰਮ ਿੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਟੋਰੋਂਟੋ ਰਵਿੱਚ ਰਸਟੀਰਨਊਜ (CityNews) ਿੀ 
ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤ  ਪਿੱਤਰਕਾਰ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜ ੇਸ਼ੁਰ  ਿੋਵੇਗਾ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਵਰਚੁਅਲ ਨ ੈੱਟਵਰਰਕੰਗ ਿੋਵੇਗੀ, ਉਸਿੇ ਬ੍ਾਅਿ ਮਸਕਵਾਰਸਨ 

ਐਗਰਨਊ (Mskwaasin Agnew) ਵਿੱਲੋਂ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਿਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਡਰਰਮੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਿੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ-ਕੈਲਡਨ (Brampton-Caledon) ਿਾ 
ਜੋਂਟਾ ਕਲਿੱ ਬ੍ (Zonta Club), ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾ ਭਾਈਵਾਲ ਿੈ। ਪ ਰੇ ਰਿਨ ਿੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ 
ਰਰਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ (here) ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਿੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:  

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਪੈਿਾ ਿੋਈ ਅਿਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਵਰਰਕੰਗ ਮੌਮਸ (Workin’ Moms) ਿੀ ਸਟਾਰ, ਮੁਿੱ ਖ ਬ੍ੁਲਾਰਾ ਓਲੁਰਨਕ ਐਡਲੀ (Oluniké 

Adeliyi), ਕੈਨੇਡਾ ਿੀ ਬ੍ਲੈਕ ਮਰਿਲਾ ਵਜੋਂ ਐਕਰਟੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਿੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਰ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨਗੇ 
• ਕੰਟਰੈਕਟਰ, ਟੈਲੀਰਵਜਨ ਿੋਸਟ, ਵਪਾਰ ਰਵਿੱਚ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿੀ ਅੰਬ੍ੈਸਡਰ, ਸ਼ੈਰੀ ਿੋਮਸ (Sherry Holmes), ਇਿੱਕ ਪੁਰਸ਼-ਪਰਧਾਨ ਵਪਾਰਕ 

ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਰਵਿੱ ਚ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿੀ ਉੱਨਤੀ ਬ੍ਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ 
• ਡਾ. ਫਰੀਿਾ ਖਾਨ (Fariha Khan) ਅਤੇ ਨਰਸ ਰਫਰਲਜ ਓਜਰਮਰਸਰ (Filiz Ozmisir) ਿੀ, ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਰਜੰਿਗੀ ਬ੍ਾਰੇ ਖਹਿੱ ਲੀ 

ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ 

• ਮਨੋਰਵਰਗਆਨਕ ਡਾ. ਅਰੀਬ੍ਾ ਅਿਨਾਨ (Areeba Adnan), ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿ ੇਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਿਤ ਤ ੇਉਸਿੇ ਅਸਰਾਂ 
ਬ੍ਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨਗੇ 

• ਇਿਨਾਂ ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਤੇ ਲੰਚਟਾਈਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ: ਰਲੰਗ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਮਾਨਤਾ; ਰਸਿੱ ਰਖਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਰਕਸ਼ੋਰ; ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਰਰਸ਼; ਵਿੱਖ ਧਰਮ, 

ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰ ਿੀਆਂ ਮਰਿਲਾਵਾਂ; ਮਨ, ਆਤਮਾ, ਰਫਟਨ ਸ ਅਤੇ ਰਸਿਤ; ਸੰਕਟ ਰਵਿੱ ਚ ਮਰਿਲਾਵਾਂ; ਅਤੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਵਿੱਚ 

ਮਰਿਲਾਵਾਂ 
• ਅਮੇਰਰਕਾਜ ਗੌਟ ਟੈਲੈਂਟ (America's Got Talent) ਿੀ ਫਾਈਨਰਲਸਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੀ ਆਪਣੀ ਰੋਬ੍ਰਟਾ ਬ੍ਟੈਗਰਲਆ (Roberta 

Battaglia); ਕੈਨੇਰਡਅਨ-ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਫੋਕ, ਕੰਟਰੀ ਅਤੇ ਆਰਐਡਂਬ੍ੀ (R&B) ਗਾਇਕਾ, ਨਨੇਕਾ ਐਟੋ (Nneka Atto); ਅਤੇ 
ਆਰਐਡਂਬ੍ੀ/ਰਿਪ-ਿੌਪ (R&B/Hip-hop) ਕਲਾਕਾਰ ਅਮੀਰਾ ਖਾਨ (Ameerah Khan) ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ 

• ਸਰਨਗਧਾ ਮਰਲਕ (Snigdha Malik) ਿੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਰਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਿੇ ਪਲ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਔਰਾ ਿਾਊਸ (Aura House) ਿੀ 
ਮਾਲਰਕਨ, ਲੀਜਾ ਕਲਾਰਕ (Lisa Clarke) ਿ ੇਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਸਟਰੈਚ ਅਤੇ ਰੀਫੋਕਸ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ (ਬ੍ੀ.ਈ.ਸੀ.) (Brampton Entrepreneur Centre) (BEC) ਵੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਸ ਿੇ ਮੌਕੇ ਤ ੇਿੋ 
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਿਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ: 

ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, 5 ਮਾਰਚ, ਸਵਰੇੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ – ਿਪੁਰਿਰ 12 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fbrampton-iwd&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca0b5beec22f24c5e1b6308d8de5d21c5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637503838867928222%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FvEN%2FjUitcOZK2xzjmshPTXycZHtpRL3g%2FjwwgkcCkE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fbrampton-iwd&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca0b5beec22f24c5e1b6308d8de5d21c5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637503838867928222%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FvEN%2FjUitcOZK2xzjmshPTXycZHtpRL3g%2FjwwgkcCkE%3D&reserved=0


 

 

ਬ੍ੀ.ਈ.ਸੀ. (BEC) ਪੇਸ਼ ਕਰਿਾ ਿੈ, ਡਾ. ਰੋਰਬ੍ਨ ਿੈਨਲੀ-ਡੈਫੋ (Robyne Hanley-Dafoe) ਨ ੰ , ਜੋ ਰਨੈੱਜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ: ਕੰਮ ਿ ੇਨਾਲ ਰਜੰਿਗੀ ਿਾ 
ਸੰਤੁਲਨ ਰਬ੍ਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨੰਿ ਮਾਣਨਾ, ਬ੍ਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਰਨੈੱਜੀ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਿੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ (ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰਸ) ਿੀ 
ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਰਜਿੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਸਿੱ ਖਣਗੇ, ਜੋ ਰਸਿਤਮੰਿ ਆਿਤਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਂਿੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਉਿੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਨੈੱਜੀ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਨ ੰ  
ਜੋੜ ਕੇ ਡ ੰ ਘੇ ਅਨੰਿ ਨ ੰ  ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਰਰਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ (here) ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।   

8 ਮਾਰਚ, ਸਵਰੇੇ 11 ਵਜ ੇਤੋਂ – ਿਪੁਰਿਰ 12 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ 

ਬ੍ੀ.ਈ.ਸੀ. ਪੇਸ਼ ਕਰਿਾ ਿੈ, ਕੈਫੀਨੇਟ ਐਡਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ (Caffeinate & Celebrate) – ਇਿ ਇਿੱਕ ਘੰਟੇ ਿਾ ਵਾਧਾ-ਕੇਂਿਰਰਤ ਮਰਿਲਾ ਉੱਿਮੀਆਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਮਲਣ-ਜੁਲਣ ਿਾ ਸਮਾਰਜਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿੈ। ਰਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਇਸਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਿਨ ਰਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਰਵਿੱ ਚ ਮਰਿਲਾ ਿੋਣ 

ਿਾ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ੍ ਿੈ; ਮਜੇਿਾਰ, ਅਸਾਨ ਬ੍ਣਾਏ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਿੇ ਿਨ; ਅਤੇ “ਮੌਜ ਿਾ ਸਰਥਤੀਆਂ” ਤ ੇਨਵੇਂ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ 

ਰਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝ ੇਕਰ ਸਕਿੇ ਿਨ। ਰਰਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ (here) ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।  

ਿਵਾਲੇ 

“ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਸ, ਪ ਰੀ ਿੁਨੀਆ ਰਵਿੱਚ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿੀਆਂ ਸਮਾਰਜਕ, ਆਰਰਥਕ, ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਰਤਕ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਿਾ ਜਸ਼ਨ 

ਿੈ। ਇਿ ਰਿਨ, ਰਲੰਗ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਕਰਨ ਤ ੇਵੀ ਰਧਆਨ ਿਵਾਉਂਿਾ ਿੈ। ਮਿਿੱਤਵਪ ਰਣ ਗਤੀਰਵਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਿੈ, 

ਰਕਉਂਰਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਮ ਿ, ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿੀਆਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਆ 

ਰਿੇ ਿਨ।” 

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

“ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤ ੇ8 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਿੋਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਸ ਸਾਲ ਿ ੇਸਭ ਤੋਂ ਮਿਿੱਤਵਪ ਰਣ ਰਿਨਾਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿੈ, ਜਿੋਂ ਰਲੰਗ ਸਬੰ੍ਧੀ ਪ ਰੀ 
ਸਮਾਨਤਾ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬ੍ਿੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਸਾਡੀਆਂ ਫਰੰ ਟਲਾਈਨਾਂ ਤ ੇਮੌਜ ਿ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਕਤੇ ਵਿੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੀਆਂ 
ਿਨ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਵਾਰਡਸ 1ਅਤੇ 5, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ  

“ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਸ, ਉਿਨਾਂ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥਾ ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਬ੍ਾਰੇ ਿੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਰਵਿੱਚ ਫਰੰ ਟਲਾਈਨਾਂ ਿ ੇ

ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਕਈ ਪਰੇਰਨਾਿਾਇਕ, ਸਰਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪਰੇਰਕ ਕਿਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਿਰਰਤ ਿੈ, ਜੋ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੀ ਪ ਰੀ 
ਸਮਰਿੱਥਾ ਿਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਰਵਿੱਚ ਸਾਨ ੰ  ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਿੀਆਂ ਿਨ।” 

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਸ (Charmaine Williams), ਵਾਰਡਸ 7ਅਤੇ 8, ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ 

“ਿਾਲਾਂਰਕ ਕੋਰਵਡ-19 ਿ ੇਕਾਰਨ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਇਕਿੱਠਾਂ ਤ ੇਪਾਬੰ੍ਿੀ ਿੈ, ਰਫਰ ਵੀ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤ ੇਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਸ 

ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਿੈ। ਇਿ ਰਿਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਰਆਂ ਲਈ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਰਿਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਿਾਨਾਂ ਤ ੇਰਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨ ੰ  ਸਨਮਾਰਨਤ 

ਕਰਨ ਿਾ ਅਤੇ ਸਾਨ ੰ  ਸਾਡੀ ਭ ਰਮਕਾ ਯਾਿ ਕਰਾਉਣ ਿਾ ਮੌਕਾ ਿੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲੰਗ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਭਾਉਂਿੇ ਿਾਂ।” 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fattendee.gotowebinar.com%2Fregister%2F8274506009454849551&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca0b5beec22f24c5e1b6308d8de5d21c5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637503838867938221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3puzWmqVoByXNZsIEKazHfQoNH6RNdEGnJBvxTxCdgE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fattendee.gotowebinar.com%2Fregister%2F8274506009454849551&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca0b5beec22f24c5e1b6308d8de5d21c5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637503838867938221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3puzWmqVoByXNZsIEKazHfQoNH6RNdEGnJBvxTxCdgE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fcaffeinate-celebrate-a-networking-event-for-international-womens-day-tickets-141845191787%3Fref%3Destw&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca0b5beec22f24c5e1b6308d8de5d21c5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637503838867938221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YedlPJ0KiJt1t1MeDq%2FpllxygJ3H9UgAPtqhN0E6gRw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fcaffeinate-celebrate-a-networking-event-for-international-womens-day-tickets-141845191787%3Fref%3Destw&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca0b5beec22f24c5e1b6308d8de5d21c5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637503838867938221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YedlPJ0KiJt1t1MeDq%2FpllxygJ3H9UgAPtqhN0E6gRw%3D&reserved=0


 

 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਿਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਿੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਿ ੇਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਿੰੁਿੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਿ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਿੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰਿ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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