
 

 

 

                      برائے فوری اجراء 
  

 مارچ کو انٹرنیشنل ومنز ڈے ورچوئل طور پر منائے گا   8برامپٹن 

مارچ کو ورچوئل طور پر انٹرنیشنل ومنز ڈے منائے گا، جس میں عالمی اور   8سٹی آف برامپٹن بروز پیر،   – (2021مارچ  3برامپٹن، آن )
 مقامی درجات پر اتحاد، عکاسی، وکالت اور عمل کو نمایاں کرنے کے لیے ایک پورے دن کی کانفرنس شامل ہو گی۔ 

بجے   8کی میزبانی کریں گی، جو صبح  برامپٹن کی اپنی کرسٹینا ہاوورن، ٹورانٹو میں سٹی نیوز کی ایک ایوارڈ یافتہ صحافی، اس تقریب 
ورچوئل نیٹ ورکنگ کے ساتھ شروع ہو گی، جس کے بعد انڈیجینس اکنالجمنٹ اور مسکواسین ایگنیو کی جانب سے ڈرمنگ کی ایک تقریب  

کی آن الئن   پورے دن  ہو گی۔ برامپٹن کیلیڈن کا زونٹا کلب اس کانفرنس کی پیشکش میں سٹی آف برامپٹن کا کمیونٹی شراکت دار ہے۔
کانفرنس کی نمایاں خصوصیات میں  کلک کریں۔ یہاںکانفرنس کے لیے رجسٹر ہونے اور ورچوئل مارکیٹ میں شرکت کرنے کے لیے، 

 شامل ہیں: 

ی، برامپٹن سے تعلق رکھنے والی اداکارہ اور ورکن مامز میں نظر آنے والی مشہور شخصیت، ایک  ایڈیل یکلیدی مقرر اولونیک •
 کریں گیسیاہ فام کینیڈین خاتون کے طور پر اداکاری کی مشکل صنعت میں داخل ہونے کے بارے میں بات 

شیری ہومز، ایک ٹھیکے دار، ٹیلیویژن میزبان اور پیشوں میں خواتین کے لیے سفیر، مردوں کے غلبے والے پیشوں کی صنعتوں   •
 میں خواتین کے ابھرنے پر بات کریں گی

 عالمی وباء کے دوران زندگی کے متعلق ایک کھلی گفتگو کریں گی۔ ڈاکٹر فریحہ خان اور نرس فلز اوزسمر •
 سیات ڈاکٹر اریبہ عدنان خواتین کی ہمت و حوصلے اور ہماری ذہنی صحت پر اثرات کے بارے میں بات کریں گی ماہر نف •
کھانے کے وقت کے دوران ورکشاپس برائے: جنسی انصاف؛ تعلیم، جوانی اور نوجوان؛ مائیں اور پرورش؛ مذہب، تنوع اور   •

 مشکالت کی شکار خواتین اور ٹیکنالوجی میں خواتین۔ثقافت کی حامل خواتین؛ ذہن، روج، تندرستی اور صحت؛ 
گلوکارہ؛ اور   R&Bنائجیریئن فوک، کنٹری اور -برامپٹن کی اپنی رابرٹا بٹاگلیا، امیریکاز گاٹ ٹیلنٹ کی فائنلسٹ، ایک کینیڈین •

R&B/کی جانب سے فن کے مظاہرے  ہپ ہاپ فنکار امیراہ خان 
اور برامپٹن میں أورا ہأوس کی مالکہ، لیزا کالرک کی جانب سے ایک ورچوئل   سنگدھا ملک کی میزبانی میں مراقبے کا وقت  •

 سٹریچ اور ری فوکس۔ 

 ( انٹرنیشنل ومنز ڈے کے ساتھ دو ورکشاپس کا انعقاد کرے گا: BECبرامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر )

 بجے  12 – 11مارچ، دن  5جمعہ، 

BEC بہبود کے بارے میں بات کرتی ہیں : زندگی اور کام کو متوازن کرنا اور لطف اندوز  ڈیفوء، جو ذاتی -پیش کرتا ہے ڈاکٹر روبین ہینلے
ہونا۔ شرکاء ذاتی اقدار کے شناخت کاروں کے بارے میں جانیں گے اور ایسی تکنیکیں سیکھیں گے، جو ہمارے کام کو مقصد اور ذاتی اقدار  

 کلک کریں۔  یہاںرجسٹر ہونے کے لیے  خوشی پیدا کریں گی۔ کے ساتھ ہموار کر کے صحت بخش عادات کو فروغ دیں گی اور گہری

 بجے  12 – 11مارچ، دن  8

BEC  بڑھنے کے ذہن والی خواتین انٹرپرینیوئرز اور کاروباروں کی مالکان کے لیے ملنے جلنے کے   -کیفینیٹ اینڈ سیلیبریٹ پیش کرتا ہے
لیے ایک سماجی گھنٹہ۔ شرکاء اس حوالے سے عکاسی کر سکتی ہیں کہ آپ کے لیے کاروبار میں ایک خاتون ہونے کا کیا مطلب ہے؛  

 تی ہیں؛ اور "عمومی کاروبار" کا تصور نو کرنے کے لیے اپنے خیاالت شریک کر سکتی ہیں۔پرلطف، معاون بریک آٔوٹس میں مل جل سک
 کلک کریں۔  یہاںرجسٹر ہونے کے لیے 

 اقتباسات 

 خواتین کا عالمی دن خواتین کی سماجی، معاشی، ثقافتی اور سیاسی کامیابیوں کا ایک عالمی جشن ہے۔ اس دن پر بڑھتے ہوئے صنفی خلیج
ے  کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے۔ خواتین کی کامیابیوں کا جشن منانے اور خواتین کی مساوات کے لیے آواز اٹھان 

 کے لیے تنظیموں اور گروہوں کے جمع ہونے سے اس حوالے سے بڑی سرگرمیوں کا ثبوت ملتا ہے۔" 
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 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

مارچ   8ی مساوات کے حصول کے لیے نظام میں تبدیلیاں کرنے کی ہماری تحریک اور عزم کو تسلیم کرنے کے لیے ہر سال "مکمل جنس
کو منایا جانے واال، انٹرنیشنل ومنز ڈے سال کے اہم ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ ہم خاص طور پر اپنی صف اول پر موجود خواتین کی  

 خدمات کو تسلیم کرتے ہیں، جو اس عالمی وباء کے دوران اپنا کردار نبھانا جاری ہیں۔"

 ریجنل کونسلر  5اور  1رووینہ سینٹوس وارڈز  -

"انٹرنیشنل ومز ڈے ان خواتین کی طاقت اور مضبوطی کا جشن منانے کے لیے ہے، جو اس عالمی وباء میں صف اول پر رہی ہیں۔ یہ ان 
کئی ولولہ انگیز، معاون اور ترغیبی کہانیوں پر روشنی ڈالتا ہے، جو آخر کار ہمیں، بطور خواتین اور لڑکیاں، اپنی مکمل توانائیوں کو  

 استعمال کرنے کی طاقت دیتی ہیں۔"

 ، سٹی کونسلر 8اور  7شارمین ولیمز، وارڈز  -

منانے کے لیے   انٹرنیشنل ومنز ڈے کو ورچوئل طور پرکی وجہ سے ممنوع ہیں، سٹی آف برامپٹن  19-"اگرچہ کہ موقع پر اجتماعات کوِوڈ
اس کردار کی یاددہانی کروانے کا موقع ہے، جو ہم سب جنسی  یہ ہمارے لیے خواتین کی خدمات پر سوچنے اور پہچاننے اور  پرعزم ہے۔

 ۔"مساوات کو بڑھانے میں ادا کرتے ہیں

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

 
-30- 

 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی  ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں

وظ، قابل استحکام اور  جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محف
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 میڈیا کنٹیکٹس 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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