
 

 

 
                      برائے فوری اجراء

 

 تقریبات منعقد کر رہا ہے  مفید سٹی آف برامپٹن خواتین کے عالمی دن کے موقع پر مختلف

  

مارچ کو خواتین کا عالمی دن مناتا ہے تاکہ برامپٹن کی رہائشی ایسی  8سٹی آف برامپٹن  – (2022فروری  24برامپٹن، آن )
خواتین کی کامیابیوں اور ان کے خوشگوار اثرات کے حوالے سے آگاہی پیدا کی جا سکے جنہوں نے برامپٹن کو آج ہمارے لیے 

 رہنے کے قابل، قابل رشک اور ایک خوشحال شہر بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ 

 
 انٹرنیشنل وومن ڈے کے حوالے سے پینل بات چیت اور کلیدی خطاب

 تک بجے  7 - 5مارچ، شام  8
 

( کے ساتھ شراکت میں، سٹی آف برامپٹن دو، Zonta Club of Brampton-Caledonزونٹا کلب آف برامپٹن کیلیڈون )
ارمین ولیمز اور ش( کریں گے اور یہ کونسلرز Jam Gambleبالمشافہ پینل مباحثے پیش کرے گا جن کی میزبانی جیم گیمبل )

 رووینا سینتوس کی زیر سرپرستی منعقد کیے جائیں گے۔ 

 خواتین کے خالف تشدد کو نہ کہیں: انسانی خرید و فروخت  •
 مقامی خواتین اور وہ برامپٹن میں خواتین کو بااختیار بنانے کے منظر نامے میں کیسے اپنا کردار ادا کرتی ہیں  •

شستوں کے بعد، ثمرہ ظفر، ایوارڈ یافتہ بین االقوامی شہرت یافتہ اسپیکر، سب سے زیادہ فروخت ہونے والی اشاعتوں کی ان ن
 مصنفہ اور مساوات، ذہنی صحت اور انسانی حقوق کی علمبردار ایک کلیدی خطاب پیش کریں گی۔ 

 
 کرنے کے لیے اکٹھے ہوں گے۔  اس نشست میں ماہرین اور کمیونٹی پارٹنرز ان اہم موضوعات پر بات چیت

 
 اس تقریب کے تعاون کنندہ کوکا کوال کینیڈا بوٹلنگ لمیٹڈ کا بصد شکریہ۔ 

 
 brampton.ca/IWD خواتین کے عالمی دن کی تقریبات کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں:

  

 ایکسپیریئنس باکس 

محدود ایڈیشن کے ساتھ خوبصورت طریقے سے تیار کردہ ان خصوصی گفٹ باکسز میں مقامی خواتین کے ملکیتی کاروباروں 
 کی مصنوعات اور خدمات شامل ہیں۔ تمام باکسز میں درج ذیل چیزیں شامل ہوں گی:

• Moodgxl کی جانب سے ہائیڈریٹنگ فیس ماسک 
 سنکلپا پروجیکٹ کی جانب سے تصدیقی کارڈ  •
 کی جانب سے باتھ بمز  U 4اروما کمفرٹس  •
 فروٹس اینڈ ُروٹس ہولسٹکس کی جانب سے ہربل باتھ •
 اور مزید بہت کچھ! •

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/10849/ed=20220308/st=1700/et=19


 

 

 
 کا خیراتی عطیہ دیں گے۔  20کو کم از کم $ ایلن ہاؤسایسے لوگوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے جو  50باکس پہلے 

  

 چھوٹے کاروباروں کو با اختیار بنانا 

ی تقریبات کی معاونت کرتے ہوئے خوش محسوس ہو رہی ہے، جو صنفی مساوات کو  برامپٹن انٹرپرینیور سنٹر کو تین آنے وال
فروغ دینے پر بحث کریں گے، خواتین لیڈروں کے ساتھ بامعنی گفتگو کریں گے اور ہماری کمیونٹی میں موجود کاروباری 

 خواتین کی خوشیوں کو منائیں گے۔ 

 برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ کے زیر اہتمام  InspiHer مارچ: 2 •
 ڈ کے زیر اہتمام برامپٹن بورڈ آف ٹری دی چینجنگ فیس آف کینیڈاز ورک پلیس BreakTheBias# مارچ: 9 •
 اپ پیل کے زیر اہتمام  ٹسٹار IWD2022 #BreakTheBias مارچ: 10 •

 اقتباسات  

"خواتین کے اس عالمی دن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں کیونکہ ہم اپنی کمیونٹی میں موجود ایسی بلند حوصلہ خواتین کی 
کامیابیوں کا جشن منا رہے ہیں جنہوں نے برامپٹن کو آج جو کچھ بنا دیا ہے۔ میں زونٹا کلب برامپٹن کیلیڈون کی جانب سے ایک 

ور ایوارڈ یافتہ اسپیکر، ثمرہ ظفر کی جانب سے ایک پرجوش کلیدی خطاب کے پروگرام میں بامعنی بات چیت میں حصہ لینے ا
 مارچ کو شرکت کرنے کے لیے ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔"  8

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

م میں تبدیلیاں النے کے لیے مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر، ہم مکمل صنفی مساوات کے حصول کے لیے نظا  8"
اپنے عزم کو مضبوط کرتے ہیں اور ان لوگوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں جنہوں نے اس شہر پر اپنا عظیم اثر چھوڑا ہے۔ 

یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ ثمرہ ظفر، جیم گیمبل اور زونٹا کلب برامپٹن کیلیڈون کچھ اہم بات چیت میں ہماری رہنمائی کے 
 مارے ساتھ ہوں گے۔"لیے ہ

 5اور  1روینہ سینتوس، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

خواتین کا یہ عالمی دن ہم خواتین کی قوت اور طاقت کا جشن مناتا ہے، جو ہماری کمیونٹی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی "
رام میں شامل ہوں تاکہ ہم کمیونٹی میں مارچ کو ہمارے ساتھ بالمشافہ پینل بات چیت اور کلیدی پروگ 8تھیں اور جو اب بھی ہیں۔ 

انسانی اسمگلنگ کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں، صنفی تعصب اور دیگر ایسے بہت سے موضوعات کے بارے 
میں بات چیت کریں۔ اس تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے بہت سارے کمیونٹی پارٹنرز کے درمیان تعاون کو دیکھ کر مجھے 

 ا ہے۔" بہت اچھا لگ

 8اور  7شارمین ولیمز، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

مارچ اور ہر روز، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سی خواتین کی اہم کامیابیوں کا جشن منائیں اور ان کی اہمیت   8" 
نٹی کو ایک ساتھ رکھتی  کو تسلیم کریں۔ سٹی آف برامپٹن کی ٹیم ایسی حیرت انگیز خواتین پر مشتمل ہے جو اس تنظیم اور کمیو

 ہیں، کامیابیوں اور ترقی کی جانب گامزن کرتی ہیں۔" 

 پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  
ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج

،  ٹوئٹرمیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کا
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 ملٹی کلچرل میڈیا  سٹی آف برامپٹن
multiculturalmedia@brampton.ca 
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