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Thành Phố Brampton tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 

 
 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 20 tháng 2 năm 2020) – Hãy tham gia cùng Thành Phố Brampton trong 
lễ kỷ niệm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ đầy cảm hứng, bao gồm các hội thảo, đi bộ ăn mừng, biểu diễn trực 
tiếp và đồ ăn thức uống nhẹ vào Chủ nhật, ngày 8 tháng 3 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Tòa Thị 
Chính. 
  
Được tổ chức bởi Thị Trưởng Patrick Brown, Ủy Viên Khu Vực Rowena Santos và Ủy Viên Hội Đồng 
Thành Phố Charmaine Williams, lễ kỷ niệm sẽ có Cristina Howorun từ CityTV làm người dẫn chương 
trình và diễn giả chính là Honourable Jean Augustine, Thành Viên Hội Đồng Cơ Mật của Nữ Hoàng và 
Companion of the Order của Canada. Bà Augustine đã làm nên lịch sử vào năm 1993 khi là người phụ 
nữ Canada gốc Phi đầu tiên được bầu vào Hạ Viện Canada.  
 
Câu lạc bộ Zonta của Brampton và Caledon sẽ giới thiệu một loạt các hội thảo từ 10 giờ sáng đến 12 
giờ trưa như sau:  
 

 Những Phụ Nữ Thành Công Trong Kinh Doanh  

 Những Phụ Nữ Quyền Lực Trong Chính Trị  

 Đấu Tranh Cho Bình Đẳng Giới, Bình Đẳng và Ủng Hộ  

 Trao Quyền Cho Các Bà Mẹ  

 Thu Hút Giới Trẻ và Thiếu Niên  

 Tâm Trí, Tâm Hồn, Sức Khỏe và Hạnh Phúc  

 Những Phụ Nữ Truyền Cảm Hứng Trong Văn Hóa và Đức Tin  

 Phụ Nữ Trong STEM  
 
Có thể miễn phí tham dự hội thảo, nhưng cần phải đăng ký. Những người quan tâm đến việc tham dự 
yêu cầu gửi xác nhận sẽ tham dự đến corporate.events@brampton.ca chậm nhất vào ngày 28 tháng 2.  
 
Mọi người đều được hoan nghênh tham gia chuyến đi bộ ăn mừng từ Daily Times Square, dọc theo 
Queen Street, xuống Main Street South và vào Hội Trường Tòa Thị Chính lúc 12 giờ trưa. Buổi lễ 
chính thức sẽ bắt đầu lúc 12:30 trưa, bao gồm các bài phát biểu, biểu diễn và ghi nhận vinh danh chính 
thức các thành viên nữ giới của Hội Đồng Thành Phố Brampton trong quá khứ và hiện tại.  
 
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ là một ngày lễ toàn cầu tôn vinh những thành tựu xã hội, kinh tế, văn hóa và 
chính trị của phụ nữ. Ngày này cũng đánh dấu một lời kêu gọi hành động để đẩy mạnh bình đẳng giới. 
Chủ đề của chiến dịch năm nay là #EachforEqual.  
 
Để biết thêm thông tin về lễ kỷ niệm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ của Thành Phố Brampton, vui lòng truy 
cập www.brampton.ca.    
 
Trích dẫn  
 
“Sự Đa Dạng của Brampton được phong phú hơn mỗi ngày nhờ sự đóng góp to lớn của phụ nữ ở 
khắp thành phố chúng ta và việc ghi nhận những người phụ nữ mạnh mẽ phục vụ trong Hội Đồng 
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Thành Phố Brampton. Sự kiện này là một cơ hội để tôn vinh những thành tựu của phụ nữ tại đây ở 
Brampton, trên khắp Canada và trên toàn thế giới.”    
 
-       Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton   
 
“Đồng tổ chức lễ kỷ niệm này cũng quan trọng với cá nhân tôi như người Philippines đầu tiên được 
bầu ở Vùng Peel. Các sự kiện như thế này gia tăng thêm các nỗ lực vận động và giáo dục mạnh mẽ 
của chúng ta nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ. Tôi hy vọng nữ giới và nam giới từ tất cả các 
cộng đồng đa dạng của Brampton sẽ tham gia cùng chúng tôi vào Ngày Quốc Tế Phụ Nữ để tôn vinh 
những thành tựu của phụ nữ, tham gia các cuộc thảo luận trong các hội thảo của chúng tôi và tiếp tục 
thúc đẩy một thế giới cân bằng giới hơn.”  
 
-       Rowena Santos, Ủy Viên Khu Vực, Khu 1 & 5  
 
“Là nữ Ủy Viên da đen đầu tiên của Brampton, tôi rất tự hào được đồng tổ chức sự kiện này nhằm ghi 
nhận những người phụ nữ trước tôi đã mở lối đi mới. Với những ví dụ tuyệt vời như vô số thành tựu 
của Honourable Jean Augustine trong giáo dục, chính trị và xã hội, Ngày Quốc Tế Phụ Nữ là một cơ 
hội để kỷ niệm tất cả những thành tựu của chúng ta.”   
 
-       Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7&8 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 

chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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