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Brampton tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ trực tuyến vào ngày 8 
tháng 3 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 3 tháng 3 năm 2021) – Thành Phố Brampton tổ chức kỷ niệm Ngày 
Quốc Tế Phụ Nữ trực tuyến vào thứ Hai, ngày 8 tháng 3, với một hội nghị kéo dài cả ngày nhằm nhấn 
mạnh sự thống nhất, phản ánh, vận động và hành động trên toàn cầu và ở cấp địa phương. 

Cristina Howorun đến từ Brampton, một nhà báo từng đoạt giải thưởng của CityNews ở Toronto, sẽ 
chủ trì sự kiện, bắt đầu lúc 8 giờ sáng thông qua mạng trực tuyến, sau đó là lễ công nhận và đánh 
trống Người Bản Địa được dẫn dắt bởi Mskwaasin Agnew. Câu Lạc Bộ Zonta của Brampton-Caledon 
là đối tác cộng đồng của Thành Phố Brampton trong việc tổ chức hội nghị này. Để đăng ký tham gia 
hội nghị trực tuyến kéo dài cả ngày và tham gia vào chợ trực tuyến, hãy nhấp vào đây. Những điểm nổi 
bật của hội nghị bao gồm: 

• Diễn giả chính Oluniké Adeliyi, một diễn viên sinh ra ở Brampton và là ngôi sao của Workin’ 
Moms, sẽ có bài phát biểu về việc gia nhập ngành diễn xuất đầy khó khăn với tư cách là một 
phụ nữ da màu người Canada 

• Sherry Holmes, một nhà thầu, người dẫn chương trình truyền hình và đại sứ cho phụ nữ trong 
các ngành thương mại, sẽ thảo luận về sự gia tăng của phụ nữ trong các ngành thương mại do 
nam giới thống trị 

• Bác sĩ Fariha Khan và y tá Filiz Ozmisir sẽ cócuộc trò chuyện cởi mở về cuộc sống trong bối 
cảnh đại dịch 

• Tiến sĩ tâm lý học Areeba Adnan sẽ phát biểu về độ dẻo dai của phụ nữ và tác động đến sức 
khỏe tâm thần của chúng ta 

• Hội thảo vào giờ ăn trưa về: bình đẳng giới; giáo dục, thanh thiếu niên; các bà mẹ và việc nuôi 
dạy con cái; đức tin của phụ nữ, sự đa dạng và văn hóa; trí óc, tâm hồn, thể lực và sức khỏe; 
phụ nữ gặp khủng hoảng; và phụ nữ với công nghệ  

• Màn biểu diễn của Roberta Battaglia đến từ Brampton, thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi 
Tìm Kiếm Tài Năng Mỹ; Nneka Atto, ca sĩ hát nhạc dân ca, đồng quê và R&B mang hai dòng 
máu Canada-Nigeria; và nghệ sĩ R&B/Hip-hop Ameerah Khan 

• Khoảnh khắc thiền định do Snigdha Malik chủ trì, và bài tập giãn gân cốt và tập trung cao độ 
trực tuyến với Lisa Clarke, chủ sở hữu của Aura House ở Brampton 

Trung Tâm Doanh Nhân Brampton (BEC) cũng sẽ tổ chức hai hội thảo kết hợp với Ngày Quốc Tế Phụ 
Nữ: 

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 3, từ 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa 

BEC giới thiệu Tiến Sĩ Robyne Hanley-Dafoe, người sẽ nói về sự gắn kết cá nhân: cân bằng và tận 
hưởng cuộc sống với công việc. Những người tham gia sẽ khám phá các dấu hiệu nhận biết giá trị cá 
nhân và học các kỹ thuật thúc đẩy thói quen lành mạnh và nuôi dưỡng niềm vui sâu sắc thông qua việc 
gắn kết công việc của chúng ta với mục đích và giá trị cá nhân. Để đăng ký, hãy nhấp vào đây. 

Ngày 8 tháng 3, từ 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa 
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BEC giới thiệu Caffeinate & Celebrate - một giờ giao lưu kết hợp và hòa nhập dành cho các nữ doanh 
nhân và chủ doanh nghiệp có ý chí phát triển. Những người tham gia có thể thảo luận về việc phụ nữ 
trong kinh doanh có ý nghĩa như thế nào đối với bạn; hòa mình vào cuộc vui, được tạo điều kiện để 
bùng nổ; và chia sẻ ý tưởng của bạn để hình dung lại “hoạt động kinh doanh như bình thường”. Để 
đăng ký, hãy nhấp vào đây. 

Trích dẫn 

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. 
Hoạt động đáng kể được thể hiện rõ khi các tổ chức và nhóm cùng nhau kỷ niệm những thành tựu của 
phụ nữ và biểu tình vì quyền bình đẳng của phụ nữ." 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Được đánh dấu hàng năm vào ngày 8 tháng 3, Ngày Quốc Tế Phụ Nữ là một trong những ngày quan 
trọng nhất trong năm để ghi nhận động lực của chúng ta và cam kết thực hiện những thay đổi mang 
tính hệ thống để đạt được bình đẳng giới hoàn toàn. Chúng tôi đặc biệt ghi nhận những người phụ nữ 
trên tiền tuyến của chúng tôi, những người tiếp tục vươn lên trong thời kỳ đại dịch này." 

- Rowena Santos, Ủy Viên Khu 1 & 5 

“Ngày Quốc Tế Phụ Nữ là để tôn vinh quyền lực và sức mạnh của phụ nữ, những người đã ở trên 
chiến tuyến của đại dịch này. Ngày này làm nổi bật lên nhiều câu chuyện truyền cảm hứng, hỗ trợ và 
động lực mà cuối cùng đã trao quyền cho chúng tôi, với tư cách là phụ nữ và thiếu nữ, để đạt được 
tiềm năng đầy đủ của mình." 

- Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Khu 7 & 8 

“Trong khi các cuộc tụ họp trực tiếp bị cấm do COVID-19, Thành phố Brampton cam kết tổ chức kỷ 
niệm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ trực tuyến. Ngày này là cơ hội để chúng ta suy ngẫm và ghi nhận những 
đóng góp của phụ nữ, đồng thời nhắc nhở bản thân về vai trò của tất cả chúng ta trong việc thúc đẩy 
bình đẳng giới.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 
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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