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Thành Phố Brampton kỷ niệm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 

  

BRAMPTON, ON (Ngày 24 tháng 2 năm 2022) - Thành Phố Brampton kỷ niệm Ngày Quốc Tế 
Phụ Nữ vào ngày 8 tháng 3 với các sự kiện trực tiếp nhằm nâng cao nhận thức về thành tích 
và tác động của các nữ nhân Brampton, những người đã góp phần đưa Brampton trở thành 
thành phố đáng sống, nhân ái và thịnh vượng ngày nay. 

 
Các Cuộc Thảo Luận Nhóm và Bài Phát Biểu Tâm Điểm Trong Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 
Ngày 8 tháng 3, 5 giờ chiều - 7 giờ tối 
 
Hợp tác với Câu Lạc Bộ Zonta của Brampton-Caledon, Thành Phố Brampton trình bày hai 
cuộc thảo luận nhóm trực tiếp do Jam Gamble chủ trì và được kiểm duyệt bởi các Ủy Viên 
Charmaine Williams và Rowena Santos. 

• Nói Không Với Bạo Lực Đối Với Phụ Nữ: Nạn Buôn Người 
• Phụ Nữ Địa Phương Và Cách Họ Đóng Góp Vào Bối Cảnh Trao Quyền Cho Phụ Nữ Ở 

Brampton 

Sau các phiên này, Samra Zafar, diễn giả nổi tiếng quốc tế từng đoạt giải thưởng, tác giả có 
sách bán chạy nhất và nhà giáo dục về công bằng, sức khỏe tâm thần và nhân quyền sẽ có 
bài phát biểu tâm điểm. 
 
Các phiên này quy tụ những chuyên gia và đối tác cộng đồng để thảo luận về những chủ đề 
quan trọng này. 
 
Xin cảm ơn nhà tài trợ sự kiện Coca-Cola Canada Bottling Limited. 
 
Để biết thêm thông tin về sự kiện Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, hãy truy cập brampton.ca/IWD 

  

Hộp Trải Nghiệm 

Các hộp quà phiên bản giới hạn, được giám tuyển này có các sản phẩm và dịch vụ từ các 
doanh nghiệp địa phương do phụ nữ làm chủ. Tất cả các hộp sẽ bao gồm: 

• Mặt Nạ Dưỡng Ẩm của Moodgxl 
• Thẻ Khẳng Định Tích Cực của Dự Án Sankalpa 

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


 

 

• Viên Sủi Bồn Tắm của Aroma Comforts 4 U 
• Muối Tắm Thảo Dược của Fruits and Roots Holistics 
• Và nhiều hơn nữa! 

 
Những chiếc hộp sẽ được chuyển đến cho 50 người đầu tiên quyên góp từ thiện ít nhất 20 đô 
la Mỹ cho The Ellen House. 
  

Trao Quyền Cho Doanh Nhân 

Trung Tâm Doanh Nhân Brampton hân hạnh hỗ trợ ba sự kiện sắp tới khơi mào cho cuộc thảo 
luận về tăng tốc bình đẳng giới, có những cuộc trò chuyện có ý nghĩa với các nữ lãnh đạo tiên 
phong và tôn vinh các nữ doanh nhân trong cộng đồng của chúng ta. 

• Ngày 2 tháng 3: InspiHer được tổ chức bởi Hội Đồng Thương Mại Brampton 
• Ngày 9 tháng 3: #BreakTheBias Bộ Mặt Đang Dần Thay Đổi Tại Nơi Làm Việc Của 

Canada được tổ chức bởi Hội Đồng Thương Mại Brampton 
• Ngày 10 tháng 3: IWD2022 #BreakTheBias được tổ chức bởi StartUp Peel 

 Trích dẫn 

“Hãy cùng chúng tôi tham gia Ngày Quốc Tế Phụ Nữ này khi chúng tôi tôn vinh thành tích của 
những người phụ nữ tận tụy trong cộng đồng của chúng tôi, những người đã tạo nên 
Brampton ngày nay. Tôi khuyến khích mọi người tham gia sự kiện ngày 8 tháng 3 này để tham 
gia vào các cuộc thảo luận có ý nghĩa với Câu Lạc Bộ Zonta Brampton-Caledon và bài phát 
biểu tâm điểm đầy nhiệt huyết từ diễn giả từng đoạt giải, Samra Zafar.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Vào Ngày Quốc Tế Phụ Nữ mùng 8 tháng 3, chúng tôi tăng cường cam kết thực hiện những 
thay đổi mang tính hệ thống để đạt được bình đẳng giới hoàn toàn đồng thời ghi nhận những 
con người đã để lại dấu ấn tại thành phố này. Thật vinh dự khi có Samra Zafar, Jam Gamble 
và Câu Lạc Bộ Zonta Brampton-Caledon đồng hành cùng chúng tôi để dẫn dắt chúng tôi trong 
một số cuộc thảo luận quan trọng.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Khu Vực, Khu 1 & 5 

“Ngày Quốc Tế Phụ Nữ này, chúng ta tôn vinh sức mạnh và sự bền bỉ của phụ nữ, những 
người đã và đang tiếp tục là trụ cột của cộng đồng chúng ta. Tham gia với chúng tôi vào ngày 
8 tháng 3 tại sự kiện thảo luận nhóm trực tiếp và bài phát biểu tâm điểm để nói về các chủ đề 
quan trọng trong cộng đồng như quan niệm sai lầm về nạn buôn người, định kiến giới và hơn 
thế nữa. Thật tuyệt vời khi thấy sự cộng tác giữa rất nhiều đối tác cộng đồng để tạo nên thành 
công cho sự kiện này.” 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://efrypeelhalton.ca/portfolio/ellen-house-3/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|b3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637813350427908199|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=IlKWnThj5CO0MGyAxfNveD9oM+nSZht1VwJn2PYPYMg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonbot.com/inspiher/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|b3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637813350427908199|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=8ZnMT7F5tXZQHSGBuMRfxg4ODat9tG/VpvEBzaWnaG0=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://business.bramptonbot.com/events/details/connectwork-network-5932?calendarMonth=2022-03-01&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|b3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637813350427908199|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=xLEzhGWwDWG7l/NmZevjNBGlDcxRrRfKOSQ63aThcoY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://business.bramptonbot.com/events/details/connectwork-network-5932?calendarMonth=2022-03-01&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|b3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637813350427908199|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=xLEzhGWwDWG7l/NmZevjNBGlDcxRrRfKOSQ63aThcoY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.eventbrite.ca/e/iwd2022-break-the-bias-tickets-253354649577?utm-campaign=social%2Cemail&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-source=strongmail&utm-term=listing&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|b3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637813350427908199|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=zrR+ZnGgKvrroITmAYggFUnJRS67tuSzx83X9lciKNc=&reserved=0


 

 

 “Vào ngày 8 tháng 3 cũng như hàng ngày, điều quan trọng là chúng ta phải tôn vinh và ghi 
nhận những thành tựu quan trọng của nhiều phụ nữ trong cuộc sống của chúng ta. Nhóm tại 
Thành Phố Brampton bao gồm những phụ nữ tuyệt vời, những người đã giữ cho tổ chức và 
cộng đồng này song hành cùng nhau, thành công và phát triển.” 

- Paul Morrison, Giám Đốc Hành Chính Lâm Thời, Thành Phố Brampton 

 

-30- 

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 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 

 
LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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