உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் சர்ெதேச வெண்கள் ேினத்தேக் வகாண்டாடுகிறது

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ெிப்ரொி 24, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது மார்ச் 8 ஆம் தேேியன்று
சர்ெதேச வெண்கள் ேினத்தேக் வகாண்டாடுகிறது; மக்கள் தநாில் கலந்துவகாள்ளும் ெதகயில்
சாேதனகள், மற்றும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ெசிப்ெேற்கான, கருதை மிக்க மற்றும் வசழிப்ொன
நகரமாக இன்று இருப்ெேற்கு ெங்களித்ே ப்ராம்ப்ட்டன் நகர வெண்கள் உண்டாக்கிய
ோக்கத்தேப் ெற்றிய ெிழிப்புைர்தெ ஏற்ெடுத்ேவும் இது வகாண்டாடப்ெடுகிறது.

சர்ெதேச வெண்கள் ேின சிறப்புக் குழுெினாின் கலந்துதரயாடல்கள் மற்றும் அேன் முக்கிய
ெிஷயங்களின் குறிப்புக்கதளப் ெற்றி எடுத்துதரத்ேல்
மார்ச் 8, மாதல 5 – 7
ப்ராம்ப்ட்டன் -கலிதடான் இன் த

ான்ட்டா கிளப் (Zonta Club ) உடனான கூட்டைியுடன்,

தநாில் இருந்து நடத்ேப்ெடும் இரண்டு கலந்துதரயாடல்களுக்கு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஏற்ொடு
வசய்துள்ளது; இேற்கு உெசாிப்பு அளிப்ொளர்களாக இருப்ெெர்கள் ஜாம் தகம்ெிள் (Jam
Gamble) ஆெர், மற்றும் கவுன்சிலர்கள் சார்தமய்ன் ெில்லியம்ஸ் மற்றும் வராவீனா
சான்ட்தடாஸ் ஆகிய இருெரும் வநறிப்ெடுத்துொர்கள்.
• வெண்களுக்கு எேிரான ென்முதறக்கு ’தெண்டாம்’ எனக் கூறுங்கள்: மனிேர்கதளக்

கடத்ேி ெிற்றல்
• உள்ளூர்ப் வெண்கள் & ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் வெண்களுக்கான அேிகாரமளிக்கும் நில
எழிலுக்கு அெர்களின் ெங்களிப்பு
இந்ே அமர்வுகதளத் வோடர்ந்து, சாம்ரா ஜஃெர் அெர்களால் முக்கிய ெிஷயங்கள் ெற்றிய
குறிப்புகள் ெழங்கப்ெடும்; சாம்ரா ஜஃெர் அெர்கள் சர்ெதேச அளெில் ெிருதுவெற்ற
புகழ்ொய்ந்ே தெச்சாளர் ஆொர், மற்றும் மிக அேிக அளெில் ெிற்ெதனயாகும் புத்ேகங்களின்
ஆசிாியராொர் மற்றும் சமத்துெம், மனநலம் மனிே உாிதமகள் ஆகியதெ ெற்றி தொேிப்ெெரும்
ஆொர்.

முக்கியமான ேதலப்புக்கள் ெற்றிய ெிஷயங்கதள ெிொேிக்க ெல்லுனர்கள் மற்றும் சமுோய
கூட்டாளிகதள இந்ே அமர்வுகள் வகாண்டு ெருகின்றன.
இந்ே நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரதையளிக்கின்ற தகாகா தகாலா கனடா ொட்லிங் லிமிவடட்
நிறுெனத்ேிற்கு நன்றி.
சர்ெதேச வெண்கள் ேின நிகழ்ச்சிகள் ெற்றிய தமலும் ேகெல்களுக்கு ெருதக
ேரவும்: brampton.ca/IWD

அனுெெம் வசால்லும் ொிசுப் வெட்டி
குதறந்ே அளெிதலயான இந்ே ொிசுப் வெட்டிகளில் உள்ளூர்ப் வெண்களால் நடத்ேப்ெடும்
வோழில்களில் இருந்து ேயாாிப்பு வொருட்கள் மற்றும் தசதெகள் இருக்கும். எல்லாப் ொிசு
வெட்டிகளிலும் கீழ்க்கண்டதெ இருக்கும்:
• Moodgxl நிறுெனம் அளிக்கும் ஈரப்ெேமான முக கெசங்கள்
• சங்கல்ப்ொ ப்ராஜக்ட் (Sankalpa Project) ெழங்குகின்ற, உறுேி வகாடுக்கும் அட்தடகள்
• அதராமா கம்ஃெர்ட்ஸ் (Aroma Comforts) 4 U ெழங்குகின்ற குளிப்ெேற்கான வொருட்கள்
• Fruits and Roots Holistics நிறுெனம் ெழங்குகின்ற குளிப்ெேற்கான மூலிதக உப்புக்கள்
• இன்னும் ெல!

ேி எல்லன் ஹவுஸ் (The Ellen House) க்கு அறம் சார்ந்ே நன்வகாதடயாக $20 ெழங்க முன்ெரும்
முேல் 50 நெர்களுக்கு இந்ேப் ொிசுப் வெட்டிகள் ெழங்கப்ெடும்.

வோழில்முதனதொருக்கு சக்ேியூட்டுேல்
ப்ராம்ப்ட்டன் வோழில்முதனதொர் தமயமானது, ொலின சமத்துெத்தே முடுக்கிெிடுெது ெற்றிய
வேறிக்கெிடும் ெிொேம், ேடம் ெேித்துச் வசல்லும் வெண் ேதலெர்களுடன் அர்த்ேமுள்ள
உதரயாடல்கதள நடத்துேல், மற்றும் நமது சமூகத்ேில் உள்ள ெைிகப் வெண்கதளக்
வகாண்டாடுேல் ஆகிய மூன்று நிகழ்வுகளுக்கு ஆேரெளிப்ெேில் மகிழ்ச்சி அதடகிறது.

• மார்ச் 2: InspiHer ப்ராம்ப்ட்டன் ெர்த்ேகக் கழகத்ேினால் உெசாிக்கப்ெடுெது
• மார்ச் 9: # ொரெட்சத்ேிதன உதட- கனடாெின் ெைியிடங்களில் மாறிெரும் முகம்

(BreakTheBias The Changing Face of Canada’s Workplace) ப்ராம்ப்ட்டன் ெர்த்ேக க்
கழகத்ேினால் உெசாிக்கப்ெடுெது
• மார்ச் 10: IWD2022 #( ொரெட்சத்ேிதன உதட ) BreakTheBias ஸ்டார்ட் அப் பீல்

(StartUp Peel) இனால் உெசாிக்கப்ெடுெது
அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“இந்ே சர்ெதேச மகளிர் ேினத்ேில் எங்களுடன் இதையுங்கள்; இன்தறய ப்ராம்ப்ட்டதன
உருொக்கித்ேந்ே, எங்கள் சமூகத்ேில் உள்ள, அர்ப்ெைிப்பு நிதறந்ே வெண்களின் சாேதனகதள
நாம் தொற்றிக் வகாண்டாடுகிதறாம். தஜான்ட்டா க்ளப் ப்ராம்ப்ட்டன் -கலீதடான் (Zonta Club
Brampton-Caledon) உடன் தசர்ந்து, மார்ச் 8 ஆம் தேேியன்று, அர்த்ேமுள்ள ெிொேங்களில்
ெங்தகற்கவும், ெிருது வெற்ற தெச்சாளர் சாம்ரா ஜாஃொின் உைர்ச்சிமிக்க முக்கிய உதரயில்
ெங்தகற்கவும், அதனெதரயும் ஊக்குெிக்கிதறன்.”
-

தெட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“மார்ச் 8, சர்ெதேச மகளிர் ேினத்ேில், முழு ொலின சமத்துெத்தே அதடய, முதறயான
மாற்றங்கதளச் வசய்ெேற்கான நமது உறுேிப்ொட்தட ெலுப்ெடுத்துகிதறாம்; அதே சமயத்ேில்,
இந்ே நகரத்ேில் ேங்கள் முத்ேிதரதய ெேித்ேெர்கதள அங்கீகாிக்கவும் வசய்கிதறாம். சில
முக்கியமான ெிொேங்களில் எங்கதள ெழிநடத்ே சாம்ரா ஜாஃெர், ஜாம் தகம்ெிள் ஆகிதயாருடன்
மற்றும் தஜான்ட்டா கிளப் ப்ராம்ப்ட்டன்-கலீடனும் எங்கதள இதைய தெத்ேிருப்ெது
எங்களுக்கு கிதடத்ே ஒரு கவுரெமாகும்.”
-

வராவீனா சான்ட்தடாஸ், ெிராந்ேிய கவுன்சிலர், ொர்டுகள்: 1 & 5

“இந்ே சர்ெதேச மகளிர் ேினத்ேில், நமது சமூகத்ேின் முதுவகலும்ொக இருக்கின்ற மற்றும்
வோடர்ந்து இருந்துெருகின்ற வெண்களின் சக்ேி மற்றும் ெலிதமதய நாம் வகாண்டாடுகிதறாம்.
மனிேதரக் கடத்ேி ெிற்றல், ொரெட்சம் காட்டுேல் மற்றும் ெல ேெறான கருத்துக்கள் தொன்ற
சமூகத்ேில் உள்ள முக்கியமான ேதலப்புகதளப் ெற்றி தெச, குழு ெிொேம் வசய்ய, மற்றும்
முக்கிய நிகழ்வுகளுக்காக, மார்ச் 8 அன்று, எங்களுடன் தநாில் இதையுங்கள். இந்ே நிகழ்தெ
வெற்றியதடயச் வசய்ய ெல சமூகப் ெங்காளிகளின் ஒத்துதழப்தெக் காண்ெது அருதமயான
ெிஷயமாக இருக்கிறது.”

-

சார்வமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8

“மார்ச் 8 ஆம் தேேியிலும் மற்றும் ஒவ்வொரு நாளும், நம் ொழ்ெில் சந்ேிக்கும் ெல வெண்களின்
முக்கியமான சாேதனகதள நாம் வகாண்டாடுெது மற்றும் அங்கீகாிப்ெது முக்கியமாகும்.
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ேில் உள்ள குழுொனது, இந்ே அதமப்தெயும் சமூகத்தேயும் ஒன்றாக,
வெற்றிகரமாக மற்றும் வசழிப்ொக தெத்ேிருக்க உேவுகின்ற இப்ெடிப்ெட்ட அற்புேமான
வெண்கதளக் வகாண்டுள்ளது.”
-

ொல் தமார்ாி

ன், இதடக்கால ேதலதம நிர்ொக அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

-30கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ேன் ெசத்ேில் 700,000 மக்கதளயும் 75,000
ெைிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ேிலும் வொதுமக்கதள மனத்ேில் தெத்தே
வசய்கின்தறாம். ெலேரப்ெட்ட சமுோயத்ேினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முேலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம்,
வோழில்நுட்ொீேியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீேியிலான புதுதமப் ெதடத்ேலில் முன்னைி ெகிப்ெேற்கான ெயைத்ேில் நாங்கள்
வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். ொதுகாப்ொன, நிதலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக்
கட்டதமப்ெேற்கான ெளர்ச்சிப்ொதேயில் நாங்கள் ெங்கு ெகிக்கிதறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியெற்றில்
எங்களுடன் இதையுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் வோிந்துவகாள்ளுங்கள்.

ஊடக வோடர்பு
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெல கலாச்சார ஊடகம்
multiculturalmedia@brampton.ca

