
 

 

 

6 ਨਵੰਬਰ, 2018 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਿ ਲਈ ਸਿਿੇ ਖਾਿ ਯਗੋਤਾ ਵਾਲੇ ਸਨਵਾਿੀ ਨ ੰ  ਨਾਮਾਂਸਿਤ ਿਰ ੋ

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਿ (Brampton Citizens Awards) ਲਈ 
ਨਾਮਾਂਿਣ ਿਵੀਿਾਰ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 2019 ਨ ੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਡ ਿਮਾਰੋਹ ਸਵਿੱ ਚ ਿਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ 13 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਿਿੇ ਖਾਿ 
ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟ, ਿਲਾਿਾਰ, ਿਵੈ-ਿੇਵਿ ਜਾਂ ਿਥਾਨਿ ਬਹਾਦਰ (ਹੀਰੋ) ਨ ੰ  ਨਾਮਾਂਸਿਤ ਿਰੋ।    

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਿ ਉਹਨਾਂ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਸਦੰਦੇ ਹਨ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਿੈਲੰਡਰ ਿਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਪ ਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ 
ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਸਿਿੇ ਇਿੱ ਿ ਸਵਿੱ ਚ ਖਾਿ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਿਲ ਿੀਤੀ ਹੈ: 

 ਿਪੋਰਟਿ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ (Sports Achievement Award) ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਸਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਿ ਬਾਈ, ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤ ੇਮਾਨਤਾ ਸਮਲੀ ਹੈ।  

 ਆਰਟਿ ਅਿਲੇਮ ਅਵਾਰਡ (Arts Acclaim Award) ਉਹਨਾਂ ਸਵਅਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਿਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵਿੱ ਚ 
ਸਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਿ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਿਿਾਰਾਤਮਿ ਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਲਾ ਨ ੰ  ਉੱਨਤ ਿੀਤਾ 
ਹੈ।  

 ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ ਿਰਸਵਿ ਅਵਾਰਡ (Long-Term Service Award) ਉਹਨਾਂ ਿਮਰਸਪਤ ਿਵ-ੈਿੇਵਿਾਂ (ਵਾਲੰਟੀਅਰਿ) ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, 

ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਿਾਡੀ ਸਿਟੀ ਸਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਿਾਿ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿਮਾਂ ਸਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਤਨ ਿੀਤੇ ਹਨ। 

 ਇੰਿਸਪਰਸ਼ੇ੍ਨਲ ਅਵਾਰਡ (Inspirational Award) ਉਹਨਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਸਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਿੀਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ (ਮਾਨਵ ਸਹਤੈਸ਼੍ੀ) ਿਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਹਮਾਇਤ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖੁਦ ਅਸਜਹੇ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਸਜਆਂ ਤ ੇਪਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

 ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਵਲੈਿੱ ਰ (Emergency Services Award of Valour) ਸਿਿੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਿਤੀ ਜਾਂ 
ਸਵਅਿਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਸਜਿਨੇ/ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਿੇ ਦ ਜੇ ਸਵਅਿਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵੈ-
ਿੇਵਿ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦ ੇਜੀਵਨ ਨ ੰ  ਜੋਖਮ ਸਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ। 

 ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਆਫ ਸਦ ਯੀਅਰ ਅਵਾਰਡ (Volunteer of the Year Award) ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੈ-ਿੇਵਿਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, 
ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਿੇ ਖਾਿ ਗਤੀਸਵਧੀ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿ ਸ਼੍ਮ ਲੀਅਤ ਦਰਿਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ 
ਿਥਾਨਿ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਖਾ ਸਦੰਦੇ ਹਨ ਸਿ ਜੋਸ਼੍ ਅਤੇ ਸਦਰੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ 
ਨਾਲ ਿੀ ਹਾਿਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੋ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅਡਲਟ, ਅਤੇ ਯ ਥ (18 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ 
ਦੇ ਿਵ-ੈਿੇਵਿਾਂ ਲਈ)।  

 ਿੀਨੀਅਰ ਆਫ ਸਦ ਯੀਅਰ ਅਵਾਰਡ (Senior of the Year Award) ਉਿ ਸਵਅਿਤੀ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਸਜਿਦੀ ਉਮਰ 65 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 
ਹੈ, ਸਜਿਨੇ ਖਾਿ ਲੋਿ ਉਪਿਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿ ਸਵਿਾਿ ਸਵਿੱ ਚ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਮ ਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਜੀਵਨ ਿੁਆਸਲਟੀ 
ਸਵਿੱ ਚ ਖਾਿ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।  



 

 

ਮਈ 2019 ਨ ੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਡ ਿਮਾਰੋਹ ਸਵਿੱ ਚ ਿਨਮਾਨ ਸਮਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਿ 
ਿਲੈਿਸ਼੍ਨ ਿਮੇਟੀ (Selection Committee) ਨਾਮਾਂਿਣਾਂ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਿਰੇਗੀ। ਿਮੇਟੀ ਸਵਿੱ ਚ ਅਵਾਰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਸ਼ੇ੍ ਿਬੰਧੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ 
ਸਵਅਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਸਹਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਿਰ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Brampton Fire and Emergency 

Services), ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਪੋਰਟਿ ਅਲਾਈਿਂ (Brampton Sports Alliance), ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੀਨੀਅਰਿ ਿਾਉਂਸਿਲ (Brampton Seniors Council) 
ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਸਲਿ (Peel Regional Police) ਦੇ ਪਰਤੀਸਨਧੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ। 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਨਾਮਾਂਿਣ ਫਾਰਮ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ, www.brampton.ca/citizensawards ‘ਤੇ ਜਾਓ।  

 ਹਵਾਲਾ 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਾਡੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਿਾਰਨ ਜੋਸ਼੍ੀਲਾ, ਿੁਆਗਤ ਿਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਦਆਲ  ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਿ ਉਹਨਾਂ ਿੁਝ ਖਾਿ 
ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਵਅਿਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਿਾ ਪੇਸ਼੍ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਾਡੀ ਸਿਟੀ ਨ ੰ  ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਿੱ ਿ ਸਬਹਤਰ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਦੇ 
ਹਨ।” 

-       ਸਿਟੀ ਿਾਉਂਿਲਰ ਗੁਰਪਰੀਤ ਸ ਿੱ ਲੋਂ  (Gurpreet Dhillon) ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਿ ਿਮੇਟੀ ਦ ੇਮੁਖੀ 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪ ਰੀ ਇਿਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਿ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨ ੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼੍ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼੍ਾਸਹਤ ਿਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਸਵਸ਼੍ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਿੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਿਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਿੇਂਦਰ ਸਵਿੱਚ ਿਸਥਤ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ 
ਜੋਸ਼੍ੀਲੇ ਸ਼੍ਸਹਰੀ ਿੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਿੇ ਪੈਦਾ ਿਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਿੱਥ ੇਰਸਹਣ ਅਤੇ ਿੰਮ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਸਹਰ ਬਣਨ ਲਈ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨ ੰ  ਸ਼੍ਾਮਲ ਿਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਿ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਿਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨ ੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਿਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਿ 

ਸਿਰਿਟੀਨ ਸ਼੍ਰਮਾ (Christine Sharma) 

ਮੀਡੀਆ ਸਰਲੇਸ਼੍ਨਿ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.2880 | christine.sharma@brampton.ca 
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