4 ਜਨਵਰੀ, 2019

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਕਸੇ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਸਟੀਜ਼ਨਸ ਅਵਾਰਡਸ ਲਈ ਉਸ ਖਾਸ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟ, ਕਲਾਕਾਰ, ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਹਾਦਰ (ਹੀਰੋ) ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਸਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਸ (Brampton Citizens Awards) ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮਈ 2019 ਕਵਿੱ ਚ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਡਸ ਸਮਾਰੋਹ ਕਵਿੱ ਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ 13 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਬ੍ਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
1974 ਤੋਂ, ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵਿੱ ਚ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਣ ਹੈ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਸਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਜਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਕੈਲੂੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਪਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ
ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਕਵਿੱ ਚ ਖ਼ਾਸ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ:


ਸਪੋਰਟਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ (Sports Achievement Award) ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬ੍ਾਈ, ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਕਮਲੀ ਹੈ।



ਆਰਟਸ ਅਕਲੇ ਮ ਅਵਾਰਡ (Arts Acclaim Award) ਉਹਨਾਂ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਵਿੱ ਚ
ਕਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ
ਹੈ।



ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ ਸਰਕਵਸ ਅਵਾਰਡ (Long-Term Service Award) ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਕਪਤ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ (ਵਾਲੂੰਟੀਅਰਸ) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਦੂੰ ਦਾ
ਹੈ, ਕਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਸਟੀ ਕਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਬ੍ਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ
ਹਨ।



ਇੂੰ ਸਕਪਰੇਸ਼੍ਨਲ ਅਵਾਰਡ (Inspirational Award) ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁਿੱਖ ਦੇ ਕਹਿੱ ਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਮਾਨਵ ਕਹਤੈਸ਼੍ੀ) ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖੁਦ ਅਕਜਹੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਜਹਨਾਂ ਨੇ ਦਕਜਆਂ ਤੇ ਪਰੇਰਨਾ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।



ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਕਵਕਸਜ਼ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਵੈਲਿੱਰ (Emergency Services Award of Valour) ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਜਾਂ
ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਜਸਨੇ/ਕਜਹਨਾਂ ਨੇ ਕਕਸੇ ਦਜੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬ੍ਚਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਕਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ।



ਵਾਲੂੰਟੀਅਰ ਆਫ ਕਦ ਯੀਅਰ ਅਵਾਰਡ (Volunteer of the Year Award) ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ,
ਕਜਹਨਾਂ ਨੇ ਕਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਗਤੀਕਵਧੀ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼੍ਮਲੀਅਤ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ
ਸਥਾਨਕ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦਖਾ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਜੋਸ਼੍ ਅਤੇ ਕਦਰੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ
ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੋ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ: ਅਡਲਟ, ਅਤੇ ਯਥ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ
ਦੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ)।



ਸੀਨੀਅਰ ਆਫ ਕਦ ਯੀਅਰ ਅਵਾਰਡ (Senior of the Year Award) ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਜਸਦੀ ਉਮਰ 65 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ
ਹੈ, ਕਜਸਨੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋ ਕ ਉਪਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਵਕਾਸ ਕਵਿੱ ਚ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਮਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਵਿੱ ਚ ਜੀਵਨ ਕੁਆਕਲਟੀ
ਕਵਿੱ ਚ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਵਿੱ ਚ ਸਨਮਾਨ ਕਮਲਣ ਵਾਲੇ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ
ਸਲੈ ਕਸ਼੍ਨ ਕਮੇਟੀ (Selection Committee) ਨਾਮਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਕਵਿੱ ਚ ਅਵਾਰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਸ਼੍ੇ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ

ਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਕਵਕਸਜ਼ (Brampton Fire and Emergency
ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਕਹਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡ
ਂ (Brampton Sports Alliance), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕਾਉਂਕਸਲ (Brampton Seniors Council)
Services), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਅਲਾਈਸ
ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਕਲਸ (Peel Regional Police) ਦੇ ਪਰਤੀਕਨਧੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, www.brampton.ca/citizensawards ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਹਵਾਲਾ
“1974 ਤੋਂ ਚਿੱ ਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰੂੰ ਪਰਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਸਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਸ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਕਹਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਨ ਪਕਹਲਕਦਮੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ
ਇਿੱ ਕ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ
ਕਬ੍ਹਤਰ ਥਾਂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਕਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਕਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
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ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸੋਚ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਕਵਿੱ ਖ ਲਈ ਕਤਆਰ ਸੂੰ ਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਵਕਵਧਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱ ਖਰਾ
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਨਵੇਸ਼੍ ਨੂੰ ਉਤਸ਼੍ਾਕਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਸ਼੍ਵ-ਕਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕਵਿੱ ਚ ਸਕਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ
ਜੋਸ਼੍ੀਲੇ ਸ਼੍ਕਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਰਕਹਣ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਜਹਾ ਜੁਕੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਕਹਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ ਕਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼੍ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca
'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਮੋਕਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal)
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