 4جنوری 2019

برامپٹن کے کسی غیرمعمولی شہری کو جانتے ہیں؟ انہیں برامپٹن سٹیزنز ایوارڈز کے لیے نامزد کرنے کے
لیے ابھی بھی وقت باقی ہے
برامپٹن ،آن – اگر آپ کسی غیرمعمولی اتھلیٹ ،فنکار ،رضاکار ،عمر رسیدہ شخص یا مقامی ہیرو کو جانتے ہیں ،تو یہی موقع ہے کہ انہیں
برامپٹن سٹیزنز ایوارڈز کے لیے نامزد کر دیں۔ مئی  2019میں ایوارڈز کی تقریب میں خدمات کو تسلیم کیے جانے کے لیے آخری تاریخ
تیزی سے قریب آ رہی ہے ،جو  13جنوری  2019مقرر ہے۔
 1974کے بعد اب تک سٹی آف برامپٹن اپنی کمیونٹی کے غیرمعمولی رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کر کے فخر محسوس کرتا ہے۔
برامپٹن سٹیزنز ایوارڈ کے ذریعے ایسے رہائشیوں کی خدمات کو تسلیم کیا جاتا ہے ،جنہوں نے کسی قسم کی مفید کاوشیں کی ہوں یا 2018
کے تقویمی سال کے دوران درج ذیل زمروں میں سے کسی ایک میں کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہو:


سپورٹس اچیومنٹ ایوارڈ کے ذریعے برامپٹن کے ایسے اتھلیٹس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جنہوں نے صوبائی ،قومی یا
بین االقوامی سطح پر کوئی شاندار کامیابی حاصل کی ہو۔



آرٹس ایکلیم ایوارڈ ایسے افراد یا گروہوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے ،جن کی فنون میں مثالی کامیابیوں نے کمیونٹی پر مثبت اثر
ڈاال ہو اور سٹی آف برامپٹن میں فنون کو فروغ دیا ہو۔



النگ ٹرم سروس ایوارڈ کے ذریعے ایسے وقف شدہ رضاکاروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ،جنہوں نے ہمارے شہر میں
کمیونٹی کی زندگی کو بہتر بنانے اور ترقی دینے کے لیے بہت زیادہ وقت اور کوشش وقف کی ہو۔



اعلی مشفقانہ اقدار کا پرچار
انسپائریشنل ایوارڈ کے ذریعے برامپٹن کے ایسے شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو
ٰ
کرتے ہوں اور/یا ان پر عملی کام کرتے ہوں یا ایسے شہری جو دوسروں کے لیے رغبت کا باعث بنے ہوں۔



ویلور کے ذریعے ایسے فرد یا افراد کی کاوشوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جنہوں نے
ایمرجنسی سروسز ایوارڈ آف
ٔ
دوسروں کی زندگی/زندگیوں کو بچانے کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈاال ہو۔



والنٹیئر آف دی ایئر ایوارڈزبرامپٹن کے ایسے رضاکاروں اور نوجوان رضاکاروں کی کاوشوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں،
جنہوں نے کسی مخصوص سرگرمی یا کردار کے بجائے پوری کمیونٹی میں اپنی شمولیت ظاہر کی ہو۔ اس ایوارڈ کے ذریعے
ایسے مقامی لوگوں کی عزت افزائی کی جائے گی جنہوں نے کمیونٹیز کو بنایا ہو اور یہ ثابت کیا ہو کہ جذبے اور حوصلے کے
ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ایوارڈ عمر کے دو زمروں میں دستیاب ہیں :بالغان اور  18سال سے کم نوجوان رضاکار



سینیئر آف دی ایئر ایوارڈ  65سال سے زائد عمر کے کسی ایسے شخص کی حوصلہ افزائی کرتا ہے ،جنہوں نے مخصوص
انسانیت پسند کاوشوں یا کمیونٹی کی مکمل بڑھوتری میں شمولیت کے ذریعے برامپٹن میں معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے بڑا
کردار ادا کیا ہو۔

کمیونٹی کے اراکین پر مشتمل ایک سلیکشن کمیٹی اس بات کا تعین کرنے کے لیے نامزگیوں کا جائزہ لے گی کہ کون سے رہائشیوں کو
مئی  2019کی ایوارڈز کی تقریب میں خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ کمیٹی میں ایسے افراد شامل ہیں جو ایوارڈ کے زمروں میں متعلقہ
مہارتیں رکھتے ہیں ،جن کے ساتھ سٹی کے منتخب شدہ افسران اور برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ،برامپٹن سپورٹس االئنس ،برامپٹن
کاونسل اور پیل ریجنل پولیس کے نمائندے شامل ہوں گے۔
سینیئرز ٔ
پروگرام کے بارے میں معلومات اور نامزدگی فارمز کے حصول کے لیے www.brampton.ca/citizensawards ،مالحظہ کریں۔
اقتباس

 1974سے برامپٹن میں جاری یہ روایت ،برامپٹن سٹیزنز ایوارڈ ہمارے شہر کے اہم ترین اقدامات میں سے ایک ہے۔ یہ ایوارڈز ہمیں کچھ
ایسے غیرمعمولی افراد کی خدمات کو سراہنے کا موقع دیتے ہیں ،جنہوں نے برامپٹن کو ایک بہتر جگہ بنانے میں مدد کی ہو۔"
براون
 میئر پیٹرک ٔ-30برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری ،نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے
علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں ،جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم
متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں ،جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط
شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں ،جو جدت پسند ،جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر ،فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
میڈیا کنٹیکٹ
مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر ،میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن
Monika.Duggal@brampton.ca | 905-874-3426

