
 

 

 

12 ਦਸੰਬਰ, 2017                                                                                                                                 

ਸਸਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਸ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਨ ਹਣੁ ਸ਼ਰੁ ੂਹ ੋਗਏ ਹਨ  

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਸ (Brampton Citizens Awards) ਹੁਣ 31 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ ਖੱੁਲਹੇ  ਹਨ। 

2017 ਦੇ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਸਦੰਦੇ ਹਨ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਪੂਰਨ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਸਕਸੇ ਇੱਕ ਸਵੱਚ ਖਾਸ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਆਰਟਸ ਅਕਲੇਮ (Arts Acclaim), ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਸਰਸਵਸਸਜ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਵਲੋਰ (Emergency Services Award of Valour), ਇੰਸਸਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ (Inspirational Award), ਲੌਂ ਗ-
ਟਰਮ ਸਰਸਵਸ ਐਡਂ ਸਪੋਰਟਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ (Long-Term Service and Sports Achievement)। 2017 ਸਵੱਚ ਨਵੇਂ ਅਵਾਰਡ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਐਡਂ 
ਯੂਥ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਆਫ ਸਦ ਯੀਅਰ ਅਵਾਰਡਸ (Volunteer and Youth Volunteer of the Year awards) ਹਨ। 

ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (Selection Committee), ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਸਵੱਚ ਸਵਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ 
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਸਵਸਸਜ (Brampton Fire and Emergency Services), ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਸਪੋਰਟਸ ਅਲਾਈਸਂ (Brampton Sports Alliance), ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕਾਉਂਸਸਲ (Brampton Seniors Council) ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ 
ਪੁਸਲਸ (Peel Regional Police) ਦੇ ਪਰਤੀਸਨਧੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰੇਗੀ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਮਈ 2018 ਸਵੱਚ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਸਵੱਚ ਸਨਮਾਨ ਸਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

1974 ਤੋਂ, ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਬੇਸਮਸਾਲ ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸਰਹਾ ਹੈ।  

ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, www.brampton.ca/citizensawards 'ਤੇ ਜਾਓ 

 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆ ਂਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 

 ਸਪੋਰਟਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ (Sports Achievement Award) ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਸਜਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੰੂ ਸੂਬਾਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਸਮਲੀ ਹੈ। 

 ਆਰਟਸ ਅਕਲੇਮ ਅਵਾਰਡ (Arts Acclaim Award) ਉਹਨਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਸਜਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ, 
ਸੂਬਾਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਸਵੱਚ ਖਾਸ ਅਸਰ ਹੈ।  

 

 ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ ਸਰਸਵਸ ਅਵਾਰਡ (Long-Term Service Award) ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਸਪਤ ਸਵੈਇਛੁੱ ਕਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਸਜਹਨਾਂ ਦੇ 
ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੋਰਟਸ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਖਾਸ ਅਸਰ 
ਪਾਇਆ ਹੈ। 
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 ਇੰਸਸਪਰਸ਼ੇਨਲ ਅਵਾਰਡ (Inspirational Award) ਉਹਨਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਵ ਸਹਤੈਸ਼ੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ 
ਸਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖੁਦ ਅਸਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਜਆਂ 'ਤੇ ਪਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। 
 

 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਸਵਸਸਜ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਵਲੋਰ (Emergency Services Award of Valour) ਸਕਸੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਸੇ ਦੂਜੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈਇਛੁੱ ਕ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਜੋਖਮ ਸਵੱਚ ਪਾਇਆ। 

 

 2017 ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਵਾਰਡ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਆਫ ਸਦ ਯੀਅਰ ਅਵਾਰਡ (Volunteer of the Year Award) ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਸੇ ਖਾਸ ਗਤੀਸਵਧੀ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਤਰਹਾਂ 
ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਖਾ ਸਦੰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਦਰੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਹਵਾਲੇ 

ਸਾਡਾ ਸ਼ਸਹਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨਾਮਾਂਸਕਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਹਰ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਦੱਤਾ ਹੈ। 

-       ਮੇਅਰ ਸਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਸਸਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜ੍ਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 
 

 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
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