
 

 

 

 16 ਜਨਵਰੀ, 2018  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀਜਨ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਸਿਿੇ ਦਾ ਨਾਮਾਾਂਿਣ ਿਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਿਮਾਾਂ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – 2017 ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਿ (Brampton Citizens Awards) ਲਈ ਨਾਮਾਾਂਿਣ ਹੁਣ 31 ਜਨਵਰੀ ਨ ੂੰ ਬ੍ੂੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਾਂ ਸਨਵਾਿੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸਦੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਸਜਹਨਾਾਂ ਨੇ ਇਿ ਿੈਲੂੰਡਰ ਿਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਪ ਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ 

ਹ ੈਜਾਾਂ ਿੋਈ ਖਾਿ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹਾਿਲ ਿੀਤੀ ਹ,ੈ ਸਜਵੇਂ ਸਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਨਾਮਾਾਂਿਣ ਿੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਅਵਾਰਡ 2017 ਦੇ ਿੈਲੂੰਡਰ ਿਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਿਲ ਿੀਤੀਆਾਂ 

ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਾਂ ਸਵੱਚ ਸਦੱਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ: ਆਰਟਿ ਅਿਲੇਮ (Arts Acclaim), ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਸਵਸਿਜ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਵਲੋਰ (Emergency 

Services Award of Valour), ਇੂੰਿਸਪਰੇਸ਼੍ਨਲ ਐਿਟਿ (Inspirational Acts), ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਿਰਸਵਿ ਐਂਡ ਿਪੋਰਟਿ ਅਚੀਵਮੈਂਟ (Long-Term 

Service and Sports Achievement)। 2017 ਸਵੱਚ ਨਵੇਂ ਅਵਾਰਡ ਵਾਲੂੰਟੀਅਰ ਐਂਡ ਯ ਥ ਵਾਲੂੰਟੀਅਰ ਆਫ ਸਦ ਯੀਅਰ ਅਵਾਰਡਿ (Volunteer and 

Youth Volunteer of the Year awards) ਹਨ। 

1974 ਤੋਂ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਬੇ੍ਸਮਿਾਲ ਸਨਵਾਿੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਮਸਹਿ ਿ ਿਰਦਾ ਸਰਹਾ ਹੈ।  

ਪਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਜਾਾਂ ਸਿਿੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਿਤੀ ਦਾ ਨਾਮਾਾਂਿਣ ਿਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹੱਿਦਾਰ ਹ,ੈ  

www.brampton.ca/citizensawards 'ਤੇ ਜਾਓ। 

  

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਾਂ ਸਵਸ਼੍ਸ਼ੇ੍ਤਾਵਾਾਂ 

 

· ਿਪਰੋਟਿ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ (Sports Achievement Award) ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਹਨਾਾਂ ਸਨਵਾਿੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸਦੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਸਜਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਿ ਬ੍ਾਈ, ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਜਾਾਂ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਸਮਲੀ ਹੈ। 

 

· ਆਰਟਿ ਅਿਲੇਮ ਅਵਾਰਡ (Arts Acclaim Award) ਉਹਨਾਾਂ ਸਵਅਿਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸਦੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਸਜਹਨਾਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਿਥਾਨਿ, ਿ ਬ੍ਾਈ, 

ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਜਾਾਂ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਦੇ ਿੂੰਦਰਭ ਸਵੱਚ ਖਾਿ ਅਿਰ ਹੈ। 

 

· ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਿਰਸਵਿ ਅਵਾਰਡ (Long-Term Service Award) ਉਹਨਾਾਂ ਿਮਰਸਪਤ ਿਵੈਇਛੱੁਿਾਾਂ ਨ ੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸਦੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਸਜਹਨਾਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਨੇ 

ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼੍ਨ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿਪੋਰਟਿ, ਿਲਾ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਿ ਿਮਾਜ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਵਿਾਿ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਖਾਿ ਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

 

· ਇੂੰਿਸਪਰੇਸ਼੍ਨਲ ਅਵਾਰਡ (Inspirational Award) ਉਹਨਾਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਨਵਾਿੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸਦੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਮਾਨਵ ਸਹਤੈਸ਼੍ੀ ਿਾਰਜਾਾਂ ਦੀ ਸਹਮਾਇਤ 

ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਖੁਦ ਅਸਜਹੇ ਿੂੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਸਜਹਨਾਾਂ ਨੇ ਦ ਸਜਆਾਂ 'ਤੇ ਪਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

 

· ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਸਵਸਿਜ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਵਲੋਰ (Emergency Services Award of Valour) ਸਿਿੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਿਤੀ ਜਾਾਂ ਸਵਅਿਤੀਆਾਂ 

ਨ ੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸਦੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਸਜਹਨਾਾਂ ਨੇ ਸਿਿੇ ਦ ਜੇ ਸਵਅਿਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬ੍ਚਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਿੂੰਮ ਿਰਦ ੇਹੋਏ ਿਵੈਇਛੱੁਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ 

ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ ਜੋਖਮ ਸਵੱਚ ਪਾਇਆ। 

 

· 2017 ਲਈ ਨਵਾਾਂ ਅਵਾਰਡ, ਵਾਲੂੰਟੀਅਰ ਆਫ ਸਦ ਯੀਅਰ ਅਵਾਰਡ (Volunteer of the Year Award) ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਲੂੰਟੀਅਰ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਲੂੰਟੀਅਰ ਨ ੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸਦੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਸਜਹਨਾਾਂ ਨੇ ਸਿਿੇ ਖਾਿ ਗਤੀਸਵਧੀ ਜਾਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ ਹਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ 

ਭਾਈਚਾਰਿ ਸ਼੍ਮ ਲੀਅਤ ਦਰਿਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਾਂ ਿਥਾਨਿ ਸਨਵਾਿੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸਦੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਭਾਈਚਾਸਰਆਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਿਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤ ੇਸਦਖਾ ਸਦੂੰਦ ੇਹਨ ਸਿ ਜੋਸ਼੍ ਅਤੇ ਸਦਰ ੜ੍੍ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਹਾਿਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਡੱਾ ਿਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪ ਰੀ ਇਿਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੂੰਗਠਨ ਹਾਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਸਿ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨ ੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਨਵੇਸ਼੍ ਨ ੂੰ ਉਤਸ਼੍ਾਸਹਤ ਿਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼੍ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨ ੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਿੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਿਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਾਂਘ ੇਦੇ ਿੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਿਸਥਤ ਹਾਾਂ। ਅਿੀਂ ਜੋਸ਼੍ੀਲੇ ਸ਼੍ਸਹਰੀ ਿੇਂਦਰਾਾਂ ਦਾ 

ਸਨਰਮਾਣ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਜ ੋਮੌਿੇ ਪੈਦਾ ਿਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤੇ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਸਹਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ ਅੱਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨ ੂੰ 

ਸ਼੍ਾਮਲ ਿਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇ੍ਬ੍ਾਿ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਿਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨ ੂੰ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤ ੇਫਾਲੋ ਿਰ।ੋ www.brampton.ca 'ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 

 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੂੰਪਰਿ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

