
 

 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

  

 برامپٹن سٹیزنز ایوارڈز کے لیے کسی غیر معمولی رہائشی کو نامزد کریں!  2020

 

فروری  16سٹیزنز ایوارڈز کے لیے درخواستیں قبول کر رہا ہے۔  2020سٹی آف برامپٹن  – (2021جنوری  6برامپٹن، آن )
 سے پہلے غیر معمولی اتھلیٹس، رضاکاروں اور مقامی ہیروز کو نامزد کریں۔ 2021

 
کے تقویمی سال   2020برامپٹن سٹیزنز ایسے رہائشیوں کی خدمات کو تسلیم کرتے ہیں، جنہوں نے کسی قسم کی مفید کاوشیں کی ہوں یا 

 کے دوران درج ذیل زمروں میں سے کسی ایک میں بڑی کامیابی حاصل کی ہو: 

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

کسی ایسے غیر معمولی شخص کو پیش کیا جاتا ہے، جس نے اپنے متعلقہ   کین گائلز ایمیچر اتھلیٹ آف دی ایئر ایوارڈ •
 کھیل کے غیر پیشہ ورانہ درجے پر بڑا اثر ڈاال ہو اور/یا غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہو۔

کے ذریعے ایسے افراد کی کاوشوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جنہوں نے مقامی، صوبائی،  آرٹس اکلیم ایوارڈ •
 پنا لوہا منوایا ہو۔ قومی یا بین االقوامی سطح پر کسی فن کے شعبے میں ا

اوشوں کے ذریعے ایسے مخلص رضاکار شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جن کی ک النگ ٹرم سروس ایوارڈ •
 نے تفریحی کھیلوں، فنون اور کمیونٹی کی سوشل سروسز میں قابل ذکر اثرات مرتب کیے ہوں۔

ایسے شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو اعلٰی مشفقانہ اقدار کا   کے ذریعے برامپٹن کے انسپریشنل ایوارڈ •
 پرچار کرتے ہوں یا ان پر عملی کام کرتے ہوں یا ایسے شہری جو دوسروں کے لیے تحریک کا باعث بنے ہوں۔

ایسے افراد کی خدمات کو تسلیم کرتا ہے جنہوں نے دوسروں کی زندگی کو بچانے   ایمرجنسی سروسز ایوارڈ آف ویلور •
 کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈاال ہو۔

برامپٹن کے تمام عمروں سے تعلق رکھنے والے رضاکاروں کو تسلیم کرتا ہے، جنہوں نے   سٹیزنز آف دی ایئر ایوارڈز •
 سے بھرپور اور وقف شدہ شمولیت ظاہر کی۔ میں کمیونٹی میں جذبے  2020

ایک سیلیکشن کمیٹی، جو ایوارڈ کے زمروں سے متعلق مہارتیں رکھنے والے کمیونٹی کے اراکین، بمعہ منتخب شدہ حکام، برامپٹن فائر اینڈ  
 گی، کو متعین کیا گیا ہے۔ ایمرجنسی سروسز، برامپٹن سپورٹس االئنس، برامپٹن سینیئرز کونسل اور پیل ریجنل پولیس پر مشتمل ہو 

 
 برامپٹن سٹیزنز ایوارڈز  2019

 
برامپٹن سٹیزنز ایوارڈز کے وصول کنندگان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے موقع   2019کی وجہ سے، سٹی آف برامپٹن  19-کوِوڈ  

کے وصول کنندگان کے ساتھ   2020سال میں ایوارڈز حاصل کرنے والے لوگوں کو اس  2019پر تقریب کا انعقاد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ 
 اعزاز پیش کیا جائے گا۔ 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Sports-Achievement-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Athlete-of-the-Year-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Athlete-of-the-Year-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Athlete-of-the-Year-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Arts-Acclaim-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Long-Term-Service-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Inspirational-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Fire-and-Emergency-Services-Award-of-Valour.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Citizens-of-the-Year-Awards.aspx


 

 

 اقتباسات 

"برامپٹن سٹیزنز برامپٹن کے غیر معمولی رہائشیوں کو اعزاز پیش کرنے کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ یہ ایوارڈز فخر کا باعث بنتے ہیں، 
کردار ادا کریں اور ہمارے شہریوں کی بامعنی خدمات کو تسلیم کرتے  تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ ہماری کمیونٹی میں  

 ہیں۔ کسی رہائشی کو آج ہی نامزد کریں!"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن   -
 

سے ہماری کمیونٹی میں رائج رہے ہیں۔ ہم برامپٹن کے ایسے اتھلیٹس، رضاکاروں اور ہیروز کی تالش   1974"برامپٹن کے سٹیزنز ایوارڈز 
 ، تاکہ انہیں ہمیشہ کے لیے ہماری کمیونٹی میں تسلیم کر لیا جائے۔" و میں ہمارے شہر میں بڑا اثر ڈاال ہ  2020کر رہے ہیں، جنہوں نے 

 : چیئر، سٹیزنز ایوارڈز کمیٹی، سٹی آف برامپٹن4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

برامپٹن سٹیزنز ایوارڈ کے لیے اب نامزدگیاں کھلی ہیں! ہر سال، ہم ان ایوارڈز کے لیے درخواستوں کی زبردست حدیں دیکھتے     2020"
بردست شہر میں فرق پیدا کر رہے ہیں اور سیلیکشن کمیٹی اس سال کی نامزدگیوں ہیں۔ برامپٹن کے رہائشی حقیقی طور پر ہر دن ہمارے ز

 کو دیکھنے اور وصول کنندگان کو منتخب کرنے کے لیے انتہائی منتظر ہے۔" 
 

 ؛ چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن10اور  9ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز  -
 

۔  "برامپٹن تبدیلی النے والوں سے بھرپور ہے اور برامپٹن سٹیزنز ایوارڈز ہماری کمیونٹی میں ان کے غیر معمولی کردار کو تسلیم کرتے ہیں
میں بڑا اثر   2020اتھلیٹس سے لے کر رضاکاروں اور مقامی ہیروز تک، اپنی پسند کے کسی ایسے شخص کو نامزد کریں، جنہوں نے 

 ڈاال۔" 
 

 ک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹنڈیوڈ بیر -
 

 
-30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول

کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر

 پر مزید جانیں۔  www.brampton.ca ہوں۔ پر مربوط انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
 

 
 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
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