
 

  

 

 
           برائے فوری اجراء 

 

 رہا ہے   سٹیزن ایوارڈز کے ذریعے کمیونٹی کے ممتاز ممبران کی شاندار کارکردگیوں کی خوشیاں منا ،برامپٹن
  

سے زائد ایسی ممتاز شخصیات کی شاندار خدمات کا اعتراف    175اس سال سٹی آف برامپٹن اپنی کمیونٹی کی  – ( 2021جون  3برامپٹن، آن )
 کے دوران اپنے شعبوں میں شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 2020اور  2019کر رہا ہے، جنہوں نے سال 

لیم کیا گیا  سے زیادہ ایسے ممتاز شہریوں کی شاندار کارکردگیوں کو تس 3,500میں آغاز کے بعد اب تک  1974برامپٹن سٹیزن ایوارڈز کے 
 ہے، جنہیں ہمارے شہریوں نے درج ذیل سات زمروں کے لیے منتخب کیا تھا: 

اس زمرے میں صوبائی، قومی اور بین االقوامی سطح پر کھیلوں کے شعبوں میں شاندار   -کھیلوں کے شعبے میں کارنامے   •
 لیے؛ کارکردگیوں کا مظاہرہ کرنے والے افراد اور ٹیموں کی خدمات کے اعتراف کے 

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

اعلٰی مشفقانہ اقدار کا پرچار کرتے  کے ذریعے برامپٹن کے ایسے شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو  -انسپائریشنل ایوارڈ  •
 ؛روں کے لیے رغبت کا باعث بنے ہوںہوں اور/یا ان پر عملی کام کرتے ہوں یا ایسے شہری جو دوس

سال کے زمرہ جات میں ایسے مخلص رضاکار شہریوں کی حوصلہ افزائی کی   35سال اور   25سال،  10 -النگ ٹرم سروس ایوارڈ   •
 یحی کھیلوں، فنون اور کمیونٹی کی سوشل سروسز پر قابل ذکر اثرات مرتب کیے ہوں؛جاتی ہے جن کی کاوشوں نے تفر

کے ذریعے ایسے فرد یا افراد کی کاوشوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جنہوں نے   - ایمرجنسی سروسز ایوارڈ آف ویلٔور  •
 طرے میں ڈاال ہو؛دوسروں کی زندگی/زندگیوں کو بچانے کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنی زندگی کو خ 

کے ذریعے ایسے رضاکاروں کی کاوشوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جنہوں نے کسی مخصوص   –سٹیزن آف دی ایئر  •
سرگرمی یا کردار کے بجائے پوری کمیونٹی میں اپنی شمولیت ظاہر کی ہو۔ نوجوانوں، بالغان اور بزرگ افراد کو دیے جانے والے اس  

وگوں کی عزت افزائی کی جاتی ہے، جنہوں نے کمیونٹیز کو بنایا ہو اور یہ ثابت کیا ہو کہ جذبے اور  ایوارڈ کے ذریعے ایسے ل
 حوصلے کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا؛ اور،

ں  یہ ایوارڈ برامپٹن گارڈین اخبار کی شراکت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جس می  -دی کین جائلز امیچوئر اتھیلیٹ آف دی ایئر ایوارڈ   •
ایسے لوگوں کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے جنہوں نے کھیلوں کے اپنے متعلقہ شعبوں میں روایت سے ہٹ کر کسی غیر معمولی  

 کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو۔ 

رکھنے    نامزدگیوں کا جائزہ لینے کے لیے کمیونٹی کے ممبران پر مشتمل سٹیزنز ایوارڈز سلیکشن کمیٹی، ایوارڈز کے شعبہ جات سے تعلق
، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، برامپٹن اسپورٹس االئنس، برامپٹن سینئرز MBCوالے پیشہ وارانہ ماہرین، برامپٹن کونسلرز، والنٹیئر 

  کونسل اور پیل ریجنل پولیس مل کر کام کرتے ہیں۔

ایوارڈ جیتنے والوں کی   مالحظہ کریں۔ سٹی آف برامپٹن | سٹیزنز ایوارڈز کے فاتحین کی فہرست دیکھنے کے لیے، براہ کرم 2020اور  2019
 خدمات کا اعتراف سوشل میڈیا، اشتہارات اور کمیونٹی میں پوسٹر آویزاں کر کے کیا جائے گا۔ 

 اقتباسات 

"سٹی آف برامپٹن کو فخر ہے کہ وہ کمیونٹی کے بہت سارے قابل فخر شہریوں کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے اور کھیلوں اور فنون لطیفہ میں  
 ن کی قابل ستائش کامیابیوں کا جشن مناتا ہے؛ طویل مدتی رضاکارانہ خدمات کے عالوہ؛ بہادری کے کارناموں؛ متاثر کن کاموں اور برامپٹنا

 کے 'سٹیزن آف دی ایئر' کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

کے ادوار میں ہمارے رہائشیوں کے کارہائے نمایاں کا برمال اعتراف کرنا اور ان کی   کی عالمی وباء پھوٹنے سے پہلے اور بعد  19-"کووڈ 
ے  خوشیاں منانا نہایت ضروری اور اہم ہے۔ فنون اور کھیلوں کے میدانوں میں جن لوگوں نے بہت فراخدلی سے اپنا وقت دیا اور نمایاں کارنام

 ھے برامپٹن کی اپنی کمیونٹی کے اس جذبے پر بے حد فخر محسوس ہو رہا ہے۔"سر انجام دیے ہیں، ان کی تعداد واقعی قابل ذکر ہے۔ مج

 ؛ چیئر، برامپٹن سٹیزن ایوارڈز؛ سٹی آف برامپٹن 4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

https://www.brampton.ca/EN/arts-culture-tourism/festivals-and-events/citizens-awards/Pages/Welcome.aspx


 

  

 

کے برامپٹن سٹیزن ایوارڈ وصول کنندگان کی خدمات کو تسلیم کرنے   2019کی عالمی وبائی بیماری کی وجہ سے، پچھلے سال سٹی  19-"کووڈ 
کے لیے کسی قسم کی بالمشافہ تقریبات منعقد کرنے سے قاصر رہا ہے۔ اس سال ہم بہت سے ایسے لوگوں کی کامیابیوں کی خوشیاں منائیں گے، 

میں شاندار ذاتی کامیابیاں حاصل کیں۔ ہم تمام شرکت کنندگان کا تہہ دل سے شکریہ ادا   2020اور  2019وقت دیا اور   جنہوں نے اپنا قیمتی
 کرتے ہیں اور تمام ایوارڈ وصول کنندگان کو مبارک باد پیش کرتے ہیں!"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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ہمارے ہر   سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
جی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالو

ندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 مونیکا ڈوگال 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن
rampton.caMonika.Duggal@b |3426 -874-905 
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