
 

 

 
    برائے فوری اجراء

      
              

 برامپٹن سٹیزن ایوارڈز کے ذریعے شہریوں کی نمایاں خدمات کو سراہا جا رہا ہے  

  

میں شاندار کامیابیاں حاصل کرنے والے کمیونٹی ایتھلیٹس، رضاکاروں  2021سٹی آف برامپٹن   – (2022مئی  12برامپٹن، آن )
 مناتا ہے۔  ںخوشیا بھرپور ہے اور ان کے کارناموں کی  اور مقامی ہیروز کی خدمات کو تسلیم کرتا 

 
کے   2021برامپٹن سٹیزنز ایسے رہائشیوں کی خدمات کو تسلیم کرتے ہیں، جنہوں نے کسی قسم کی مفید کاوشیں کی ہوں یا 

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

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

ہ ایوارڈ برامپٹن گارڈین اخبار کی شراکت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے،  ی کین جائلز امیچوئر اتھیلیٹ آف دی ایئر ایوارڈ •
جس میں 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۔
کے ذریعے ایسے افراد کی کاوشوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جنہوں نے مقامی، صوبائی،   آرٹس اکلیم ایوارڈ •

 وایا ہو۔قومی یا بین االقوامی سطح پر فن کے کسی شعبے میں اپنا لوہا من
کے ذریعے ایسے مخلص رضاکار شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جن کی کاوشوں  النگ ٹرم سروس ایوارڈ •

 ریحی کھیلوں، فنون اور کمیونٹی کی سوشل سروسز میں قابل ذکر اثرات مرتب کیے ہوں۔ نے تف
کے ایسے شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو اعلٰی مشفقانہ اقدار کا   کے ذریعے برامپٹن انسپائریشنل ایوارڈ •

 پرچار کرتے ہوں اور/یا ان پر عملی کام کرتے ہوں یا ایسے شہری جو دوسروں کے لیے رغبت کا باعث بنے ہوں۔
میں ہر عمر کے برامپٹن کے ایسے رضاکاروں کی خدمات کو تسلیم کیا جاتا ہے جنہوں نے  سٹیزن آف دی ایئر ایوارڈز •

 میں ایک پرجوش اور وقف شدہ کمیونٹی شمولیت کا مظاہرہ کیا ہے۔  2021

یونٹی ممبران کی سلیکشن کمیٹی کے ذریعے منتخب کردہ عہدیداروں، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی تمام نامزدگیوں کا جائزہ کم
سروسز، برامپٹن سپورٹس االئنس، برامپٹن سینئرز کونسل اور پیل ریجنل پولیس کے ساتھ ایوارڈ کیٹیگریز میں متعلقہ مہارتوں 

 کے حامل ممبران کی جانب سے لیا گیا ہے۔ 
 

مئی کو روز تھیٹر میں منعقد ہونے والی ایک تقریب میں  25زن ایوارڈ حاصل کرنے والوں کی خدمات کو برامپٹن سٹی 2021
  پر تمام ایوارڈ وصول کنندگان کی فہرست دیکھیں۔ brampton.ca/citizensawards تسلیم کیا جائے گا۔

 
 اقتباسات 

 
ڑیوں، فنکاروں، رضاکاروں اور مقامی ہیروز کے طور پر ان کی  "برامپٹن سٹیزن ایوارڈز ہمیں شاندار رہائشیوں اور کھال

شراکت کو تسلیم کرنے کا اہم موقع فراہم کرتے ہیں۔ نامزدگیوں کے عمل کو عملی جامہ پہنانے میں مدد دینے والے ہر شخص کا 
کرتے ہیں اور برامپٹن میں ہر  تہہ دل سے شکریہ۔ ایوارڈز فخر پیدا کرتے ہیں، مقامی شہریوں کے قابل فخر کارناموں کو تسلیم

 ایک کو ہماری کمیونٹی میں اپنا حصہ ڈالنے کی ترغیب دیتے ہیں۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

سے یہ ہماری ایک دیرینہ روایت رہی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی اہمیت کو برامپٹن سٹیزن ایوارڈز کے   1974"
میں روز تھیٹر  2021ان رہائشیوں کے کارناموں کا جشن منانے کے لیے پرجوش ہیں جنہوں نے ہم  ذریعے تسلیم کرتے ہیں۔

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/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/Citizens-of-the-Year-Awards.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Welcome.aspx


 

 

میں نمایاں کام کیے ہیں اور رہائشیوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے 
rdsbrampton.ca/citizensawa  "مالحظہ کریں 

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

"برامپٹن کے باشندے ہماری کمیونٹی میں ہر روز کوئی نہ کوئی شاندار فرق پیدا کرتے ہیں اور سٹیزن ایوارڈز ہمیں ان کے 
میں آپ کے بامعنی تعاون کے لیے تمام  2021جذبے اور کردار کی اہمیت کو تسلیم کرنے کا ایک موقع فراہم کرتے ہیں۔ پورے 

 وصول کنندگان کا شکریہ۔"

 ؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن 10اور  9گھ، سٹی کونسلر وارڈز ہرکیرات سن -

"برامپٹن ایسے پرجوش اور متاثر کن رہائشیوں سے بھرا ہوا ہے جو ہماری کمیونٹی میں حقیقی تبدیلی التے ہیں۔ سٹی آف برامپٹن 
 " سلیم کرنے پر فخر ہے۔کے برامپٹن سٹیزنز ایوارڈز وصول کنندگان کی شاندار شراکت کو ت  2021کو ہمارے 

 پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -

   

-30- 

 
ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا 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
،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca ط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے پر مربو انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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