
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

  
Đề cử một cư dân xuất sắc cho Giải Thưởng Công Dân Brampton năm 

2020! 
 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 6 tháng 1 năm 2021) – Thành Phố Brampton hiện đang chấp nhận các 
đề cử cho Giải Thưởng Công Dân Brampton năm 2020. Hãy đề cử các vận động viên, tình nguyện 
viên và anh hùng địa phương xuất sắc trước ngày 16 tháng 2 năm 2021. 
 
Giải Thưởng Công Dân Brampton ghi nhận những cư dân có đóng góp ý nghĩa hoặc có thành tích 
đáng kể thuộc một trong các hạng mục sau đây trong năm theo lịch 2020: 

• Giải Thưởng Thành Tích Thể Thao ghi nhận những cư dân Brampton có thành tích đã được 
công nhận ở cấp Tỉnh Bang, Quốc Gia hay Quốc Tế. 

•  Giải Thưởng Vận Động Viên Nghiệp Dư của Năm Ken Giles được trao cho một cá nhân 
xuất sắc có ảnh hưởng quan trọng và/hoặc thành tích đặc biệt ở cấp độ nghiệp dư trong môn 
thể thao tương ứng của họ. 

• Giải Thưởng Tôn Vinh Nghệ Thuật ghi nhận những cá nhân có đóng góp mang ảnh hưởng 
đáng kể trong việc đạt được sự hoan nghênh của địa phương, Tỉnh Bang, Quốc Gia hoặc Quốc 
Tế. 

• Giải Thưởng Phục Vụ Lâu Dài ghi nhận những tình nguyện viên tận tụy có nỗ lực tạo ra ảnh 
hưởng đáng kể đối với sự phát triển và tiến bộ của thể thao giải trí, nghệ thuật và các dịch vụ 
xã hội cộng đồng. 

• Giải Thưởng Truyền Cảm Hứng ghi nhận những cư dân Brampton ủng hộ hoặc thực hiện 
hành động nhân đạo, hoặc những người có ảnh hưởng truyền cảm hứng đến những người 
khác. 

• Giải Thưởng Phục Vụ Khẩn Cấp về Lòng Dũng Cảm ghi nhận những cá nhân đã tình 
nguyện liều mạng trong khi thực hiện một hành động anh hùng để cứu mạng người khác. 

• Giải Thưởng Công Dân của Năm ghi nhận các tình nguyện viên của Brampton ở mọi độ tuổi, 
những người đã thể hiện sự tham gia nhiệt tình và tận tâm với cộng đồng trong năm 2020. 

Một Ủy Ban Tuyển Chọn bao gồm các thành viên cộng đồng có chuyên môn về chủ đề trong các hạng 
mục giải thưởng, cùng với các viên chức được chọn, Dịch Vụ Cứu Hỏa và Cấp Cứu Brampton, Liên 
Minh Thể Thao Brampton, Hội Đồng Người Cao Niên Brampton và Cảnh Sát Vùng Peel, được chỉ định 
để xem xét tất cả các đề cử. 
 
Giải Thưởng Công Dân Brampton năm 2019  
 
Do COVID-19, Thành Phố Brampton không thể tổ chức sự kiện trực tiếp để công nhận những người 
nhận Giải Thưởng Công Dân Brampton 2019. Những người nhận được giải thưởng vào năm 2019 sẽ 
được công nhận cùng với những người nhận giải thưởng năm 2020 trong năm nay. 

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/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


 

 

Trích dẫn 

“Giải Thưởng Công Dân Brampton là một giải thưởng quan trọng nhằm ghi nhận những cư dân 
Brampton xuất sắc. Những giải thưởng này khơi dậy niềm tự hào, khuyến khích mọi người đóng góp 
cho cộng đồng và ghi nhận những đóng góp giàu ý nghĩa của công dân. Hãy đề cử một cư dân ngay 
hôm nay!”  

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Giải Thưởng Công Dân của Brampton đã trở thành một truyền thống trong cộng đồng của chúng ta kể 
từ năm 1974. Chúng tôi đang tìm kiếm các vận động viên, tình nguyện viên và anh hùng của 
Brampton, những người có ảnh hưởng đáng kể trong thành phố của chúng ta trong năm 2020, để 
được ghi nhận trong cộng đồng trong mọi thời đại.” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4; Chủ Tịch, Ủy Ban Giải Thưởng Công 
Dân, Thành Phố Brampton 

“Các đề cử hiện đã mở cho Giải Thưởng Công Dân Brampton năm 2020! Mỗi năm, chúng tôi đều nhận 
được vô vàn đề cử cho các giải thưởng này. Cư dân Brampton đang thực sự tạo ra sự khác biệt trong 
thành phố tuyệt vời của chúng ta mỗi ngày và hội đồng tuyển chọn rất nóng lòng muốn biết những 
người được đề cử và những người được chọn nhận giải thưởng của năm nay.” 
 

- Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10; Chủ Tịch, Dịch Vụ Công Ty, Thành 
Phố Brampton 

 
“Brampton tràn ngập nhiều người tài giỏi và Giải Thưởng Công Dân Brampton ghi nhận những đóng 
góp xuất sắc của họ cho cộng đồng của chúng ta. Từ vận động viên đến tình nguyện viên cho đến 
những anh hùng địa phương, hãy đề cử một người mà bạn ngưỡng mộ, người đã có ảnh hưởng lớn 
trong năm 2020.” 
 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
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Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & 
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Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
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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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

  

 


