
 

  

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP           
 

Giải Thưởng Công Dân Brampton tôn vinh những thành viên xuất sắc trong 
cộng đồng 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 3 tháng 6 năm 2021) – Năm nay, Thành Phố Brampton sẽ ghi nhận và 
tuyên dương hơn 175 cư dân trong cộng đồng đã đạt được những thành tích xuất sắc trong năm 2019 và 
2020. 

Được sáng lập vào năm 1974, Giải Thưởng Công Dân Brampton đã ghi nhận hơn 3.500 cư dân xuất sắc 
do cư dân thành phố đề cử trong bảy hạng mục: 

• Thành Tích Thể Thao - được trao cho một nhân hoặc tập thể có những thành tích được ghi nhận ở 
cấp tỉnh bang, quốc gia hoặc quốc tế; 

• Tôn Vinh Nghệ Thuật - ghi nhận những cá nhân có đóng góp mang ảnh hưởng lớn trong việc đạt 
được sự tôn vinh về nghệ thuật của địa phương, tỉnh bang, quốc gia hoặc quốc tế; 

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

• Phục Vụ Lâu Dài - trong các hạng mục 10 năm, 25 năm, 35 năm và 50 năm, ghi nhận những tình 
nguyện viên tận tụy nỗ lực tạo ra ảnh hưởng lớn 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 Dũng Cảm trong Dịch Vụ Cấp Cứu - ghi nhận một hoặc các cá nhân đã tình  nguyện 
xả thân mình khi thực hiện một hành động dũng cảm để cứu mạng sống của người khác; 

• Công Dân của Năm – ghi nhận các tình nguyện viên Brampton đã thể hiện sự tham gia vào hoạt 
động chung của cộng đồng thay vì tham gia vào hoạt động hoặc đóng góp cụ thể. Giải thưởng này 
được trao cho thanh thiếu niên, người trưởng thành và người cao tuổi, những người đã xây dựng 
cộng đồng và thể hiện những điều có thể đạt được với niềm đam mê và quyết tâm; và, 

• Giải Thưởng Ken Giles cho Vận Động Viên Nghiệp Dư của Năm - được phối hợp với Báo Người 
Bảo Hộ Brampton, trao cho một cá nhân đã có ảnh hưởng lớn hoặc thành tích đặc biệt ở cấp độ 
nghiệp dư trong môn thể thao tương ứng của họ. 

Các đề cử đã được xem xét bởi Ủy Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Công Dân gồm các thành viên cộng 
đồng có chuyên môn sâu về chủ đề trong các hạng mục giải thưởng, cùng với Ủy Viên Hội Đồng 
Brampton, Tình Nguyện Viên MBC, Dịch Vụ Cứu Hỏa và Cấp Cứu Brampton, Liên Minh Thể Thao 
Brampton, Hội Đồng Người Cao Tuổi Brampton và Cảnh Sát Vùng Peel.  

Để xem danh sách những người chiến thắng trong năm 2019 và 2020, vui lòng truy cập Thành Phố 
Brampton | Giải Thưởng Công Dân. Người chiến thắng giải thưởng sẽ được ghi nhận thông qua mạng xã 
hội, quảng cáo và áp phích trong cộng đồng. 

Trích dẫn 

“Thành Phố Brampton tự hào ghi nhận nhiều công dân xuất sắc trong cộng đồng và tôn vinh những thành 
tích đáng ngưỡng mộ của họ trong thể thao và nghệ thuật; đồng thời trong hoạt động phục vụ tình nguyện 
lâu dài; các hành động dũng cảm; các hành động truyền cảm hứng; và, Công Dân Của Năm của 
Brampton.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

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


 

  

 

“Điều quan trọng là phải ghi nhận và tôn vinh những đóng góp mà cư dân của chúng ta đã thực hiện trước 
và trong đại dịch COVID-19. Số người đã hào phóng dành thời gian của họ và đạt được những thành tích 
cá nhân trong nghệ thuật và thể thao thực sự rất đáng chú ý. Tôi rất tự hào về tinh thần cộng đồng mà 
chúng ta có ở Brampton.” 

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

“Do đại dịch COVID-19, năm ngoái, Thành Phố đã không thể tổ chức sự kiện trực tiếp để công nhận 
những người chiến thắng Giải Thưởng Công Dân Brampton 2019. Năm nay, chúng tôi sẽ tôn vinh những 
người đã đóng góp thời gian của mình và ghi nhận những thành tích cá nhân trong năm 2019 và 2020. 
Chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã tham gia và xin chúc mừng tất cả những người chiến thắng giải 
thưởng!” 

- 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 hơn 700.000 người và 75.000 
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. 
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