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2016 ਕਮਿਉਮਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਗੋ੍ਰਾਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਿ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 2016 ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਟੀ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਬ੍ਾਰੇ ਅਤੇ 
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਮਕਮਰਆ ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕਦਿਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬ੍ਾਰੇ ਿਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਮਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਮਜਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 12, 20 ਅਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿ 6:30 ਵਜੇ ਮਸਟੀ 
ਹਾਲ ਮਵਖੇ ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ ਮਵਿੱ ਚ ਆਯੋਮਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ੍ੇ। ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

2016 ਦੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਮਹਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: 

ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਮਭਆਚਾਰ, ਖੇਡਾਂ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (ਮਵਹਲੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਤੀਮਵਧੀਆਂ), ਮਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਉਣ ਦੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ, ਅਤੇ 

ਿਾਿੂਲੀ ਸਧਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਾਨ।  
 

2016 ਦੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਲਈ ਮਿਉਮਨਮਸਪਲ ਫੰਮਡੰਗ੍ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਮਹਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿੂਹਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਿੱ ਬ੍ਾਂ, ਨੇਬ੍ਰਹੁਡ ਵਾਲੰਟੀਅਰ 
ਗ੍ਰੂਪਾਂ, ਅਤੇ ਮਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਆਯੋਮਜਤ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆਂ ਲਈ ਖੁਿੱਲਹੀ ਹੈ: ਪਰੋਜੈਕਟ, ਮਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ, ਿਾਿੂਲੀ ਪੰੂਜੀਗ੍ਤ, ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਾਨ।    
 

ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ, ਮਸਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਿਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਪਾਰਦਰਮਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ੍ਦੇਹੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਉਂਮਸਲ ਦੀ ਪਰਮਤਬ੍ਿੱ ਧਤਾ ਦਾ ਸਿਰਥਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਟੀ ਦੇ ਰਣਨੀਮਤਕ ਟੀਮਚਆਂ ਨਾਲ ਿੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਮਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਿਾਮਧਅਿ ਨਾਲ, ਮਸਟੀ, ਸ਼ਮਹਰੀ 
ਿਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮਹਰ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਤਸਵੀਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ੈਰ-ਿੁਨਾਫਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿੂਹਾਂ ਅਤੇ 
ਵਾਲੰਟੀਅਰ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਗ੍ਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

2016 ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਅਤੇ ਮਨਯਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ ਬਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਮਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਮਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਵਮਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਮਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਮਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਮਲਆਂ ਨੰੂ ਮਵਹਲੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਤੀਮਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਮਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਮਵਿੱ ਚ ਖਮੋਲਹਆ ਮਗ੍ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਸਮਵਕ ਹਸੋਮਪਟਲ, ਮਵਮਲਅਿ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਮਸਸਟਿ ਦਾ ਮਹਿੱ ਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਮਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਿੀਡੀਆ ਸੰਪ੍ਰਕ 
ਨੇਟਾਲੀ ਸਟੋਗ੍ਮਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਮਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca    

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

