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ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰਗੋ੍ਰਾਿ 

ਲਈ ਅਰਜੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਹਣੁ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗ੍ਈ ਹ ੈ

 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 15, 2016 ਤੋਂ, 2017 ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਿਉਸਨਸਸਪਲ ਫੰਸ ੰਗ੍ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿੂਹਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬਾਂ, ਨੇਬਰਹੁ  ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਗ੍ਰੱੁਪਾਂ ਅਤੇ ਸਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ 

ਆਯੋਸਜਤ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਰਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:  ਆਰਟਸ ਅਤੇ 
ਕਲਚਰ, ਸਪੋਰਟਸ, ਪਾਰਕਾਂ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਰਿ। 2017 ਿਾਈਨਰ ਜਨਰਲ ਕਸਿਉਸਨਟੀ  ੋਨੇਸ਼ਨਸ 

(2017 Minor General Community Donations) ਜਨਵਰੀ ਸਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ੍ੇ। 
 

ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਿਤੀਆਂ:  
15 ਸਤੰਬਰ∙ 2017 ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਅਰਜੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 

ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ∙ ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ (Community Information Sessions) 

1 ਨਵੰਬਰ ∙ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਿਤੀ 
 

ਨਵਾਂ ਕੀ ਹ?ੈ 

2017 ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ।  
 

ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਫਰ ਹੋਣਗ੍ੇ! 
ਸਸਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਫਰ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਸਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗ੍ੀ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਧਆਨ ਸਦਓ 

ਸਕ ਇਸ ਲਈ ਰਸਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਥਾਂ ਸੀਿਤ ਹੈ।  
 

ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ: 

• ਸੋਿਵਾਰ, 19 ਸਤੰਬਰ ∙ ਸਸਟੀ ਹਾਲ ਕੰਸਰਵਟੋਰੀ (City Hall Conservatory) ∙ ਸ਼ਾਿ 7- 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 

• ਬੁੱ ਧਵਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ ∙ ਸਸਟੀ ਹਾਲ ਕੰਸਰਵਟੋਰੀ (City Hall Conservatory) ∙ ਸ਼ਾਿ 7- 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 

• ਿੰਗ੍ਲਵਾਰ, 27 ਸਤੰਬਰ ∙ ਸਸਟੀ ਹਾਲ – ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ 2C ਅਤੇ 2D (City Hall – West Tower 2C and 2D) ∙ ਸ਼ਾਿ 7- 9 

ਵਜੇ ਤੱਕ 

• ਵੀਰਵਾਰ, 29 ਸਤੰਬਰ ∙ ਸੈਂਚੁਰੀ ਗ੍ਾਰ ਨਸ ਰੂਿ 2 (Century Gardens Room 2) ∙ ਦੁਪਸਹਰ 2 – 4 ਵਜ ੇਤੱਕ 

• ਸੋਿਵਾਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ∙ ਸਸਟੀ ਹਾਲ – ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ 2C ਅਤੇ 2D (City Hall – West Tower 2C and 2D) ∙ ਸ਼ਾਿ 7- 9 

ਵਜੇ ਤੱਕ 

• ਬੁੱ ਧਵਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ∙ ਸਸਟੀ ਹਾਲ – ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ 2C + 2D (City Hall – West Tower 2C + 2D) ∙ ਸ਼ਾਿ 7- 9 ਵਜੇ 

ਤੱਕ 

• ਿੰਗ੍ਲਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ ∙ ਸਸਟੀ ਹਾਲ – ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ 2C ਅਤੇ 2D (City Hall – West Tower 2C and 2D) ∙ ਸ਼ਾਿ 7- 

9 ਵਜੇ ਤੱਕ 

• ਵੀਰਵਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ∙ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੌਕਰ ਸੈਂਟਰ – ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਰੂਿ 1 (Brampton Soccer Centre –Community 

Room 1) ∙ ਦੁਪਸਹਰ 2 – 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 



 

 

• ਸੋਿਵਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ ∙ ਸਸਟੀ ਹਾਲ – ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ 2C ਅਤੇ 2D (City Hall – West Tower 2C and 2D) ∙ ਸ਼ਾਿ 7- 9 

ਵਜੇ ਤੱਕ 

• ਬੁੱ ਧਵਾਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ∙ ਸਜਿ ਆਰਕ ੈਸਕਨ ਰੇਕ ਸੈਂਟਰ ਔ ੀਟੋਰੀਅਿ (Jim Archdekin Rec Centre Auditorium) ∙ 

ਸ਼ਾਿ 7- 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 

• ਿੰਗ੍ਲਵਾਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ ∙ ਸਸਟੀ ਹਾਲ – ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ 2C ਅਤੇ 2D (City Hall – West Tower 2C and 2D) ∙ ਸ਼ਾਿ 7- 9 

ਵਜੇ ਤੱਕ 

• ਵੀਰਵਾਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ∙ ਸਸਟੀ ਹਾਲ – ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ 2C ਅਤੇ 2D (City Hall – West Tower 2C and 2D) ∙ ਸ਼ਾਿ 7- 9 

ਵਜੇ ਤੱਕ 

 

ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.brampton.ca 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ 

 

ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ, ਸਸਟੀ ਦ ੇਸਾਰੇ ਕੰਿਾਂ ਸਵੱਚ ਪਾਰਦਰਸਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਉਂਸਸਲ ਦੀ ਪਰਸਤਬੱਧਤਾ ਦਾ 
ਸਿਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਸਟੀ ਦ ੇਰਣਨੀਸਤਕ ਟੀਸਚਆਂ ਨਾਲ ਿੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱ੍ਲ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਸਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦ ੇਿਾਸਧਅਿ 

ਨਾਲ, ਸਸਟੀ ਅਸਜਹੀਆਂ ਗ੍ਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ੍ੈਰ-ਿੁਨਾਫਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿੂਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 

ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਸਹਰੀ ਿਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਸਹਰ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

-30- 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇ ਾ ਸਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਸਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ 

ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੰੂ ਸਵਹਲੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆ ਂਗ੍ਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆ ਂਆਧੁਸਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤ ੇਕੈਨੇ ਾ 
ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆ ਂਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਸਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵੱਚ ਖੋਸਲਿਆ ਸਗ੍ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਸਵਕ ਹੋਸਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਿ ਓਸਲਰ 

ਹੈਲਥ ਸਸਸਟਿ ਦਾ ਸਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਕੈਨੇ ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ  ੇਕਸਿਉਸਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ 

@CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 
 

ਿੀ ੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗ੍ਸ ਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀ ੀਆ ਕੋਆਰ ੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 

 


