
 

 

 

30 ਨਵੰਬਰ, 2017   

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 2018 ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰਗੋ੍ਰਾਿ ਲਈ  
ਅਰਜੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਹਣੁ ਸ਼ਰੁ ੂਹ ੋਗ੍ਈ ਹ ੈ

 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – 2018 ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ (Community Grant Program) ਰਾਹੀਂ ਸਿਉਸਨਸਿਪਲ ਫੰਸ ੰਗ੍ ਲਈ ਅਰਜੀ 
ਪਰਸਕਸਰਆ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗ੍ਈ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਿਸਿਤ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਿਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸਿਿਟਰ  ਦਾਨ ਿੰਿਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਸਦਿੱ ਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਦੀ ਫੰਸ ੰਗ੍ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਦੀ ਤਰਿੀਹ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗ੍ਤੀਸਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸਹਯੋਗ੍ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਿੋ ਸ਼ਸਹਰੀ ਿਾਣ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਿਬੰਧਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦਾ ਿਸ਼ਨ ਿਨਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਸਰਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਫੰਸ ੰਗ੍ ਸ਼ਰਣੇੀਆਂ ਅਤ ੇਰਕਿ 

ਸਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਖੇ ਾਂ ਿਬੰਧੀ ਕਾਰਿਕਰਿ 

o ਨਵੇਂ ਸਤਓਹਾਰ - ਯੋਗ੍ ਖ਼ਰਸਚਆਂ ਦਾ 50%, ਅਸਧਕਤਿ $12,500 ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਰਕਿ  
o ਪਸਹਲਾਂ ਿਨਾਏ ਿਾਂਦੇ ਸਤਓਹਾਰ - ਯਗੋ੍ ਖ਼ਰਸਚਆਂ ਦਾ 50%, ਅਸਧਕਤਿ $65,000 ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਰਕਿ 

o  ਖੇ ਾਂ ਿਬੰਧੀ ਕਾਰਿਕਰਿ - ਯੋਗ੍ ਖ਼ਰਸਚਆਂ ਦਾ 50%, ਅਸਧਕਤਿ $65,000 ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਰਕਿ 

ਕਲਾ ਅਤੇ ਿਿੱ ਸਭਆਚਾਰ ਿਿਰਿੱਿਾ ਵਾਲੀ ਸਬਲਸ ੰਗ੍ 

o ਯੋਗ੍ ਖ਼ਰਸਚਆਂ ਦਾ 50%, ਅਸਧਕਤਿ $12,500 ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਰਕਿ 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿਿਰਿੱਿਾ ਵਾਲੀ ਸਬਲਸ ੰਗ੍ 

o ਯੋਗ੍ ਖ਼ਰਸਚਆਂ ਦਾ 50%,ਅਸਧਕਤਿ $12,500 ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਰਕਿ 

ਗ੍ਵਾਂਢ ਿਬੰਧੀ ਪਸਹਲਕਦਿੀਆਂ* 
o ਿੇਲ ਖਾਂਦੇ ਫੰ ਾਂ ਸਵਿੱ ਚ $1,000 ਤਿੱਕ ਦੀ ਰਕਿ 

 

ਇਿ ਿਾਲ ਿ ੋਨਵਾਂ ਹ ੈ

2018 ਸਵਿੱ ਚ ਇਿ ਫੰਸ ੰਗ੍ ਵਾਿਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਪਰਸਕਸਰਆ (ਅਰਜੀ) ਸਿਆਦਾਂ ਹੋਣਗ੍ੀਆਂ। ਦੂਿੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਪਸਹਲੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਿਆਦ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਬਾਕੀ ਫੰਸ ੰਗ੍ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਹੈ। ਇਿ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਬਿਟ ਸਵਿੱ ਚ ਿਨਜਰੂੀ ਪਰਾਪਤ ਫੰ  $967,300 ਹੈ। 
 

ਿਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਸਿਤੀਆ ਂ

 ਨਵੰਬਰ 2017 – ਅਰਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਇਿੱਕ ਸ਼ੁਰੂ 

 15 ਿਨਵਰੀ, 2018 – ਅਰਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਇਿੱਕ ਖ਼ਤਿ 

 ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਸਵਿੱ ਚ – ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੰੂ ਫੰਸ ੰਗ੍ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਸਰਸ਼ਾਂ 
 5 ਿਾਰਚ, 2018 – ਅਰਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂ (ਉਪਲਬਧ ਫੰਸ ੰਗ੍ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ) 
 30 ਿਾਰਚ, 2018 – ਅਰਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਦੋ ਖ਼ਤਿ  



 

 

 ਅਪਰੈਲ 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਸਵਿੱ ਚ – ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੰੂ ਫੰਸ ੰਗ੍ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਸਰਸ਼ਾਂ  
 

*ਗ੍ਵਾਂਢ ਿਬੰਧੀ ਪਸਹਲਕਦਿੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀ ਅਰਜੀ ਪਰਸਕਸਰਆ 2 ਿਨਵਰੀ, 2018 ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗ੍ੀ। ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਿਿੀਸਖਆ ਹਰੇਕ ਿਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਸਵਿੱ ਚ 
ਕੈਲੰ ਰ ਿਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਸਵਿੱ ਚ ਿਾਂ ਿਾਰੇ ਫੰ  ਸਦਿੱ ਤੇ ਿਾਣ ਤਿੱ ਕ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗ੍ੀ। 
 

ਸਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਪਦੰ  ਅਤੇ ਇਿ ਿੌਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਿਝ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਿੁਲਾਕਾਤ ਪਰਸਕਸਰਆ ਰਾਹੀਂ ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਐ ਵਾਈਿਰ 
(Community Grant Advisor) ਨੰੂ ਸਿਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ communitygrants@brampton.ca 'ਤੇ 
ਈਿੇਲ ਭੇਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਦਿਤਾਵੇਜ ਸਿਟੀ ਦੀ website (ਵੈਬਿਾਈਟ) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।   
 

-30- 
 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ  ਾ ਿਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੰਗ੍ਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਿਾ ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਿਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨੰੂ ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ੍ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇ ਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵਿੱ ਚ ਿਸਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਿਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਿਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿੋ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਿਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਿਹਾ ਿੁਸਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ੍ ਸਲਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿੋ ਿਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਿਾਣੋ। 
 

 
 
 
 

 

ਿੀ ੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗ੍ਸ ਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀ ੀਆ ਕੋਆਰ ੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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