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( کے Community Grant Making Programکے اولین کمیونٹی گرانٹ میکنگ پروگرام ) 502کاؤنسل کی طرف سے 

 کی منظوری وصول کنندگان
 

کمیونٹی گرانٹ میکنگ پروگرام ( نے Brampton City Councilسٹی کاؤنسل )برامپٹن، اونٹاریو: آج کے اجالس میں برامپٹن 
(Community Grant Making Program)  ڈالر  155,669کو جمع کرائی گئی درخواستوں کے نتیجے میں کمیونٹی گروپس کو

اخراجات کی صورت میں مہیا کرنے کی منطوری دے دی ہے۔ آج کی اس منظوری سمیت کاؤنسل نے اس سال  82,300نقد رقم اور 

گروپس  52کے ذریعے رقم ادا کر کے  (Community Grant Making Programکمیونٹی گرانٹ میکنگ پروگرام )کے  5102
 ڈالر کی گرانٹس منظور اور تقسیم کی ہیں۔ 691,150کے لیے 

 

 Communityکے کمیونٹی گرانٹ میکنگ پروگرام ) 5102( نے Brampton City Councilمپٹن سٹی کاؤنسل )براجون میں 

Grant Making Program کے سلسلے میں عبوری اقدامات کی منظوری دی تھی جس سے درخواستیں دینے کا عمل تیز ہو گیا )
 اگست تھی۔ 01تھا۔ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 

 

( بنائے گئے تھے جن میں سے ہر ایک کے لیے اپنے اہلیت کے معیار اور مختص ”streams“لیے مختلف "شعبے" ) گرانٹ کے
 کردہ رقم تھی۔ ان میں شامل تھے۔

 

 ( فن اور ثقافتArts and Culture) 
 ( تہوار اور خوشی کے دوسرے مواقعFestivals and Celebration Events) 

 ( کھیل اور تفریحSports and Recreation) 
 ( عمومیGeneral Community) 

 

( سٹی کے تمام معامالت میں شفافیت اور جواب دہی کو Community Grant Making Programکمیونٹی گرانٹ میکنگ پروگرام )
اور اس چیز  ہے ہوتیعکاسی فروغ دینے کے سٹی کے عزم کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کے ذریعے سٹی کے اہم اہداف کی 

کا ادراک ہوتا ہے کہ گرانٹس دے کر یہ سٹی کمیونٹی ان گروپس کی مدد کر رہا ہے جو غیر تجارتی بنیادوں پر چل رہے ہیں تاکہ وہ 
ان سرگرمیوں کو شروع کرسکیں یا جاری رکھ سکیں جن سے لوگوں میں آگہی پیدا ہو، وہ اپنے آپ پر فخر محسوس کریں اور سٹی 

 ر قائم ہو۔کا ایک مثبت تاث
 

( کے لیے درخواستیں جلد ہی وصول کی Community Grant Making Programکے کمیونٹی گرانٹ میکنگ پروگرام ) 5102

 کے اجالس میں پیش کی جائے گی۔ 5102دسمبر  9جائیں گی۔ اس پروگرام کی مکمل رپورٹ کونسل کے 

 

۔ کمیونٹی گرانٹ یہاں کلک کریںکی مکمل فہرست کے لیے ( کے وصول کنندگان Community Grantکے کمیونٹی گرانٹ ) 5102

ومات کے لیے براہ مہربانی مالحظہ کریں ( کے بارے میں مزید معلCommunity Grant Making Programمیکنگ پروگرام )

www.brampton.ca۔ 

 
نسلی پس منظر کے لوگ الگ الگ  519کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 99شامل ہیں جو 

میں افتتاح  5112جس کا  (Brampton Civic Hospital)ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم 

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو ک )ریں۔ 
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http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Documents/2015%20Community%20Grant%20-Making%20Program%20Grant%20Recipients.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

 
 

 
 

 

 رابطہ برائے میڈیا

 (Brian Stittleبرائن سٹٹل )
 سینیئرمیڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.2143 | brian.stitte@brampton.ca 
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