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 ( کے متعلق معلوماتی سیشنزCommunity Grant Programکے کمیونٹی گرانٹ پروگرام ) 6102
 

( کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا سلسلہ جاری Community Grant Programکے کمیونٹی گرانٹ پروگرام ) 6102برامپٹن، اونٹاریو: 

ہے۔ سٹی کی طرف سے پروگرام اور درخواستیں دینے کے عمل کے مراحل کے بارے میں فراہم کردہ معلومات کی وضاحت اور درخواست 

تی سیشنز منعقد جمع کرانے کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرنے کے لیے ممکنہ درخواست گزاروں کے لیے سٹی کی طرف سے معلوما

( کے اندر منعقد West Tower( میں ویسٹ ٹاور )City Hallپر سٹی ہال ) 6:30جنوری کو شام  68اور  61، 06کیے جا رہے ہیں۔ یہ سیشنز 

 کیے جائیں گے۔ ان میں شمولیت کے لیے رجسٹریشن کی ضرورت نہیں۔

 

( کے لیے streamsروری ہے۔ درخواستیں مندرجہ ذیل شعبوں )ف 8کے پروگرام کے لیے درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ  6102

دوسری تہوار اور ، (Sports, Parks & Recreationکھیل، پارکس اور تفریح )، (Arts & Cultureفن اور ثقافت )وصول کی جا رہی ہیں: 

 Minor General Communityعطیات )کمیونیٹیز کے لیے کم مالیت کے عمومی ، اور (Festivals & Celebration Events) تقریبات

Donations) 

 

 neighbourhoodبرامپٹن کے کمیونٹی گروپس، کھیلوں کے کلبز، مقامی رضاکار گروپس )کے لیے بلدیہ کی طرف سے کے پروگرام  6102

volunteer groups پراجیکٹس، تہوار  :ے گیرقم فراہم کی جائمندرجہ ذیل زمروں میں کے لیے (، اور تہواروں اور تقریبات کے منتظمین

 اور تقریبات، کم مالیت کا سرمایہ اور کمیونٹی کے لیے عمومی نوعیت کے عطیات۔

 

( سٹی کے تمام کاموں میں زیادہ شفافیت اور جواب دہی النے کے کاؤنسل کے Community Grant Programیہ کمیونٹی گرانٹ پروگرام )

ف کے مطابق ہے اور اس میں اس چیز کا دھیان رکھا گیا ہے کہ گرانٹس مہیا کر کے سٹی عزم کی تائید کرتا ہے۔ یہ سٹی کے بنیادی اہدا

تقریبات منعقد کرنے اور پراجیکٹس مکمل کرنے ان غیر منافع بخش کمیونٹی گروپس اور رضاکار تنظیموں کی مدد کر سکے جو شہر کے 

 فخر کو بلند کرتے ہیں اور شہر کا ایک مثبت امیج پیش کرتے ہیں۔

 

اور ترتیب دیے گئے معلوماتی سیشنز کے لیے براہ مہربانی مالحظہ  (Community Grant Programکے کمیونٹی گرانٹ پروگرام ) 6102

 ۔www.brampton.caکریں 

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  612کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

 ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کاBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 82ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  6112جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caمات کے لیے کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلو (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 
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 رابطہ برائے میڈیا

 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

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
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

