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 ( کے مستحقین کی منظوریCommunity Grant Programکے کمیونٹی گرانٹ پروگرام ) 2016طرف سے کاؤنسل کی 
 

کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے  2016( نے Brampton City Councilبرامپٹن اونٹاریو: آج اپنے اجالس میں برامپٹن سٹی کاؤنسل )

(Community Grant Program)  475,692$سے زیادہ کی منظوری دے دی ہے۔ اس میں کمیونٹی گروپس کے لیے  690,000$کے لیے 

ہے۔  درخواستوں کے نتیجے میں دی جارہیکی دیگر صورتوں میں گرانٹ شامل ہے جو اس پروگرام کو دی گئی  172,795$کی نقد رقم اور 

 گروپس کے لیے گرانٹ کی منظوری دی گئی ہے۔ 47اس سال 
 

( شامل نہیں جس کے لیے درخواستیں وصول کی جا Minor Community Donations Grantں مائینر کمیونٹی ڈونیشنز گرانٹ )اس می

درخواستوں کی منظوری دی جا چکی تھی جو کہ  75( کی Minor Community Donationرہی ہیں۔ یکم مئی تک مائینر کمیونٹی ڈونیشن )

 کی کل نقد رقم کے برابر ہے۔ $57,000

 

 Community Grant Makingکے کمیونٹی گرانٹ میکنگ پروگرام ) 2016( نے Brampton City Councilبرامپٹن سٹی کاؤنسل )

Program فروری تھی۔ 8دسمبر کو دی تھی۔ درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ  9( کی منظوری پچھلے سال 

 

 neighbourhoodرضاکار گروپس )محلے کی سطح کے یلوں کے کلبز، برامپٹن کے کمیونٹی گروپس، کھ نگفنڈیہ بلدیہ کی طرف سے 

volunteer groups فنون لطیفہ اور ثقافت، : دستیاب تھیزمروں میں کے لیے فنڈنگ کے چار (، اور تہواروں اور تقریبات کے منتظمین

 (۔Minor General Community Donationsکھیل، پارکس اور تفریح، تہوار اور دوسری تقریبات؛ مائنر جنرل کمیونٹی ڈونیشنز )

 

( سٹی کے تمام کاموں میں زیادہ شفافیت اور جواب دہی النے کے کاؤنسل کے Community Grant Programکمیونٹی گرانٹس پروگرام )

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

طرف سے غیر منافع بخش کمیونٹی گروپس اور رضاکارانہ تنظیموں کی ان تقریبات اور پراجیکٹس میں مدد کی جائے جو شہر کے فخر کو 

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

ید معلومات کے لیے براہ مہربانی مالحظہ کریں ( کے متعلق مزCommunity Grant Making Programکمیونٹی گرانٹ میکنگ پروگرام )

www.brampton.ca۔ 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا 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 ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)ہاسپٹل  نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک

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

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

 

 

 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 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
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