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 سٹی آف برامپٹن کمیونٹی گرانٹ پروگرام 
 کے لیے درخواستوں کا عمل اب کھال ہے

 
 

کمیونٹی گرانٹ پروگرام درخواستیں قبول کر رہا ہے۔ برامپٹن کمیونٹی گروہوں، اسپورٹس  2017سے،  2016ستمبر  15برامپٹن اونٹاریو: 
کلبز، ہمسائے کے رضاکارانہ گروہووں اور میلوں اور تقریبات کے منتظمین کے لیے میونسپل فنڈنگ دستیاب ہے۔ درج ذیل اسٹریمز میں 

مائینر جنرل کمیونٹی  2017پارک، تفریح اور میلے اور تقریبات منانا۔  درخواستیں قبول کی جا رہی ہیں: آرٹس اینڈ کلچر، اسپورٹس،
 ڈونیشنز جنوری میں قبول کی جائیں گی۔ 

 
 اہم تاریخیں: 

 کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے لیے درخواستوں کا عمل شروع ہوتا ہے 2017ستمبر  15
 (Community Information Sessionsکمیونٹی انفارمیشن سیشنز ) ∙ستمبر اور اکتوبر 

 درخواستوں کی آخری تاریخ ∙نومبر  1
 

 نیا کیا ہے؟ 
 کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے لیے درخواستیں آن الئین جمع کروائی جائیں گی۔  2017

 
 کمیونٹی کے لیے معلوماتی نشتیں اب واپس آ گئی ہیں! 

۔ برائے مہربانی نوٹ کریں کہ جگہ محدود ہونے کی ایک مرتبہ پھر درج ذیل اوقات اور مقامات پر کئی معلوماتی نشستیں فراہم کرے گا سٹی
 وجہ سے رجسٹریشن درکار ہے۔ 

 
 کمیونٹی کے لیے معلوماتی نشستیں: 

  ،ستمبر 19پیر ∙ ( سٹی ہال کنزرویٹریCity Hall Conservatory) ∙  9 -7رات 

 ،سٹی ہال کنزرویٹری ∙ستمبر  21 بدھ (City Hall Conservatory) ∙  9 – 7رات  

  ،ڈی 2سی اور  2ویسٹ ٹاور  –سٹی ہال  ∙ستمبر  27منگل (City Hall – West Tower 2C and 2D) ∙  9 -7رات  

  ،2سنچری گارڈنز روم  ∙ستمبر  29جمعرات (Century Gardens Room 2 دن )4 – 2 

 ڈی  2سی اور  2ویسٹ ٹاور  –سٹی ہال  ∙اکتوبر 3 ،پیر(City Hall – West Tower 2C and 2D) ∙  9 – 7رات 

 ڈی  2سی اور  2ویسٹ ٹاور  –سٹی ہال  ∙اکتوبر 5 ،بدھ(City Hall – West Tower 2C and 2D) ∙  9 – 7رات 

 ڈی  2سی اور  2ویسٹ ٹاور  –سٹی ہال  ∙اکتوبر 11 ،منگل(City Hall – West Tower 2C and 2D) ∙  9 – 7رات 

 ،1کمیونٹی روم  –برامپٹن ساکر سینٹر  ∙اکتوبر 13 جمعرات (Brampton Soccer Centre – Community Room 1 )∙ 
 4 – 2دن 

 ڈی  2سی اور  2ویسٹ ٹاور  –سٹی ہال  ∙اکتوبر 17 ،پیر(City Hall – West Tower 2C and 2D) ∙  9 – 7رات 

 جم آرچڈیکن ریک سنٹر آڈیٹوریم  ∙اکتوبر 19 ،بدھ(Jim Archdekin Rec Centre Auditorium) ∙  9 – 7رات 

 ڈی  2سی اور  2ویسٹ ٹاور  –سٹی ہال  ∙اکتوبر 25 ،منگل(City Hall – West Tower 2C and 2D) ∙  9 – 7رات 

 ڈی  2سی اور  2ویسٹ ٹاور  –سٹی ہال  ∙اکتوبر 27 ،جمعرات(City Hall – West Tower 2C and 2D) ∙  9 – 7رات 
 

  پر دستیاب ہے www.brampton.caکی ویب سائیٹ گرانٹ کے متعلق معلومات سٹی 

 
 سٹی کمیونٹی گرانٹ پروگرام شہر کے تمام کاموں میں غیر جانبداری اور احتساب کو بڑھانے کے کونسل کے عزم کی حمایت کرتا ہے۔ یہ 

مصلحتی اہداف کے ساتھ الئین میں ہے اور سمجھتا ہے کہ گرانٹ دینے سے، سٹی غیر منافع بخش کمیونٹی گروہوں کو ایسی سرگرمیاں کے 
پیدا کرنے یا جاری رکھنے میں معاونت فراہم کر رہا ہے، جو آگاہی بڑھاتی ہیں، فخر پیدا کرتی ہیں اور شہر کی ایک مثبت تصویر کی 

 نشوونما کرتی ہیں۔ 
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الگ  209نے والے مختلف زبانیں بول 89کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں : بارے میں( کے Bramptonٹن )پکچھ برام

 ےہیں اور یہاں ک میسرتفریح کے نادر مواقع کے لیے ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں Bramptonالگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل ہیں۔ برامپٹن )

میں  2007جس کا افتتاح  (Brampton Civic Hospital)ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل ہوتا کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں کا شمار نظام  ےٹرانسپورٹ ک

ہے۔ مزید معلومات کے لیے شمار ہوتا ہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں حصایک کا  (William Osler Health System)ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم 

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 

 

 

 

 
 رابطہ برائے میڈیا

 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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