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 کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے ذریعے تبدیلی النے کے لیے سرمایہ کاری کر رہی ہے 2018سٹی کونسل 

  

غیر منافع بخش تنظیموں کو فنڈ فراہم کرنے کے  کی روگرام کے ذریعے برامپٹنکمیونٹی گرانٹ پ 2018سٹی آف برامپٹن  –برامپٹن، آن 
 کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔  850,000لیے $

، کھیلوں کی سیاحت کی تقریبات، تہواروں، جس سے نئے ہے کی منظوری دی وںپراجیکٹس اور پروگرام 34کونسل نے سٹی  اس سال
تفریحی پروگراموں، فنون اور ثقافت کے پروگراموں اور ساتھ ہی ساتھ دوبارہ ہونے والی تقریبات میں پرجوش تبدیلیوں میں معاونت ملے 

ور کمیونٹی کے سے شہر کے ثقافتی تنوع میں اضافہ ہو گا اور شہری فخر ا یک مثبت توانائی پیدا کرے گی، جسگی۔ یہ سرمایہ کاری ا
 ساتھ وابستگی پیدا ہو گی۔ 

  جا سکتی ہے۔ یہاں پائیاسپورٹ کیے گئے پروگراموں کی ایک مکمل فہرست 

کی  عالقوںموجود میں نئی، نیبرہُڈ انیشیئیٹوز اسٹریم ایسے پراجیکٹس کو معاونت فراہم کرتی ہے، جن کا مقصد برامپٹن میں  2018جنوری 
  تک پورا سال درخواستیں وصول کی جاتی ہیں۔  کے حصولہے۔ ساالنہ فنڈنگ  فروغ دیناکو  تعمیر و ترقی

 ۔مالحظہ فرمائیں www.brampton.caسٹی کے گرانٹ پروگراموں کے متعلق مزید معلومات کے 

 اقتباس:

"سٹی کا کمیونٹی گرانٹ پروگرام ایک اہم سرمایہ کاری ہے، جو کمیونٹی کی تنظیموں کو نئے اور اضافہ شدہ تجربات پیش کرنے میں مدد 
منانے کے مزید مواقع فراہم کرتا اس میں خوشیاں اور  کرنے ، تالشکرنے رہائشیوں اور سیاحوں کو ہمارے شہر کو دریافت اوردیتا ہے، 

 ہے۔"

 ڈا جیفریمیئر لن -

-30- 

 
ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم  علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور
 م برامپٹن کو ایک ایسے مربوطمتنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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