ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

2019 ਕਰਿਉਰਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਗ੍
ੋ ਰਾਿ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਪ੍
ੈਂ ਟਿ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿ ਸ਼
ੇ ਕਰਿਾ

ਰਿਟੀ ਤੋਂ ਫੰ ਰਿਗ੍ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਿਿੱਬ੍ੇ ਿੰ ਗ੍ਠਿਾਂ ਿੰ ਿਿਜਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗ੍ਈ।

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ, ਓਿਟੈਰੀਓ (3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019) – ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਿੇ 2019 ਕਰਿਉਰਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਿ (2019
Community Grant Program) ਲਈ 90 ਅਰਜੀਆਂ ਿਿਜਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿ। ਇਹ 2018 ਰ ਿੱ ਚ ਿਿਜਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਿੰ ਰਿਆ ਤੋਂ ਦੋ ਗ੍ੁਣਾ
ਤੋਂ ੀ ਿੱ ਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ 34 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਿਾਂ ਿੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਿਲੀਆਂ ਿਿ।
13 ਦਿੰ ਬ੍ਰ, 2018 ਤੋਂ 31 ਜਿ ਰੀ, 2019 ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਇਿਟੇਕ ਰਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਕੁਿੱ ਲ 106 ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਿਤਾ ਰਿਲੇ ਿਿ, ਜੋ ਰਪ੍ਛਲੇ ਿਾਲ ਜਿਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਅਰਜੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਾਧਾ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਿਜਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੁਿੱ ਲ ਫੰ ਰਿੰ ਗ੍ ਿੁਿੱ ਲ $1,530,752.79 ਹੈ, ਜੋ $967,000 ਦੇ
ਬ੍ੁਰਿਆਦੀ ਿੰ ਚਾਲਿ ਬ੍ਜਟ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਹੈ। ਾਧ ਫੰ ਿ, ਕਰਿਉਰਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਿ ਿਰਪ੍ਲਿ ਰਰਜਰ (Community Grants Surplus Reserve) ਰ ਿੱ ਚੋਂ
ਕਿੱ ਢੇ ਜਾਣਗ੍ੇ।
ਕਰਿਉਰਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਿ, ਯੋਗ੍ ਿੰ ਗ੍ਠਿਾਂ ਿੰ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਿ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿੰ ਹਾਿਲ ਕਰਿ, ਿੰ ਗ੍ਠਿਾਤਿਕ ਿਿਰਿੱ ਥਾ ਧਾਉਣ
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਿਰਿਾਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਦੇ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਰ ਿੱ ਚ ਯੋਗ੍ਦਾਿ ਪ੍ਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਿਰਹਯੋਗ੍ ਰਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਰਤਓਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਿਾਂ, ਕਲਾ
ਅਤੇ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਿਾਂ, ਿਪ੍ੋਰਟ ਟਰਰਜਿ ਦੀ ਿੇਜਬ੍ਾਿੀ ਅਤੇ ਿਿਪ੍ਰਚਾ ੇ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀ ਿ ਲਈ ਫੰ ਰਿੰ ਗ੍ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਿੇਬ੍ਰਹੁਿੱ ਿ
ਇਰਿਸ਼ੀਏਰਟ ਿ (Neighbourhood Initiatives) ਲਈ ੀ ਇਿੱ ਕ ਫੰ ਰਿੰ ਗ੍ ਸ਼ਰੇਣੀ ਹੈ, ਰਜਿ ਾਿਤੇ ਹਰ ਿਹੀਿੇ ਕੈਲੰਿਰ ਿਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਿੱ ਕ ਜਾਂ ਿਾਰੇ ਫੰ ਿ
ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤਿੱ ਕ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਅਰਜੀਆਂ ਿ ੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ।
ਿੇਅਰ ਪ੍ੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਿ ਿੇ ਰਕਹਾ, “ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਰ ਿੱ ਚ ਅਰਜਹੇ ੰ ਿ-ਿੁ ੰ ਿੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੰ ਗ੍ਠਿ ਹਿ, ਜੋ ਿਾਿੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ ਜੀ ਿ ਦੇ ਿਾਰੇ ਪ੍ਿੱ ਿਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰ
ਕਰਿ ਲਈ ਿਹਿੱ ਤ ਪ੍ਰਿ ਕੰ ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ। ਿਾਿੰ ਿੁਸ਼ੀ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਕਰਿਉਰਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਿਾਂ ਿੰ ਗ੍ਠਿਾਂ ਿੰ ਿਰਹਯੋਗ੍ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਾਂ, ਭਾਈ ਾਲੀਆਂ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਰ ਿੱ ਚ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਿੋਜੈਕ ਰ ਿੱ ਚ ਯੋਗ੍ਦਾਿ ਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਿਾਰੇ ਰਬ੍ਿੈਕਾਰਾਂ ਿੰ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਿਰਥਤੀ ਦੇ ਿਬ੍ੰ ਧ ਰ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਿਿਜਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਕਰਾਰਿਾਰਿਆਂ ਾਿਤੇ ਕੋਆਰਿੀਿੇਟ
ਕਰਿ ਲਈ ਿੰ ਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗ੍ਾ। ਇਿ ੇਲੇ ਰਿਟੀ ਕਰਿਉਰਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਿ ਦੀ ਿਿੀਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਾਲ ਹੀ ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਰਬ੍ਿੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਟੇਕਹੋਲਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਿੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਦੀ ਆਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਿ ਆਉਣ ਾਲੇ ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲੋ ੜ ਲਈ ਰਕ ੇਂ
ਅਿੁਕਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।
ਿਿਜਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਿਚੀ ਲਈ, ਕਰਿਉਰਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਿ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਿੇਬ੍ਰਹੁਿੱ ਿ ਇਰਿਸ਼ੀਏਰਟ ਿ
ਫੰ ਰਿੰ ਗ੍ ਿਟਰੀਿ ਾਿਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ, www.brampton.ca/communitygrants ਤੇ ਜਾਓ।

-30ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਿਾਿੰ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
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