
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેસ્થાનનક કલાકારો અન ેનફો ન રળનારી સસં્થાઓન ે

સહાયતા કરવા અનદુાન (ગ્રાન્ટ) અરજીઓ મળેવવાનુ ંશરૂ કયુું 
  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ઓક્ટોબર 4, 2021) – આજથી શરૂ કરીને, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન મહત્વપરૂ્ણ કાયણક્રમો અને સવેાઓ નવતરરત કરવા 

બ્રેમ્પટન-નસ્થત નફો ન રળનારી સસં્થાઓન ેસહાયતા કરવા એક ગ્રાન્ટ અન ેબીજી ગ્રાન્ટ સ્થાનનક કલાકારોને COVID-19 વૈનવવક 

મહામારીમાંથી રરકવર થવામાં મદદરૂપ થવા, એમ બ ેસામુદાનયક ગ્રાન્ટ તકો માટ ેઅરજીઓ સ્વીકારી રહ્ું છે. 

 

એડવાન્સ બ્રમે્પટન ફડં 

$600,000 સામુદાનયક ગ્રાન્ટ કાયણક્રમ પાત્રતા ધરાવતી બ્રેમ્પટન-નસ્થત નફો ન રળનારી અથવા ધમાણદા સંસ્થાઓને ભંડોળ પૂર ંપાડ ેછે જેથી 

તેઓ સમુદાયની જરૂરરયાતોને પહોંચી વળતા કાયણક્રમો અન ેસવેાઓ આપી શક.ે 

 

ત્રર્ ભંડોળ પ્રવાહો છે: 

• ઊભરી રહલેો (ઇમર્જીંગ) - નવા અન ેનવીન પ્રોજેક્્સ માટ ે$5,000 જેટલંુ અનુરૂપ ભંડોળ પૂર ંપાડ ેછે. આ પ્રવાહ ઓક્ટોબર 4 

થી 29 સુધી ખુલ્લો છે. 

• નવકાસશીલ (ડવેલપપગં) - બ્રેમ્પટનમા ંઓછાંમા ંઓછો એક વખત ચાલ્યો હોય તવેા કાયણક્રમો માટ ે$12,500 જેટલંુ ભંડોળ પરૂં પાડે 

છે. આ પ્રવાહ ઓક્ટોબર 4 થી નવેમ્બર 29 સુધી ખુલ્લો છે. 

• નવસ્તરર્ (એનમ્લલફાઇંગ) - બ્રેમ્પટનમાં ઓછામંાં ઓછો બ ેવખત ચાલ્યો હોય તવેા પ્રોજેક્્સ માટે $25,000 જેટલંુ ભંડોળ પરૂં 

પાડ ેછે. આ પ્રવાહ ઓક્ટોબર 4 થી નવેમ્બર 29 સુધી ખલુ્લો છે. 

ભંડોળના તમામ પ્રવાહો માટનેી અરજીઓ વર્ણ 2022 મા ંથનારા પ્રોજેક્્સન ેસંબંનધત રહેશે. સમાનવષ્ટ નફો ન રળતી સંસ્થાઓ, નોંધાયેલી 

ધમાણદા સંસ્થાઓ અન,ે ઊભરી રહલેો પ્રવાહ, અસગંરિત નફો ન રળનારા સમૂહો સનહત, બ્રમે્પટન રહવેાસીઓ માટે સવેાઓ પૂરી પાડનાર માટે 

ગ્રાન્્સ ખલુ્લી મૂકવામાં આવી છે. દરેક ભંડોળ પ્રવાહો માટે, અરજદારોએ કાઉનન્સલની અગ્રતાની એ પરરભાર્ા પસંદ કરવી રહી જે તઓેના 

પ્રોજેક્ટને શે્રષ્ઠતમ અનુરૂપ હોય. 

રસ ધરાવતી સંસ્થાઓને અરજી પ્રરક્રયા પર વર્ચયુણઅલ માનહતી સત્રોમા ંહાજર રહવેા આમંનત્રત કરવામાં આવે છે: 

• ઓક્ટોબર 7 – ઇમર્જીંગ ફંડ માનહતી સત્ર 

• ઓક્ટોબર 14 – ડવેલપપગં ફંડ માનહતી સત્ર 

• ઓક્ટોબર 21 – એનમ્લલફાઇંગ ફંડ માનહતી સત્ર  

સ્થાનનક નફો ન રળનારી અન ેધમાણદા સંસ્થાઓન ેવધુ સહાયતા કરવા, એડવાન્સ બ્રેમ્પટન ફંડે રાયરસન યુનનવર્સણટીની જી. રમેન્ડ ચાન્ગ સ્કૂલ 

ઑફ કનન્ટન્યુઇંગ એજ્યુકેશન સાથ ેભાગીદારી કરી છે જેઓ નફો ન રળનારા ક્ષતે્રના નવકાસ માટે વકણશોલસ ચલાવશ ેજે સંસ્થાઓન ેતેઓની 

ક્ષમતા નવસ્તારવા અન ેજે તે ક્ષતે્રનું નશક્ષર્ અન ેઆવડતો ઊભી કરવામા ંમદદ કરવા પર ધ્યાન આપશ.ે વકણશોલસ નવમે્બરમા ંચાલશ.ે નવગતો 

વેબસાઇટ પર છે, brampton.ca/abf 

https://www.brampton.ca/en/city-hall/council-priorities/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx


 

 

કલાકારો માટ ેનવુ ંCOVID-19 રરકવરી ફડં 

આ વર્ ેનવું, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન અન ેઆ્સણ, કલ્ચર એન્ડ રક્રએરટવ ઇન્ડસ્રી ડવેલપમેન્ટ એજન્સી (ACCIDA) ન ેકલાકારો માટ ે

COVID-19 રરકવરી ફંડ શરૂ કરવામા ંખુશી થાય છે, આ એક અજોડ કાયણક્રમ ઓન્ટેરરયોમાં મહામારીમાંથી રરઓપન અને રરકવર થવાની 

શરૂઆત થઇ રહી છે ત્યાર ેબ્રેમ્પટનના રચનાત્મક ક્ષેત્રન ેસહાયરૂપ થશ.ે આ કાયણક્રમ કલાકારો અન ેકળા સંસ્થાઓ માટે વર્ણ 2020 ના ં

COVID-19 રરનલફ ફંડનું નવસ્તરર્ છે. 

 

એકલદોકલ કલાકારો મહામારીના પગલ ેપોતાની રચનાત્મક પ્રથાન ેનસ્થરતા આપવા, અનુકૂળ બનવા, કે પનુઃનનમાણર્માં મદદ માટ ે$2,000 

સુધી મેળવવા અરજી કરી શક ેછે. એકલદોકલ કલાકારોની અરજીઓ ઓક્ટોબર 4 થી શરૂ કરીને કા ંતો વર્ણ 2021 ના ંઅંત સુધી અથવા તો 

ઉપલબ્ધ ભંડોળ પૂરં થાય ત્યા ંસધુી સ્વીકારવાનું અનવરત ધોરર્ે ચાલુ રહેશે. ઉપલબ્ધ ભંડોળની કુલ રકમ $100,000 છે. 

 

માનહતી સત્રો અરજી જરૂરરયાતોની સમીક્ષા કરવા કલાકારો અન ેસભંનવત અરજીકતાણઓ માટ ેપર્ યોજવામા ંઆવશ.ે નવગતો અહીં છે. 

• શુક્રવાર, ઓક્ટોબર 22, સાંજે 06:30 થી રાત્ર ે8 વાગ્યા સુધી 

• સોમવાર, નવેમ્બર 22, સાજેં 06:30 થી રાત્ર ે8 વાગ્યા સુધી 

બ્રમે્પટનમા ંનવકાસશીલ રચનાત્મક કારરકદીઓ 

સ્થાનનક કલાકારોન ેવધુ સહાયતા કરવા, WorkInCulture (વકણ-ઇન-કલ્ચર) સાથનેી ભાગીદારીમા ંACCIDA ગ્રોઇંગ રક્રએરટવ કરેીયસણ ઇન 

બ્રેમ્પટન વકણશોપ રજૂ કરશ,ે જે કલાકારો અને કળા ક્ષેત્રના કામદારો માટ ેમફત વ્યાપક 10-સત્રનો વ્યવસાનયક નવકાસ વકણશોપ ચલાવશ.ે દર 

અિવારડયે, સહભાગીઓ પાસ ેપારસ્પરરક આપલે પ્રવૃનિઓ, નટેવર્કુંગ તકોમા ંભાગ લેવાની, નનષ્ર્ાત સલાહ મેળવવાની અન ેડ્રોપ-ઇન 

સત્રોમા ંહાજર રહવેાની તક હશ ેજેથી તેઓ પોતાની રચનાત્મક કારરકદીઓન ેઆગળ વધારવા પોતાન ેજરૂરી સાધનો મેળવી શક.ે નવગતો 

વેબસાઇટ પર જુઓ, accida.ca 

શુ ંઅરજી કરવામા ંરસ છે? 

માનહતી સત્રો માટે નોંધર્ી કરવા અન ેનવગતો, પાત્રતા અન ેએડવાન્સ બ્રેમ્પટન ફંડ અન ેCOVID-19 આર્ટણસ્ટ રરકવરી ફંડ, બનંે અરજી 

માનહતી માટ ેનોંધર્ી કરાવવા વબેસાઇટ જુઓ, brampton.ca/communitygrants 

અવતરર્ો (ક્વૉ્સ): 

“અગાઉ ક્યારેય કરતા વધાર ેહવ,ે સમુદાયન ેવધાર ેસારી રીતે સવેા આપવા અન ેCOVID-19 મહામારીમાંથી રરકવરીમા ંમદદ માટ ેઆપર્ા ં

કલાકારો અને નફો ન રળનારી સંસ્થાઓન ેઆપર્ી સહાયતાની જરૂર છે. બ્રેમ્પટન તકો આપતુ ંશહેર છે, અને આપર્ી નફો ન રળનારી 

સંસ્થાઓન ેએડવાન્સ બ્રમે્પટન ફંડથી મળતો લાભ અન ેતેની અનવરત સફળતા જોઇને હંુ ખુશ છંુ. મન ેએકલદોકલ કલાકારો માટ ેઆ નવી તક 

રજૂ કરવામાં પર્ ખુશી થાય છે. બ્રેમ્પટનનો રચનાત્મક સમુદાય મહામારીથી નોંધપાત્ર રીતે પ્રભાનવત થયો છે, અન ેહંુ આશા રાખંુ છંુ ક ેઆ 

તકથી તેઓન ેઆગળ વધવામા ંઅને રરકવરી શરૂ કરવામા ંમદદ મળશ.ે” 

- પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“મને એડવાન્સ બ્રેમ્પટન ફંડ માટે અરજીઓ મેળવવાનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ થતો જોવામાં ખુશી થય છે અન ેહંુ બ્રેમ્પટનની નફો ન રળનારી બધી 

સંસ્થાઓન ેઅરજી કરવા પ્રોત્સાનહત કર ંછંુ. નફો ન રળનારા ક્ષેત્ર દ્વારા આપર્ાં સમુદાય માટે કરાતંુ કામ અર્મોલ છે, ખાસ કરીન ેઆપર્ે 

મહામારીથી રરકવર થઇ રહ્ાં છીએ ત્યાર.ે આ ભંડોળની તક બ્રમે્પટનન ેઆરોગ્યપ્રદ અન ેસુરનક્ષત શહરે બનાવવામા ંફાળો આપવામા ંમદદરૂપ 

થાય છે.” 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/COVID-19-Recovery-Fund-for-Artists.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.workinculture.ca/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C54a123ba1c434afa728e08d98765357e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637689691022329902%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLC
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Welcome.aspx


 

 

- હરરકરત પસંહ (Harkirat Singh), સીટી કાઉનન્સલર, વોર્ડસણ 9 અન ે10; પ્રમુખ, કોપોરેટ સર્વણસીસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“મને બહુ ગૌરવ થાય છે કે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન અને આ્સણ, કલ્ચર એન્ડ રક્રએરટવ ઇન્ડસ્રી ડેવલપમને્ટ એજન્સી આ ભંડોળની તક આપશ ે

જેનાથી આપર્ા ંકલાકારોને મહામારીમાંથી રરકવર થવા અને ખીલવા જરૂરી મદદ મળી રહેશે. બ્રમે્પટનના કલાકારો COVID-19 થી 

નોંધપાત્ર રીતે પ્રભાનવત થયા છે, અન ેબ્રેમ્પટનની રચનામા ંમહત્વ ફાળો આપનાર તરીક,ે આ તક સહાયતા માટ ેઉપલબ્ધ હોવાનુ ંજોવુ ંઉિમ 

છે.” 

- રોનવના સાન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેનશક કાઉનન્સલર, વૉર્ડસણ 1 અન ે5; ઉપ-પ્રમુખ, કોપોરેટ સર્વણસીસ, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન; કાઉનન્સલ પેનલના સભ્ય, આ્સણ, કલ્ચર એન્ડ રક્રએરટવ ઇન્ડસ્રી ડેવલપમને્ટ એજન્સી 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની સાંસ્કૃનતક સેવાઓની ટીમ કલાકારો માટે એડવાન્સ બ્રેમ્પટન ફંડ અન ેCOVID-19 રરકવરી ફંડ જેવી તકો આપીને 

આપર્ા ંસમુદાયન ેસહાયરૂપ થવા સમર્પણત છે. હંુ આ ભંડોળ પ્રવાહો મેળવવામા ંરસ ધરાવતી દરેક વ્યનક્તન ેમાનહતી સત્રોમા ંભાગ લેવા અન ે

પોતાની અરજીઓ રજૂ કરવા પ્રોત્સાનહત કર ંછંુ.” 

- ડેનવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડનમનનસ્રેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 

વમરડયા સાંપકદ  : 
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