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2016 ਕਮਿਉਮਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਗੋ੍ਰਾਿ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਿ 

 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਟੰਗ ਟ ਿੱ ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਸਟੀ ਕਾਉਂਟਸਲ ਨੇ 2016 ਕਟਮਉਟਨਟੀ ਗਰਾਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੰ  ਪਰ ਾਨਗੀ ਟਦਿੱ ਤੀ। ਇਹਨਾਂ 
ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਕਲਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਟਿਆਚਾਰ, ਖੇਡਾਂ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (ਟ ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ 
ਗਤੀਟ ਧੀਆਂ), ਟਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਮਾਮ ਲੀ ਸਧਾਰਨ ਿਾਈਚਾਰਕ ਦਾਨ। 
 
ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਟਮਤੀ 8 ਫਰ ਰੀ 2016 ਹੈ।  
 
2016 ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਟਮਉਟਨਟਸਪਲ ਫੰਟਡੰਗ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਟਹਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਈਚਾਰਕ ਸਮ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਿੱ ਬਾਂ, ਨੇਬਰਹੁਡ  ਾਲੰਟੀਅਰ 
ਗਰ ਪਾਂ, ਅਤੇ ਟਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਟਜਤ ਕਰਨ  ਾਟਲਆਂ ਲਈ ਖੁਿੱਲਹੀ ਹੈ: ਪਰੋਜੈਕਟ, ਟਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਮਾਮ ਲੀ ਪ ੰ ਜੀਗਤ, ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ 
ਿਾਈਚਾਰਕ ਦਾਨ। ਹੁਣ 2016 ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਟਹਤ ਟਬਨੈਕਾਰ ਆਪਰੇਟਟੰਗ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਟਮਉਟਨਟੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਟਕਉਂਟਕ ਇਹ 
ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਟਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ, ਸ ਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਫੰਟਡੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਜਹੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਟਹਲਾਂ 
ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਟਮਲਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਢੁਕ ੀਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲੜੀ ਟ ਿੱ ਚ ਿੇਜ ਟਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।  
 
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਟ ਿੱ ਚ ਟਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱ ਖਣ  ਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ  ੈਸਟ ਟਾ ਰ ਟ ਿੱ ਚ ਟਸਟੀ ਹਾਲ ਟ ਖੇ 12, 20 
ਅਤੇ 28 ਜਨ ਰੀ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 6:30  ਜੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਟਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
 
ਸੋਮ ਾਰ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਟਸਟੀ ਦੀ  ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਜਿੱ ਥੇ ਫੰਟਡੰਗ  ਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਮ ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧਾਂ  ੀ ਹਨ।  
 
ਕਟਮਉਟਨਟੀ ਗਰਾਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਟਸਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਪਾਰਦਰਟਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਉਂਟਸਲ ਦੀ ਪਰਟਤਬਿੱ ਧਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਸਟੀ ਦੇ ਰਣਨੀਟਤਕ ਟੀਟਚਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਟਕ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਟਧਅਮ ਨਾਲ, ਟਸਟੀ, ਸ਼ਟਹਰੀ 
ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਟਹਰ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸ ੀਰ ਬਣਾਉਣ  ਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ  ਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਿਾਈਚਾਰਕ ਸਮ ਹਾਂ ਅਤੇ 
 ਾਲੰਟੀਅਰ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
 
2015 ਕਟਮਉਟਨਟੀ ਗਰਾਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਟਧਅਮ ਨਾਲ, ਕਾਉਂਟਸਲ ਨੇ 35 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਗਰਾਂਟਾਂ ਪਰ ਾਟਨਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ  ੰਡੀਆਂ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਲ 
$691,150 ਟਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2015 ਕਟਮਉਟਨਟੀ ਗਰਾਂਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਾਟਲਆਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਸ ਚੀ ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤ ੇਜਾਓ।  
 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਟ ਿੱ ਚ ਨੌ ਾਂ ਸਿ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਸ਼ਟਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ ਟ ਧ  ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਟਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਿਾਸ਼ਾ ਾਂ ਬੋਲਣ  ਾਲੇ 209  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਟਪਛੋਕੜਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਟਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਟਨ ਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ  ਾਟਲਆਂ ਨ ੰ  ਟ ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਟ ਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਟਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
 ਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆ ਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਟ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਟਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਟ ਿੱ ਚ ਖਟੋਲਹਆ ਟਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਸਟ ਕ ਹਸੋਟਪਟਲ, ਟ ਟਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਟਸਸਟਮ ਦਾ ਟਹਿੱ ਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਟਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੇ ਕਟਮਉਟਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਟ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton


 

 

 
 

 

ਿੀਡੀਆ ਸੰਪ੍ਰਕ 
ਬਰਾਇਨ ਸਟਟਟਲ (Brian Stittle) 

ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਟਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca    
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