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ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ 2018 ਕਸਮਉਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਗੋ੍ਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਅਿਰ  
ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈ

  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ, ਓਿਟੈਰੀਓ – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ (City of Brampton) 2018 ਕਸਮਉਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ (Community Grant Program) 

ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਸਵਿੱ ਚ ਿਸਿਤ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਿਿਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਸ ੰਗ੍ ਸਵਿੱ ਚ $850,000 ਦਾ ਸਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਿ ਿਾਲ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ (City Council) ਿੇ ਿਵੇਂ ਸਤਓਹਾਰਾਂ, ਖੇ  ਟੂਸਰਜ਼ਮ ਿਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਿ (ਮਿਪ੍ਰਚਾਵਾ) ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਸਮੰਗ੍, ਕਲਾ 
ਅਤੇ ਿੰਿਸਕਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ, ਹਰ ਿਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਿਮਰਿਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 34 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਿੰੂ ਮਿਜ਼ਰੂੀ ਸਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਿਿੱ ਸਭਆਚਾਰਕ ਜੋਸ਼ੀਲੇਪ੍ਣ ਿੰੂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਸਹਰੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ 
ਸਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰੇਗ੍ਾ। 

ਿਮਰਸਿਤ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੂ੍ਰੀ ਿੂਚੀ found here (ਇਿੱਿੇ ਦੇਖੀ) ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।  

ਜਿਵਰੀ 2018 ਸਵਿੱ ਚ ਿਵੀਂ, ਗ੍ਵਾਂਢ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪ੍ਸਹਲਕਦਮੀ (ਿੇਬ੍ਰਹੁਿੱ  ਇਿਸ਼ੀਏਸਟਵ) ਿਟਰੀਮ (Neighbourhood Initiatives Stream) ਉਹਿਾਂ 
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਿਮਰਿਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਿਾਂ ਗ੍ਵਾਂਢਾਂ ਿੰੂ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਿੰਚਾਸਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਦਾ ਸਵਕਾਿ ਕਰਦੇ ਹਿ। 
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂ੍ਰਾ ਿਾਲ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਿਾਲਾਿਾ ਫੰਸ ੰਗ੍ ਵੰ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਹਵਾਲਾ: 

“ਸਿਟੀ ਦਾ ਕਸਮਉਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਿ ਸਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ (ਸਵਜੀਟਰਾਂ) ਿੰੂ ਿਾ ੇ ਸ਼ਸਹਰ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਿ, ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰਿ ਅਤੇ ਜਸ਼ਿ ਮਿਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਵੇਂ ਅਤੇ ਸਵਿਸਤਰਤ ਅਿੁਭਵ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੰਗ੍ਠਿਾਂ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

- ਮੇਅਰ ਸਲੰ ਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 
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http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Documents/2018%20Community%20Grant%20Program%20Approved%20Funding.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Documents/2018%20Community%20Grant%20Program%20Approved%20Funding.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Welcome.aspx


 

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਵਿੱ  ਾ ਿਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਦੇ ਿਾਲ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੰਗ੍ਠਿ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਿਾ ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਿੌਜਵਾਿ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਿੰੂ ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਿ। ਸਿਵੇਸ਼ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪ੍ੀ ਿਫਲਤਾ ਿੰੂ ਅਿੱ ਗੇ੍ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਿੇ ਾ ਦੇ ਿਵੀਿਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵਿੱ ਚ ਿਸਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਿ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬ੍ਣਿ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਿੰੂ ਅਿੱ ਗੇ੍ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਿਵੀਿਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਿੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
  

 
ਮੀ ੀਆ ਿੰਪ੍ਰਕ 

ਿੈਟਲੀ ਿਟੋਗ੍ਸ ਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀ ੀਆ ਕੋਆਰ ੀਿੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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