
 

 

 

 

13 ਦਸੰਬਰ, 2018   

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 2019 ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਗਰਰਾਂਟ ਪਰੋਗਰਰਿ ਲਈ ਅਰਜੀ 

 ਪਰਮਕਮਰਆ ਹਣੁ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਗਈ ਹੈ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton), 2019 ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗਰਰਾਂਟ (2019 Community Grant) ਪਰੋਗਰਰਿ ਰਰਹੀ ਾਂ 

ਸਥਰਨਕ ਭਰਈਚਰਰਕ ਸੰਗਠਨਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਿੱਤੀ ਸਹਰਇਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਹਨਰਾਂ ਗੈਰ-ਿੁਨਰਫਰ ਸੰਗਠਨਰਾਂ ਅਤ ੇਰਸਿਸਟਰਡ ਚੈਸਰਟੀਿ (ਦਰਨ 

ਸੰਸਥਰ ਰਾਂ) ਨ ੰ  31 ਿਨ ਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਪਸਹਲਰਾਂ ਫੰਸਡੰਗ  ਰਸਤ ੇਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਦਰ ਸਦਿੱਤਰ ਿਰਾਂਦਰ ਹੈ, ਿੋ ਪਰੋਗਰਰਿ ਦੀਆਾਂ ਫੰਸਡੰਗ ਸਟਰੀਿਸ (ਫੰਸਡੰਗ 

ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ) ਸ ਿੱਚ ਆਉਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।  
 

ਫੰਮ ੰਗ ਸਟਰੀਿਸ  

 ਸਤਉਹਰਰ ਅਤ ੇਸਿਰਗਿ (ਫੈਸਟੀ ਲਸ ਐਾਂਡ ਇ ੈਂਟਸ) 

 ਕਲਰ ਅਤ ੇਸਿੱਸਭਆਚਰਰ ਪਰੋਗਰਰਿ, ਪਰੋਿੈਕਟ ਅਤ ੇਸਿਰਿੱਥਰ ਸਨਰਿਰਣ (ਆਰਟਸ ਐਾਂਡ ਕਲਚਰ ਪਰੋਗਰਰਿ, ਪਰੋਿੈਕਟਸ ਐਾਂਡ ਕੈਸਪਸਸਟੀ 

ਸਬਲਸਡੰਗ) 

 ਿਨੋਰੰਿਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਿ ਿੀ ਨ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਐਾਂਡ ਐਕਸਟ  ਸਲਸ ੰਗ) 

 ਖੇਡ ਟ ਸਰਜਿ ਿੇਜਬਰਨੀ (ਸਪੋਰਟ ਟ ਸਰਜਿ ਹੋਸਸਟੰਗ) 

 ਨੇਬਰਹੁਿੱਡ ਪਸਹਲਕਦਿੀਆਾਂ (ਨੇਬਰਹੁਿੱਡ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟ ਸ) 

o ਨੋਟ: ਨੇਬਰਹੁਿੱਡ ਪਸਹਲਕਦਿੀਆਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਸ ੰਡੋ 3 ਿਨ ਰੀ, 2019 ਨ ੰ  ਖੁਿੱਲਹੇਗੀ। ਅਰਜੀਆਾਂ ਦੀ ਸਿੀਸਖਆ ਕੈਲੰਡਰ ਸਰਲ ਦੇ 

ਖਤਿ ਹੋਣ ਤਿੱਕ, ਹਰ ਿਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਸ ਿੱਚ ਕੀਤੀ ਿਰਏਗੀ ਿਰਾਂ ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਸਰਰੇ ਫੰਡ ਨਹੀ ਾਂ ਸਦਿੱਤ ੇਿਰਾਂਦੇ। 
 

ਇਿੱਛੁਕ ਸਬਨੈਕਰਰ ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗਰਰਾਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (Community Grant Coordinator) ਨ ੰ  ਸਿਲ ਕੇ (ਤੈਅ ਿੁਲਰਕਰਤ ਦਆੁਰਰ) ਿਰਾਂ ਇਿੱਕ 

ਿਰਣਕਰਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ ਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰੋਗਰਰਿ ਬਰਰੇ ਅਤ ੇਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਬਰਰੇ ਿਰਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਰਣਕਰਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ 24 

ਿਨ ਰੀ, 2019 ਤਿੱਕ ਪ ਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱਚ ਸਥਰਨਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਰਾਂ ਸ ਖ ੇਕੀਤੇ ਿਰਣਗੇ। ਸਸਿਆਾਂ ਅਤ ੇਸਥਰਨਰਾਂ ਲਈ, 

www.brampton.ca/communitygrants ਤੇ ਿਰਓ। 
 

ਿੇਅਰ ਪੈਟਸਰਕ ਬਰਰਊਨ (Patrick Brown) ਨੇ ਸਕਹਰ, “ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਰਈਚਰਰਕ ਸੰਗਠਨ ਸਰਡੀ ਸਸਟੀ ਦੇ ਿੋਸ਼ੀਲੇ ਸਿੱਸਭਆਚਰਰਕ ਿੀ ਨ ਸ ਿੱਚ ਬਹਤੁ  ਿੱਡਰ 

ਯੋਗਦਰਨ ਪਰਉਾਂਦੇ ਹਨ।” ਉਹਨਰਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਸਕਹਰ, “ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗਰਰਾਂਟ ਪਰੋਗਰਰਿ, ਸਨ ਰਸੀਆਾਂ ਲਈ ਖਰਸ ਕਰਰਿਕਰਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸਹਲਕਦਿੀਆਾਂ ਲਈ ਸਸਿੱਧਰ 

ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਰਥਨ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਰ ਹੈ।” 
 

ਸਸਟੀ,  ਰਕ ਇਨ ਕਲਚਰ (Work in Culture) ਨਰਲ ਸਿਲ ਕੇ ਦੋ  ਰਕਸ਼ਰਪਰਾਂ ਦੀ ਿੇਜਬਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ  ਰਕਸ਼ਰਪਰਾਂ ਸਥਰਨਕ ਸੰਗਠਨਰਾਂ ਨ ੰ   ਗਰਰਾਂਟ 

ਸਲਖਣ ਦੇ ਹਨੁਰ ਨ ੰ  ਸ ਕਸਸਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਹ ਿਰਣਨ ਸ ਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨਗੀਆਾਂ ਸਕ ਫੰਸਡੰਗ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਸਖਅਤ ਸਕ ੇਂ ਕਰਨਰ ਹੈ: 

 

 ਸੀਕਰੇਟਸ ਟ ੂਮਸਮਕਓਮਰੰਗ ਸਪਰਾਂਸਰਮਸ਼ਪ (Secrets to Securing Sponsorship), ਿੇਸਨ ਿੈਘਰਨੋ  (Jason Maghanov) ਦੇ 

ਨਰਲ 

7 ਿਨ ਰੀ, 2019 ਨ ੰ  ਸ਼ਰਿ 6-9  ਿੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਰਇਬਰੇਰੀ, ਸਸਸਰਲ ਕਲਰਰਕ ਬਰਰਾਂਚ 20 ਲੋਫਰਸ ਲੇਕ ਲੇਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ L6Z 1X9 
(Brampton Library, Cyril Clark branch 20 Loafers Lake Lane, Brampton, ON L6Z 1X9) 

 ਗਰਰਾਂਟਸਿੈਨਮਸ਼ਪ 101 (Grantsmanship 101), ਡਰਇਨ ਡੇ ੀ (Diane Davy) ਦੇ ਨਰਲ 

12 ਿਨ ਰੀ, 2019 ਨ ੰ  ਸ ੇਰੇ 10  ਿੇ-ਦਪੁਸਹਰ 1  ਿੇ, ਸਸਟੀ ਹਰਲ  ੈਸਟ ਟਰ ਰ 55 ਿੌਰਿ ਸਟਰੀਟ ਸਰਊਥ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ L6Y 

1L9 (City Hall West Tower 55 George Street South, Brampton, ON L6Y 1L9) 
 

ਥਰਾਂ ਸੀਸਿਤ ਹੈ ਅਤ ੇਰਸਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਹੈ।  ਰਕਸ਼ਰਪ ਲਈ ਰਸਿਸਟਰੇਸ਼ਨ www.brampton.ca/communitygrants ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

http://www.brampton.ca/communitygrants
http://www.brampton.ca/communitygrants


 

 

ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗਰਰਾਂਟ ਪਰੋਗਰਰਿ ਦੀ ਤਰਿੀਹ, ਉਹਨਰਾਂ ਭਰਈਚਰਰਕ ਗਤੀਸ ਧੀਆਾਂ ਦਰ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨਰ ਹੈ, ਿੋ ਸ਼ਿ ਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਰਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਰਸਹਤ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਰਈਚਰਰਕ ਸਰਾਂਝ ਅਤ ੇਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਿਰਣ ਨ ੰ   ਧਰਉਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਰਈਚਰਸਰਆਾਂ ਦਰ ਿਸ਼ਨ ਿਨਰਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਸਰਤ ਹਨ। ਫੰਸਡੰਗ ਦੀ 

ਿਨਜ ਰੀ ਲਈ ਪਰਸਤਰ , ਫਰ ਰੀ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਸ ਿੱਚ ਸਸਟੀ ਕਰਉਾਂਸਸਲ ਦੇ ਸਨਿੁਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਿਰਣਗੇ। 
 
 

-30- 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱ ਰ ਸੋਚ ਮਰਹਰ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਪ ਰੀ ਇਕਰਗਰਤਰ ਦ ੇਨਰਲ ਭਸ ਿੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਰਾਂ। ਅਸੀ ਾਂ ਿਰਣਦੇ ਹਰਾਂ ਸਕ ਸਰਡੇ ਭਰਈਚਰਰੇ ਸ ਿੱਚ  ਰਧਰ, ਨੌਿ ਰਨ ਅਤ ੇਸ ਸ ਧਤਰ ਸਰਨ ੰ   ਿੱਖਰਰ 

ਬਣਰਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਰਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਸ ਸ਼ -ਸ ਆਪੀ ਸਫਲਤਰ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ  ਧਰਉਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀ ਾਂ ਕਨੇੈਡਰ ਦੇ ਨ ੀਨਤਰਕਰਰੀ ਸੁਪਰ ਲਰਾਂਘੇ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਸ ਿੱਚ ਸਸਥਤ ਹਰਾਂ। 

ਅਸੀ ਾਂ ਿਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਰਾਂ ਦਰ ਸਨਰਿਰਣ ਕਰ ਰਹ ੇਹਰਾਂ ਿ ੋਿੌਕ ੇਪੈਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਿੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕਿੰ ਕਰਨ  ਰਲੇ ਲੋਕਰਾਂ ਸ ਿੱਚ ਿਰਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਸਿਹਰ ਿਸੁੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 

ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱਗ ੇਸਲਿਰ ਰਹੇ ਹਰਾਂ, ਿ ੋਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਰਿਲ ਕਰਨ  ਰਲਰ, ਬਬੇਰਕ ਅਤ ੇਨ ੀਨਤਰਕਰਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਰਨ ੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਰਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 
'ਤੇ ਹਰੋ ਿਰਣੋ। 

 

 
 
 
  

 

ਿੀ ੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਿੋਸਨਕਰ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਿੀਡੀਆ ਐਾਂਡ ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਐਨਗੇਿਿੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਸਿਕ ਕਸਿਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
   

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

