
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੈ-ਲਾਭ 

 ਿੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਅਰਜੀਆਂ ਖ੍ਹਲੋੀਆ ਂ

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (4 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2021) – ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਦ ੋਕਰਮਉਰਨਟੀ ਗਰਾਂਟ ਮੌਰਕਆਂ ਵਾਿਤੇ ਅਰਜੀਆਂ 
ਿਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ,ੇ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, 
ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ।  

ਐਡਵਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ  

ਇਹ 600,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ-ਗਰਾਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਯੋਗ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਜਾਂ ਚੈਰਰਟੇਬ੍ਲ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਰਦੰਦਾ ਹੈ।  

 

ਰਤੰਨ ਫੰਰਡੰਗ ਿਟਰੀਮਿ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ: 

• ਐਮਰਰਜੰਗ – ਇਹ ਿਟਰੀਮ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਰਟਵ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਿਤੇ ਮੇਲ ਖ੍ਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਰਵੱਚ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਤੋਂ 
29 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤੱਕ ਖ੍ਹੱ ਲੀ ਹੈ। 

• ਰਡਵਲੈਰਪੰਗ - ਇਹ ਿਟਰੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮੇਲ ਖ੍ਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਰਵੱਚ 12,500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਿੰਚਾਰਲਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ 4 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬ੍ਰ ਤੱਕ ਖ੍ਹੱ ਲੀ ਹੈ।  
• ਐਪਂਲੀਫਾਇੰਗ – ਇਹ ਿਟਰੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੇਲ ਖ੍ਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਰਵੱਚ 25,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਘੱਟੋ-

ਘੱਟ ਦ ੋਵਾਰ ਿੰਚਾਰਲਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ 4 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬ੍ਰ ਤੱਕ ਖ੍ਹੱ ਲੀ ਹੈ। 

ਿਾਰੀਆਂ ਿਟਰੀਮਿ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ, 2022 ਰਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਿਬੰ੍ਰਧਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਰਾਂਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖ੍ਹੱ ਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ

ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਰਟਡ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨ, ਰਰਜਿਟਰਡ ਚੈਰਰਟੀਜ ਅਤੇ 
ਐਮਰਰਜੰਗ ਿਟਰੀਮ ਲਈ, ਅਨਇਨਕਾਰਪੋਰੇਰਟਡ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਗਰੱੁਪ। ਹਰੇਕ ਫੰਰਡੰਗ ਿਟਰੀਮ ਵਾਿਤੇ, ਰਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ 

ਪਰਾਇਰਰਟੀ (Term of Council Priority) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਬ੍ਹਤਰ ਮੇਲ ਖ੍ਾਂਦੀ ਹੋਵੇ।  

ਇਛੁੱ ਕ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਅਰਜੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਬ੍ਾਰੇ ਵਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਿੀ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

• 7 ਅਕਤੂਬ੍ਰ – ਐਮਰਰਜੰਗ ਫੰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨ 

• 14 ਅਕਤੂਬ੍ਰ – ਰਡਵੈਲਰਪੰਗ ਫੰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨ 

• 21 ਅਕਤੂਬ੍ਰ – ਐਪਂਲੀਫਾਇੰਗ ਫੰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨਿ  

ਲੋਕਲ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰਰਟੀਜ ਦੀ ਹੋਰ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਐਡਵਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ (Advance Brampton Fund) ਨੇ, ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੈਕਟਰ 

ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ (Ryerson University) ਦ ੇਜੀ. ਰੇਮੰਡ ਚੈਂਗ ਿਕੂਲ ਆਫ ਕੰਟੀਰਨਊਂਗ 

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (G. Raymond Chang School of Continuing Education) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਿੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 
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ਿਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿੈਕਟਰ ਰਿੱਰਖ੍ਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨਵੰਬ੍ਰ ਰਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ। brampton.ca/abf ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ੍।   

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰੋਵਡ-19 ਰਰਕਵਰੀ ਫੰਡ 

ਇਿ ਿਾਲ ਨਵਾਂ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਆਰਟਿ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਿੀ (Arts, Culture & Creative 

Industry Development Agency) (ਏ.ਿੀ.ਿੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.) (ACCIDA) ਨੰੂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਰਵਡ-19 ਰਰਕਵਰੀ ਫੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁ੍ਸ਼ੀ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ੇਜੋੜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਚਨਾਤਮਕ ਿੈਕਟਰ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਨੇ ਇਿਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣਾ 
ਅਤੇ  ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਿੰਗਠਨਾਂ ਵਾਿਤੇ, 2020 ਕੋਰਵਡ-19 ਰਰਲੀਫ ਫੰਡ 

(2020 COVID-19 Relief Fund) ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਹੈ।   
 

ਅਲਗ-ਅਲਗ ਕਲਾਕਾਰ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰਵੱਚ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਰੈਕਰਟਿ ਨੰੂ ਿਰਥਰ ਕਰਨ, ਅਪਨਾਉਣ ਜਾਂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ 

ਲਈ, 2,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਅਲਗ-ਅਲਗ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ, 4 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2021 ਦ ੇਅੰਤ 

ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਫੰਰਡੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ ਤ ੇਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਪਲਬ੍ਧ ਫੰਰਡੰਗ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ 100,000 ਡਾਲਰ 

ਹੈ।  

ਅਰਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਿਮੀਰਖ੍ਆ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿੰਭਾਵੀ ਰਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਵਾਿਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ 
(here) ਮੌਜੂਦ ਹਨ।  

• ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, ਸ਼ਾਮ 6:30 – 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 

• ਿੋਮਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬ੍ਰ, ਸ਼ਾਮ 6:30 – 8 ਵਜ ੇਤੱਕ 

ਗਰਇੰੋਗ ਰਕਰਏਰਟਵ ਕਰੈੀਅਰਿ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਏ.ਿੀ.ਿੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. (ACCIDA), ਵਰਕਇਨਕਲਚਰ (WorkInCulture) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੱਚ, 

ਗਰੋਇੰਗ ਰਕਰਏਰਟਵ ਕੈਰੀਅਰਿ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Growing Creative Careers in Brampton) ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਿਬੰ੍ਧੀ 
ਕਾਰਮਆਂ ਵਾਿਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਵਆਪਕ 10-ਿੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿੀਰੀਜ ਹੈ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਰਚਨਾਤਮਕ 

ਕੈਰੀਅਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੂਲਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਟਰਐਕਰਟਵ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ, ਨੈਟਵਰਰਕੰਗ ਮੌਰਕਆਂ, ਮਾਹਰ ਿਲਾਹ ਅਤੇ ਡਰੌਪ-ਇਨ 

(ਰਬ੍ਨਾਂ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕੀਤੇ) ਿੈਸ਼ਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਮਲੇਗਾ।  

ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ?ੋ 

ਐਡਵਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਆਰਰਟਿਟ ਰਰਕਵਰੀ ਫੰਡ (COVID-19 Artist Recovery Fund), ਦੋਵਾਂ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 

ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ੍ਣ ਲਈ, brampton.ca/communitygrants ਤ ੇਜਾਓ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਿਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਹੁਣ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰਕਤੇ ਵੱਧ, ਿਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਰਬ੍ਹਤਰ ਿੇਵਾ ਦ ੇ

ਿਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਰਮਲ ਿਕੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਐਡਵਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ ਦੀ 
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ਜਾਰੀ ਿਫਲਤਾ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿਤੋਂ ਰਮਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਨੰੂ ਦੇਖ੍ ਕੇ ਖੁ੍ਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਿਤੇ ਇਹ 

ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤ ੇਵੀ ਬ੍ਹੁਤ ਮਾਣ ਮਰਹਿੂਿ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਤ ੇਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਬ੍ਹੁਤ ਰਜਆਦਾ ਅਿਰ ਰਪਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਮੌਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਬ੍ਹਾਲ ਹੋਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਮੈਨੰੂ ਐਡਵਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ ਵਾਿਤੇ ਅਰਜੀਆਂ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦ ੇਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਨੰੂ ਦੇਖ੍ਕ ੇਖੁ੍ਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਿਾਰੇ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਅਪਲਾਈ 

ਕਰਨ ਦੀ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਿਾਡੇ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੈਕਟਰ, ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬ੍ਹੁਮੱੁਲਾ ਹੈ, ਖ੍ਾਿ ਕਰਕ ੇਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 
ਤੋਂ ਬ੍ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੰਰਡੰਗ ਮੌਕਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖ੍ਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

- ਹਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਦੇਖ੍ਕ ੇਬ੍ਹੁਤ ਮਾਣ ਮਰਹਿੂਿ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਕ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਆਰਟਿ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਿੀ, 
ਿਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਫੰਰਡੰਗ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤ,ੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਦਾ ਬ੍ਹੁਤ ਰਜਆਦਾ ਅਿਰ ਰਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਮੋਜੈਕ ਰਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ 
ਵਜੋਂ, ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਇਹ ਮੌਕ ੇਰਮਲਣਾ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ; ਕਾਉਂਰਿਲ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਆਰਟਿ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਿੀ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਿਰਰਵਰਿਜ ਟੀਮ, ਐਡਵਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਰਵਡ-19 ਰਰਕਵਰੀ ਫੰਡ ਵਰਗੇ ਮੌਰਕਆਂ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ, ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਫੰਰਡੰਗ ਿਟਰੀਮਿ ਰਵੱਚ ਇਛੁੱ ਕ ਹਰ ਰਕਿੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ 
ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨਾਂ ਰਵੱਚ ਰਹੱਿਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

-30- 

 

ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ੍ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖ੍ਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
  

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਪਰਭਜੋਤ ਕੈਂਥ (Prabhjot Kainth) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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