
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

                  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲੋਕਲ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਅਤ ੇਚਰੈੀਟਬੇ੍ਲ ਿੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ 

ਰ ਿੱ ਚ ਿਿਾਇਤਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 600,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਯਗੋਦਾਨ ਦ ੇਰਿੀ ਿ ੈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (6 ਮਈ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 5,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 25,000 ਡਾਲਰ ਤਿੱਕ ਦੇ ਮੁਿੱਲ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਡ ਾਂਿ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ (Advance Brampton Fund) ਦੇ ਦੁਆਰਾ, 64 ਲੋਕਲ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ 2022 ਰ ਿੱ ਚ ਰਰਜਿਟਰਡ ਚੈਰਰਟੀਜ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ 

ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਲਗਭਗ 600,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿੀ ਿੈ।  
 

ਇਿ ਫੰਰਡੰਗ ਉਿਨਾਂ ਮਿਿੱਤ ਪੂਰਣ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਰਡਲੀ ਰ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ, ਰਜਿਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਿੈ ਰਕਉਂਰਕ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋ ਡ-19 (COVID-19) ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਿਰ ਰਨਿੱਕਲ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਐਡ ਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਨਾਂ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ 

ਿਿਾਇਤਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਉਿਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਅਿੀਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Asees Foundation), ਲੇਡੀ ਬ੍ਲੈਰਿ ਕੈਂਪ (Lady Ballers Camp), 

 ਨ  ਇੋਿ  ਨ ਟੀਮ ਯੂਥ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਓਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (One Voice One Team Youth Leadership Organization), ਪੰਜਾਬ੍ੀ 
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੈਲਥ ਿਰਰ ਰਿਜ (Punjabi Community Health Services), ਰਬ੍ਗ ਬ੍ਰਦਰਿ, ਰਬ੍ਗ ਰਿਿਟਰਿ ਆਫ ਪੀਲ (Big Brothers, Big 

Sisters of Peel), ਬ੍ੋਜ਼ ਆਰਟਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Beaux Arts Brampton) ਅਤੇ ਿੋਰ। 2022 ਦੇ ਐਡ ਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ ਦੇ ਗਰਾਂਟੀਜ ਦੀ ਪਰੂੀ ਿੂਚੀ, 
brampton.ca/abf ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬ੍ਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਰ ਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲਗ ਰਰਿਣ ਅਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ  ਿੀਰਲਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬ੍ਿੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਪਰਭਾਰ ਤ ਿੋਏ ਿਨ। ਇੰਡਿ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰ ਰਿਜ (Indus Community Services) ਲਈ, “ਐਡ ਾਂਿਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ,  ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲਾ, 
ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਂ  ਧਾਉਣ, ਕਿਰਤ, ਰਿਿੱ ਰਿਆ ਅਤੇ ਰਿਿਤਮੰਦ ਿਾਣ-ਪੀਣ ਰ ਿੱ ਚ, ਿਾਡੇ ਬ੍ਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਡੀ 
ਿਿਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਿਾਨੰੂ, ਿਾਡੇ ਕਲਾਈਟਂਾਂ ਨੰੂ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ  ਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਿੀ) ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਸ਼ੀ ਿੈ।” 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਰਿਿਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਸ਼ਰਿਰ ਿੈ ਅਤੇ ਅਿੀਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Asees Foundation) ਿਰਗਰਮ ਰਰਿਣ ਦੇ ਮਿਿੱਤ  ਨੰੂ ਿਮਝਦੀ ਿੈ। 
“ਐਡ ਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ ਿਾਨੰੂ, ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋ ਰ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਾਡੇ, ਗੈਟ ਐਕਰਟ  ਇਨਸ਼ੀਏਰਟ  (Get Active 

Initiative) ਦਾ ਰ ਿਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ੇਗਾ। ਇਿ ਯੋਗਦਾਨ, ਿਰੀਰਕ ਰਫਟਨੈਿ ਅਤੇ ਰਿਿਤਮੰਦ ਜੀ ਨਸ਼ੈਲੀ ਬ੍ਾਰ ੇਰਗਆਨ ਅਤੇ ਿਮਝ ਰ ਕਰਿਤ 

ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ, ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬ੍ਦਲਾਅ ਰਲਆ ਰਿੇ ਿਨ।” 
 

ਲੇਡੀ ਬ੍ਲੈਰਿ ਕੈਂਪ (Lady Ballers Camp) ਲਈ, ਇਿ ਫੰਰਡੰਗ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਬ੍ਿੁਮੁਿੱਲਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਡਲੀ ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 
ਰ ਿੱ ਚ ਿਿਾਇਕ ਿੀ। 2021 ਰ ਿੱ ਚ ਗਰਾਂਟ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਾਂ  ਜੋਂ, ਇਿਨੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਰਕ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਿਮਰ ਕੈਂਪ 2.0 – ਰਾਈਟ 

ਟੂ ਲਰਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪਲੇ (Summer Camp 2.0 - Right to Learn Right to Play) ਿਫਲ ਰਰਿਾ ਿੀ। “ਿਾਡਾ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ 246 

ਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਤਿੱਕ ਪਿੰੁਚਦੇ ਿੋਏ, ਿਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ  ੀ ਅਿੱ ਗੇ  ਧ ਰਗਆ ਅਤੇ ਇਿਨੇ ਬ੍ਿੁਤ ਿਾਰ ੇਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿੁਸ਼ੀ 
ਰਲਆਂਦੀ। 2021 ਦੇ ਪਤਝੜ ਰ ਿੱ ਚ, ਅਿੀਂ ਮਾਨਰਿਕ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਕੈਡਰਮਕ ਰਟਊਟਰਰੰਗ ਅਤੇ ਿੋਮ ਰਕ ਮਦਦ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀ, ਜ ੋਇਿ ਬ੍ੇਿਿੱ ਦ ਮੁਸ਼ਕਲੇ ਿਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਿੱਤ ਪੂਰਣ ਿੀ।” 2022 ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਫੰਰਡੰਗ, ਗਰੀਬ੍ੀ ਰ ਿੱ ਚ ਰਰਿਣ  ਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇਿਦੇ ਜੋਿਮ 

 ਾਲੀਆਂ, ਬ੍ਲੈਕ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਨੰੂ, ਿਰੀਰਕ ਕਿਰਤ, ਮਾਨਰਿਕ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਕੈਡਰਮਕ ਿਿਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਉਿਨਾਂ ਦੇ 8-ਿਫਤੇ ਦੇ ਿਮਰ ਕੈਂਪ ਅਤੇ 14-ਿਫਤੇ ਦੇ ਬ੍ੈਕ-ਟੂ-ਿਕਲੂ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਰਡਲੀ ਰ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ, ਲੇਡੀ ਬ੍ਲੈਰਿ ਕੈਂਪ ਦੀ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.induscs.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wz0iPvyDOfGuQhf9owf1hR7qKTnbmHgphiIvqBwki4o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.induscs.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wz0iPvyDOfGuQhf9owf1hR7qKTnbmHgphiIvqBwki4o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.induscs.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wz0iPvyDOfGuQhf9owf1hR7qKTnbmHgphiIvqBwki4o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.induscs.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wz0iPvyDOfGuQhf9owf1hR7qKTnbmHgphiIvqBwki4o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aseesfoundation.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=seFQ6k6cNN7sECXJ9giRiieGF7sWYwvHru3t2r90bvE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aseesfoundation.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=seFQ6k6cNN7sECXJ9giRiieGF7sWYwvHru3t2r90bvE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fladyballerscamp.org%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X57p9nh4GgyykE7FravCZGusHcCXAr6lQfr2dR1%2FVlk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fladyballerscamp.org%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X57p9nh4GgyykE7FravCZGusHcCXAr6lQfr2dR1%2FVlk%3D&reserved=0


 

 

ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਲੋਕਲ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰਰਟੀਜ ਦੀ ਿਰੋ ਿਿਾਇਤਾ ਲਈ, ਐਡ ਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ ਨੇ, ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੈਕਟਰ ਰਡ ੈਲਪਮੈਂਟ (Non-Profit 

Sector Development)  ਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ  ਾਿਤੇ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ (Toronto Metropolitan University) 

(ਪਰਿਲਾਂ ਇਿਦਾ ਨਾਮ ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ (Ryerson University) ਿੀ) ਦੇ ਜੀ. ਰੇਮੰਡ ਚੈਂਗ ਿਕੂਲ ਆਫ ਕੰਟੀਰਨਊਂਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (G. 

Raymond Chang School of Continuing Education) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਿ  ਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਿੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਮਰਿੱਥਾ 
 ਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿੈਕਟਰ ਰਿਿੱ ਰਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਨੰੂ  ਧਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਰਤ ਿਨ। ਨ ੰਬ੍ਰ 2021 ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, 11 ਿੈਸ਼ਨ ਆਯਰੋਜਤ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਿਨ, ਰਜਿਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ 250 ਤੋਂ  ਿੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ। ਅਗਲੀ ਿੀਰੀਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪਤਝੜ ਰ ਿੱ ਚ ਿੋ ੇਗੀ। 
 

ਐਡ ਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ ਦ ੇਬ੍ਾਰ ੇਰ ਿੱ ਚ  

ਐਡ ਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ, 600,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਿੱਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ-ਗਰਾਂਟ ਪਰਗੋਰਾਮ ਿੈ, ਜ ੋਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਜਾਂ ਚੈਰਰਟੇਬ੍ਲ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ, 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ (Term of Council) ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਨੰੂ 

ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਰਦੰਦਾ ਿੈ।  
 

ਰਤੰਨ ਫੰਰਡੰਗ ਿਟਰੀਮਿ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿਨ: 

• ਐਮਰਰਜੰਗ – ਇਿ ਿਟਰੀਮ, ਨ ੇਂ ਅਤੇ ਇਨੋ ੇਰਟ  ਪਰਜੋੈਕਟਾਂ  ਾਿਤੇ ਮੇਲ ਿਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਰ ਿੱ ਚ 5,000 ਡਾਲਰ ਤਿੱਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ।  
• ਰਡ ਲੈਰਪੰਗ - ਇਿ ਿਟਰੀਮ, ਉਿਨਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮੇਲ ਿਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਰ ਿੱ ਚ 12,500 ਡਾਲਰ ਤਿੱਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਜ ੋਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ 

ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਿੰਚਾਰਲਤ ਿੋਏ ਿਨ।  
• ਐਪਂਲੀਫਾਇੰਗ  - ਇਿ ਿਟਰੀਮ, ਉਿਨਾਂ ਪਰਜੋੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੇਲ ਿਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਰ ਿੱਚ 25,000 ਡਾਲਰ ਤਿੱਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਰ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਦੋ  ਾਰ ਿੰਚਾਰਲਤ ਿੋਏ ਿਨ।   

ਗਰਾਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਊਂਡ, ਪਤਝੜ 2022 ਰ ਿੱ ਚ ਿਹਿੱ ਲੇਗਾ, ਜ ੋ2023 ਰ ਿੱ ਚ ਿਣੋ  ਾਲੇ ਪਰਜੋੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 2022 ਦੇ 

ਐਡ ਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ ਦੇ ਗਰਾਂਟੀਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿੂਚੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, brampton.ca/abf ਤੇ ਜਾਓ।  

ਿ ਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਿਰ ਿੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ, ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਐਡ ਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ ਦਾ ਅਿਰ ਦੇਿ ਕ ੇਿੁਸ਼ੀ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਜੋ  ਿੀਲੇ 

ਉਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਬ੍ਿੁਤ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਿਾਇਤਾ ਿੈ ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰ ਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਿਰ ਰਨਿੱਕਲ ਰਿੇ ਿਾਂ।” 

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

“ਐਡ ਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ, ਰਿਰਫ ਫੰਰਡੰਗ ਿੀ ਨਿੀਂ, ਬ੍ਲਰਕ ਿਰੋ  ੀ ਬ੍ਿੁਤ ਕੁਝ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਡੇ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਉਿ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿੇ ਾ ਾਂ ਰਡਲੀ ਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਰਜਿਨਾਂ ਦੀ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਨੰੂ ਲੋੜ ਿੈ। ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਅਤੇ ਿੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਇਿ ਫੰਰਡੰਗ ਦੇ ਿੋਏ ਅਿਰ ਨੰੂ ਦੇਿਣਾ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿੈ, ਜ ੋਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਿੀਲੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ।” 

- ਿਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰ ਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontinuing.ryerson.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TwtRLWjF%2FUDX4%2FFQCuDL3INQOYb4JQLakwCSA1EoXzM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontinuing.ryerson.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TwtRLWjF%2FUDX4%2FFQCuDL3INQOYb4JQLakwCSA1EoXzM%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx


 

 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਿਾਡੇ ਐਡ ਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬ੍ਲ ਿੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕ,ੇ 

ਿਾਡੀ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਉਿ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਬ੍ਦਲਾਅ ਨੰੂ ਦੇਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ, ਜ ੋਇਿ 

ਗਰੁਿੱ ਪ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਕਰਦੇ ਿਨ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋ ੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

