
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ     

          

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਐਡਵਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ ਦ ੇਦਆੁਰਾ ਚਰੈਰਟੀਜ 

 ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (6 ਅਪਰੈਲ, 2021) – 2021 ਦ ੇਐਡਵਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ (ਏ.ਬ੍ੀ.ਐਫ.) (Advance Brampton Fund) (ABF) ਦੇ ਰ ਿੱ ਿੇ ਵਜੋਂ, 
 ੁਣ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ42 ਗੈਰ-ਲਾਭ ਅਤੇ ਚੈਰਰਟੇਬ੍ਲ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਗਰਾਂਟ ਵੰਡ ਰ ੀ  ੈ। 

ਗਰਾਂਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਦੀ ਿ ਚੀ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ (City’s website) ਤ ੇਦੇਖੀ ਜਾ ਿਕਦੀ  ੈ।  

ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਅਕਤ ਬ੍ਰ 2020 ਰਵਿੱਚ ਰਤੰਨ ਿਟਰੀਮਿ - ਐਮਰਰਜੰਗ, ਰਡਵੈਲਰਪੰਗ ਅਤੇ ਐਪਂਲੀਫਾਇੰਗ ਰਵਿੱਚ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਏ.ਬ੍ੀ.ਐਫ. (ABF) ਵਾਿਤੇ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਫਰੇਮਵਰਕ ਨ ੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦਿੱਤੀ ਿੀ। ਰਡਵੈਲਰਪੰਗ ਅਤੇ ਐਪਂਲੀਫਾਇੰਗ ਪਰੋਜੈਕਟ ਿਟਰੀਮਿ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ, 3 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਿੀ।  

ਇਿ ਿਾਲ ਨਵੀਂ, ਐਮਰਰਜੰਗ ਪਰੋਜੈਕਟਿ (Emerging Projects) ਿਟਰੀਮ  ੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ  ੈ ਅਤੇ 
ਰਤਮਾ ੀ ਆਧਾਰ ਤ ੇਅਰਜੀਆਂ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ  ੈ।  ੁਣ ਅਰਜੀਆਂ ਲਈ ਦ ਜਾ ਿਿੱਦਾ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਰ ਾ  ੈ। ਐਮਰਰਜੰਗ ਪਰੋਜੈਕਟਿ ਿਟਰੀਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 
ਚੈਰਰਟੀਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  5,000 ਤਿੱਕ ਦੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਫੰਰਡੰਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ  ੈ। ਇਿ ਗਰਾਂਟ ਵਾਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ, 

30 ਅਪਰੈਲ, 2021  ੈ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਵਾਿਤੇ, www.brampton.ca/ABF ਤ ੇਜਾਓ।  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ (Term of Council Priorities) ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ, ਰਿ ਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਸ਼ਰ ਰ 

(Healthy and Safe City) ਰਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦ ੇਰ ੀ  ੈ। ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਏ.ਬ੍ੀ.ਐਫ. ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਿੱਚ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ 

ਉੱਭਰਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਪਛਾਰਣਆ ਰਗਆ ਿੀ, ਇਿਲਈ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਉ ਨਾਂ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਫੰਡ ਰਦਿੱਤਾ  ੈ, ਜੋ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱਚ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ 
ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰ ਮਾਇਤ ਕਰਦੇ  ਨ। 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਲਈ ਏ.ਬ੍ੀ.ਐਫ. ਦੀ ਐਪਂਲੀਫਾਇੰਗ ਿਟਰੀਮ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 2021 ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ, ਰਬ੍ਗ ਬ੍ਰਦਰਿ ਰਬ੍ਗ 

ਰਿਿਟਰਿ ਆਫ ਪੀਲ (Big Brothers Big Sisters of Peel) ਵਾਿਤੇ ਇਿਦੇ ਮੈਂਟਰਰੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਿੀ। ਮੈਂਟਰਰੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਿਕਾਰਾਤਮਕ 

ਨੌਜਵਾਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਵਕਾਿ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਮੌਰਕਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਰਵਕਾਿ ਨ ੰ  ਰਵਕਰਿਤ 

ਕਰਦੇ  ਨ।  

ਿੰਗਠਨ ਨ ੰ  ਚਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਰੁਿੱਪ ਮੈਂਟਰਰੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ੰ  ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ 25,000 ਰਮਲੇ ਿਨ, ਇ  ਪਰੋਗਰਾਮ  ਨ; ਦ ੋਰਕਸ਼ੋਰ ਮੈਂਟਰਰੰਗ ਗਰੁਿੱ ਪ ਪਰੋਗਰਾਮ; 

ਇਿੱਕ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਰਵਖੇ ‘ਰਬ੍ਗਿ ਔਨ ਕੈਂਪਿ’ ਗਰੁਿੱ ਪ ਮੈਂਟਰਰੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ (‘Bigs on Campus’ Group Mentoring 

Program); ਅਤੇ, ਬ੍ਲੈਕ ਯ ਥ ਮੈਂਟਰਰੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ (Black Youth Mentoring Program) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ, ਇ  ਵੀ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ ਰਵਖੇ  ੋਵੇਗਾ।  

 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Documents/Advance%20Brampton%20Fund%202021%20Approved%20Grantee%20Listing.pdf
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 ਵਾਲੇ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਉਿ ਬ੍ੇਜੋੜ ਅਤੇ ਬ੍ ੁਮੁਿੱਲੀ ਭ ਰਮਕਾ ਨ ੰ  ਪਛਾਣਦੀ  ੈ, ਜੋ ਚੈਰਰਟੀਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨ, ਅਰਜ ੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ 

ਰਨਭਾ ਿਕਦੇ  ਨ, ਜੋ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਦੇ  ੋਣ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰਦੇ  ੋਣ ਅਤੇ 2018-2022 ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਆਫ 

ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਿਾਨ ੰ , ਐਡਵਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਇਿ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਤ ੇ

ਮਾਣ  ੈ।”  

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

“ਰਤਓ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਿਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿ ਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਗੈਰ-

ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰ ਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤਿੱਕ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਰਜ ੀਆਂ ਪਰ ਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰ ਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ  ੈ, ਜੋ ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ ਦਾ 
ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ  ਨ ਅਤੇ ਿਾਨ ੰ  ਿਾਡੇ 2040 ਦ ੇਰਵਜਨ ਵਿੱਲ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ  ਨ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਏ.ਬ੍ੀ.ਐਫ. ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਦ ੇਅਤੇ ਉ ਨਾਂ 
ਵਿੱਲੋਂ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਪ ਰਣ ਕੰਮ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ  ਾਂ।” 

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

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਐਮਰਰਜੰਗ ਿਟਰੀਮ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਵਿੱਚ ਰਤਮਾ ੀ ਤੌਰ ਤ ੇਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕ ੇਦ ੇਨਾਲ, ਮੈਂ ਿਾਰੇ ਚੈਰਰਟੇਬ੍ਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਲਾ  ਰਦੰਦਾ 
 ਾਂ ਰਕ ਉ  ਇਿ ਮ ੀਨੇ, ਅਪਰੈਲ ਰਵਿੱ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਤੁ ਾਡੇ ਿੰਗਠਨ ਅਰਜ ੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ  ਨ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ 

ਕਰਦੇ  ਨ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਜੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰਵਿੱਚ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਉਂਦੇ  ਨ।” 

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

“ਐਡਵਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਰਜ ੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ, ਚੈਰਰਟੇਬ੍ਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਮਰਿੱਥ ਕਰਦਾ  ੈ, ਜੋ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਲਾਭ ਪ ੰੁਚਾਉਂਦੇ  ਨ ਅਤੇ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ  ਨ ਅਤੇ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਰ ਮਾਇਤ ਕਰਦੇ  ਨ। ਿਾਡੀ ਟੀਮ, ਇ ਨਾਂ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮ ਿੱਤਵਪ ਰਣ ਕੰਮ ਰਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ  ੈ, ਜੋ ਇ  ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱਚ ਬ੍ ੁਤ ਿਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜੰਦਗੀਆਂ ਰਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ  ਨ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰ ਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ  ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ  ਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇ ਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ  ੰੁਦੇ  ਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇ ਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ  ਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜ ਾ ਰਿ ਤਮੰਦ ਸ਼ਰ ਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ  ਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ  ੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

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
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