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  ی دے دیمنظورکی کمیونٹی گرانٹ کے وصول کنندگان  2017کونسل نے 

 

اس  منظوری دے دی۔کی  قمرسے زیادہ کی  916,858کمیونٹی گرانٹ پراگرام کے ذریعے $ 2017آج برامپٹن سٹی کونسل نے  برامپٹن، آن:

کے کیش  509,780کے لیے $ رنےر مبنی تنظیموں کو فراہم کدرخواستیں دینے والے کمیونٹی گروہوں اور رضاکاروں پ میںگرام پرو

درخواستوں کو منظور  61اس سال گرانٹس کے لیے کل  ۔ےشامل ہ گرانٹ بھی اس میں کی اشیاءمالیت کی مختلف  407,078ایوارڈز اور $

 کیا گیا۔ 

 

جو جنوری میں شروع ہوا تھا اور فنڈ ختم ہونے تک جاری رہے  ،ان اعداد و شمار میں مائینر کمیونٹی ڈونیشنز گرانٹ، درخواستوں کا وہ عمل

 گا، شامل نہیں ہے۔ 

 

 کمیونٹی گرانٹ پروگرام کا پس منظر: 2017

فنون و ثقافت کی غیر منافع بخش تنظیموں، کمیونٹی گروہوں اور انجمنوں، کھیلوں کے کلبز اور لیگز اور رضاکاروں پر مبنی تنظیموں یا 

گروہوں کے لیے کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے ذریعے درج ذیل چار اسٹریمز کے تحت میونسپل فنڈنگ کھلی تھی: آرٹس اینڈ کلچر؛ اسپورٹس؛ 

 یکریئیشن؛ اور فیسٹیولز اینڈ سیلیبریشن ایونٹس۔ پارکس اینڈ ر

 

کمیونٹی گرانٹ پروگرام سٹی کے تمام کاموں میں غیر جانبداری اور احتساب کو بڑھانے کے کونسل کے عزم کو معاونت فراہم کرتا ہے۔ یہ 

سٹی ایسے پراجیکٹس کو حمایت کر رہا شہر سٹی کے مصلحتی اہداف کے ساتھ ہموار ہے اور سمجھتا ہے کہ اس گرانٹ پروگرام کے ذریعے 

 ہے جو مثبت توانائی اور ثقافتی تنوع پیدا کرتے ہیں۔ یہ تنوع شہر کے مقاصد کی وضاحت کرتا ہے، معاشرتی فخر اور کمیونٹی کے ساتھ لگاو  

 پیدا کرتا ہے اور برامپٹن کے لیے ایک منفرد شناخت کی نشوونما کرتا ہے۔

 

 مالحظہ فرمائیں www.brampton.ca، برائے مہربانی لیے کے متعلق مزید معلومات کے کمیونٹی گرانٹ پروگرام 2017
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89پزیر ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalٹن سوک ہاسپٹل )کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپ

مزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ William Osler Health Systemاوسلر ہیلتھ سسٹم )

.cawww.brampton  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 

 

 
 

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca  

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
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