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 کے لیے سٹی آف برامپٹن کا کمیونٹی گرانٹ پروگرام 2018
 درخواستوں کی وصولی جاری ہے

 
کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے تحت دی جانے والی میونسپیلٹی کی مالی معاونت کے لیے درخواستوں کی وصولی کا  2018 -برامپٹن، آن 

جو اس پروگرام کی شرائط پر پورا ( چیرٹیز)بخش تنظیمیں اور رجسٹر شدہ خیراتی ادارے ہے۔ برامپٹن میں موجود غیر منافع  جاریعمل 
 اترتے ہوں، کو درخواستیں جمع کرانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ 

 
کمیونٹی کی ایسی سرگرمیاں جو برامپٹن کی متنوع معاشرتی زندگی میں رنگ بکھیرتی ہوں اور یہاں کے رہائشیوں کو ایک پُر مسرت اور 

 ابل رشک شہری زندگی کے مقصد کے حصول سے وابستہ رکھتی ہوں، کمیونٹی گرانٹ پروگرام کی ترجیح میں شامل ہوں گی۔ق
 

 اور رقوم اہلیتمالی معاونت کے لیے 
 باتیتقر یک لوںیتہوار اور کھ

o  تک ہو سکتا ہے 12,500$حصہ جو زیادہ سے زیادہ  %50موزوں اخراجات کا  -نئے تہوار 
o  تک ہو سکتا ہے 65,000$حصہ جو زیادہ سے زیادہ  %50موزوں اخراجات کا  -مروجہ تہوار 
o  تک ہو سکتا ہے 65,000$حصہ جو زیادہ سے زیادہ  %50موزوں اخراجات کا  -کھیلوں کے تہوار 

 یساز تیصالح یفنون و ثقافت ک
o  تک ہو سکتا ہے 12,500$حصہ جو زیادہ سے زیادہ  %50موزوں اخراجات کا 

 یساز تیصالح یک وںیسرگرم یحیتفر
o  تک ہو سکتا ہے 12,500$حصہ جو زیادہ سے زیادہ  %50موزوں اخراجات کا 
 *یسے محبت ساز اور گرد و نواع پڑوس
o تک 1,000$ میں سے دستیاب 

 
 کیا ہے اس سال نیا

سرے مرحلے کا انحصار میں دو مرتبہ دستیاب ہو گا۔ درخواست دینے کے دو 2018کا عمل ( درخواست)اس مالی معاونت کے لیے اندراج 
 منظور کیے گئے ہیں۔ 967,300$پہلے مرحلے سے بچ جانے والی رقم کی مقدار پر ہو گا۔ اس پروگرام کے لیے بجٹ میں ساالنہ 

 
 کلیدی تاریخیں

  درخواستوں کے پہلے مرحلے کا آغاز - 2017نومبر 

 15  درخواستوں کے پہلے مرحلے کی آخری تاریخ - 2018جنوری 

  سفارشات   مالی معاونت کے لیے کونسل کو -کے آخر میں  2018فروری 

 5  درخواستوں کے دوسرے مرحلے کا آغاز - 2018مارچ 

 30  درخواستوں کے دوسرے مرحلے کی آخری تاریخ - 2018مارچ 

  سفارشاتمالی معاونت کے لیے کونسل کو   -کے آخر میں  2018اپریل 
 
سے ہو گا۔  2018جنوری  2درخواستیں وصول کرنے کا آغاز مورخہ ی سرگرمیوں کے لیے ک سے محبت سازیاور گرد و نواع پڑوس *

درخواستوں کا جائزہ تقویمی سال کے ختم ہونے تک ہر مہینے کے اختتام پر لیا جائے گا یا جب تک منظورہ شدہ رقم مکمل طور پر ختم 
 نہیں ہو جاتی۔

 
ہ کمیونٹی گرانٹ ایڈوائزر کے ساتھ بذریعہ اپوائنٹمنٹ مالقات کریں، تاکہ ان کو اس درخواست دہندگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ و

موقع اور طریقہ کار کے متعلق مکمل سمجھ بوجھ ہو جائے۔  اپوائنٹمنٹس اس ای میل کے ذریعے رکھی جا سکتی ہیں 
communitygrants@brampton.ca  

 
 .  پر دستیاب ہیں ویب سائیٹمتعلقہ دستاویزات سٹی کی 
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، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں 

  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے . فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 

 
 

 
 
  

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |on.canatalie.stogdill@brampt    

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