
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

 مقامی فنکاروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کی اعانت کے لیے 

 سٹی آف برامپٹن نے گرانٹ کی درخواستیں موصول کرنے کا آغاز کر دیا ہے 
  

آج سے آغاز کرتے ہوئے سٹی آف برامپٹن نے کمیونٹی گرانٹ کے دو مواقع کے لیے درخواستیں وصول    – ( 2021اکتوبر  4برامپٹن، آن )
کرنے کے عمل کا آغاز کر دیا ہے، جن میں سے ایک برامپٹن  کی ایسی غیرمنافع بخش تنظیموں کی معاونت کے لیے ہے جو انتہائی اہم  

کی وجہ سے متاثر شدہ مقامی فنکاروں کی   19-بکہ دوسرے پروگرام میں کووڈنوعیت کے پروگرام اور خدمات سر انجام دے رہی ہیں ج
 بحالی میں مدد کی فراہمی کے لیے درخواستیں وصول کی جائیں گی۔

 

 ایڈوانسڈ برامپٹن فنڈ 
ڈالر کا کمیونٹی گرانٹ پروگرام جس کے ذریعے کمیونٹی کی ضروریات پوری کرنے والے پروگراموں اور خدمات کی فراہمی  $600,000

 کے لیے برامپٹن سے تعلق رکھنے والی اہل غیر منافع بخش یا خیراتی تنظیموں کو فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔
 

 تین دھارے شامل ہوں گے:  میںاس میں فنڈنگ 

اکتوبر تک وصول   29تا  4تک مہیا کیے جائیں گے۔ درخواستیں   $5,000نئے اور پرجدت پروجیکٹس کے لیے  -ہوئی   ابھرتے •
 کی جائیں گی۔

تک کے فنڈز جاری کیے جائیں گے جو برامپٹن میں کم از کم ایک مرتبہ چل   $ 12,500ایسے پروگراموں کے لیے  - ترقی پذیر  •
 نومبر تک وصول کی جائیں گی۔ 29اکتوبر تا  4چکے ہیں۔ درخواستیں 

تک کے فنڈز جاری کیے جائیں گے جو برامپٹن میں کم از کم دو مرتبہ چل   25,000$ایسے پروگراموں کے لیے   - وسعت پذیر •
    نومبر تک وصول کی جائیں گی۔ 29اکتوبر تا  4چکے ہیں۔ درخواستیں 

میں ہونے والے منصوبوں سے متعلق ہوں گی۔ گرانٹ ان کے لیے دستیاب ہو گی جو   2022فنڈنگ کے تمام دھاروں کے لیے درخواستیں 
یز، ابھرتی ہوئی تنظیمیں برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے خدمات فراہم کرتے ہوں؛ بشمول اندراج شدہ غیر منافع بخش تنظیمیں، رجسٹرڈ چیرٹ 

کونسل کی مدت کی   اور انکارپوریٹڈ غیر منافع بخش گروپ۔ فنڈنگ کے ہر دھارے کے لیے، درخواست دہندگان کو الزمی طور پر 
 کرنی ہو گی جس کے ساتھ ان کا پروجیکٹ مطابقت رکھتا ہو۔منتخب  ترجیح

دلچسپی رکھنے والی تنظیموں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ درخواست دینے کے عمل کے متعلق کسی ورچوئل معلوماتی نشست میں شرکت  
 کریں:

 ایمرجنگ فنڈ انفارمیشن سیشن –اکتوبر  7 •
 ڈیولپنگ فنڈ انفارمیشن سیشن –اکتوبر  14 •
  ایمپلیفائنگ فنڈ انفارمیشن سیشنز –وبر اکت  21 •

مقامی غیر منافع بخش تنظیموں اور چیرٹیز کی مزید معاونت کے لیے ایڈوانس برامپٹن فنڈ نے غیر منافع بخش سیکٹر ڈویلپمنٹ ورکشاپس  
، جو تنظیموں کو ان  ریمنڈ چینگ سکول آف کانٹینوئنگ ایجوکیشن سے شراکت دای کی ہے Gکے انعقاد کے لیے ریئرسن یونیورسٹی کے 

کی صالحیت بڑھانے اور شعبے کی تعلیم اور مہارتوں کی تعمیر میں مدد دینے پر اپنی توجہ مرکوز کرے گی۔ ورکشاپس کا انعقاد نومبر 

 پر مالحظہ کریں۔ brampton.ca/abf تکے مہینے میں کیا جائے گا۔ تفصیال

   ریکوری فنڈ 19-فنکاروں کے لیے نیا کووڈ

https://www.brampton.ca/en/city-hall/council-priorities/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/city-hall/council-priorities/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx


 

 

ریکوری فنڈ   19-( کو کووڈACCIDA)  آرٹس، کلچر اینڈ کریئیٹو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسیاس سال نئی بات یہ ہے کہ سٹی آف برامپٹن اور 
مدد فراہم کے لیے اپنی نوعیت کا ایک منفرد    فار آرٹسٹ متعارف کراتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، یہ برامپٹن کے تخلیقی شعبے کو 

پروگرام ہے کیونکہ اونٹیریو میں وباء کے بعد اب دوبارہ کھلنے اور بحالی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ پروگرام فنکاروں اور فنون کی  
 ریلیف فنڈ کی ایک توسیع ہے۔  19-کے کووڈ 2020تنظیموں کے لیے 

 
  2,000ے تناظر میں اپنی تخلیقی مشق کو پختہ کرنے، مطابقت پیدا کرنے یا تعمیر نو میں مدد کے لیے  $فنکار انفرادی حیثیت میں، وباء ک 

اکتوبر سے جاری بنیادوں پر   4تک کی مالی معاونت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فنکاروں سے انفرادی حیثیت میں درخواستیں، 
 ہے۔  100,000م نہ ہو جائے، قبول کی جائیں گی۔ دستیاب فنڈنگ کی کل رقم $کے اواخر تک تک  یا جب تک کہ دستیاب فنڈنگ خت  2021

 
درخواست کی شرائط کا جائزہ لینے کے لیے فنکاروں اور ممکنہ درخواست دہندگان کے لیے معلوماتی نشستیں بھی منعقد کی جائیں گی۔  

 موجود ہیں۔ یہاں تفصیالت

 بجے تک  8  -  6:30اکتوبر، شام  22جمعہ،  •
   بجے تک 8 -  6:30نومبر، شام  22پیر،  •

 برامپٹن میں تخلیقی کیریئرز کا فروغ 

کی پیشکش کی ہے،  گروئنگ کریئیٹو کیریئرز ِان برامپٹننے  کلچر ورک  ACCIDAمزید معاونت کی فراہمی کے لیے  مقامی فنکاروں کو 
نشستوں پر مشتمل ایک مفت پیشہ ورانہ ترقیاتی ورکشاپ سیریز    10جو فنکاروں اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے  

ہے۔ شرکاء کو ہر ہفتے اپنے تخلیقی کیریئر کو آگے بڑھانے کے لیے درکار آالت حاصل کرنے کے لیے تعاملی سرگرمیوں، نیٹ ورکنگ  

پر   accida.ca آئے گا۔ تفصیالتکے مواقع، ماہرین کے مشورے حاصل کرنے اور ڈراپ اِن نشستوں میں شرکت کرنے کا موقع میسر 
 دستیاب ہیں۔

 درخواست دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ 
آرٹسٹ ریکوری فنڈ، دونوں کے بارے میں تفصیالت، اہلیت کا   19-معلوماتی نشستوں میں اندراج کرنے اور ایڈوانس برامپٹن فنڈ اور کووڈ

 مالحظہ کریں۔  brampton.ca/communitygrants بارے میں معلومات دیکھنے کے لیے  معیار اصول اور درخواست دینے کے

 اقتباسات 

وباء سے بحالی میں مدد کے لیے اب پہلے سے   19-"ہمارے فنکاروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کو کمیونٹی کی بہتر خدمت اور کووڈ
کہیں زیادہ ہماری حمایت کی ضرورت ہے۔ برامپٹن مواقع کا شہر ہے اور مجھے ایڈوانس برامپٹن فنڈ کی جاری کامیابیوں اور اس سے  

ں کے لیے انفرادی  ہماری غیر منافع بخش تنظیموں کو پہنچنے ہونے والے فوائد کو دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے فنکارو
حیثیت میں اس نئے موقع کو متعارف کرانے پر بھی فخر ہے۔ برامپٹن کی تخلیقی کمیونٹی اس وباء سے نمایاں طور پر متاثر ہوئی ہے اور  

 مجھے امید ہے کہ آگے بڑھنے اور بحالی کا عمل دوبارہ شروع کرنے میں انہیں اس موقع سے خاطر خواہ مدد ملے گی۔" 

 میئر، سٹی آف برامپٹن  پیٹرک برأون، -

"مجھے ایڈوانس برامپٹن فنڈ کے لیے درخواستوں کا ایک اور دور کھلتے ہوئے دیکھ کر بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے اور میں  
کام  برامپٹن کی تمام غیر منافع بخش تنظیموں کو درخواست دینے کی ترغیب دینا چاہتا ہوں۔ ہمارا غیر منافع بخش شعبہ کمیونٹی کے لیے جو 

کرتا ہے وہ انمول ہے، خاص طور پر جبکہ ہم اس وباء سے نجات حاصل کرنے کے مرحلے میں ہیں۔ فنڈنگ کا یہ موقع بالشبہ برامپٹن کو  
 صحت مندانہ اور محفوظ شہر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔" ایک

 امپٹن؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف بر10اور  9ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز  -

"مجھے یہ دیکھ کر بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ سٹی آف برامپٹن اور آرٹس، کلچر اینڈ کریئٹو انڈسٹری ڈویلپمنٹ ایجنسی نے ہمارے  
فنکاروں کو وباء سے نجات پانے اور پھلنے پھولنے کے لیے درکار مدد حاصل کرنے میں معاونت کی فراہمی کے لیے فنڈنگ کا یہ نادر  

سے نمایاں طور پر متاثر ہوئے ہیں اور برامپٹن کے اس خوبصورت تنوع کے لیے    19-یا ہے۔ برامپٹن کے فنکار کووڈ موقع متعارف کرا
 موجود  معاونت کو دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ موقع ان کی مدد کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔" 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/COVID-19-Recovery-Fund-for-Artists.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.workinculture.ca/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|54a123ba1c434afa728e08d98765357e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637689691022329902|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=5V9Q5oDBcF9aJx/4XCbWA5nnZ+7bDUHI7jhJX3smXGc=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Welcome.aspx


 

 

کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن؛ کونسل پینل ممبر، آرٹس،   ؛ وائس چیئر، 5اور  1رووینا سینتوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -
 کلچر اینڈ کریئیٹِو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی 

ریکوری فنڈ جیسے مواقع کی فراہمی کے   19-"سٹی آف برامپٹن کی کلچرل سروسز ٹیم، ایڈوانس برامپٹن فنڈ اور فنکاروں کے لیے کووڈ 
ے۔ میں دستیاب مالی معاونت کے ان دھاروں میں دلچسپی رکھنے والے تمام لوگوں کی  ذریعے ہماری کمیونٹی کی مدد کے لیے وقف ہ 

 حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ معلوماتی نشستوں میں ضرور شرکت کریں اور اپنی درخواستیں جمع کرائیں۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

-30- 

 
ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج
،  ٹوئٹرمیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کا

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگراماور  فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 پرابجوت کینتھ 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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

 

 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

