
 

 

 
    برائے فوری اجراء

                   

مقامی غیر منافع بخش اور خیراتی تنظیموں کی مدد کے لیے تقریباً  سٹی آف برامپٹن نے 
 کی خطیر رقم رکھی ہے  $600,000

  

مقامی غیر منافع بخش    64میں ایڈوانس برامپٹن فنڈ کے ذریعے  2022سٹی آف برامپٹن نے   – (2022مئی  6برامپٹن، آن )
کی رقم رکھی ہے، جن کی گرانٹس کی رقوم  600,000تنظیموں اور رجسٹرڈ خیراتی اداروں کی مدد کے لیے تقریباً $

 تک ہیں۔ 25,000سے $   $5,000
 

ضروری ہے جن پر ہماری کمیونٹی انحصار  یہ فنڈنگ ان اہم پروگراموں کو عملی جامہ پہنانے میں مدد فراہم کے لیے بہت 
کی وباء سے بحالی کی جانب گامزن ہیں۔ ایڈوانس برامپٹن فنڈ کے ذریعے اعانت کی  19-کرتی ہے کیونکہ برامپٹن میں ہم کووڈ

ہیلتھ  جانے والی تنظیموں میں آسیز فاؤنڈیشن، لیڈی بالرز کیمپ، ون وائس ون ٹیم یوتھ لیڈرشپ آرگنائزیشن، پنجابی کمیونٹی 
ایڈوانس برامپٹن  2022سروسز، بِگ برادرز، بگ ِسسٹرز آف پیل، بیوکس آرٹس برامپٹن اور کچھ مزید تنظیمیں بھی شامل ہیں۔ 

 ۔ پر دیکھی جا سکتی ہے brampton.ca/abf فنڈ کے وصول کنندگان کی مکمل فہرست
 

کی وباء کے دوران برامپٹن کے بزرگ افراد خاص طور پر تنہائی اور دستیاب وسائل کی کمی کی وجہ سے متاثر   19-کووڈ 
"ایڈوانسڈ برامپٹن فنڈ ہمیں اپنے بزرگوں کو ان کی ثقافتوں کی نمائش کرنے اور  مطابقکے  انڈس کمیونٹی سروسز ہوئے ہیں۔

انہیں فنون، گفتگو، ورزش، تعلیم اور صحت مندانہ کھانے فراہم کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ ہمیں یہ پروگرامنگ اپنے کالئنٹس 
 "ور پر اور ورچوئل طور پر پیش کرنے پر خوشی ہے۔کو ذاتی ط

 
 ان کے مطابق فعال رہنے کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ آسیز فاؤنڈیشنبرامپٹن ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر ہے اور 

Get Active( ایڈوانس برامپٹن فنڈ ہمیں اپنے نوجوانوں اور ہماری کمیونٹی کے دیگر افراد کے لیے اپنے گیٹ ایکٹِو انیشیئٹِو"
Initiativeحت مندانہ طرز زندگی ( کو فروغ دینے کا موقع فراہم کرے گا۔ یہ شراکتیں نوجوانوں کو جسمانی تندرستی اور ص

 کے بارے میں علم اور سمجھ بوجھ پیدا کرنے میں مدد دینے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔" 
 

، یہ فنڈنگ کمیونٹی کو ایک قابل قدر پروگرام فراہم کرنے کی ان کی صالحیت میں اہم کردار ادا مطابقکے  بالرز کیمپلیڈی 
رائٹ ٹو لرن رائٹ ٹو پلے کو کامیابی  - 2.0میں گرانٹ وصول کنندگان کے طور پر، وہ اپنے سمر کیمپ  2021کرتی ہے۔ 

بچوں اور نوجوانوں تک پہنچ کر  246"ہمارا پروگرام برامپٹن میں ہے کہ ان کا کہنا سے منعقد کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ 
کے موسم خزاں میں، ہم نے   2021ہماری توقعات سے آگے بڑھ گیا ہے اور بہت ساری نوجوان زندگیوں میں خوشیاں الیا ہے۔ 

جو کہ اس غیر معمولی مشکل وقت ذہنی تندرستی کے پروگراموں کے ساتھ ساتھ تعلیمی ٹیوشن اور ہوم ورک میں مدد فراہم کی، 
ہفتے کے بیک  14ہفتوں پر مشتمل سمر کیمپ اور  8پروگرام کی فنڈنگ سے لیڈی بالرز کیمپ کو  2022  میں نہایت اہم تھا۔"

ٹو سکول پروگرامنگ فراہم کرنے میں مدد ملے گی، جس سے سیاہ فام خواتین کے بچوں اور غربت کے خطرے سے دو چار 
 انی ورزش، جذباتی تندرستی، سماجی معاونت اور اہم تعلیمی مدد کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔نوجوانوں کو جسم

 
مقامی غیر منافع بخش اور خیراتی اداروں کی مزید مدد کرنے کے لیے، ایڈوانس برامپٹن فنڈ نے ٹورنٹو میٹروپولیٹن یونیورسٹی 

کے ساتھ شراکت داری کی تاکہ غیر منافع  جی ریمنڈ چینگ سکول آف کانٹینیونگ ایجوکیشن ریئرسن یونیورسٹی( کے)سابقہ 
تنظیموں کو ان کی صالحیتوں کو پروان چڑھانے،   بخش سیکٹر ڈویلپمنٹ ورکشاپس کی فراہمی پر توجہ مرکوز کی جائے، جو

سے زیادہ شرکاء کی  250سے،  2021نومبر  تعلیم اور مہارتوں کے فروغ  اور اس شعبے کی تعمیر میں مدد فراہم کرے گی۔
 نشستیں منعقد کی گئیں۔ اگلی سیریز موسم خزاں میں شروع ہو گی۔ 11میزبانی کرتے ہوئے، 

 
 کے بارے میں  ایڈوانسڈ برامپٹن فنڈ 

کی کمیونٹی گرانٹ کے ساتھ ایک پروگرام ہے جو برامپٹن میں کام کرنے والے غیر منافع  600,000ایڈوانس برامپٹن فنڈ $
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بخش یا خیراتی اداروں کو ایسے پروگرام اور خدمات فراہم کرنے کے لیے فنڈز فراہم کرتا ہے جو کمیونٹی کی ضروریات کو  
 مدت کی ترجیحات کو آگے بڑھاتے ہیں۔  پورا کرتے ہیں اور کونسل کی

 
 اس میں فنڈنگ کے تین دھارے شامل ہوں گے: 

 تک مہیا کیے جائیں گے۔ 5,000انہیں نئے اور پُرجدت پروجیکٹس کے لیے $ - ابھرتی ہوئی تنظیمیں •

تک کے فنڈز جاری کیے جائیں گے جو  12,500انہیں ایسے پروگراموں کے لیے $ - تنظیمیں ترقی پذیر •
 برامپٹن میں کم از کم ایک مرتبہ چل چکے ہیں۔ 

تک کے فنڈز جاری کیے جائیں گے جو  25,000انہیں ایسے پروگراموں کے لیے $  - تنظیمیں وسعت پذیر •
 برامپٹن میں کم از کم دو مرتبہ چل چکے ہیں۔ 

میں کیے جانے والے پروجیکٹس میں مدد   2023یں کھلے گا تاکہ کے موسم خزاں م 2022گرانٹ کی درخواستوں کا اگال دور 
ایڈوانس برامپٹن فنڈ کے وصول کنندگان کی مکمل فہرست کے لیے اور پروگرام کے بارے میں مزید  2022دی جا سکے۔ 

 مالحظہ کریں۔  brampton.ca/abf جاننے کے لیے

 

 اقتباسات 

"برامپٹن ایک مواقع کا شہر ہے اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ ایڈوانس برامپٹن فنڈ کا ہماری مقامی غیر منافع بخش 
مدد فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس تنظیموں پر کتنا اچھا اثر پڑا ہے۔ ان کے پیش کردہ وسائل ہماری کمیونٹی کو بہت ضروری 

 "وبائی بیماری سے بحالی کی جانب گامزن ہیں۔ 19-وقت ہم کووڈ

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

محض فنڈنگ کے عالوہ بھی بہت کچھ فراہم کرتا ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد برامپٹن میں کام کرنے  ایڈوانس برامپٹن فنڈ"
بخش اداروں کو ہمارے شہر کو درکار پروگراموں اور خدمات فراہم کرنے کے قابل بنانا ہے۔ یہ دیکھ والے ہمارے غیر منافع 

کر حیرت ہوتی ہے کہ اس فنڈنگ کی مدد سے جو اہم وسائل مہیا کیے جاتے ہیں، ان کا کمیونٹی اور ان تنظیموں پر کتنا  
 "زبردست اثر پڑ رہا ہے۔

 ؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن 10اور  9ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز  -

 
"سٹی آف برامپٹن کو ہمارے ایڈوانس برامپٹن فنڈ کے ذریعے برامپٹن میں کام کرنے والے غیر منافع بخش اور خیراتی اداروں 

ے کاموں کی کے لیے فنڈنگ کا موقع فراہم کر کے اپنی متنوع آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے پر فخر ہے۔ ہم ان گروپس ک
 وجہ سے اپنے معاشرے پر مرتب ہونے والے مثبت اثرات کو دیکھنے کے منتظر ہیں۔" 

 پال موریسن، انٹیرم 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  

یاتی 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 ٹیکنالوجی اور ماحول

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx


 

 

،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca ط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے پر مربو انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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