
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

  

مالی سٹی آف برامپٹن نے ایڈوانس برامپٹن فنڈ کے ذریعے خیراتی اداروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کو 
   گرانٹس دینے کا اعالن کر دیا ہے 

  42کے ایک حصے کے طور پر، سٹی آف برامپٹن شہر کی  2021برائے ( ABFایڈوانس برامپٹن فنڈ ) – ( 2021 اپریل 6برامپٹن، آن )
   غیر منافع بخش تنظیموں اور خیراتی اداروں کی اعانت کرنے کے لیے انہیں گرانٹس دے رہا ہے۔ 

 ۔ پر دیکھی جا سکتی ہے سٹی کی ویب سائیٹ وصول کنندگان کی فہرست 

یعنی   –میں دی تھی، جس میں تین زمرے رکھے گئے تھے   2020کے لیے پروگرام فریم ورک کی منظوری اکتوبر  ABFکونسل نے  
رکھی   2021فروری  3ابھرتے ہوئے، ترقی پذیر اور وسعت پذیر۔ ترقی پذیر اور وسعت پذیر پروجیکٹس کے زمروں کے لیے آخری تاریخ 

 گئی تھی۔

بھرتے ہوئے پروجیکٹس کی مالی اعانت  اس سال نیا زمرہ ابھرتے ہوئے پروجیکٹس کو رکھا گیا ہے جس کے تحت برامپٹن کے نئے اور ا
ابھرتے   کی جائے گی اور ان سے سہ ماہی بنیادوں پر درخواستیں مانگی جائیں گی۔ درخواستیں جمع کرانے کا دوسرا دور اب کھال ہوا ہے۔ 

مالی اعانت فراہم تک کی  5,000ہوئے پروجیکٹس کے زمرے میں برامپٹن میں موجود خیراتی اداروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کو $
ہے۔ پروگرام کی رہنماء ہدایات کے   2021اپریل  30کی جائے گی۔ اس گرانٹ کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ 

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/ABF لیے

  ABFشہر بنانا بھی شامل ہے۔ کیونکہ  صحت مندانہسٹی آف برامپٹن کی کونسل کی مدت کی ترجیحات میں ایک ترجیح شہر کو ایک 
پروگرام میں کمیونٹی کے تحفظ اور تندرستی کو ایک ابھرتی ہوئی ضرورت کے طور پر رکھا گیا تھا، لٰہذا سٹی آف برامپٹن ان تنظیموں کی  

 جو کمیونٹی کے تحفظ اور تندرستی میں مدد دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ مالی اعانت کر رہا ہے 

زمرہ کے ذریعے فراہم کردہ گرانٹس میں سے ایک گرانٹ "بِگ برادرز    وسعت پذیرکے  ABFمیں  2021کمیونٹی کی حفاظت کے لیے 
وجوانوں کے لیے نوجوانوں کی مثبت  ِبگ سسٹرز آف پیل" کے پروگراموں کے لیے دی گئی تھی۔ رہنمائی کے پروگرام، برامپٹن کے ن 

 ترقی، معاشرتی شمولیت، تفریحی مواقع اور قائدانہ صالحیتیوں کو فروغ دیتے ہیں۔

تنظیم کو برامپٹن میں رہنمائی کے چار گروپ پروگراموں؛ دو نوعمر نوجوانوں کی رہنمائی کے گروپ پروگراموں؛ شیریڈن کالج میں ایک  
پروگرام ؛ اور شیریڈن کالج میں ہی ایک بلیک یوتھ مانیٹرنگ پروگرام کے آغاز میں معاونت فراہم کرنے  'بگس آن کیمپس' گروپ مانیٹرنگ 

 ڈالر موصول ہوئے تھے۔  25,000کے لیے $

 اقتباسات 

کی   2022-2018"سٹی آف برامپٹن کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کرنے، سٹی کی سروسز کو مٔوثر بنانے اور کونسل کی مدت برائے 
ترجیحات میں پیش قدمی کے لیے خیراتی اداروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کے کردار کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہم ایڈوانس  

 رامپٹن میں یہ سرمایہ کاری کر کے فخر محسوس کر رہے ہیں۔"برامپٹن فنڈ کی مد سے ب 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"تہواروں اور تقریبات کی معاونت سے لے کر اپنے نوجوانوں اور بزرگ شہریوں کو صحت اور فالح و بہبود کے پروگراموں کی فراہمی 
برامپٹن ان اقدامات کی حمایت کرنے کے لیے مکمل طور پر پُرعزم ہے جو  کرنے والی مقامی غیر منافع بخش تنظیموں تک، سٹی آف 

موصول کنندگان کے شکر گزار ہیں اور وہ    ABFویژن کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ہم اپنے  2040ہمارے شہر کی تعمیر اور ہمیں اپنے 
 م تہہ دل سے مشکور ہیں۔"ہماری کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں اُن کے لیے بھی ہ 

 ؛ وائس چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن 5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

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


 

 

"ابھرتے ہوئے پروجیکٹس کے لیے سہ ماہی بنیادوں پر درخواست دینے کے موقع کے حوالے سے میں تمام خیراتی اداروں اور غیر منافع 
روں گا کہ وہ اپریل کے مہینے ضرور درخواست دیں۔ آپ کی تنظیمیں ایسے پروگرام پیش کرتی ہیں جو  بخش تنظیموں کی حوصلہ افزائی ک

 برامپٹن کی کمیونٹی کو بناتی ہیں اور رہائشیوں کے معیار زندگی میں ایک مثبت فرق پیدا کرتی ہیں۔" 

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

"ایڈوانس برامپٹن فنڈ کے ذریعے سٹی آف برامپٹن اپنی کمیونٹی میں کام کرنے والے ایسے خیراتی اداروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کے  
ساتھ شراکت داری کر سکتا ہے جو ایسے پروگرام پیش کرتی ہیں جو رہائشیوں کے لیے مفید اور کونسل کی مدت کی ترجیحات کے عین 

ویژن کی اعانت کرتے ہیں۔ ہماری ٹیم ہماری کمیونٹی میں بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے  2040اور برامپٹن  مطابق ہوتے ہیں
 کے لیے ان گروپس کے اہم کاموں کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم ہے۔" 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

 
-30- 

ہمارے   سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000سے زائد لوگوں اور  700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں   ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں

قابل دوام اور کامیاب ہو۔ رہنما کردار ادا 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، 
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرہمارے ساتھ 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن
rampton.caMonika.Duggal@b |3426 -874-905 
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