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 Thành Phố Brampton đóng góp gần $600.000 để giúp hỗ trợ 
các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận địa phương 

  

BRAMPTON, ON (ngày 6 tháng 5 năm 2022) - Thành Phố Brampton đang đóng góp gần 
$600.000 để giúp hỗ trợ 64 tổ chức phi lợi nhuận địa phương và các tổ chức từ thiện đã đăng 
ký vào năm 2022 thông qua Quỹ Advance Brampton, với các khoản tài trợ có giá trị từ $5.000 
đến $25.000. 
 
Nguồn tài trợ này rất thiếu yếu để giúp cung cấp các chương trình quan trọng mà cộng đồng 
dựa vào khi Brampton tiếp tục phục hồi sau đại dịch COVID-19. Các tổ chức được hỗ trợ 
thông qua Quỹ Advance Brampton bao gồm Asees Foundation, Lady Ballers Camp, Tổ Chức 
Lãnh Đạo Thanh Thiếu Niên One Voice One Team, Dịch Vụ Sức Khỏe Cộng Đồng Punjabi, 
Big Brothers, Big Sisters của Peel, Beaux Arts Brampton và các tổ chức khác. Quý vị có thể 
tìm thấy danh sách đầy đủ về những bên nhận tài trợ của Quỹ Advance Brampton năm 2022 
tại brampton.ca/abf. 
 
Những người cao tuổi ở Brampton đã bị ảnh hưởng đặc biệt bởi sự cô lập và thiếu các nguồn 
lực sẵn có trong đại dịch COVID-19. Đối với Dịch Vụ Cộng Đồng Indus, “Quỹ Advanced 
Brampton sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ những người cao tuổi của mình giới thiệu về văn hóa của 
họ và xây dựng các kỹ năng thông qua nghệ thuật, trò chuyện, tập thể dục, giáo dục và ăn 
uống lành mạnh. Chúng tôi rất vui được cung cấp chương trình này cho các khách hàng của 
mình dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.” 
 
Brampton là một thành phố Lành Mạnh và An Toàn, và Asees Foundation công nhận tầm 
quan trọng của việc duy trì hoạt động tích cực. “Quỹ Advance Brampton sẽ mang đến cho 
chúng tôi cơ hội mở rộng Sáng Kiến Hoạt Động Tích Cực cho thanh thiếu niên và các cá nhân 
khác trong cộng đồng của chúng tôi. Những đóng góp này đang tạo ra sự khác biệt đáng kể 
trong việc giúp thanh thiếu niên phát triển kiến thức và hiểu biết về cân đối thể chất cũng như 
lối sống lành mạnh.” 
 
Đối với Lady Ballers Camp, khoản tài trợ này là công cụ giúp họ có thể mang đến một chương 
trình có giá trị cho cộng đồng. Với tư cách là những người nhận tài trợ vào năm 2021, điều đó 
đã giúp đảm bảo rằng Trại Hè 2.0 - Quyền Được Học, Quyền Được Chơi của họ thành công. 
“Chương trình đã vượt qua sự mong đợi của chúng tôi, tiếp cận 246 trẻ em và thanh thiếu 
niên ở Brampton, và mang lại niềm vui cho rất nhiều cuộc sống của tuổi trẻ. Vào mùa thu năm 
2021, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ dạy kèm học tập và trợ giúp làm bài tập về nhà, cùng với 
chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần, những điều quan trọng trong thời gian đặc biệt khó 
khăn này.”  Nguồn tài trợ từ chương trình năm 2022 sẽ giúp Lady Ballers Camp tổ chức trại hè 
kéo dài 8 tuần và chương trình trở lại trường học kéo dài 14 tuần, cung cấp cho các bé gái và 
nữ thanh thiếu niên Da Đen sống trong hoặc nguy cơ rơi vào tình trạng nghèo có cơ hội được 
rèn luyện thể chất, giữ gìn sức khỏe tinh thần, giao lưu xã hội, và hỗ trợ học tập quan trọng. 
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Để hỗ trợ thêm cho các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận tại địa phương, Quỹ Advance 
Brampton đã hợp tác với Trường Giáo Dục Thường Xuyên G. Raymond Chang của Đại Học 
Toronto Metropolitan (trước đây là Đại Học Ryerson) để tổ chức các hội thảo Phát Triển Lĩnh 
Vực Phi Lợi Nhuận tập trung vào hỗ trợ các tổ chức mở rộng năng lực của mình và xây dựng 
giáo dục và kỹ năng theo lĩnh vực. Kể từ tháng 11 năm 2021, 11 phiên họp đã được tổ chức, 
thu hút hơn 250 người tham gia. Loạt tiếp theo sẽ ra mắt vào mùa thu. 
 
Giới thiệu về Quỹ Advance Brampton 
Quỹ Advance Brampton là một chương trình tài trợ cộng đồng trị giá $600.000 đem quỹ tài trợ 
đến cho các tổ chức phi lợi nhuận hoặc từ thiện tại Brampton đủ điều kiện để cung cấp các 
chương trình và dịch vụ đáp ứng những nhu cầu của cộng đồng và thúc đẩy các ưu tiên thuộc 
Nhiệm Kỳ của Hội Đồng. 
 
Có ba cấp tài trợ: 

• Mới Nổi - cung cấp lên tới $5.000 số tiền phù hợp với các dự án mới và sáng tạo. 

• Phát Triển - cung cấp lên tới $12.500 số tiền phù hợp với các chương trình đã 
chạy ít nhất một lần ở Brampton. 

• Mở Rộng - cung cấp lên tới $25.000 số tiền phù hợp với các dự án đã chạy ít 
nhất hai lần ở Brampton. 

  

Vòng đăng ký nhận tài trợ tiếp theo sẽ mở vào mùa thu năm 2022 để giúp hỗ trợ các dự án 
diễn ra vào năm 2023. Để có danh sách đầy đủ những bên nhận được tài trợ của Quỹ 
Advance Brampton năm 2022 và để tìm hiểu thêm về chương trình, hãy truy cập 
brampton.ca/abf. 

 

Trích Dẫn 

Brampton là Thành Phố của Những Cơ Hội, và tôi rất vui khi thấy được tác động của Quỹ 
Advance Brampton đối với các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương của chúng ta. Các nguồn 
lực mà họ đề nghị cung cấp nhiều hỗ trợ cần thiết khi chúng ta tiếp tục phục hồi sau đại dịch 
COVID-19.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Quỹ Advance Brampton mang lại không chỉ đơn thuần là tài trợ mà còn là cơ hội cho tổ chức 
phi lợi nhuận có trụ sở tại Brampton của chúng ta cung cấp các chương trình và dịch vụ mà 
thành phố của chúng ta cần. Thật tuyệt vời khi thấy tác động của khoản tài trợ này đối với 
cộng đồng và các tổ chức cung cấp các nguồn lực vô cùng quan trọng này.” 
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- Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10; Chủ Tịch, Dịch Vụ Doanh 
Nghiệp, Thành Phố Brampton 

 
“Thành Phố Brampton tự hào hỗ trợ các nhu cầu của đa dạng dân số của chúng ta bằng cách 
đem đến cơ hội tài trợ cho các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận có trụ sở tại Brampton thông 
qua Quỹ Advance Brampton của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn được thấy sự khác biệt tích 
cực mà các nhóm này tạo ra trong cộng đồng.” 

- Paul Morrison, Giám Đốc Hành Chính Lâm Thời, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca 

 
 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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