
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

  

Thành Phố Brampton thông báo tài trợ cho các tổ chức từ thiện và tổ chức 
phi lợi nhuận thông qua Quỹ Advance Brampton   

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 6 tháng 4 năm 2021) – Là một phần của Quỹ Advance Brampton (ABF) 
năm 2021, Thành Phố Brampton đang phân bổ các khoản tài trợ để hỗ trợ cho 42 tổ chức từ thiện và 
tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Brampton. 

Danh sách các tổ chức nhận tài trợ có thể được tìm thấy tại trang web của Thành Phố. 

Hội đồng đã phê duyệt khuôn khổ chương trình cho ABF vào tháng 10 năm 2020 dành cho các dự án 
theo ba nhóm - Mới Nổi, Đang Phát Triển và Mở Rộng. Hạn chót đăng ký cho các nhóm Dự Án Phát 
Triển và Mở Rộng là ngày 3 tháng 2 năm 2021. 

Điểm mới trong năm nay là nhóm Dự Án Mới Nổi hỗ trợ các dự án mới đang nổi tại Brampton và sẽ 
chấp nhận đơn đăng ký hàng quý. Đợt đăng ký thứ hai hiện đang mở. Nhóm Dự Án Mới Nổi cung cấp 
khoản tài trợ lên tới $5,000 phù hợp cho các tổ chức từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại 
Brampton. Hạn chót để nộp đơn xin nhận tài trợ là ngày 30 tháng 4 năm 2021. Để biết các hướng dẫn 
của chương trình, hãy truy cập www.brampton.ca/ABF. 

Một trong những Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng Thành Phố Brampton là góp phần xây dựng một 
Thành Phố Khỏe Mạnh và An Toàn. Vì sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng được xác định là một 
nhu cầu mới nổi trong chương trình ABF, nên Thành Phố Brampton đã tài trợ cho các tổ chức hỗ trợ 
các dự án vì sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng trong cộng đồng. 

Một trong những khoản tài trợ năm 2021 được cung cấp thông qua nhóm Mở Rộng của ABF vì sự an 
toàn của cộng đồng là Big Brothers Big Sisters of Peel dành cho các chương trình cố vấn. Các chương 
trình cố vấn thúc đẩy sự phát triển tích cực của thanh thiếu niên, sự tham gia của cộng đồng, đem lại 
các cơ hội giải trí và phát triển khả năng lãnh đạo cho thanh niên Brampton. 

Tổ chức đã nhận được $25.000 để tài trợ cho bốn chương trình cố vấn nhóm của Brampton; hai 
chương trình nhóm cố vấn thanh thiếu niên; một Chương Trình Cố Vấn Nhóm ‘Bigs on Campus’ tại 
Sheridan College; và, khởi động Chương Trình Cố Vấn dành cho Thanh Niên Da Màu, cũng tại 
Sheridan College. 

Trích dẫn 

“Thành Phố Brampton công nhận vai trò độc nhất và quý giá của các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận 
trong việc cung cấp các chương trình đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, bổ sung các dịch vụ của Thành 
Phố và góp phần thúc đẩy các Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng 2018-2022. Chúng tôi rất tự hào để 
tiếp tục đầu tư vào Brampton thông qua Quỹ Advance Brampton.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

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


 

 

“Từ việc hỗ trợ các lễ hội và sự kiện, đến các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương cung cấp các 
chương trình sức khỏe và khỏe mạnh dành cho thanh thiếu niên và người cao tuổi của chúng ta, 
Thành Phố Brampton cam kết hỗ trợ các sáng kiến xây dựng thành phố và hướng chúng ta tới gần 
hơn với Tầm Nhìn của năm 2040. Chúng tôi biết ơn những tổ chức nhận tài trợ ABF và những việc làm 
ý nghĩa của họ để hỗ trợ cộng đồng chúng ta.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, 
Thành Phố Brampton 

“Với cơ hội đăng ký mỗi quý dành cho các dự án nhóm mới nổi, tôi khuyến khích tất cả các tổ chức từ 
thiện và tổ chức phi lợi nhuận đăng ký trong tháng 4 này. Tổ chức của các bạn cung cấp các chương 
trình xây dựng cộng đồng Brampton và tạo ra sự khác biệt tích cực cho cuộc sống chất lượng của cư 
dân.” 

- Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, 
Thành Phố Brampton 

“Quỹ Advance Brampton cho phép Thành Phố Brampton hợp tác với các tổ chức từ thiện và tổ chức 
phi lợi nhuận trong cộng đồng để cung cấp các chương trình mang lại lợi ích cho cư dân và phù hợp 
với các Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng và hỗ trợ Kế Hoạch Tầm Nhìn Brampton 2040. Đội ngũ chúng 
tôi cam kết hỗ trợ những nhiệm vụ quan trọng mà các nhóm thực hiện để nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho rất nhiều người trong cộng đồng của chúng tôi.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 

 
-30- 

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. 
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