
 

 

 
 
 

ਤੁਰਤੰ ਛੱਡਣ ਲਈ: ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਮਈ, 2022 

 

ਸੰਪਰਕ: Christina Faine, Parks & Community Services (ਪਾਰਕ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ) ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ 

ਅਫ਼ਸਰ, 425-452-4286 or cfaine@bellevuewa.gov  

 

2023 ਕੈਪੀਟਲ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਬਲਾਕ ਗਰਾਾਂਟਾਾਂ  
 

BELLEVUE, Washington – Bellevue ਸਸਟੀ ਮੰਗਲਵਾਰ, 3 ਮਈ, ਬ ੁੱਧਵਾਰ, 1 ਜਨੂ ਨੰੂ ਸਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ ਰ ੂ

ਕਰਕੇ ਕੇ ਗਰੈ-ਸਨਰਮਾਣ ਕੈਪੀਟਲ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਵਕਾਸ ਬਲਾਕ ਗਰਾਾਂਟਾਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀਆਾਂ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ 3 ਮਈ ਤੋਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ 

dadair@bellevuewa.gov ਤੋਂ ਅਰਜੀਆਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਯੋਗ ਪਰੋਜਕੈਟਾਾਂ ਸਵੁੱਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

• ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਸਰੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ ੁੱਟਕਲ ਲਾਗਤਾਾਂ 

• ਇੁੱਕ-ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਪ ਨਰਵਾਸ 

• ਮੌਸਮੀਕਰਨ ਜਾਾਂ ਗਰਸਹਣ ਲਾਗਤਾਾਂ 

• ਆਰਸਥਕ ਸਵਕਾਸ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਮਾਈਕਰੋਇੰਟਰਪਰਾਈਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹਾਇਤਾ 

  

ਸਸਹਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ (ਬੇ-ਘਰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਕਾਉਾਂਸਸਲੰਗ, ਫਡੂ ਬੈਂਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ) ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ 

ਸਰਹਾ ਹੈ। ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਨੰੂ U.S. Department of Housing (U.S. ਸਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹਾਊਸਸੰਗ) ਐਾਂਡ ਅਰਬਨ 

ਸਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਗਰਾਾਂਟ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

Bellevue ਸਹਊਮਨ ਸਰਸਵਸਸਜ ਕਸਮਸਨ ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੇ ਸ ਰ ੂਸਵੁੱਚ ਅਰਜੀਆਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਸਵੁੱਚ 

ਸਸਹਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੰੂ ਫੰਸਡੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਸਸਫ਼ਾਰਸਾਾਂ ਪੇਸ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਪਰਸਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਸਡੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ $1.3 ਸਮਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਹੈ। ਸਸਹਰ 

ਬਲਾਕ ਗਰਾਾਂਟਾਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਾਂ ਸਦੰਦਾ ਹੈ।  

 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ 

ਬਲਾਕ ਗਰਾਾਂਟਾਾਂ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਰਪੋਰਸਟੰਗ ਜਰਰੂਤਾਾਂ ਨਾਲ ਆਉਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਪਰਦਰਸਨ 

ਸਰਪੋਰਸਟੰਗ, ਖ਼ਾਸ ਜਨਸੰਸਿਆ ਡੇਟਾ ਸਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਜਰਰੂਤਾਾਂ ਨੰੂ ਬਲਾਕ ਗਰਾਾਂਟ ਦੀ ਫੰਡ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਤੀਸਵਧੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਾਂ ਤੁੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਬੰਧਕੀ ਜਰਰੂਤਾਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਲਾਕ ਗਰਾਾਂਟਾਾਂ ਨਾਲ 

ਆਉਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। “ਸਨਯਮਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਚੁੱਲਣਾ: ਪਰਸਾਸਕੀ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ 'ਤੇ CDBG ਉਪ-ਪਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਇੁੱਕ 

ਹੈਂਡਬ ੁੱਕ” ਇੁੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।  

 

ਫੰਸਡੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਦੀ ਅਨ ਵਾਦ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, Donna Adair ਨਾਲ (425) 452-4069 ਜਾਾਂ 

dadair@bellevuewa.gov 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

ਇਸਨੂੰ%20ਮੇਲ:cfaine@bellevuewa.gov
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