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િાથપ્રિક શાળાના પ્રિદ્યાથીઓ નગરપાપ્રલકાના કૃપ્રિિ િતદાનિાાં (િૉક િોટ ાંગ) ભાગ લશે ે

 

બ્રૅમ્પ ન, ઓન્ ારરયો – તેઓ િતદાન કરિાની િય સુધી હજુાં નથી પહોંચ્યા પરાંત ુતેિ છતાાં તેિની પાસે નગરપાપ્રલકાની ચ ાં ણીિાાં િતદાન 

કરિાના િિમનો અનભુિ કરિાની તક છે. આ િપ્રહન ેસેઇન્  જોરકિ એપ્રલિેન્ રી સ્ક લ અન ેઆિર લેડી ઓફ િોપ્રિડન્સ એપ્રલિેન્ રી સ્ક લના 

150 કરતા િધ ુપ્રિદ્યાથીઓએ કૃપ્રિિ ચ ાં ણીિાાં ભાગ લીધો. સી ીએ જ્યારે પોતાના અદ્યતન િતદાન સાધનો તપાસિા િા  ેબહાર પાડ્યા 

ત્યારે પ્રિદ્યાથીઓ િા  ેઆ ચ ાં ણી અન ેિતદાનની િરિયાના િહત્ત્િ પ્રિષ ેિધ ુઊંડી સિજ કેળિિાની તક હતી.  

નાગરરકો નગરપાપ્રલકા સરકાર સાથે, તેઓ ઉપયોગ કરતા હોય એિી અનકે સેિાઓ િારફત જોડાયલા હોય છે, દાખલા તરીકે: પાકમ, ટ્રાપ્રન્િ  

(પરરિહન), િનોરાંજન, િાગો અન ેઅપ્રનનશિન સેિાઓ. સિુદાયિાાં પોતાની ઓળખ ઉપસાિિાનો િહત્ત્િનો િાગમ એ લે િતદાન છે. 

"આજના પ્રિદ્યાથીઓ આિતી કાલના િતદાતાઓ છે. િતદાન એક પ્રિશેષાપ્રધકાર હોિા સાથે એક જિાબદારી પણ છે, અન ેઆપના શહેરન ે

આકાર આપિાની િહત્ત્િપ ણમ રીત છે. તિે પ્રિદ્યાથી હોિ ક ેિથિ િખતના િતદાતા હોિ અથિા નિા નાગરરક હોિ ક ેદરેક ચ ાં ણીિાાં િતદાન 

કરતા નાગરરક હોિ ત્યાર ેઆ યાદ રાખિા જેિી અગત્યની બાબત છે,” એિુાં પી ર ફે, સી ી ક્લકમ એન્ડ રર ર્નિંગ ઓરફસર એ જણાવયુાં. 

કપૃ્રિિ ચ ાં ણીની પ્રિશષેતાઓ 

 ઉત્સાહી પ્રિદ્યાથીઓ, જે 9 થી 11 િષમની િયના હતા તેઓ િતદાન િરિયા પ્રિષ,ે િતપિક કેિુાં હોય અન ેકેિી રીતે િતપિક પર 

પ્રનશાન કરિુાં તે પ્રિષ ેશીખ્યા.  

 કૃપ્રિિ ચ ાં ણી િા ,ે િત પિકિાાં શહેરના િૉડમ કે લા છે, િતદાનનો રદિસ ક્યાર ેહોય અન ેબ્રૅમ્પ નિાાં કે લી ભાષાઓ બોલિાિાાં 

આિ ેછે તે સપ્રહત બ્રૅમ્પ ન પ્રિષ ેિ ળભ ત િશ્નો સિાયેલા હતાાં.   

 સ્થાપ્રનક સરકાર પ્રિષેના ધોરણ 5ના અભ્યાસિિના ભાગરૂપ ેબન્ન ેશાળાઓએ તાજેતરિાાં જ બ્રૅમ્પ ન સી ી હૉલની સહેલિાાં 

હાજર રહી હતી. જોકે હિ ેિધુ કૃપ્રિિ ચ ાં ણીઓ હાથ ધરિાિાાં આિશે નહીં પરાંતુ શાળાના પ્રિદ્યાથીઓ િા ે સી ી હૉલની 

  ર ઉપલબ્ધ છે અને પ્રશક્ષકો સી ી િેબસાઇ  પર રહેલ ઑનલાઇન ફોિમ નો ઉપયોગ કરીને તે બુક કરાિી શકશ.ે   

 ઑક્ ોબર 22ના રોજ થનાર નગરપાપ્રલકાની ચ ાં ણી િા  ેઆયોજીત આશરે 75  કા જે લા િતદાન કેન્રો શાળાઓ હોિાથી તેઓ 

સી ી િા  ેિહત્ત્િપ ણમ ભાગીદારો છે.  

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/corporate-events-protocol/Pages/city-hall-tours.aspx


 

 

િતદાતાઓ િા  ે5 જરૂરથી જાણિા જેિી બાબતો સી ી િેબસાઇ  પર ઉપલબ્ધ છે તેિજ િધારાની િાપ્રહતી પણ િળશ.ે  

Www.brampton.ca/bramptonvotesિુલાકાતની િુલાકાત લો.   
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બ્રમૅ્પ ન પ્રિશાળ આયોજનો પ્રિષ ેપ્રિચાર ેછે. અિ ેતીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિતુાં ભપ્રિષ્ય િા ે તૈયાર સાંગઠન છીએ. અિે જાણીએ છીએ કે આપણા સિુદાયની િૃપ્રધધ, યુિાની અન ે

િૈપ્રિધ્ય આપણને અલગ ઓળખ િદાન કરે છે. અિ ેકૅનેડાના ઇનોિેશન સ પર કૉરરડોર ખાતે પ્રસ્થત છીએ જ્યાાં રોકાણોને િોત્સાપ્રહત કરીએ છીએ અન ેિૈપ્રશ્િક સ્તરે અિારી 

સફળતાિાાં િૃપ્રધધ કરી રહ્યા છીએ. અિ ેબનાિી રહ્યા છીએ એિા ગપ્રતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાાંપે છે અન ેઅહીં કાિ કરતા લોકોિાાં ગૌરિની લાગણીનો સાંચાર 

કરે છે. અિ ેબ્રૅમ્્ નન ેઆગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેથી તે એક જોડાણ ધરાિતુાં શહેર બને જે િિતમનાત્િક, વયાપક અન ેસાહપ્રસક હોય. અિન ેTwitter અન ેFacebook 

પર ફોલો કરો. અહીં િધુ જાણકારી િેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

  

પ્રિરડયા સાંપકમ (MEDIA CONTACT): 

ને લી સ્ ૉપ્રનડલ (Natalie Stogdill) 

પ્રિરડયા સાંકલનકતામ (Media Coordinator) 

સી ી ઓફ બ્રૅમ્પ ન (City of Brampton) 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Documents/2018_Municipal_Election-5_Voting_Must_Knows.pdf
http://www.brampton.ca/bramptonvotes
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

