
 

 

  

8 ਮਾਰਚ, 2018 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਮਊਮਨਮਿਪਲ ਚਣੋਾਂ ਦ ੇਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸ਼ੈਨ ਆਯਮੋਜਤ ਕਰਗੇਾ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਮਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton), ਮਮਮਨਿਟਰੀ ਆਫ ਮਮਊਮਨਮਿਪਲ ਅਫੇਅਰਿ (Ministry of Municipal 

Affairs) ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਵਿੱ ਚ, 2018 ਦੀਆਂ ਮਮਊਮਨਮਿਪਲ ਚੋਣਾਂ (Municipal Election) ਮਵਿੱ ਚ ਿੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਦੇ 
ਮਵਮਗਆਪਕਾਂ (ਇਸ਼ਮਤਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਮਲਆਂ) ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ, 3 ਅਪਰੈਲ, 2018 ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨ ਮਿਟੀ ਹਾਲ, 2 ਵੈਮਲੰਗਟਨ ਿਟਰੀਟ ਵੈਿਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City Hall, 2 Wellington Street West, Brampton) ਮਵਖੇ ਕਾਉਂਮਿਲ 
ਚੈਂਬ੍ਰਾਂ (Council Chambers) ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਹੋਵੇਗਾ। 
  

ਿੈਸ਼ਨ ਮ ਿੱ ਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਿਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮਜਿ ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਦੇ ਮਵਮਗਆਪਕ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮ ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, 
ਨਾਮਾਂਕਨ ਅਤੇ ਰਮਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮਕਮਰਆ, ਮ ਮਹੰਮ ਿਬੰ੍ਿੀ ਮਵਿੱ ਤੀ ਪਰਬੰ੍ਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮ ਿੱ ਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਵਿੀਮਲਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

ਝਲਕੀਆ ਂ

 ਿੈਸ਼ਨ ਮਕਿੇ ਵੀ ਉਿ ਮਵਅਕਤੀ ਲਈ ਖ ਿੱ ਲਹਾ ਹੈ, ਮਜਿਤੇ 2018 ਦੀਆਂ ਮਮਊਮਨਮਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਕਮਰਆਸ਼ੀਲ 
ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਮਵਮਗਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਮਜਿਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ 

 ਰਮਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਮੀ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਿੀਟਾਂ ਿੀਮਮਤ ਹਨ – ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਮਜਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ 
bramptonvotes@brampton.ca ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਿੱ ਿੋ ਮਕ ਤ ਿੀਂ ਿੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਦੇ ਮਵਮਗਆਪਕ ਹੋ 

 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਦਾ ਮਵਮਗਆਪਕ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ found here (ਇਿੱਥੇ ਲਿੱ ਭੀ) ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ 

 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਾਂਕਨ ਮਮਆਦ 1 ਮਈ ਨ ੰ  ਸ਼ ਰ  ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 27 ਜ ਲਾਈ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ 
 ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਮਵਮਗਆਪਕ ਰਮਜਿਟਰੇਸ਼ਨ 1 ਮਈ ਨ ੰ  ਸ਼ ਰ  ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 19 ਅਕਤ ਬ੍ਰ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ 
 ਵੋਮਟੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ (Voting Day) 22 ਅਕਤ ਬ੍ਰ ਹੈ 

 ਨਾਮਾਂਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਮਜਿਟਰਡ ਤੀਜੀਆਂ ਮਿਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨ ਿਤੰਬ੍ਰ 2018 ਮਵਿੱ ਚ ਆਯੋਮਜਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏਗਾ 

 ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸ਼ੌਨਾ ਡੰਟੋਨ (Shauna Danton) ਨ ੰ  905.874.3952 ‘ਤੇ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ 

 ਹਵਾਲਾ 

“ਮਮਊਮਨਮਿਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਿ ਐਕਟ (Municipal Elections Act) ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਿਾ, ਮਜਵੇਂ 
ਮਕ ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਦੇ ਮਵਮਗਆਪਨਾਂ ਿਬੰ੍ਿੀ ਮਨਯਮ ਅਤੇ ਕਾਉਂਮਿਲ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਮਾਂਕਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਪਠਾਂਕਣ (ਐਨਡੋਰਿਮੈਂਟ)। ਮਕਉਂਮਕ 
ਇਹਨਾਂ ਨ ੰ  2018 ਮਵਿੱ ਚ ਪਮਹਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਿਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨ ਿੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਮਬ੍ਹਤਰ ਿਮਝ ਵਿਾਉਣ 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=bramptonvotes@brampton.ca
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Election/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Election/Pages/Welcome.aspx


 

 

ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਮਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਿੰਭਾਵੀ ਤੀਜੀ ਮਿਰ 
ਦੇ ਮਵਮਗਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਮਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।” 

-      ਪੀਟਰ ਫੇ (Peter Fay), 2018 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਮਊਮਨਮਿਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਟੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਮਰਟਰਮਨੰਗ ਅਫ਼ਿਰ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਮਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਮਵਿੱ ਖ ਲਈ ਮਤਆਰ ਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਮਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਵਿੱ ਚ ਵਾਿਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਵਮਵਿਤਾ ਿਾਨ ੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਵਸ਼ਵ-ਮਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮਵਿੱ ਚ ਿਮਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਮਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਮਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਜਹਾ ਜ ਮੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਮਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਮਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨ ੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
  

 ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਮਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਮਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
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