
 

 

 

25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 

ਐਲਮੈਂਟਰੀ ਸਕਲੂ ਦ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੇ ਨਕਲੀ ਵਮਊਵਨਵਸਪ੍ਲ  
ਿਵੋਟਿੰਗ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਵਲਆ 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਹਾਲੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਤਦ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਮਊਵਨਵਸਪ੍ਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਵਟਿੰ ਗ ਦੇ ਮਹਿੱਤਿ ਦਾ 
ਅਨੁਭਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਵਲਆ ਹੈ। ਸੈਂਟ ਜੋਵਕਮ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ  (St. Joachim Elementary School) ਅਤੇ ਆਰ ਲੇਡੀ ਆਫ 
ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਸ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ (Our Lady of Providence Elementary School) ਦੇ 150 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿਿੱ ਚ 
ਨਕਲੀ (ਮੋਕ) ਚੋਣਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਵਲਆ। ਇਹ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਿੋਵਟਿੰ ਗ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਮਹਿੱਤਿ ਬ੍ਾਰੇ ਗਵਹਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਸੀ, ਜਦਵਕ ਵਸਟੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਅਿੱ ਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤੇ ਿੋਵਟਿੰ ਗ ਉਪ੍ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।  

ਵਨਿਾਸੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਮਊਵਨਵਸਪ੍ਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਰਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਰੋਜਾਨਾ ਿਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: 

ਪ੍ਾਰਕਸ, ਟਰਾਂਵਜਟ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ, ਸੜਕਾਂ, ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਿਾਿਾਂ। ਿੋਵਟਿੰ ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿੱਤਿ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱਤਿਪੂ੍ਰਨ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

ਵਸਟੀ ਕਲਰਕ ਐਡਂ ਵਰਟਰਵਨਿੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਪ੍ੀਟਰ ਫੇ (Peter Fay) ਨੇ ਵਕਹਾ, “ਅਿੱਜ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਕਿੱਲਹ ਦੇ ਿੋਟਰ ਹਨ। ਿੋਵਟਿੰ ਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਧਕਾਰ 
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਵਜਿੰ ਮੇਿਾਰੀ ਿੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਨੂਿੰ  ਸੁਿੰ ਦਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ, ਭਾਿੇਂ 
ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਹੋ, ਪ੍ਵਹਲੀ ਿਾਰ ਦੇ ਿੋਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿੇਂ ਨਾਗਵਰਕ ਜਾਂ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।” 

ਨਕਲੀ ਚਣੋਾਂ ਦੀਆ ਂਸੁਰਖੀਆਂ 

 ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿੋਵਟਿੰ ਗ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਬ੍ਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਵਕ ਿੋਟ ਪ੍ਰਚੀ ਵਕਹੋ ਵਜਹੀ ਵਦਖਾਈ ਵਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋਟ ਪ੍ਰਚੀ ‘ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਵਕਿੇਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। 

 ਨਕਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ, ਿੋਟ ਪ੍ਰਚੀ ਵਿਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਆਮ ਸਿਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਜਿੇਂ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਿੰ ਨੇ ਿਾਰਡ ਹਨ; ਿੋਵਟਿੰ ਗ ਡੇ 
ਕਦੋਂ ਹੈ; ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਿੰ ਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬ੍ੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਦੋਿੇਂ ਸਕੂਲ ਹੁਣੇ ਵਜਹੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਾਰੇ ਗਰੇਡ 5 ਦੇ ਪ੍ਾਠਕਰਮ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਸਟੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall) 
ਦੇ ਟੂਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਿਾਧੂ ਨਕਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਟੂਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਅਵਧਆਪ੍ਕ ਵਸਟੀ ਦੀ ਿੈਬ੍ਸਾਈਟ ‘ਤੇ online form  (ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ) ਿਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਬ੍ੁਿੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਸਕੂਲ 22 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਦੀਆਂ ਵਮਊਵਨਵਸਪ੍ਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬ੍ਿੱ ਧ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਿੋਵਟਿੰ ਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਿੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 
ਉਹ ਵਸਟੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਭਾਈਿਾਲ ਹਨ।  

ਵਸਟੀ ਦੀ ਿੈਬ੍ਸਾਈਟ ‘ਤੇ 5 Must Knows for Voters  (ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਲਈ 5 ਜਰੂਰੀ ਗਿੱਲਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੈ। 
www.brampton.ca/bramptonvotes ‘ਤੇ ਜਾਓ।  

 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/corporate-events-protocol/Pages/city-hall-tours.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/corporate-events-protocol/Pages/city-hall-tours.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Documents/2018_Municipal_Election-5_Voting_Must_Knows.pdf
http://www.brampton.ca/bramptonvotes
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਿਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸਾਨੂਿੰ  ਿਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਿੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵਿਸ਼ਿ-ਵਿਆਪ੍ੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਿਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਿੇ। ਸਾਨੂਿੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 

 
  

ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

