
 

 

  

29 ਮਈ, 2018 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 2018 ਨਿਊਨਨਨਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨਵਿੱ ਚ  
ਕੂੰ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱ ਦਾ ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ 

2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਕਾਮਮਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੂੰ  ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਵਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਕ ਮੈਂਬ੍ਰ ਮਮਊਮਨਮਸਪਲ ਚੋਣ ਕਾਮਾ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੋਮਟੂੰ ਗ ਡੇ (Voting Day), 22 
ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਐਡਮਮਮਨਸਟਰੇਮਟਵ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਮਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। 
18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਮਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

ਭਰਤੀ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਵੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (CeleBrampton) ਕਾਰਜਕਰਮ ਮਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਦੇ ਬ੍ਾਹਰ ਸਮਿਤ, 

ਮਮਊਮਨਮਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਬ੍ੂਿ (ਮਕਓਸਕ) ਮਵਖੇ ਮਬ੍ਨਾਂ ਤੈਅ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਆਓ, ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ੍ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਿੇ ਹੀ ਅਰਜੀ 
ਮਦਓ।  
 

ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਮਸੱਖਣ, ਮਸਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ 
ਅਤੇ ਮਵਸਮਤਰਤ ਨੌਕਰੀ ਵਰਣਨ www.brampton.ca/bramptonvotes ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। 

ਸੂੰ ਖੇਪ ਤਿੱ ਥ 

 ਇਛੁੱ ਕ ਮਵਅਕਤੀ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ www.brampton.ca/bramptonvotes ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ  
 ਅਰਜੀ ਦੀ ਮਪਰੂੰ ਮਟਡ ਕਾਪੀ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ, ਮਸਟੀ ਹਾਲ, 2 ਵੈਮਲੂੰ ਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ (City Hall, 2 Wellington Street West) ਮਵੱਚ ਮਸਟੀ 

ਕਲਰਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਵਖੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਰਜਮਦਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਹਦਾ ਹੈ।  
 ਮਨਯੁਕਤ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 22 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ, ਦੋ ਤੋਂ ਮਤੂੰ ਨ ਘੂੰ ਟੇ ਦੀ ਟਰੇਮਨੂੰ ਗ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨ-ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ 

ਸਮੀਮਖਆ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੂੂੰ  14 ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਤੱਕ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 
 ਟਰੇਮਨੂੰ ਗ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਮਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 
 ਪੂਰਵ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮਪਊਟਰ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਮਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ 
 

ਹਵਾਲਾ 
“350,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਣ ਕਾਮਮਆਂ ਦਾ ਸਮਹਯੋਗ ਮਮਊਮਨਮਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵੀ ਸੂੰਚਾਲਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 
ਮਬ੍ਨੈਕਾਰ ਮਮਊਮਨਮਸਪਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ ਮਵਮਦਆਰਿੀ, ਸਿਾਨਕ ਅਨੁਭਵ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱ ਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਵੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਦਾ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ 
ਸੁਆਗਤ ਹੈ।”  

- ਪੀਟਰ ਫੇ (Peter Fay), ਮਸਟੀ ਕਲਰਕ ਐਡਂ ਮਰਟਰਮਨੂੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸੋਚ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਮਵੱਖ ਲਈ ਮਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਮਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਵਮਵਧਤਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਵਸ਼ਵ-ਮਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮਵੱਚ ਸਮਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਮਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਿੇ ਰਮਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਜਹਾ ਜੁਮੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਮਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਮਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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