
 

 

 

30 ਅਗਸਤ, 2018 

  

2018 ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਿਊਮਨਮਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸ਼ੈਨ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) 2018 ਦੀਆਂ ਸਿਊਸਨਸਸਪਲ ਚੋਣਾਂ (Municipal Election) ਸ ਿੱ ਚ ਪਰਿਾਸਣਤ 
ਉਿੀਦ ਾਰਾਂ ਲਈ,  ੀਰ ਾਰ, 13 ਸਤੰਬ੍ਰ, 2018 ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੈਂਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਸ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 
ਸੈਂਟਰ, 340  ੋਡੇਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Century Gardens Recreation Centre, 340 Vodden Street East, Brampton) ਸ ਖੇ 
ਸ਼ਾਿ 7  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9  ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਸੈਸ਼ਨ ਸ ਿੱ ਚ ਚੋਣਾਂ-ਸਬੰ੍ਧੀ ਕਈ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਸਧਆਨ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਜਹਨਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ,  ੋਟਰ ਯੋਗਤਾ, ਐਡ ਾਂਸ  ੋਸਟੰਗ, ਉਿੀਦ ਾਰ ਅਤੇ 
ਸਨਰੀਖਕ ਦਾ ਆਚਰਨ (ਸਕੂਟੀਨੀਅਰ ਕੰਡਕਟ), ਸ ਿੱ ਤੀ ਸਰਪੋਰਸਟੰਗ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਚੰਨਹ  ਸ ਸਨਯਿ। ਇਿੱ ਕ ਇਲੈਕਟਰੋਸਨਕ  ੋਟ ਟੈਬ੍ੁਲੇਟਰ (ਅੰਕਸਿਆਂ ਨ ੰ  
ਸਾਰਣੀਬ੍ਿੱ ਧ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਿਸ਼ੀਨ) ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਯੋਗ  ੋਸਟੰਗ ਯ ਸਨਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿੌਜ ਦ ਹੋ ੇਗੀ। 

ਉਿੀਦ ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ bramptonvotes@brampton.ca ‘ਤੇ ਈਿੇਲ ਕਰਕੇ ਰਸਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਿੀਦ ਾਰ ਸ਼ਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ  ਿੱ ਲੋਂ  ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਸਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 
ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤਿੱ ਕ ਸਿਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਸਸਟੀ ਕਲਰਕ, ਅਤੇ 2018 ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਊਸਨਸਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਰਟਰਸਨੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੀਟਰ ਫੇ (Peter Fay) ਨੇ ਸਕਹਾ, "ਸਿਊਸਨਸਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 
ਸ ਿੱ ਚ ਦੋ ਤੋਂ  ੀ ਘਿੱ ਟ ਿਹੀਨੇ ਬ੍ਚੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਿੀਦ ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਪਰਸਕਸਰਆ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਿੌਕਾ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਲਈ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਿਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ।” 

ਉਿੀਦ ਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰ੍ਸਧਤ ਸ ਾਲਾਂ ਲਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸ਼ੌਨਾ ਡੰਟੋਨ (Shauna Danton) ਨ ੰ  905.874.3952 
‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 2018 ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਊਸਨਸਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰ੍ਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/bramptonvotes ‘ਤੇ ਜਾਓ।   
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਿੋਚ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸ ਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਸ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਸ ਸ ਧਤਾ ਸਾਨ ੰ   ਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ ਸ਼ -ਸ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ ਿੱ ਚ ਸਸਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਿਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੰਿ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਿਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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