
 

 

  

 2018مارچ  08

  

 کرے گالے افراد کے لیے معلوماتی نشستیں منعقد میونسپل الیکشن لڑنے وا ،برامپٹن

  

اروں اور میونسپل الیکشن کے ممکنہ امیدو 2018سٹی آف برامپٹن، منسٹری آف میونسپل افیئرز کے ساتھ شراکت میں،  –برامپٹن، آن 
 کرے گا۔ کو ایک معلوماتی نشست منعقد 2018اپریل  3 تیسرے فریق کے ایڈورٹائزرز کے لیے بروز منگل مورخہ

  
 ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ، برامپٹن، میں کیا جائے 2بجے تک سٹی ہال کے کونسل چیمبرز،  9سے رات  6:30معلوماتی نشست کا انعقاد شام 

 گا۔

زر کی دوار اور تیسرے فریق کے ایڈورٹائ، بشمول امیے میں ایک عمومی جائزہ پیش کیا جائے گاتقاضوں کے بار بنیادی  میں نشست اس
    ساتھ کلیدی تاریخیں اور وسائل۔ اس کے عالوہاہلیت، ذمہ داریاں، نامزدگی اور رجسٹریشن کا عمل، مہم کی مالیات اور 

 سرخیاں

 لڑنے یا تیسرے فریق  میونسپل الیکشن میں امیدوار کے طور پر 2018کے لیے کھلی ہے جو  اشخاص یہ نشست ہر ایسے
 زر کے طور پر رجسٹر ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔کے ایڈورٹائ

  برائے مہربانی رجسٹر ہونے کے لیے  –رجسٹریشن الزمی ہے، کیونکہ سیٹوں کی تعداد محدود ہے
bramptonvotes@brampton.ca کہ آیا آپ ایک ممکنہ امیدوار ہیں یا تیسرے فریق کے  کریں اور یہ بتائیں پر ای میل

 ہیں رایڈورٹائز

 کی جا سکتی ہیں یہاں حاصلزر بننے کے حوالے سے معلومات یدوار یا تیسرے فریق کے ایڈورٹائام 

  جوالئی کو ختم ہو گا 27مئی کو شروع ہو گا اور  1امیدواروں کی نامزدگی کا دورانیہ 

 اکتوبر کو بند ہو گی 19مئی کو شروع ہو گی اور  1زر کی رجسٹریشن تیسرے فریق کے ایڈورٹائ 

  اکتوبر ہے 22رائے دہی کا دن 

  ہو گا۔میں  2018نامزد شدہ امیدواروں اور رجسٹر شدہ تیسرے فریقین کے لیے اگلی معلوماتی نشست کا انعقاد ستمبر 

  پر رابطہ کریں۔ 905.874.3952مزید معلومات کے لیے شٔونا ڈانٹن، الیکشنز کوآرڈینیٹر سے 

 اقتباس 

"میونسپل الیکشنز ایکٹ میں حالیہ تبدیلیوں میں نئے قوانین کا اضافہ شامل ہے، جیسا کہ تیسرے فریق کی اشتہار بازی کے قوانین اور 
میں اس کا پہلی بار نفاذ ہو گا،  2018لیے انتخاب کنندہ کی جانب سے تصدیق کا تقاضہ۔ چونکہ ل کے لیے امیدواروں کی نامزدی کے سکون

حاصل کرنے میں مدد دے گی، کہ اگر وہ اپنی نامزدگی جمع  بوجھ یہ معلوماتی نشست ممکنہ امیدواروں کو اس بارے میں ایک بہتر سمجھ
تیسرے فریق کے ممکنہ ایڈورٹائیزرز کو بھی  اس کے عالوہگا اور  ئےکیا جاکروانے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو ان سے کیا تقاضہ 

 ۔"کے بارے میں جاننے میں مدد حاصل ہو گی رجسٹریشن کے تقاضوں

 2018پیٹر فے، سٹی کلرک اور ریٹرننگ آفیسر برائے برامپٹن میونسپل الیکشن       -
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=bramptonvotes@brampton.ca
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Election/Pages/Welcome.aspx


 

 

 
ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 

 
 

 
  
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
  میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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