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 کیا میونسپل الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کا نام ووٹر لسٹ میں موجود ہے؟

مہینوں سے زیادہ وقت رہتا ہے مگر ابھی چند منٹ لگا کر یہ دیکھ لینا ووٹ  6کے میونسپل الیکشن میں ابھی  2018اکتوبر  -برامپٹن، آن 
سٹی آف تا ہے کہ آیا آپ کا نام ووٹ دہندگان کی ابتدائی فہرست میں موجود ہے یا نہیں۔ ڈالنے والے دن آپ کے لیے بڑی آسانی پیدا کر سک

پر جا کر یہ چیک کر لیں کی آیا ووٹ دہندگان  www.voterlookup.caبرامپٹن تمام اہل ووٹ دہندگان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے  کہ وہ 
  کہ ان کی جملہ معلومات درست ہیں۔کی ابتدائی فہرست میں ان کا نام شامل ہے یا نہیں اور یہ 

میونسپل الیکشن بعد میں ووٹ دہندگان کی ایک ابتدائی فہرست ترتیب دیتی ہے جس کو ( MPAC)میونسپل پراپرٹی اسیسمنٹ کارپوریشن 
آن الئن ایک  Voterlookup.ca کی جانب سے MPAC اور اسکول بورڈ کے الیکشن کی ووٹر لسٹ کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔

ووٹ دہندگان کے لیے یہ ایک آسان اور مٔوثر طریقہ ہے کہ وہ یہ تصدیق کر لیں کہ ان کے نام آنے والے میونسپل الیکشن اور  ۔سروس ہے
  اسکول بورڈ الیکشن کی ووٹر لسٹ میں موجود ہیں اور یہ کہ ان کی تمام معلومات درست ہیں۔ 

 :سرخیاں

 سال ہو، وہ کینیڈا کا شہری ہو، برامپٹن میں رہائش پذیر ہو یا وہ برامپٹن میں  18کم از کم  ایک اہل ووٹر وہ ہوتا ہے جس کی عمر
 کسی پراپرٹی کا مالک یا کرایہ دار ہو یا یہاں کے کسی رہائشی کا جیون ساتھی ہو

  یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ آیا آنے والے میونسپل الیکشن کے لیے آپ کی معلومات درست ہے، براہ کرمerlookup.cavot  
 پر جائیں اور اپنی میونسپلٹی، پورا نام، تاریخ پیدائش اور اپنی پراپرٹی کا پتہ یا اسیسمنٹ رول نمبر درج کریں 

  اگر سابقہ میونسپل الیکشن کی ووٹر لسٹ میں آپ کا نام موجود تھا، تو پھر بھی فہرست کو چیک کریں اور تصدیق کریں کہ آپ
 کی معلومات درست ہوں

  سال ہوئی ہے؟ کیا آپ حال ہی میں برامپٹن میں منتقل ہوئے ہیں یا یہیں پر کسی  18کیا آپ کی عمر پچھلے چند سال کے دوران
  voterlookup.caنئی جگہ پر منتقل ہوئے ہیں؟ کیا آپ کینیڈا کے نئے شہری ہیں؟ یہاں پر اپنی معلومات کو تازہ کریں 

 مزید جاننے کے لیے voterlookup.ca یا  حہہ کریںمالMPAC  6722ٹی ٹی وائی  بذریعہ یا  پر 1-866-296-6722سے-
 پر رابطہ کریں 889-877-1

 
 :اقتباس

"MPAC  کیvoterlookup.ca  یہ یقینی بنا کر  زکی ووٹر لسٹ کی تیاری کے لیے پہال اہم مرحلہ ہے۔ اہل ووٹر 2018میونسپل الیکشن
اس کی وجہ سے ووٹنگ والے دن ووٹنگ  –بارے میں معلومات تازہ ترین اور درست ہے  مدد کر سکتے ہیں کہ فہرست میں موجود ان کے

 " مدد ملے گی۔کی جگہ پر وقت بچانے میں 

 پیٹر فے، سٹی کلرک اینڈ ریٹرننگ آفیسر       -
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ہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنہیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں ک برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

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

مالحہہ  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے  ۔فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 
 فرمائیں۔

 

 میڈیا کنٹیکٹ

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton


 

 

 
 
 
  

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca  


