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 اور تیسرے فریق کےمیونسپل الیکشن کے لیے امیدواروں کی نامزدگیاں  2018برامپٹن کے 
  مئی سے شروع ہو رہی ہیں 1کی رجسٹریشنز،  زرزایڈورٹائ

  
اں اور تیسرے میونسپل الیکشن کے لیے امیدوروں کی نامزگی 2018کلرک آفس  کا کو، سٹی آف برامپٹن 2018مئی  1 –برامپٹن، آن 

 ے گا۔د زرز کی رجسٹریشنز قبول کرنا شروع کرفریقین کے ایڈورٹائ
  

 بجے ختم ہو گا۔  2کو دن  2018جوالئی  27کو شروع ہو گا اور  2018مئی  1 دورانیہامیدواروں کی نامزدگی کا 
  

 کو ختم ہو گا۔  2018اکتوبر  19سے شروع ہو گا اور  2018مئی  1کے لیے رجسٹریشن کا عرصہ  ایڈورٹائزرز تیاسرے فریق کے 
  

 پر دستیاب ہے۔ ویب سائیٹکے لیے عمومی ہدایات کے بارے میں ایک پریزینٹیشن سٹی کی  ایڈورٹائزرز امیدواروں اور تیسرے فریق کے 
  

 امیدوار
 نامزدگیاں قبول کرے گا:  کے لیےسٹی درج ذیل دفاتر 

 میئر 

 ریجنل کونسلر 

 سٹی کونسلر 

  :اسکول بورڈ ٹرسٹی برائے 
o پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ 
o پیل کیتھولک ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ -ڈفرن 
o ( کونسیل سکولیئر کیتھولیک مون ایونیرConseil scolaire catholique MonAvenir سابقہ طور پر کونسیل سکولیئر ڈی )

 ( کہا جاتا تھا Conseil scolaire de district catholique Centre-Sudسڈ ) -یک سنٹرڈسٹرکٹ کیتھول
 

کی  سٹی آف مسیساگا کے عہدے کے لیے نامزدگیاں (Conseil scolaire Viamondeکونسیل سکولیئر ویامونڈے ) ،اسکول بورڈ ٹرسٹی
 میں عمومی اوقات کار میں قبول کی جائیں گی۔  سٹی سنٹر ڈرائیو، مسیساگا 300 جانب سے

  
 کی جانب سے،  یاں ریجن آف پیلگنامزد لیے ووٹ سے ہو گا۔ اس عہدے کے جنرلمیں پہلی مرتبہ، ریجن آف پیل چیئر کا انتخاب  2018

 میں قبول کی جائیں گی۔ کار پیل سنٹر ڈرائیو، برامپٹن میں عمومی اوقات  10
  

سٹی ہال میں سٹی  نقول جلد ہی برامپٹن طبع شدہ جبکہن دستیاب ہیں اب آن الئ ی کے فارم اور امیدواروں کے لیے معلوماتی پیکجگنامزد
، صبح کے دوران کو الزمی طور پر ذاتی طور پر )یا کسی ایجنٹ کے ذریعے( اوقات کار وںفارم کلرک کے دفتر میں دستیاب ہوں گی۔

 بجے تک بھرا جانا چاہیے۔ 2دن  کو 2018جوالئی  27مئی سے  1 مورخہ تک ایام کار میں 4:30شام  – 8:30
  

ڈیبٹ کارڈ، بذریعہ ( نقد رقم کی صورت میں، 100.00، دیگر تمام عہدوں کے لیے $200.00ر کے لیے $وقت، فیس )میئ جمع کراتےفارم 
 الزمی طور پر پتہ کا ثبوت قابل قبولنام اور  اپنےدرخواست دہندگان کو  تصدیق شدہ چیک یا منی آرڈر کے ذریعے ادا کی جا سکتی ہے۔

کی اجازت نہیں ہے۔ تمام ممکنہ امیدواروں کو  نقولیا دیگر الیکٹرانی  ستاویزات قبول کی جائیں گی؛ فیکسفراہم کرنا چاہیے۔ تمام اصلی د
الیکشن کے مقاصد کے لیے کسی قسم کی مہم جوئی کا چندہ وصول کرنے یا فنڈ استعمال کرنے سے پہلے اپنا نامینیشن پیپر اور انڈورسمنٹ 

کروانے کا  انا ہو گا۔ اسکول بورڈ ٹرسٹی کے امیدواروں سے انڈورسمنٹ آف نامینیشن فارم جمعآف نامینیشن فارم الزمی طور پر جمع کرو
                              تقاضہ نہیں کیا جاتا۔

  
 ایڈورٹائزرز تیسرے فریق کے 

کارپوریشن یا ٹریڈ یونین، جو ہیں۔ کوئی بھی ایسا شخص، ایڈورٹائزرز میں ایک نئی چیز تیسرے فریق کے  کے میونسپل الیکشن 2018
یعے سے ، حمایت کرنے یا مزاحمت کرنے کے لیے کسی براڈ کاسٹ، تحریری، الیکٹرانی یا دیگر ذرمعاونت فراہم کرنےکسی امیدوار کو 

  ہونا الزمی ہو گا۔ان سے سٹی کے ساتھ رجسٹر تو ، ےاشتہار بازی کرنا چاہ
  

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Documents/Brampton-Candidate-and-Third-Party-Advertiser-Info-Session.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Pages/Filing-your-Nomination-.aspx


 

 

ی ہال میں سٹی کلرک کے دفتر میں نقول جلد ہی برامپٹن سٹ جبکہ طبع شدہن دستیاب ہیں اب آن الئ رجسٹریشن فارم اور معلوماتی پیکج
 4:30شام  – 8:30، صبح کے دوران کو الزمی طور پر ذاتی طور پر )یا کسی ایجنٹ کے ذریعے( اوقات کار رجسٹریشن دستیاب ہوں گی۔
شناخت فراہم کرنی  اپنی گان کو الزمی طور پردتک بھرا جانا چاہیے۔ درخواست دہن 2018اکتوبر  19مئی سے  1 مورخہ تک ایام کار میں

کو  ایڈورٹائزرز تیسرے فریق کے کی اجازت نہیں ہے۔  نقولیا دیگر الیکٹرانی  ستاویزات قبول کی جائیں گی؛ فیکسہو گی۔ تمام اصلی د
الیکشن کے مقاصد کے لیے کسی قسم کی مہم جوئی کا چندہ وصول کرنے یا فنڈ استعمال کرنے سے پہلے اپنے رجسٹریشن کے کاغذات 

    ۔ں گےکروانا ہوی طور پر جمع الزم
  

کی فہرست کی باقاعدگی سے تجدید کی جائے گی اور یہ  ایڈورٹائزرز امیدواروں اور رجسٹر شدہ تیسرے فریق کے شدہ نامزد 
a/BramptonVoteswww.brampton.c ۔ےپر دستیاب ہ 

  
 اقتباس

ا مختصر عرصہ اور تیسرے فریق کی اشتہار بازی کے "میونسپل الیکشنز ایکٹ میں حالیہ تبدیلیوں میں امیدواروں کے لیے نامزدگی کا نسبت  
یہ کہ  نیز ان قوانین سے آشناء ہوں اور ایڈورٹائزرزلیے قوانین کا اضافہ شامل ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ ممکنہ امیدوار اور تیسرے فریق کے 

 ان سے الیکشن کی مہم کے دوران کیا توقع کی جاتی ہے۔"
  پیٹر فے، سٹی کلرک اور ریٹرننگ آفیسر       -

    
  پر الیکشن کا صفحہ مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/BramptonVotes مزید معلومات کے لیے
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ں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہی 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
رہنے 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 

 ۔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   

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Pages/Filing-your-Registration-.aspx
http://www.brampton.ca/BramptonVotes
http://www.brampton.ca/BramptonVotes
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

