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 کے میونسپل الیکشنز میں کام کرنے کی دعوت دی جاتی ہے 2018برامپٹن کے رہائشیوں کو اکتوبر 
 برامپٹن سے ہو رہا ہے یلیجون کو س 9کا آغاز مورخہ  یبھرت یورکرز ک کشنیال ادہیسے ز 2,000

 
کسٹمر سروس کے امور میں مدد فراہم کرنے کے لیے میونسپل  اکتوبر کو منعقد ہونے والے ووٹنگ ڈے  پر انتظامات اور 22 -برامپٹن، آن 

سے زیادہ آسامیاں خالی  2,000جون کے بعد  درخواستیں وصول کی جائیں گی۔  9الیکشن ورکر بننے کے لیے عوام الناس کی جانب سے 
 سال یا اس سے زیادہ عمر کے برامپٹن کے رہائشیوں کو ترجیح دی جائے گی۔ 18ہیں۔ 

 
ن برامپٹن میں سیلی برامپٹن کے موقع پر بھرتی کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر آپ موقع پر ہی درخواست جمع کرانا چاہتے ہوں یا عملہ ڈأون ٹاؤ 

 سے آپ نے کوئی سوال ہوچھنا ہو، تو سٹی ہال کے باہر میونسپل الیکشن کیاسک استعمال کریں۔ 
 

نی کمیونٹی سے مربوط ہونے کا یہ سنہری موقع ہے۔ کئی آسامیاں دستیاب ہیں نئی مہارتیں حاصل کرنے، سٹی کے عملہ کو پہچاننے اور اپ
  پر دستیاب ہیں۔ www.brampton.ca/bramptonvotesٹ لیے تفصیلی معلومات اس ویب سائی اور ہر آسامی کے

 :فوری حقائق
  جون سے  9حضرات، دلچسپی رکھنے والے خواتین وwww.brampton.ca/bramptonvotes درخواست   آن الئن کے ذریعے

 دے سکتے ہیں
  2سٹی ہال میں موجود سٹی کلرک آفس، : جون سے اس پتہ پر دستیاب ہو گی 11طبع شدہ صورت میں درخواست فارم کی نقل مورخہ 

 تک کھال رہتا ہے۔  4:30تا شام   8:30اسٹریٹ ویسٹ۔ سٹی کلرک آفس دوراِن ہفتہ صبح  ویلنگٹن
 22  اکتوبر سے پہلے، کامیاب امیدواروں کو دو تا تین گھنٹوں کی ٹریننگ لینی ہو گی جس میں کالس کی ٹریننگ اور متعلقہ مواد کا

 گھنٹے تک کام کرنا ہو گا۔  14اکتوبر والے دن  22جائزہ لینا بھی شامل ہے اور 
 ٹریننگ اور معاوضہ فراہم کیا جائے گا 
 سابقہ تجربہ اور کمپیوٹر میں مہارتوں کو ترجیح دی جائے گی 
 

 اقتباس
سے زیادہ اہل ووٹر بیس کے ساتھ، میونسپل الیکشن کے کامیاب انعقاد کے لیے الیکشن ورکرز کی معاونت نہایت اہمیت رکھتی  350,000"

طلباء بھی درخواست دے سکتے ہیں جنہیں میونسپل گورنمنٹ میں کام کا تجربہ درکار ہو، مقامی تجربہ کے حصول کے لیے ہے۔ ایسے 
برامپٹن میں تشریف النے والے نئے لوگ بھی درخواست دے سکتے یا ایسے رہائشی درخواست دے سکتے ہیں جو کمیونٹی میں کوئی 

 " سے سرشار تمام خواتین و حضرات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ درخواست دیں۔کردار ادا کرنا چاہتے ہوں۔ خدمت کے جذبے 
 سریآف ٹرننگیکلرک اور ر یفے، سٹ ٹریپ       -
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اور تنوع ہمیں سب سے  ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی ۔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
اقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مو
مالحظہ  www.brampton.ca مزید جاننے کے لیے  ۔فیس ُبکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 

 فرمائیں۔
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