
 

 

 

 2018جوالئی  13

 کیا آپ تیار ہیں؟ –دن باقی ہیں  100ووٹنگ ڈے میں 

اکتوبر کو منعقد ہونے والے میونسپل الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا اہم فیصلہ کرنے کے لیے برامپٹن کے  22اس اختتاِم ہفتہ پر  -برامپٹن، آن 
 دن باقی رہ جائیں گے۔ 100ووٹ دہندگان کے پاس 

پیشگی ووٹنگ کے دورانیے میں توسیع کرتے "میونسپل الیکشن کے ریٹرننگ آفیسر بھی ہیں، نے کہا کہ  2018سٹی کلرک پیٹر فے، جو 
اکتوبر کو ووٹ دینے کے لیے ووٹرز کو ان کے وارڈ  22آسانی پیدا کر رہے ہیں اور ہم ہوئے، لوگوں کے لیے ووٹ ڈالنے کے عمل میں 
میونسپل اور عالقائی "مال کرنے کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کے اندر کئی مقامات سے اپنا حق رائے دہی استع

سروسز مثالا روڈ، پارک، تفریح گاہیں اور نقل و حمل کی سہولیات رہائشیوں کی روزمرہ زندگی کی اہم ضروریات ہیں۔ میونسپل الیکشن میں 
 ۔"ہے بہتر بنانے کا ایک اہم طریقہ مزید ووٹ ڈالنا اپنے شہر کو

  

 :ذیل میں ووٹرز کے لیے چند مفید یادداشتیں درج کی گئی ہیں -ووٹ ڈالنا نہایت آسان ہے 

 تسلی کریں کہ آیا آپ ایک اہل ووٹر ہیں  
یا برامپٹن میں موجود کسی )سال ہو اور وہ برامپٹن میں رہائش پذیر ہو  18کنیڈا کا کوئی بھی شہری جس کی عمر کم از کم 

 ۔(جیون ساتھی ہو/کی شریک حیات/ا کرایہ دار ہو یا اس طرح کے کسی مالک یا کرایہ دار کاجائیداد کا مالک ی
 اپنے وارڈ کے بارے میں جانیں 

 چیک کریں۔ یہاں اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کا وارڈ کون سا ہے، تو
 اپنے وارڈ میں کسی بھی جگہ سے ووٹ دیں 

اکتوبر کو آپ اپنے وارڈ میں موجود کسی بھی جگہ سے ووٹ دے سکتے ہیں۔ ووٹنگ کے دن کے قریب، ووٹ ڈالنے کے  22
 دستیاب ہو گی۔پر  یہاں مقامات کے بارے میں معلومات

 پیشگی ووٹنگ کی تاریخیں 
 13اور  11 ،10 ،9 ،6 ،4 ،3 ،2: اکتوبر کو ووٹ نہیں ڈال سکتے، تو ووٹنگ کے پیشگی دنوں پر غور کریں 22اگر آپ 

 اکتوبر
  ووٹ ڈالنادوسرے کی جگہ  

اگر آپ برامپٹن میں ایک اہل ووٹر کے طور پر رجسٹر شدہ ہیں اور ووٹنگ والے دن یا ووٹنگ کے لیے مختص کسی بھی پیشگی 
دن پر اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتے، تو آپ اپنی جانب سے برامپٹن کے کسی بھی دوسرے اہل ووٹر کو اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے مقرر 

نام ووٹر لسٹ میں موجود ہو یا ووٹر لسٹ میں ڈال دیا گیا ہو، وہ دوسرے شخص کے توسط سے جس شخص کا  کر سکتے ہیں۔
ر پ www.brampton.caبھی ووٹ ڈال سکتا ہے۔ دوسرے شخص کی جگہ ووٹ ڈالنے کے حوالے سے معلومات، بہت جلد 

 دستیاب ہو گی۔ بھی
 اپنی آئی ڈی ساتھ الئیں 

ووٹرز کے لیے الزمی ہے کہ وہ اپنے ہمراہ ایس کوئی آئی ڈی لے کر آئیں جس پر ان کا نام اور ووٹ ڈالنے کے لیے برامپٹن کا 
 دستیاب ہے۔ یہاںاہل پتہ درج ہو۔ شناخت کے لیے قابل قبول دستیاویزات کے بارے میں معلومات

  

 ہے ایک این ںیم کشنیاس ال

کہ ریجنل چیئر کے امیدواروں کے نام  اس الیکشن میں، پیل ریجنل چیئر کو عوامی ووٹ سے منتخب کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے
 ۔ مزید جانیںسے  یہاں کے بیلٹ پیپر میں موجود ہوں گے۔  2018

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/bramptonvotes ے لیے، براہ کرممیونسپل الیکشن کے بارے میں مزید معلومات ک 2108
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وع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تن 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
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 مواقع اور

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