
 

 

 

   2018اگست  1

 برامپٹن کے بلدیاتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی باضابطہ فہرست

 

 ۔جوالئی کو بند ہو گئی تھیں 27بلدیاتی انتخابات کے لیے نامزدگیاں پچھلے ہفتے، مٔورخہ  2018برامپٹن کے  –برامپٹن، آن 

 www.brampton.ca/bramptonvotes یعنی سٹی کی ویب سائیٹسٹی کلرک کی جانب سے مصدقہ امیدواروں کی باضابطہ فہرست 
 پر دستیاب ہے۔

  ید کے ذریعے منتخب شدہتائ

بجے تک کسی عہدے کے لیے مصدقہ  4پیر کو شام آنے والے کے مطابق اگر نامزدگی کے دن کے بعد  1996 میونسپل الیکشنز ایکٹ
ا امیدوار یا امیدواروں کو تائید کے ذریعے منتخب شدہ امیداروں کی تعداد انتخابی نشستوں کی تعداد کے برابر یا کم ہو، تو کلرک کو فور  

ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کے ٹرسٹی کے عہدے کے لیے صرف  پیل کیتھولک -میں ڈفرن 10اور  9، 8، 7قرار دینا چاہیے۔ سٹی کو واررڈز 
   تائید جیت گئے ہیں۔ ( بذریعہShawn Xaviour) کامیاب امیدوار، شان زیویئر لٰہذا۔ تھی ایک نامزدگی موصول ہوئی

 جھلکیاں

 2018  ،بجے تک  8تا رات  10کو منعقد ہوں گے۔ ووٹ دینے کے اوقات صبح  2018اکتوبر  22بلدیاتی انتخابات بروز پیر
 ہوں گے۔

  کسی بھی مقام سے ووٹ دینے موجود ان انتخابات میں نئی چیز کے طور پر، برامپٹن ووٹرز انتخاب کے دن اپنے وارڈ کے اندر
 کے قابل ہوں گے۔

  یہاں اکتوبر کو منعقد کی جائے گی۔ اوقات اور مقام کے بارے میں معلومات  13اور  11، 10، 9، 6، 4، 3، 2پیشگی ووٹنگ
 ۔جا سکتی ہے سے حاصل کی

  کرنے کے لیے  میں ترمیم 1996ایکٹ  زاور میونسپل الیکشن 2001، میونسپل ایکٹ 2006، جو سٹی آف ٹورانٹو ایکٹ 5بل
کو پہلی مرتبہ اونٹاریو کی قانون ساز اسمبلی میں بحث کی گئی۔ اگر یہ منظور ہو گیا، تو  2018جوالئی  30ایک ایکٹ ہے، پر 

یہ بل ریجن آف پیل کے چیئر کے انتخاب کو ملتوی کر دے گا۔ ریجن آف پیل چیئر کے عہدے کے حوالے سے مزید معلومات 
 ۔مالحظہ کریں ویب سائیٹکے لیے ریجن آف پیل کی 

  کے لیے متعلقہ امیدوار سے رابطہ کریں۔ دیگر معلوماتامیدواروں کی مہمات یا پلیٹ فارمز کے متعلق سواالت یا 

 تک جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ 2018اکتوبر  19زرز کی رجسٹریشنز تیسرے فریق کے ایڈورٹائ 
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، نوجوانی 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 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
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 رہنے اور کام کرنے والے لوگوں 

 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۔ 
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