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 برامپٹن میونسپل الیکشن کے امیدواروں کے لیے معلوماتی نشست 2018

 

کو ایک معلوماتی  2018ستمبر  13امیدواروں کے لیے بروز جمعرات،  مصدقہمیونسپل الیکشن کے  2018سٹی آف برامپٹن  –برامپٹن، آن 
بجے سے رات  7ووڈن اسٹریٹ ایسٹ، برامپٹں میں شام  340کرے گا۔ یہ معلوماتی نشست سنچری گارڈنز ریکریئیشن سنٹر،  ا انعقادنشست ک

 بجے تک منعقد کی جائے گی۔ 9
 

ہو گی، جن میں ووٹر کی اہلیت، پیشگی ووٹنگ، امیدوار اور سکروٹنیر کے  چیت کئی موضوعات پر بات اس نشست میں الیکشن سے متعلق
کے ضوابط شامل ہیں۔ ایک الیکٹرانک ووٹ ٹیبیولیٹر اور معذور افراد کے لیے بنائی  ے نشاناتالی رپورٹنگ اور الیکشن کطرز عمل، م

 گئی ایک ووٹنگ یونٹ موقع پر دیکھنے کے لیے موجود ہو گی۔

پر ای میل  bramptonvotes@brampton.caامیدوراروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی حاضری کی تصدیق کرنے کے لیے 
 10۔ رجسٹریشن ایا جا سکتا ہےکسی نمائندے کو رجسٹر کراگر کوئی امیدوار شرکت نہیں کر سکتا، تو اپنی جانب سے  ر ہوں۔کر کے رجسٹ

  ستمبر تک ہو جانی چاہیے۔ 

م برامپٹن میونسپل الیکشن کے لیے ریٹرننگ آفیسر، پیٹر فے کا کہنا تھا کہ "میونسپل الیکشنز میں دو مہینے سے ک 2018سٹی کلرک اور 
باقی وقت کے ساتھ، ہم امیدواروں کو الیکشن کے عمل کے متعلق مزید جاننے کا موقع فراہم کر رہے ہیں اور ہم اس میں برامپٹن کے متعلق 

   کریں گے۔"  شیئرمخصوص معلومات 

پر رابطہ کریں۔  905.874.3952نیٹر، سے کوآرڈانا ڈانٹن، الیکشن وامیدواروں کے لیے معلوماتی نشست کے متعلق سواالت کے لیے، ش
 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/bramptonvotesبرامپٹں میونسپل الیکشن کے متعلق مزید معلومات کے لیے،  2018
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

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

 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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