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 وقت بچانا چاہتے ہیں؟ تو ووٹر لسٹ ابھی چیک کر لیں۔ اپنا  ووٹنگ والے دن

سے گزارش کرتا ہے کہ وہ یہ تسلی کر لیں کہ ان کا نام ووٹر لسٹ میں موجود ہونا  سٹی آف برامپٹن تمام اہل ووٹ دہندگان  -برامپٹن، آن 
  کے برامپٹن میونسپل الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے اہل ووٹ دہندگان کے نام ووٹر لسٹ میں الزمی موجود ہونے چاہیں۔  2018چاہیے۔ 

 Am I“پر جائیں، "کیا میں ووٹر لسٹ میں موجود ہوں ) کی ویب سائیٹ سٹیِلسٹ میں اپنا نام چیک کرنے کے لیے،  یہ کام نہایت آسان ہے۔

on the Voters’ List” آپ آن الئن طور پر اپنی معلومات کی تصدیق یا نام، تاریخ پیدائش اور پتہ درج کریں۔(" پر کلک کریں اور اپنا 
 13 مورخہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا نام شامل نہ ہو، تو رجسٹر بھی کروا سکتے ہیں۔ آن الئن رجسٹریشن کی سہولت اُسے

 تک دستیاب رہے گی۔ 11:59اکتوبر تک رات 

ل میں موجود سٹی کلرک آفس میں تشریف ال کر بھی لسٹ میں اپنا نام چیک کر سکتے ہیں اور اگر کوئی تبدیلی اہل ووٹ دہندگان سٹی ہا
اس کے لیے درخواست فارم بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ ووٹ دہندگان کسی بھی ایڈوانس ووٹنگ لوکیشن پر یا  وہیں پر ضروری ہو، تو

 ووٹنگ والے دن بھی فارم کو مکمل کر سکتے ہیں۔

برامپٹن میونپل الیکشن کے لیے ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ "ووٹرز لسٹ کو اپ ٹُو ڈیٹ کرنا تمام ووٹ  2018پیٹر فے، سٹی کلرک اور 
ووٹ دہندگان کے وقت کی بچت ہوتی ہے اور ووٹنگ کے عمل میں بہتری آتی ہے۔ انہوں کی وجہ سے دہندگان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس 

بیشک انہوں نے پچھلے  -م ووٹ دہندگان سے میری گزارش ہے کہ وہ ووٹر لسٹ میں اپنا نام ضرور چیک کریں نے مزید کہا کہ " تما
  سال ہو گئی ہو"۔ 18اکتوبر سے پہلے اس کی عمر  22الیکشن میں ووٹ بھی دیا ہو، کوئی شخص حال ہی میں برامپٹن میں منتقل ہوا ہو یا 

سال ہے اور آپ برامپٹن میں رہائش پذیر ہیں )یا آپ یا آپ کا جیون  18دن آپ کی عمر کم از کم اگر آپ کینیڈا کے شہری ہیں، ووٹنگ والے 
 ساتھی برامپٹن میں موجود کسی پراپرٹی کا مالک یا کرایہ دار ہے(، تو آپ ووٹ دینے کے لیے اہل ہیں۔

 لنکس

 چیک کریں کہ آیا آپ کا نام ووٹر لسٹ میں ہے   

  الزمی چیزیں  5ووٹنگ کے بارے میں جاننے کی 

  پر مزید معلومات دستیاب ہے۔ ویب سائیٹپراکسی ووٹنگ کے بارے میں سٹی کی  
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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۔

ابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامی دہعلیح  
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 ان میں فخر کا جذبہ 

 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 ریلیشنز

 سٹی آف برامپٹن
905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voters-List.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=0kOgta2rLZw
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Documents/2018_Municipal_Election-5_Voting_Must_Knows.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voting-by-Proxy.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
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