
 

 

 2018ستمبر 13

 !دیے گئے ہیں یجباکس چیک کیا ہے؟ ووٹر نوٹس بھکیا آپ نے حال ہی میں اپنا میل 

اگر آپ برامپٹن میونسپل الیکشن میں ایک اہل ووٹر ہیں، تو یقینی بنائیں کہ آپ نے کینیڈا پوسٹ کی جانب سے آپ کو ڈیلیور  -برامپٹن، آن 
طور پر ووٹرز ِلسٹ میں موجود تمام لوگوں کو ووٹر نوٹس بذریعہ ڈاک بھجوائے جا  کیے گئے وٹر نوٹس کو چیک کر لیا ہے۔ موجودہ

چکے ہیں۔ ایک خاکی رنگ کے لفافے میں الیکشن کے بارے میں معلومات اور ووٹر نوٹس ہر ووٹر کے پتہ پر بھجوا دیے گئے ہیں، جو 
 ہیں۔ابھی راستے میں بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو بہت جلد موصول ہو جانے چا

ووٹرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ جب وہ اکتوبر کے مہینے میں ووٹ دالنے جائیں، تو یہ ووٹر  ووٹر نوٹس ایک اہم دستاویز ہوتی ہے۔
  نوٹس اور اپنی ایک عدد شناختی دستاویز اپنے ہمراہ لے کر جائیں۔ 

 کیا آپ کو ووٹر نوٹس نہیں مال؟
ہے کہ آپ کا نام ووٹرز ِلسٹ میں موجود نہ ہو۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا آپ کا نام ووٹرز  اگر آپ کو ووٹر نوٹس نہیں مال، تو ہو سکتا

 مالحظہ کریں۔ سٹی کی ویب سائیٹ لسٹ میں موجود ہے یا نہیں، براہ کرم

یں یا ووٹرز لسٹ میں اپنا نام شامل کرنے کی درخواست بھی کر پر جا کر اپنی معلومات کی تجدید کر سکتے ہ سٹی کی ویب سائیٹ آپ
   تک جاری رہے گا۔ 11:59اکتوبر، بوقت رات  13ووٹرز لسٹ میں تجدید اور رجسٹریشن کا عمل مورخہ  سکتے ہیں۔

 سکتی ہوں؟/کیا میں ووٹر نوٹس کے بغیر بھی ووٹ ڈال سکتا
ضرور لے کر جائیں جس پر آپ کا نام اور برامپٹن کا ایسا پتہ موجود ہو جو آپ کو  جی ہاں، مگر اپنے ساتھ کوئی ایسی شناختی دستاویز

تا ووٹ دینے کا اہل بناتا ہو۔ اگر آپ کا نام ووٹرز لسٹ میں موجود نہ ہو، تو ووٹنگ کے مقام پر بھی آپ کا نام فہرست میں شامل کیا جا سک
 ہے۔

 
 کب اور کہاں ووٹ دینا ہے؟
اکتوبر کو دستیاب ہو گی۔ پیشگی ووٹنگ کے لیے اپنا قریب ترین مقام تالش کرنے  13اور  11 - 9، 6، 4 - 2پیشگی ووٹنگ کی سہولت 

 کلک کریں۔پر  یہاں کے لیے

اکتوبر ہے۔ اس دن، آپ اپنے وارڈ میں موجود کسی بھی مقام سے ووٹ دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے وارڈ میں موجود  22دن مورخہ ووٹنگ کا 
 سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں ووٹ دینے کے مقامات کی فہرست

 ووٹ دینے کے مقام پر خود نہیں جا سکتے؟
۔ آپ کی جگہ پر ووٹ (مثالا کوئی دوست یا فیملی ممبر)آپ کسی اور اہل ووٹر کو اپنی جانب سے ووٹ دینے کے لیے منتخب کر سکتے ہیں 

کسی فارم کو مکمل کرے کر کے جمع کرائے۔ پراکسی فارم، ڈالنے والے شخص کے لیے الزمی ہے کہ وہ برامپٹن سٹی ہال میں ووٹنگ پرا
کسی اور شخص کی جانب سے ووٹ دینے کے بارے میں مزید جاننے  سٹی کلرک کے آفس سے رابطہ کر کے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

 پر کلک کریں۔ یہاں کے لیے
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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۔

اتا ہے۔ ہم ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھ علیٰحدہ کرتی ہیں۔
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 پیدا کرتے 

  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

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voters-List.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voters-List.aspx
http://maps1.brampton.ca/cobvote2018/advance/
http://maps1.brampton.ca/cobvote2018/voting-day/
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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