
 

 

 
                                                                                                                            

 2018 ستمبر 25

 سے شروع ہو رہی ہے 2018اکتوبر  2پیشگی ووٹنگ 

 آٹھ دن کے مہینے کے دوران برامپٹن کے بلدیاتی الیکشن میں پیشگی ووٹنگ اگلے ہفتے سے شروع ہو رہی ہے اور اکتوبر –برامپٹن، آن 
کو منعقد کی جائے گی۔ اس کے مقامات کی مکمل فہرست  2018اکتوبر  13اور  11، 10، 9، 6، 4، 3، 2گی۔ پیشگی ووٹنگ  ہوکے لیے 

 brampton.ca/bramptonvotesووٹرز اپنی رہائش سے قریب ترین پیشگی ووٹنگ کا مقام تالش کرنے کے لیے ذیل میں موجود ہے۔ 
  بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یکٹو ٹولا انٹرپر موجود 

 پیشگی ووٹنگ کے مقامات
 

 تک بجے 8تا رات  8:30اکتوبر، صبح  4 – 2منگل تا جمعرات، 

  ،2برامپٹن سٹی ہال ( ویلنگٹن اسٹریٹ ڈبلیوBrampton City Hall, 2 Wellington St W) 
 

 تک بجے 5تا شام  10اکتوبر، صبح  13اکتوبر اور ہفتہ،  6ہفتہ، 

  ،ویلنگٹن اسٹریٹ ڈبلیو 2برامپٹن سٹی ہال 
 (Brampton City Hall, 2 Wellington St W) 

  ،وڈ پارک وے ایسینڈل و   1495برامپٹن ساکر سنٹر 
 (Brampton Soccer Centre, 1495 Sandalwood Pkwy E) 

  سینڈل ووڈ پارک وے ڈبلیو 1050کیسی کیمبیل کمیونٹی سنٹر 
 (Cassie Campbell Community Centre, 1050 Sandalwood Pkwy W) 

  ،ووڈن اسٹریٹ ای  340سنچری گارڈنز ریکریئیشن سنٹر 
(Century Gardens Recreation Centre, 340 Vodden St E) 

  ،ڈیویسیلم ڈرائیو 45ڈیوڈ سوزوکی سیکنڈری اسکول 
 (David Suzuki Secondary School, 45 Daviselm Dr) 

  ،ایسٹ بورن ڈرائیو  44ارنزکلف ریکریئیشن سنٹر 
(Earnscliffe Recreation Centre, 44 Eastbourne Dr) 

  ،دی گور میڈوز روڈ  10150گور میڈوز کمیونٹی سنٹر 
(Gore Meadows Community Centre, 10150 The Gore Rd) 

  سنٹرل پارک ڈرائیو  1100سنٹر، ری کریئیشن گرین برائر 
(Greenbriar Recreation Centre, 1100 Central Park Dr) 

   کونیسٹوگا ڈرائیو 292م آرچ ڈیکن ریکریئیشن سنٹر، ج 
 (Jim Archdekin Recreation Centre, 292 Conestoga Dr) 

  ،رے الء سن بولیورڈ  500سأوتھ فلیچر اسپورٹسپلیکس 
(South Fletcher's Sportsplex, 500 Ray Lawson Blvd) 

 
 تک بجے 8تا رات  8:30اکتوبر، صبح  11 - 9منگل تا جمعرات، 

   سنٹرل پارک ڈرائیو 150وک سنٹر، س 
 (Civic Centre, 150 Central Park Dr)  

آسان بنایا جا سکے، بشمول  پیشگی ووٹنگ کی کچھ تاریخیں تھینکس گونگ کے ویکینڈ پر آتی ہیں، تاکہ تمام ووٹرز کے لیے ووٹ دینے کو
سال کی عمر( افراد کا ووٹ دینے کا  29 - 18، نوجوان )ی طور پرتاریخ ۔گے ہوں پر موجود اہل طلباء، جو لمبے ویکینڈ کے لیے گھر

    پر دستیاب ہیں۔ سٹی کی ویب سائیٹ اس بارے میں مزید معلومات تناسب تمام اہل ووٹرز کی نسبت کم ترین رہا ہے۔ 

 اضافی شہ سرخیاں

http://www.brampton.ca/bramptonvotes
http://maps1.brampton.ca/cobvote2018/advance/
http://brampton.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=eedd140d99134a548fd41f51d9216a11&folderid=dcb44b3213b24a99b8e8fd8cfa8d450e


 

 

 بجے تک ہو گا۔۔ 8تا رات  10کو صبح  2018اکتوبر  22ا دن پیر، ووٹ دینے ک 

  ووٹ دینے کے لیے، اپنا نام اور برامپٹن کا پتہ ظاہر کرنے والی کوئی شناختی دستاویز اور کینیڈا پوسٹ میل کے ذریعے موصول
 س ووٹنگ کے مقام پر الئیں۔نکردہ ووٹر نوٹس کسی بھی ایڈوا

  اگر آپ کو ووٹر نوٹس نہیں مال، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ووٹرز لسٹ پر نہ ہوں، لیکن آپ کو ووٹنگ کے مقام پر فہرست میں شامل
 النی چاہیے۔اپنے ساتھ   مطلوبہ شناختآپ کو الزمی طور پر کیا جا سکتا ہے۔ 

 یا اپنی معلومات کو آن الئین اپ ڈیٹ کیا ہے، تو آپ کو ووٹنگ کی ہے ووٹرز لسٹ پر ڈالے جانی کی درخواست کی  نے اگر آپ
 دستاویز الزمی طور پر النی چاہیے۔ اپنی شناختی پر جگہ

 ۔و گیموجود ہلیے قابل استعمال ووٹنگ یونٹ  استعمال کے پیشگی ووٹنگ کے تمام مقامات پر معذور افراد کے 

  ۔یںہو سکتی ہ مفید ہدایاتء' رہنما'ووٹ دینے کی کے لیے پہلی مرتبہ ووٹ دینے والے افراد 

  کے بارے میں مزید جانیں۔ پراکسی ووٹنگاگر آپ ووٹنگ ڈے پر پیشگی ووٹنگ کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، تو 

  ووٹ دینے کے حوالے سے دیگر سواالت کے لیے سٹی کی ویب سائیٹ کےFAQ سے رجوع کریں۔ والے حصے 
  

  اقتباس

کی حالت وں۔ ووٹ دینا ہمارے شہر ہیں، جو جلدی ووٹ دینا چاہتے ہ موجود "ان ووٹرز کے لیے پیشگی طور پر ووٹ دینے کے مزید مواقع
 ضرور برامپٹن بلدیاتی انتخابات میں 2018کا ایک اہم حصہ ہے اور ہم تمام اہل ووٹرز کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ کو بہتر بنانے 

 ۔"اپنا زیادہ حصہ ڈالیںووٹ دیں اور برامپٹن کے مستقبل میں 

 پل الیکشن کے لیے ریٹرننگ آفیسرسبرامپٹن میون 2018پیٹر فے، سٹی کلرک اور   -

  

-30- 

 
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۔ 

 
 

 
 
   

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا ریلیشنز

 آف برامپٹنسٹی 
905.874.3654  | natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/18-1232-voter-infographics.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voting-by-Proxy.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/Frequently-Asked-Questions.aspx#voters
http://www.twitter.com/CityBrampton
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