
 

 

 

  2018اکتوبر  4

 ۔ےیدوبارہ سوچ ں؟یکو فضول سمجھتے ہ نےیآپ ووٹ د

اہم  ےیآپ کے ل زیچ یبھ یسے اگر کوئ ںیم ان…اںیریالئبر ں،یگاہ حیسروسز، تفر یمرجنسیپارکس، پبلک ٹرانزٹ، ا ں،یسڑک -برآمپٹن، آن 
جس کو  ہے۔ غامیپ یمرکز کیکا ا “.It Counts. You Count” ویڈیدلچسپ و کیا ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ووٹ اہم ہے۔

 ںیکو باہر نکل 2018اکتوبر  22ہے کہ وہ مورخہ  ایگ ایاہل ووٹ دہندگان پر زور د ںیم ۔ اس ویڈیوہے ایک زیلیآف برامپٹن نے ر یسٹ
 ۔ںیاپنا ووٹ  ضرور ڈال ںیم کشنیال ونسپلیاورم

سروسز اور پروگراموں کے ساتھ لوگوں کا  ینے کہا کہ "سٹ سریآف ٹرننگیکے ر 2018 کشنیال ونسپلیکلرک اور برامپٹن م یفے، سٹ ٹریپ
پچھلے سال  کار ہے"۔ قہیاہم طر یانتہائ کیووٹ ا ےیانے کے لآواز اٹھ یاپن ںیحکومت م یمقام ہوتا ہے۔ ادہیز یسوچ سے بھ یتعلق اُن ک

سفر  نیمل 1.2جانے والے  ےیجانب سے ک یافراد ک دہیشامل تھے: عمر رس ںیکچھ سروسز اور پرگراموں م یاستعمال ہونے وال یک یسٹ
سے  یریاندراج؛ برامپٹن الئبر 124,900 ںیپروگراموں م یحیسفر؛ بچوں کے تفر نیمل 3.4جانے والے  ےیجانب سے ک یاور نوجوانوں ک

 ۔ںیکال یمرجنسیا 24,320جانب سے موصول شدہ  یسروسز ک یمرجنسیا نڈیاور برامپٹن فائر ا اءیاش نیمل 4 یگئ یادھار ل

وتے تو آپ اُن پر بھروسہ کر رہے ہ ں،یہ تےیووٹ د ےیکے ل یکونسلر اور اسکول بورڈ ٹرسٹ ئر،یکہا کہ "جب آپ اپنے م دیانہوں نے مز
 ۔ ںیکر صلےیکہ وہ آپ کے روزمرہ کے اہم معامالت کے حوالے سے ف ںیہ

 ںیگروپس کے لوگوں کے مقابلے م گریشرح، عمر کے د یووٹ ڈالنے ک ںیاعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان ووٹ دہندگان م
 ۔ہے ابیدست ںیم data storyمعلومات اس  دیمز ۔صدیف 21 بًایتقر یعنیہے،  یکم ہوت یانتہائ

آف برامپٹن نے  یمخصوص جگہ پر جا کر ووٹ ڈالنا پڑتا تھا، جبکہ ان انتخابات کے دوران سٹ کیا ووٹ دہندگان کو ںیسابقہ انتخابات م
وارڈ  یوجہ سے لوگوں کو اپنے رہائش یہے، جس ک یسہولت متعارف کروائ ی" کںیجگہ سے ووٹ ڈال یبھ یموجود کس ںی"اپنے وارڈ م

موجود پر سائٹ  بیو یشہر ک ۔گی ہو سریسہولت م یک نےیٹ دجا کر وو یپر بھ یسے کس ںیم مقامات 15 - 10کے اندر موجود 
interactive map کام سے  یکہا کہ "جب آپ کس دینے مزفے  مدد کرے گا۔ ںیجگہ ڈھونڈنے م یک یمرض یآپ ک ےیووٹ ڈالنے کے ل

 ۔ںیتو چند منٹ نکال کر ووٹ دے د -سے واپس آ رہے ہوں  ںیکہ ایعبادت کرنے جا رہے ہوں  ای لنےیپر، کھ یجا رہے ہوں،  کام سے واپس
 کردار ادا کر سکتا ہے۔" رپاید ںیعمل برامپٹن کے مستقبل کو بنانے م ہی

 :ںیپر کر سکتے ہ خوںیتار لیمندرجہ ذ یووٹنگ ک ڈوانسیکام ا ہیچاہتے ہوں، وہ  نایجو لوگ پہلے ووٹ د

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

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

 رک وے ایسینڈل ُووڈ پا 1495نٹر، برامپٹن ساکر س •
 (Brampton Soccer Centre, 1495 Sandalwood Pkwy E) 

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

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

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

 ایسٹ بورن ڈرائیو  44ئیشن سنٹر، ارنزکلف ریکری •
(Earnscliffe Recreation Centre, 44 Eastbourne Dr) 

https://www.youtube.com/watch?v=caDE3l4KssY
http://brampton.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=eedd140d99134a548fd41f51d9216a11&folderid=dcb44b3213b24a99b8e8fd8cfa8d450e
http://maps1.brampton.ca/cobvote2018/voting-day/


 

 

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

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

 کونیسٹوگا ڈرائیو 292ئیشن سنٹر، ِجم آرچ ڈیکن ریکری •
 (Jim Archdekin Recreation Centre, 292 Conestoga Dr) 

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

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

 رائیوسنٹرل پارک ڈ 150سِوک سنٹر،  •
 (Civic Centre, 150 Central Park Dr) 
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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  ہے۔ برامپٹن بڑا سوچ رہا

کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم  میعلیحدہ 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 کوآرڈینیٹر
 نسٹی آف برامپٹ

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca 
  

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

