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 ووٹ ڈالیں سے اکتوبر کو اپنے وارڈ میں کسی بھی جگہ 22

 

اپنی  اہل ووٹرز، دناس  اکتوبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کو آسان بنا رہا ہے۔ 22سٹی آف برامپٹن  –برامپٹن، آن 
 ووٹ ڈال سکتے ہیں۔اپنا رہائش کے وارڈ میں ووٹنگ کے کسی بھی مقام پر 

النے کے مقامات کی فہرست کے لیے اپنا ووٹر نوٹس مالحظہ فرمائیں یا سٹی کی ویب سائیٹ پر برائے مہربانی اپنے وارڈ میں ووٹ ڈ
 .www.brampton.ca/bramptonvotes استعمال کریں: متعامل نقشہموجود 

 147برامپٹن میونسپل الیکشن کے لیے ریٹرننگ آفیسر، کا کہنا تھا کہ "برامپٹن میں ووٹ ڈالنے کے  2018پیٹر فے، سٹی کلرک اور 
کام نمٹانا، اپنے بچے کو یعنی اپنے مختلف   -معموالت میں مشغول ہوں گے  روزمرہ کے اکتوبر کو اپنے 22ہیں۔ جب آپ  موجود مقامات

اسکول سے لینا یا کام سے واپس آنا، پڑھنا یا کھیلنا، تو آپ ممکنہ طور پر اپنے وارڈ کے اندر ووٹ ڈالنے کے کسی مقام سے زیادہ دور 
ذا اپنے ووٹ دینے کے حق کو ر برامپٹن کے مستقبل کو شکل دینے میں مدد دیتا ہے، لہ  نہیں ہوں گے۔ آپ کا ووٹ معنی رکھتا ہے او

 نہ بھولیں۔" ہر گز استعمال کرنا

 سرخیاں

 18شہری ہونا چاہیے اور ووٹ ڈالنے کے دن پر آپ کی عمر کم از کم  ینیڈا کاو برامپٹن میں رہائش پذیر کووٹر کی اہلیت: آپ ک 
موجود  شریک حیات کے پاس شہر میں جائیداد کی ملکیت ے/کیٹن میں نہیں رہتے مگر آپ یا آپ کبرامپسال ہونی چاہیے۔ اگر آپ 

 ، تو آپ ووٹ دینے کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔یںپر ہ یہیا کرا ہے

 :اور آپ کو ڈاک میں موصول  شناخت کی کوئی قابل قبول دستاویزتمام ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کی جگہ پر الزمی طور پر  شناخت
 تھ النا چاہیے۔ہونے واال ووٹر نوٹس سا

 آپ  اگر آپ ایک اہل ووٹر ہیں مگر آپ کو ڈاک میں ووٹر نوٹس موصول نہیں ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ووٹرز لسٹ پر نہ ہوں۔
 میں شامل کروا سکتے ہیں۔ فہرستفراہم کر کے اپنے آپ کو  قابل قبول شناختی دستاویزووٹ ڈالنے کے مقام پر 

  ،قابل قبول شناختی دستاویزات کی مکمل فہرست، کثرت سے پوچھے جانے والے سواالت اور ووٹرز کے لیے دیگر معلومات
 پر دستیاب ہے۔ سٹی کی ویب سائیٹمول پراکسی ووٹنگ کا عمل، بش
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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۔

کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم  علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور
 م برامپٹن کو ایک ایسے مربوطمتنوع 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
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 |natalie.stogdill@brampton.ca   
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