
 
 

 

 

9 ਜੁਲਾਈ, 2018 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ 2018 ਦੀਆਂ ਮਿਊਮਨਮਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਿੀਦਵਾਰ ਨਾਿਾਂਕਨ 27 ਜੁਲਾਈ ਨ ੂੰ   
ਦੁਪਮਿਰ 2 ਵਜੇ ਖ਼ਤਿ ਿੋਣਗੇ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ –  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਸਟੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall), ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਸਿਖੇ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਸਕੂਲ 
ਬ੍ੋਰਡ (School Board) ਸਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਭੂਸਿਕਾ ਸਿਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ? 

ਜੋ ਉਿੀਦਿਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ 2018 ਦੀਆਂ ਸਿਊਸਨਸਸਪਲ ਚੋਣਾਂ (2018 Municipal Election) ਸਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 27 
ਜੁਲਾਈ ਨੂੁੰ  ਦੁਪਸਹਰ 2 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ ਆਪਣਾ ਨਾਿਾਂਕਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। 

ਸਸਟੀ ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਨਾਿਾਂਕਨ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: 

 ਿੇਅਰ 

 ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ 

 ਸਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ 

 ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ ਟਰਸਟੀ: 
-        ਪੀਲ ਸਡਸਸਟਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ (Peel District School Board) 

-        ਡਫਸਰਨ-ਪੀਲ ਕੈਥੋਸਲਕ ਸਡਸਸਟਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ (Dufferin-Peel Catholic District School Board)  

-        ਿੋਨਅਿੇਸਨਰ ਕੈਥੋਸਲਕ ਸਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ (Conseil scolaire catholique MonAvenir) (ਪਸਹਲਾਂ ਇਸਦਾ ਨਾਿ ਸਾਊਥ 
ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਥੋਸਲਕ ਸਡਸਸਟਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ (Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud) ਸੀ) 

ਉਿੀਦਿਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਿਾਂਕਨ ਫਾਰਿ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ available online (ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਧ) ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਸਟੀ ਹਾਲ ਸਿਿੱ ਚ ਸਸਟੀ 
ਕਲਰਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਖੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਫਾਰਿ ਕਾਰਜਸਦਨਾਂ ਨੂੁੰ , ਸਿੇਰੇ 8:30 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 4:30 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ, ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੁੰ  ਸਿੇਰੇ 9 
ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਸਹਰ 2 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ, ਸਨਯਸਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹਨ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੁੰ  ਦੁਪਸਹਰ 2 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ 
ਨਾਿਾਂਕਨ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਿੁਖੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (Office of Region of Peel Chair) ਲਈ ਨਾਿਾਂਕਨ 27 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੁੰ  ਦੁਪਸਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ, 
ਸਨਯਸਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ, 10 ਪੀਲ ਸੈਂਟਰ ਡਰਾਈਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Region of Peel, 10 Peel Centre Drive, 

Brampton) ਿਿੱ ਲੋਂ  ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਾਇਆਿੋਂਡੇ ਸਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ  (Conseil scolaire Viamonde) ਲਈ ਨਾਿਾਂਕਨ 27 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੁੰ  
ਦੁਪਸਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ, ਸਨਯਸਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਸਟੀ ਆਫ ਸਿਸੀਸਾਗਾ, 300 ਸਸਟੀ ਸੈਂਟਰ ਡਰਾਈਿ, ਸਿਸੀਸਾਗਾ (City of 

Mississauga, 300 City Centre Drive, Mississauga) ਿਿੱ ਲੋਂ  ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Pages/Filing-your-Nomination-.aspx


 

 

ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੇਂ, ਫੀਸ (ਿੇਅਰ ਲਈ $200.00, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ $100.00) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ, ਡੈਸਬ੍ਟ ਕਾਰਡ, ਸਰਟੀਫਾਇਡ 
ਚੈੈੱਕ ਜਾਂ ਿਨੀ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਿ ਦਾ ਸਬ੍ੂਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ (ਕਿਾਲੀਫਾਇੁੰਗ) ਪਤਾ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। 
ਸਸਰਫ਼ ਿੂਲ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਰੋਸਨਕ ਸੁੰਸਕਰਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੰ ਭਾਿੀ ਉਿੀਦਿਾਰਾਂ ਲਈ 

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ ਿੁਸਹੁੰ ਿ ਯੋਗਦਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਫੁੰ ਡ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਿਾਂਕਨ ਪੇਪਰ (Nomination 

Paper) ਅਤੇ ਨਾਿਾਂਕਨ ਦਾ ਸਪਠਾਂਕਣ (ਐਨਡੋਰਸਿੈਂਟ) (Endorsement of Nomination) ਫਾਰਿ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ 
ਟਰਸਟੀ ਉਿੀਦਿਾਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਨਾਿਾਂਕਨ ਦਾ ਸਪਠਾਂਕਣ ਫਾਰਿ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।      

ਨਾਿਾਂਸਕਤ ਉਿੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਨਯਸਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ www.brampton.ca/BramptonVotes ‘ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। 

  

ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਸਿਸਗਆਪਕ (ਇਸ਼ਸਤਹਾਰ ਦੇਣ ਿਾਲੇ) ਦੇ ਰਸਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 19 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2018 ਤਿੱ ਕ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
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