
 

 

 

11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 

ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਮਿਊਮਿਮਸਪ੍ਲ ਚਣੋਾਂ ਲਈ ਵਟੋ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਸਚੂੀ ਮਵਿੱ ਚ ਹ?ੋ 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ, ਓਿਟੈਰੀਓ – ਅਕਤੂਬ੍ਰ 2018 ਮਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਊਮਿਮਸਪ੍ਲ ਚੋਣਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਭਾਵੇਂ ਛੇ ਿਹੀਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦਾ ਸਿਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ 
ਦੇਖਣ ਮਵਿੱ ਚ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਿਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਿੁਿੱ ਢਲੀ ਸੂਚੀ ਮਵਿੱ ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਿਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਿਾਂ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲ ਇਹ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਿੰੂ ਅਸਾਿ ਬ੍ਣਾਵੇਗਾ। 
ਮਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ (City of Brampton) ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ www.voterlookup.ca ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਕ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਿਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਿੁਿੱ ਢਲੀ ਸੂਚੀ (Preliminary List of Electors) ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮਕ 
ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। 

ਮਿਊਮਿਮਸਪ੍ਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਅਸੈਸਿੈਂਟ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਿ (Municipal Property Assessment Corporation) (ਐਿ.ਪ੍ੀ.ਏ.ਸੀ.) (MPAC) 

ਿਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਿੁਿੱ ਢਲੀ ਸੂਚੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਮਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਊਮਿਮਸਪ੍ਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (Voters’ List) ਮਤਆਰ ਕਰਿ 
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Voterlookup.ca ਐਿ.ਪ੍ੀ.ਏ.ਸੀ. ਵਿੱ ਲੋਂ  ਇਿੱ ਕ ਔਿਲਾਈਿ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਤਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਦਾ 
ਇਿੱ ਕ ਆਸਾਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਊਮਿਮਸਪ੍ਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ ਚੋਣਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਮਵਿੱ ਚ ਹਿ, 
ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ।  

ਸੁਰਖੀਆ:ਂ 

 ਇਿੱਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਉਹ ਮਵਅਕਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਮਜਸਦੀ ਉਿਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱ ਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੈਿੇਮਡਅਿ ਿਾਗਮਰਕ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਦਾ ਮਿਵਾਸੀ 
ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਮਵਿੱ ਚ ਮਕਸੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਿਾਲਕ ਜਾਂ ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਿਾਲਕ ਜਾਂ ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਜੀਵਿਸਾਥੀ ਹੋਵੇ 

 ਇਹ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਲਈ ਮਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਊਮਿਮਸਪ੍ਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, 
voterlookup.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਮਿਊਮਿਮਸਪ੍ਮਲਟੀ, ਪੂ੍ਰਾ ਿਾਿ, ਜਿਿ ਮਿਤੀ, ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਜਾਂ ਿੁਲਾਂਕਣ 
ਰੋਲ ਿੰਬ੍ਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ 

 ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਪ੍ਛਲੀਆਂ ਮਿਊਮਿਮਸਪ੍ਲ ਚੋਣਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮਵਿੱ ਚ ਸੀ, ਮਫਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਿ ਲਈ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ 
ਸਹੀ ਹਿ 

 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਪ੍ਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਹੀ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮਜਹੇ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਮਵਿੱ ਚ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਮਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਸੇ ਿਵੇਂ 
ਪ੍ਤੇ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਿਵੇਂ ਕੈਿੇਮਡਅਿ ਿਾਗਮਰਕ ਹੋ? ਆਪ੍ਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ voterlookup.ca ‘ਤੇ ਅਿੱ ਪ੍ਡੇਟ ਕਰੋ 

 ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, voterlookup.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਐਿ.ਪ੍ੀ.ਏ.ਸੀ. ਿੰੂ 1-866-296-6722 ਜਾਂ TTY 1-877-889-6722 ‘ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ 
ਕਰੋ 

ਹਵਾਲਾ: 

“ਐਿ.ਪ੍ੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ voterlookup.ca 2018 ਦੀਆਂ ਮਿਊਮਿਮਸਪ੍ਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮਤਆਰੀ ਮਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਿਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਿ ਪ੍ਮਹਲਾ ਕਦਿ ਹੈ। 
ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਮਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ ਮਕ ਸੂਚੀ ਮਵਿੱ ਚ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੱ ਪ੍-ਟ-ੂਡੇਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ – ਇਸ ਿਾਲ ਵੋਮਟੰਗ 
ਡੇ (Voting Day) ਿੰੂ ਵੋਮਟੰਗ ਸਥਾਿ ‘ਤੇ ਸਿਾਂ ਬ੍ਚਾਉਣ ਮਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”  
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-       ਪ੍ੀਟਰ ਫੇ (Peter Fay), ਮਸਟੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਮਰਟਰਮਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ  
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਮਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਿਾਲ ਭਮਵਿੱ ਖ ਲਈ ਮਤਆਰ ਸੰਗਠਿ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਮਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਿੌਜਵਾਿ ਅਤੇ ਮਵਮਵਧਤਾ ਸਾਿੰੂ ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਿ। ਮਿਵੇਸ਼ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਮਵਸ਼ਵ-ਮਵਆਪ੍ੀ ਸਫਲਤਾ ਿੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਿੇਡਾ ਦੇ ਿਵੀਿਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮਵਿੱ ਚ ਸਮਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਮਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਿਰਿਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਿੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਮਹਣ ਅਤ ੇਕੰਿ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਿਾਣ ਭਰਦੇ ਹਿ। ਅਮਜਹਾ ਜੁਮਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਮਹਰ 
ਬ੍ਣਿ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ ਿੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਮਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਿੰੂ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਿ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਿਵੀਿਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਿੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

ਿੀਡੀਆ ਸੰਪ੍ਰਕ 

ਿੈਟਲੀ ਸਟੋਗਮਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰ 

ਮਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਿ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.twitter.com/CityBrampton
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http://www.brampton.ca/#_blank
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