
 

 

 

17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 

  
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀਆ ਂ2018 ਦੀਆ ਂਮਿਊਮਨਮਿਪ੍ਲ ਚਣੋਾਂ ਲਈ ਉਿੀਦਵਾਰ ਨਾਿਾਂਕਨ ਅਤ ੇਤੀਜੀ ਮਿਰ ਮਵਮਿਆਪ੍ਕ ਰਮਜਿਟਰਸ਼ੇਨ 
1 ਿਈ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਰੁੂ ਹਣੋਿ ੇ

  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – 1 ਿਈ, 2018 ਨੂੂੰ , ਮਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਕਲਰਕ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (City of Brampton Clerk’s Office) 2018 ਦੀਆਂ 
ਮਿਊਮਨਮਿਪ੍ਲ ਚੋਣਾਂ (2018 Municipal Election) ਲਈ ਉਿੀਦਵਾਰ ਨਾਿਾਂਕਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਮਵਮਿਆਪ੍ਕ (ਇਸ਼ਮਤਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ) 
ਰਮਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਿਾ।  
  

ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਿਾਂਕਨ ਮਿਆਦ 1 ਿਈ, 2018 ਨੂੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਿੀ ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੂੰ  ਦੁਪ੍ਮਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਖ਼ਤਿ ਹੋਵੇਿੀ। 
  

ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਮਵਮਿਆਪ੍ਕਾਂ ਲਈ ਰਮਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ 1 ਿਈ, 2018 ਨੂੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਿੀ ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2018 ਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਿ ਹੋਵੇਿੀ।  
  

ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਮਵਮਿਆਪ੍ਕਾਂ  ਲਈ ਆਿ ਿਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ ਮਿਟੀ ਦੀ website (ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ) ‘ਤੇ ਉਪ੍ਲਬ੍ਿ ਹੈ।  
  

ਉਿੀਦਵਾਰ 

ਮਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਨਾਿਾਂਕਨ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰੇਿੀ:  
 ਿੇਅਰ 

 ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ 

 ਮਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ 

 ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ ਟਰਿਟੀ:  
o ਪ੍ੀਲ ਮਡਿਮਟਰਕਟ ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ (Peel District School Board) 

o ਡਫਮਰਨ-ਪ੍ੀਲ ਕੈਥੋਮਲਕ ਮਡਿਮਟਰਕਟ ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ (Dufferin-Peel Catholic District School Board) 

o ਿੋਨਅਵੇਮਨਰ ਕੈਥੋਮਲਕ ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ (Conseil scolaire catholique MonAvenir) (ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਇਿਦਾ ਨਾਿ ਿਾਊਥ ਿੈਂਟਰਲ ਕੈਥੋਮਲਕ 
ਮਡਿਮਟਰਕਟ ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ (Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud) ਿੀ) 

 

ਿਕੂਲ ਟਰਿਟੀ ਬ੍ੋਰਡ (School Board Trustee), ਵਾਇਆਿੋਂਡੇ ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ  (Conseil scolaire Viamonde) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਨਾਿਾਂਕਨ 
ਮਨਯਮਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਿਿੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਟੀ ਆਫ ਮਿਿੀਿਾਿਾ, 300 ਮਿਟੀ ਿੈਂਟਰ ਡਰਾਈਵ, ਮਿਿੀਿਾਿਾ (City of Mississauga, 300 City Centre 

Drive, Mississauga) ਵੱਲੋਂ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ।  
  

2018 ਮਵੱਚ ਪ੍ਮਹਲੀ ਵਾਰ,  ਰੀਜਨ ਆਫ ਪ੍ੀਲ ਿੁਖੀ (Region of Peel Chair) ਨੂੂੰ  ਆਿ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਚੁਮਣਆ ਜਾਏਿਾ। ਇਿ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਨਾਿਾਂਕਨ 
ਮਨਯਮਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਿਿੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪ੍ੀਲ, 10 ਪ੍ੀਲ ਿੈਂਟਰ ਡਰਾਈਵ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (Region of Peel, 10 Peel Centre Drive, 

Brampton) ਵੱਲੋਂ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ।  
  

Nomination forms and information packages for candidates (ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਿਾਂਕਨ ਫਾਰਿ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈ੍ਕੇਜ) 

ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪ੍ਲਬ੍ਿ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਪ੍ਰੂੰ ਮਟਡ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਮਿਟੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall) ਮਵੱਚ ਮਿਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਮਫਿ 

(City Clerk’s Office) ਮਵਖੇ ਉਪ੍ਲਬ੍ਿ ਹੋਣਿੀਆਂ। ਫਾਰਿ 1 ਿਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਮਦਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਿ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Documents/Brampton-Candidate-and-Third-Party-Advertiser-Info-Session.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Documents/Brampton-Candidate-and-Third-Party-Advertiser-Info-Session.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Pages/Filing-your-Nomination-.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Pages/Filing-your-Nomination-.aspx


 

 

27 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੂੰ  ਦੁਪ੍ਮਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮਨਯਮਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਿਿੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਆ ਕੇ (ਜਾਂ ਮਕਿੇ ਏਜੂੰਟ ਦੁਆਰਾ) ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ 
ਲਾਜ਼ਿੀ ਹਨ। 
  

ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿਿੇਂ, ਫੀਿ (ਿੇਅਰ ਲਈ $200.00, ਹੋਰ ਿਾਰੀਆਂ ਪੋ੍ਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ $100.00) ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਨਕਦ, ਡੈਮਬ੍ਟ ਕਾਰਡ, ਿਰਟੀਫਾਇਡ 
ਚੈੈੱਕ ਜਾਂ ਿਨੀ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਮਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਿ ਦਾ ਿਬ੍ੂਤ ਅਤੇ ਯੋਿਤਾ (ਕਵਾਲੀਫਾਇੂੰਿ) ਪ੍ਤਾ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। 
ਮਿਰਫ਼ ਿੂਲ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ; ਫੈਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਰੋਮਨਕ ਿੂੰਿਕਰਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਾਰੇ ਿੂੰ ਭਾਵੀ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਿੁਮਹੂੰ ਿ ਯੋਿਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂੰ ਡ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਿਾਂਕਨ ਪੇ੍ਪ੍ਰ (Nomination 

Paper) ਅਤੇ ਨਾਿਾਂਕਨ ਦਾ ਮਪ੍ਠਾਂਕਣ (ਐਨਡੋਰਿਿੈਂਟ) (Endorsement of Nomination) ਫਾਰਿ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ 
ਟਰਿਟੀ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਿਾਂਕਨ ਦਾ ਮਪ੍ਠਾਂਕਣ ਫਾਰਿ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।            
  

ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਮਵਮਿਆਪ੍ਕ 

2018 ਦੀਆਂ ਮਿਊਮਨਮਿਪ੍ਲ ਚੋਣਾਂ ਮਵੱਚ ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਮਵਮਿਆਪ੍ਕਾਂ ਦਾ ਰਮਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ, ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੋ 
ਪ੍ਰਿਾਰਨ, ਮਪ੍ਰੂੰ ਟ, ਇਲੈਕਰੋਮਨਕ ਜਾਂ ਮਕਿੇ ਹੋਰ ਿਾਮਿਅਿ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਇਸ਼ਮਤਹਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਮਕਿੇ ਉਿੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਾਇਤ ਜਾਂ ਮਵਰੋਿ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੂੰ  ਮਿਟੀ ਨਾਲ ਰਮਜਿਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
  

Registration forms and information packages (ਰਮਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਿ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈ੍ਕੇਜ) ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪ੍ਲਬ੍ਿ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਮਪ੍ਰੂੰ ਮਟਡ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਮਿਟੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall) ਮਵੱਚ ਮਿਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਮਫਿ (City Clerk’s Office) ਮਵਖੇ 
ਉਪ੍ਲਬ੍ਿ ਹੋਣਿੀਆਂ। ਰਮਜਿਟਰੇਸ਼ਨ 1 ਿਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਮਦਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਿ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, 19 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2018 
ਤੱਕ, ਮਨਯਮਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਿਿੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਆ ਕੇ (ਜਾਂ ਮਕਿੇ ਏਜੂੰਟ ਦੁਆਰਾ) ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹਨ।  ਮਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਛਾਣ ਿੁਹੱਈਆ 
ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। ਮਿਰਫ਼ ਿੂਲ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ; ਫੈਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਰੋਮਨਕ ਿੂੰ ਿਕਰਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਮਿਰ 
ਮਵਮਿਆਪ੍ਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਰਮਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਿੁਮਹੂੰ ਿ ਯੋਿਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂੰ ਡ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ 
ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। 
  

ਨਾਿਾਂਮਕਤ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਮਜਿਟਰਡ ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਮਵਮਿਆਪ੍ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿੂਚੀ ਮਨਯਮਿਤ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਿੀ ਅਤੇ 
www.brampton.ca/BramptonVotes  ‘ਤੇ ਉਪ੍ਲਬ੍ਿ ਹੈ। 
  

ਹਵਾਲਾ 
“ਮਿਊਮਨਮਿਪ੍ਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਿ ਐਕਟ (Municipal Elections Act) ਮਵੱਚ ਹਾਲੀਆਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਮਵੱਚ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਿਾਂਕਨ ਦੀ ਘੱਟ ਮਿਆਦ 
ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਦੇ ਮਵਮਿਆਪ੍ਨ ਮਨਯਿਾਂ ਦਾ ਵਾਿਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਕ ਿੂੰ ਭਾਵੀ ਉਿੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਮਵਮਿਆਪ੍ਕ ਖੁਦ ਨੂੂੰ  ਕਨੂੂੰ ਨ ਤੋਂ 
ਅਤੇ ਇਿ ਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਮਕ ਚੋਣਾਂ ਿਬ੍ੂੰ ਿੀ ਮਕਿੇ ਿੁਮਹੂੰਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” 

-       ਪ੍ੀਟਰ ਫੇ (Peter Fay), ਮਿਟੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਮਰਟਰਮਨੂੰ ਿ ਅਫ਼ਿਰ  
    

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/BramptonVotes ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ੂੰ ਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  
 

-30- 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵੱਡਾ ਿਚੋ ਮਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਕਾਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਮਵੱਖ ਲਈ ਮਤਆਰ ਿੂੰਿਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਮਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਵੱਚ ਵਾਿਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਵਮਵਿਤਾ ਿਾਨੂੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਮਵਸ਼ਵ-ਮਵਆਪ੍ੀ ਿਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਿੇ ਵਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮਵੱਚ ਿਮਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਮਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਨਰਿਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਿੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਮਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮਵੱਚ ਿਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਜਹਾ ਜੁਮੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਮਹਰ 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Pages/Filing-your-Registration-.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Pages/Filing-your-Nomination-.aspx
http://www.brampton.ca/BramptonVotes
http://www.brampton.ca/BramptonVotes


 

 

ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂੂੰ  ਅੱਿੇ ਮਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

ਿੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਿਮਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਮਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

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

