
 

 

 

13 ਜੁਲਾਈ, 2018 

ਵੋਟ ਿੰ ਗ ਡ ੇਟਵਿੱ ਚ 100 ਟਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ – ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਤਆਰ ਹੋ? 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – 100 ਦਿਨ ਬ੍ਾਕੀ ਹਨ ਜਿੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਮਤਿਾਤਾ 22 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਦਮਊਦਨਦਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਿਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ 
ਫੈਿਲਾ ਲੈਣਗੇ। 

2018 ਿੀਆਂ ਦਮਊਦਨਦਿਪਲ ਚੋਣਾਂ (2018 Municipal Election) ਲਈ ਦਿਟੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਦਰਟਰਦਨੂੰ ਗ ਅਫਿਰ, ਪੀਟਰ ਫੇ (Peter Fay) ਨੇ 
ਦਕਹਾ, “ਅਿੀਂ ਐਡਵਾਂਿ ਵੋਦਟੂੰ ਗ ਦਮਆਿ ਨੂੂੰ  ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਅਿਾਨ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਤਿਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 22 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਵਾਰਡ ਿੇ ਅੂੰ ਿਰ ਿਥਾਨਾਂ ਿਾ ਦਵਕਲਪ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਦਕਹਾ, “ਦਮਊਦਨਦਿਪਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ 
ਿੇਵਾਵਾਂ, ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਿੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਿ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਦ਼ਿਟ ਦਨਵਾਿੀਆਂ ਿੀ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਦ਼ਿੂੰ ਿਗੀ ਿਾ ਦਹਿੱ ਿਾ ਹਨ। ਦਮਊਦਨਦਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਦਹਰ ਨੂੂੰ  ਦਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਿਾ ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।” 

  

ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਅਿਾਨ ਹੈ – ਇਿੱਥੇ ਮਤਿਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਰਮਾਈਡਂਰ ਦਿਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

 ਟਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਮਤਿਾਤਾ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ  
ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱ ਟ 18 ਿਾਲ ਿੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਕੈਨੇਦਡਅਨ ਨਾਗਦਰਕ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਵਿੱ ਚ ਰਦਹੂੰਿਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਵਿੱ ਚ ਘਰ ਿਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ 
ਦਕਰਾਏਿਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਿ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਦਕਰਾਏਿਾਰ ਿਾ ਿਾਥੀ (ਿਪਾਉਿ) ਹੈ)।  

 ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ  
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪਿੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਕ ਤੁਿੀਂ ਦਕਹੜੇ ਵਾਰਡ ਦਵਿੱ ਚ ਰਦਹੂੰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ here (ਇਿੱਥੇ) ਿੇਖੋ। 

 ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਟਵਿੱ ਚ ਟਕਤੇ ਵੀ ਵੋ  ਪਾਓ  

22 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੂੂੰ , ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦਵਿੱ ਚ ਦਕਿੇ ਵੀ ਿਥਾਨ ਦਵਖੇ ਵੋਟ ਪਾ ਿਕਿੇ ਹੋ। ਵੋਦਟੂੰ ਗ ਿਥਾਨ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੋਦਟੂੰ ਗ ਡੇ (Voting 

Day) ਿੇ ਨੇੜੇ here (ਇਿੱਥੇ)  ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗੀ।  
 ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ਿੰ ਗ ਤਾਰੀਖਾਂ  

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ 22 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਿਕਿੇ, ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਿ ਵੋਦਟੂੰ ਗ (Advance Voting) ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਵਚਾਰ ਕਰੋ: 2, 3, 4, 6, 9, 

10, 11 ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬ੍ਰ। 
 ਪਰੌਕਸੀ ਵੋਟ ਿੰ ਗ  

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਅਦਜਹੇ ਯੋਗ ਮਤਿਾਤਾ ਹੋ, ਜੋ ਵੋਦਟੂੰ ਗ ਡੇ ਨੂੂੰ  ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਿ ਵੋਦਟੂੰ ਗ ਿੀ ਦਕਿੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੂੰ  ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਿਕਿੇ, ਤਾਂ 
ਤੁਿੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਦਕਿੇ ਿੂਜੇ ਯੋਗ ਮਤਿਾਤਾ ਨੂੂੰ  ਦਨਯੁਕਤ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਜਹਾ ਦਵਅਕਤੀ, ਦਜਿਿਾ 
ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਿੂਚੀ (Voters’ List) ਦਵਿੱ ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਜਿਨੂੂੰ  ਵੋਟਰ ਿੂਚੀ ਦਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ, ਪਰੌਕਿੀ ਿੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾ ਿਕਿਾ ਹੈ। 
ਪਰੌਕਿੀ ਵੋਦਟੂੰ ਗ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਿੀ ਹੀ www.brampton.ca ‘ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। 
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 ਆਪਣੀ ਆਈ.ਡੀ. (ID) ਲੈ ਕੇ ਆਓ 

ਮਤਿਾਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾ ਯੋਗ ਪਤਾ ਿਰਿਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਛਾਣ 
ਪਿੱਤਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਿੇ ਿਵੀਕਾਰਯੋਗ ਿਿਤਾਵੇ਼ਿ here (ਇਿੱਥੇ) ਿੇਖੇ ਜਾ ਿਕਿੇ ਹਨ। 

  

ਇਸ ਸਾਲ ਿੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਟਵਿੱ ਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੈ 

ਇਿ ਿਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਵਿੱ ਚ, ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਮੁਖੀ (Peel Regional Chair) ਿੀ ਚੋਣ ਆਮ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਿਿਾ ਮਤਲਬ੍ ਹੈ ਦਕ ਰੀਜਨਲ 
ਮੁਖੀ (Regional Chair) ਲਈ ਉਮੀਿਵਾਰ 2018 ਦਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। here (ਇਿੱਥੇ) ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 

2018 ਿੀਆਂ ਟਮਊਟਨਟਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/bramptonvotes ‘ਤੇ ਜਾਓ।  

  

 

-30- 

 
ਬਰੈਂਪ ਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸੋਚ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਿੇ ਨਾਲ ਭਦਵਿੱ ਖ ਲਈ ਦਤਆਰ ਿੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਿੇ ਹਾਂ ਦਕ ਿਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦਵਦਵਧਤਾ ਿਾਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਿੇ ਹਨ। ਦਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਵਸ਼ਵ-ਦਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਿੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਿੇ ਕੇਂਿਰ ਦਵਿੱ ਚ ਿਦਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਦਹਰੀ ਕੇਂਿਰਾਂ ਿਾ ਦਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਿਾ ਕਰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਦਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਿੇ ਹਨ। ਅਦਜਹਾ ਜੁਦੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਦਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਦਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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