
 

 

 

5 ਸਤੰਬਰ, 2018 

 

ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਵਟੋ ੰਗ ਡੇ ਨ ੰ  ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ?ੋ ਹਣੁੇ ਵ ੋਰ ਸ ਚੀ ਦੇਖ।ੋ 

ਬਰੈਂਪ ਨ, ਓਨ ੈਰੀਓ – ਟਸ ੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ ਨ (City of Brampton) ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਟਕ ਉਹ 

ਵੋ ਰ ਸ ਚੀ (Voters’ List) ਟਵਿੱ ਚ ਹਨ। ਯੋਗ ਮਤਦਾਤਾ 2018 ਦੀਆਂ ਟਮਊਟਨਟਸਪਲ ਚੋਣਾਂ (2018 Municipal Election) ਟਵਿੱ ਚ ਵੋ  ਪਾਉਣ ਲਈ 

ਵੋ ਰ ਸ ਚੀ ਟਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 

ਪਰਟਕਟਰਆ ਅਸਾਨ ਹੈ। City’s website (ਟਸ ੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈ ) ‘ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਸ ਚੀ ਟਵਿੱ ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, “ਕੀ ਮੈਂ ਵੋ ਰ ਸ ਚੀ 
ਟਵਿੱ ਚ ਹਾਂ” ‘ਤ ੇਕਟਲਿੱ ਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਟਮਤੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 
ਇਸਨ ੰ  ਅਪਡੇ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸ ਚੀ ਟਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਟਜਸ ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਨਲਾਈਨ 

ਰਟਜਸ ਰੇਸ਼ਨ 13 ਅਕਤ ਬਰ ਨ ੰ  ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਯੋਗ ਮਤਦਾਤਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਕ ਉਹ ਵੋ ਰ ਸ ਚੀ ਟਵਿੱ ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਟਸ ੀ ਹਾਲ ਟਵਖੇ ਟਸ ੀ ਕਲਰਕ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋ ਰ 

ਸ ਚੀ ਟਵਿੱ ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (Application to Amend the Voters’ List) ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤਦਾਤਾ ਟਕਸੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ੰਗ ਸਥਾਨ 

ਟਵਖੇ, ਜਾਂ ਵੋਟ ੰਗ ਡ ੇ(Voting Day) ਨ ੰ  ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

2018 ਦੀਆਂ ਟਮਊਟਨਟਸਪਲ ਚੋਣਾਂ (2018 Municipal Election) ਲਈ ਟਸ ੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਟਰ ਰਟਨੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੀ ਰ ਫੇ (Peter Fay) ਨੇ 
ਟਕਹਾ, “ਇਿੱਕ ਅਪ-  -ਡੇ  ਵੋ ਰ ਸ ਚੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਟਨਰਟਵਘਨ 
ਵੋਟ ੰਗ ਪਰਟਕਟਰਆ ਨ ੰ  ਸਮਰਿੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਟਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਟਕ – ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਟਪਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਟਵਿੱ ਚ ਵੋ  ਟਦਿੱ ਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣੇ ਟਜਹੇ ਹੀ ਬਰੈਂਪ ਨ ਟਵਿੱ ਚ ਆਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ 22 ਅਕਤਬ ਰ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, – 

ਦੇਖਣ ਟਕ ਉਹ ਵੋ ਰ ਸ ਚੀ ਟਵਿੱ ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”  

ਤੁਸੀਂ ਵੋ  ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਟਡਅਨ ਨਾਗਟਰਕ (Canadian Citizen) ਹੋ, ਵੋਟ ੰਗ ਡੇ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘਿੱ ੋ-ਘਿੱ   18 ਸਾਲ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਬਰੈਂਪ ਨ ਟਵਿੱ ਚ ਰਟਹੰਦੇ ਹੋ, (ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ (ਸਪਾਉਸ) ਬਰੈਂਪ ਨ ਟਵਿੱ ਚ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਹੋ)। 

ਟਲੰਕ 

 Check if you are on the Voters’ List (ਦੇਖੋ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਵੋ ਰ ਸ ਚੀ ਟਵਿੱ ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) 
 5 Voting Must Knows (ਵੋਟ ੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ 5 ਜ਼ਰ ਰੀ ਗਿੱਲਾਂ) 
 ਪਰਕੌਸੀ ਵੋਟ ੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਸ ੀ ਦੀ website (ਵੈਬਸਾਈ ) ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 
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http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voters-List.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=0kOgta2rLZw
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Documents/2018_Municipal_Election-5_Voting_Must_Knows.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voting-by-Proxy.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voting-by-Proxy.aspx


 

 

 
ਬਰੈਂਪ ਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਟਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਟਵਿੱ ਖ ਲਈ ਟਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਟਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਟਵਟਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਟਵਸ਼ਵ-ਟਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਟਵਿੱਚ ਸਟਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਟਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਟਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਿੱਥ ੇਰਟਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਟਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਟਜਹਾ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਟਹਰ ਬਣਨ ਲਈ 

ਬਰੈਂਪ ਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਟਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈ ਲੀ ਸ ੋਗਟਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਟਰਲੇਸ਼ਨਸ 

ਟਸ ੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ ਨ  

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

