
 

 

 

13 ਸਤੰਬਰ, 2018 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਣੁ ੇਜਿਹ ੇਆਪਣਾ ਮਲੇਬਕੌਸ ਦਜੇਿਆ ਹੈ? ਵਟੋਰ ਨੋਜਟਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ! 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਜਮਊਜਨਜਸਪਲ ਚੋਣਾਂ (Brampton Municipal Election) ਜਵਿੱ ਚ ਯੋਗ ਮਤਦਾਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 
ਪੋਸਟ (Canada Post) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਜਡਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਨੋਜਟਸ (Voter Notice) ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੇਲਬੌਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਿੋ। ਵੋਟਰ 
ਨੋਜਟਸ ਹਰ ਜਕਸੇ ਨੰੂ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ, ਿੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਿੱ ਕ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਤਦਾਤਾ ਲਈ ਇਿੱਕ ਭੂਰਾ ਜਲਫਾਫਾ, ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ ਚੋਣਾਂ 
ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਨੋਜਟਸ ਹਨ, ਭੇਜਿਆ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਜਦਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਡਲੀਵਰ ਹੋ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਵੋਟਰ ਨੋਜਟਸ ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿਦੋਂ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਜਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਿਾਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ 
ਨੋਜਟਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਟੋਰ ਨੋਜਟਸ ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ? 

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੋਟਰ ਨੋਜਟਸ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਹੋ 
ਿਾਂ ਨਹੀਂ, City’s website (ਜਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ) ‘ਤੇ ਿਾਓ। 

ਤੁਸੀਂ City’s website (ਜਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ) ‘ਤ ੇਆਪਣੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਈ ਅਿੱ ਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਰਾਤ 11:59 ਵਿੇ ਤਿੱ ਕ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਕੀ ਮੈਂ ਵਟੋਰ ਨੋਜਟਸ ਦ ੇਜਬਨਾਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਹਾਂ, ਬਸ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਰ ਨਾਲ ਜਲਆਉਣਾ ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ 
ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੋਜਟੰਗ ਸਥਾਨ ਜਵਿੇ ਸੂਚੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਕਦੋਂ ਅਤ ੇਜਕਿੱ ਥ ੇਵਟੋ ਦੇਣਾ ਹ?ੈ 

ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਜਟੰਗ (Advance Voting) 2-4, 6, 9-11, ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਜਟੰਗ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ, here (ਇਿੱਥੇ)  
ਕਜਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। 

ਵੋਜਟੰਗ ਡੇ (Voting Day) 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਹੈ। ਇਸ ਜਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਜਵਿੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ here 
(ਇਿੱਥੇ) ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਜਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜੋਟੰਗ ਸਥਾਨ ਜਵਿ ੇਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੂਿੇ ਯੋਗ ਮਤਦਾਤਾ (ਦੋਸਤ ਿਾਂ ਪਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ) ਨੰੂ ਜਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਪਰੌਕਸੀ 
ਵੋਟਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਸਟੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall) ਜਵਿੇ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਵੋਜਟੰਗ ਪਰੌਕਸੀ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ 
(Appointment for Voting Proxy) ਫਾਰਮ ਿਮਹਾਂ ਕਰਨ। ਪਰੌਕਸੀ ਫਾਰਮ ਜਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (City Clerk’s Office) ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ 
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰੌਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵੋਜਟੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ here (ਇਿੱਥੇ) ਕਜਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। 

http://maps1.brampton.ca/cobvote2018/advance/
http://maps1.brampton.ca/cobvote2018/voting-day/
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
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਜਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਵਿੱ ਿ ਲਈ ਜਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹਾਂ ਜਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਿਵਾਨ ਅਤ ੇਜਵਜਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵਿੱ ਿਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਜਵਸ਼ਵ-ਜਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱਚ ਸਜਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਿੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਜਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਿੱਥ ੇਰਜਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਿੁਜੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਜਹਰ ਬਣਨ ਲਈ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਜਲਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਿਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਜਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਜਰਲੇਸ਼ਨਸ 

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

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

