
 

 

 
                                                                                                                            

25 ਸਤੰਬਰ, 2018 

ਐਡਵਾਂਸ ਵਟੋ ੰਗ 2 ਅਕਤਬੂਰ, 2018 ਨੰੂ ਸ਼ਰੁੂ ਹਵੋਗੇੀ 

ਬਰੈਂਪ ਨ, ਓਨ ੈਰੀਓ – ਬਰੈਂਪ ਨ ਦੀਆਂ ਟਿਊਟਨਟਸਪਲ ਚੋਣਾਂ (Brampton’s Municipal Election) ਟਵਿੱ ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ੰਗ (Advance Voting) 
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਟਵਿੱ ਚ ਅਿੱਠ ਟਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੰੁਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ੰਗ 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 
2018 ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਤਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ੰਗ ਸਥਾਨ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ 
brampton.ca/bramptonvotes ‘ਤ ੇinteractive tool (ਇੰ ਰਐਕਟ ਵ  ੂਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਐਡਵਾਂਸ ਵਟੋ ੰਗ ਸਥਾਨ  
 

ਿੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ, 2-4 ਅਕਤੂਬਰ, ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ 

 ਬਰੈਂਪ ਨ ਟਸ ੀ ਹਾਲ, 2 ਵੈਟਲੰਗ ਨ ਸ ਰੀ  ਵੈਸ  

(Brampton City Hall, 2 Wellington St W) 
 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 5 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ 

 ਬਰੈਂਪ ਨ ਟਸ ੀ ਹਾਲ, 2 ਵੈਟਲੰਗ ਨ ਸ ਰੀ  ਵੈਸ  

(Brampton City Hall, 2 Wellington St W) 

 ਬਰੈਂਪ ਨ ਸੌਕਰ ਸੈਂ ਰ, 1495 ਸੈਂਡਲਵੁਡ ਪਾਰਕਵੇ ਈਸ  

(Brampton Soccer Centre, 1495 Sandalwood Pkwy E) 

 ਕੈਸੀ ਕੈਂਪਬੈਲ ਕਟਿਉਟਨ ੀ ਸੈਂ ਰ, 1050 ਸੈਂਡਲਵੁਡ ਪਾਰਕਵੇ ਵੈਸ  

(Cassie Campbell Community Centre, 1050 Sandalwood Pkwy W) 

 ਸੈਂਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਸ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂ ਰ, 340 ਵੋਡਨ ਸ ਰੀ  ਈਸ  

(Century Gardens Recreation Centre, 340 Vodden St E) 

 ਡੇਟਵਡ ਸੁਜਕੁੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 45 ਡੇਟਵਸੇਲਿ ਡਰਾਈਵ 

(David Suzuki Secondary School, 45 Daviselm Dr) 

 ਅਰਨਸਕਟਲਫ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂ ਰ, 44 ਈਸ ਬੋਰਨ ਡਰਾਈਵ 

(Earnscliffe Recreation Centre, 44 Eastbourne Dr) 

 ਗੋਰ ਿੇਡੋਜ ਕਟਿਉਟਨ ੀ ਸੈਂ ਰ, 10150 ਦ ਗੋਰ ਰੋਡ 

(Gore Meadows Community Centre, 10150 The Gore Rd) 

 ਗਰੀਨਟਬਰਅਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂ ਰ, 1100 ਸੈਂ ਰਲ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵ 

(Greenbriar Recreation Centre, 1100 Central Park Dr) 

 ਟਜਿ ਆਰਚਡੈਟਕਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂ ਰ, 292 ਕੋਨੇਸ ੋਗਾ ਡਰਾਈਵ 

(Jim Archdekin Recreation Centre, 292 Conestoga Dr) 

 ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ ਸਪੋਰ ਸਪਲੈਕਸ, 500 ਰੇ ਲੌਸਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ 

(South Fletcher's Sportsplex, 500 Ray Lawson Blvd) 
 

ਿੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ, 9-11 ਅਕਤੂਬਰ, ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ  

http://www.brampton.ca/bramptonvotes
http://maps1.brampton.ca/cobvote2018/advance/


 

 

 ਟਸਟਵਕ ਸੈਂ ਰ, 150 ਸੈਂ ਰਲ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵ 

(Civic Centre, 150 Central Park Dr ) 

ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਰੀਖਾਂ ਥੈਂਕਸਟਗਟਵੰਗ (Thanksgiving) ਵੀਕੈਂਡ ਨੰੂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੋ  ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱ ਧ 
ਸੁਟਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਗ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਸਿੇਤ, ਜੋ ਲੰਿੇ ਵੀਕੈਂਡ ਲਈ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਟਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ (18-

29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਵਾਲੇ) ਟਵਚਕਾਰ ਿਤਦਾਤਾ ਿੌਜੂਦਗੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਿਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘਿੱ   ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ City’s 

websit (ਟਸ ੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈ ) ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।    

ਵਾਧ ੂਸਰੁਖੀਆ ਂ

 ਵੋਟ ੰਗ ਡੇ (Voting Day) ਸੋਿਵਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਹੈ 

 ਵੋ  ਪਾਉਣ ਲਈ, ਟਕਸੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ੰਗ ਸਥਾਨ ਟਵਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪ ਨ (Brampton) ਦਾ ਪਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ 
ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਰ, ਅਤੇ ਵੋ ਰ ਨੋਟ ਸ (Voter Notice), ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸ  (Canada Post) ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ 
ਆਓ। 

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੋ ਰ ਨੋਟ ਸ ਨਹੀਂ ਟਿਟਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋ ਰ ਸੂਚੀ (Voters’ List) ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਵੋਟ ੰਗ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਚੀ ਟਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ required ID (ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਈ.ਡੀ.) ਨਾਲ ਟਲਆਉਣਾ ਲਾਜਿੀ ਹੈ।  

 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋ ਰ ਸੂਚੀ ਟਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੱ ਪਡੇ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੋਟ ੰਗ ਸਥਾਨ ਟਵਖੇ ਆਈ.ਡੀ. (ID) ਟਲਆਉਣਾ ਲਾਜਿੀ ਹੈ।  

 ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਟਵਖੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਵੋਟ ੰਗ ਯੂਟਨ  ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 
 ਪਟਹਲੀ ਵਾਰ ਵੋ  ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਤਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ‘guide to voting’(‘ਵੋਟ ੰਗ ਲਈ ਗਾਈਡ’) ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ੰਗ ਵਾਲੇ ਟਦਨ ਜਾਂ ਵੋਟ ੰਗ ਡੇ ਨੰੂ ਵੋ  ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ proxy voting (ਪਰੌਕਸੀ ਵੋਟ ੰਗ) ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣੋ।  
 ਵੋਟ ੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਟਧਤ ਟਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਟਸ ੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈ  ‘ਤੇ FAQ section (ਅਕਸਰ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਭਾਗ) ਦੇਖੋ।  

ਹਵਾਲਾ 

“ਜੋ ਿਤਦਾਤਾ ਜਲਦੀ ਵੋ  ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ੰਗ ਿੌਕੇ ਹਨ। ਵੋ  ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਟਹਰ ਨੰੂ ਟਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 
ਇਿੱ ਕ ਿਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਿਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ 2018 ਦੀਆਂ ਬਰੈਂਪ ਨ ਦੀਆਂ ਟਿਊਟਨਟਸਪਲ ਚੋਣਾਂ (2018 Brampton 

Municipal Election) ਟਵਿੱ ਚ ਵੋ  ਪਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਰੈਂਪ ਨ ਦੇ ਭਟਵਿੱ ਖ ਟਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” 

-        ਪੀ ਰ ਫੇ (Peter Fay), 2018 ਦੀਆਂ ਬਰੈਂਪ ਨ ਦੀਆਂ ਟਿਊਟਨਟਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਸ ੀ ਕਲਰਕ ਐਡਂ ਟਰ ਰਟਨੰਗ ਅਫ਼ਸਰ  

  

-30- 

 
ਬਰੈਂਪ ਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਟਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਟਵਿੱ ਖ ਲਈ ਟਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਟਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਟਵਟਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਵਸ਼ਵ-ਟਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਟਵਿੱ ਚ ਸਟਥਤ ਹਾਂ। 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/18-1232-voter-infographics.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voting-by-Proxy.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/Frequently-Asked-Questions.aspx#voters


 

 

ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਟਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਟਨਰਿਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਟਹਣ ਅਤ ੇਕੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਟਵਿੱ ਚ ਿਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਟਜਹਾ ਜੁਟੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਟਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪ ਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਟਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 
 
 
  

ਿੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈ ਲੀ ਸ ੋਗਟਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ 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

