
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲ ਚਣੋਾਂ ਦੇ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਿਚੂਨਾ ਿਸ਼ੈਨ ਆਯਰੋਜਤ ਕਰਗੇੀ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (31 ਿਾਰਚ, 2022) – 2022 ਦੀਆਂ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲ ਅਤੇ ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਡ ਚੋਣਾਂ (Municipal and School Board Election) 

ਦੇ ਿੰਭਾਵੀ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਰਿਰ ਦੇ ਰਵਰਗਆਪਕਾਂ ਨੰੂ, ਿੰਗਲਵਾਰ, 12 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਨੰੂ ਸ਼ਾਿ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨ 

ਰਵੱਚ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਿੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਿਰਨਿਟਰੀ ਆਫ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲ ਅਫਅੇਰਿ ਐਡਂ ਹਾਊਰਿੰਗ (Ministry of Municipal Affairs and Housing) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੱਚ 

ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿੂਚਨਾ ਿੈਸ਼ਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall) ਰਵਖ ੇਕਾਉਂਰਿਲ ਚੈਂਬ੍ਰਿ (Council Chambers) ਰਵੱਚ 

ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈਰਬ੍ਰਡ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਿੀ) ਿੀਰਟੰਗ ਹ।ੈ  
 

ਇਹ ਿੈਸ਼ਨ, ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬ੍ਾਰ ੇਇੱਕ ਿਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ: 

• ਉਿੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਰਿਰ ਦੇ ਰਵਰਗਆਪਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰ ੰਿੇਵਾਰੀਆਂ  

• ਨਾਿਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰਰਕਰਰਆ 

• ਿੁਰਹੰਿ ਫਾਈਨੈਂ ਿ 

• ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਵਿੀਲੇ 

ਿੈਸ਼ਨ ਰਕਿੇ ਵੀ ਉਿ ਰਵਅਕਤੀ ਲਈ ਖਹੱਲਾ ਹੈ, ਜ ੋਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2022 ਰਿਊਰਨਰਿਪਲ ਅਤੇ ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਡ ਚੋਣਾਂ ਰਵੱਚ, ਉਿੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾਂ 
ਤੀਜੀ ਰਿਰ ਦੇ ਰਵਰਗਆਪਕ ਵਜੋਂ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰ ੇਿੋਚ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਿੀ ਹੈ। ਵਬੈ੍ੈਕਿ (Webex) ਦੇ 

ਦੁਆਰਾ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਵਾਿਤੇ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, brampton.ca/bramptonvotes ਤੇ ਜਾਓ।  

ਿੰਖਪੇ ਤੱਥ 

• ਉਿੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਰਿਰ ਦੇ ਰਵਰਗਆਪਕ ਬ੍ਣਨ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਪਰਾਪਤ (found here) ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ  

• ਉਿੀਦਵਾਰ ਨਾਿਾਂਕਣ ਦੀ ਰਿਆਦ, 2 ਿਈ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਕੇ, 19 ਅਗਿਤ ਨੰੂ, ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ  

• ਤੀਜੀ ਰਿਰ ਦੇ ਰਵਰਗਆਪਕ ਲਈ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ, 2 ਿਈ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਕ ੇ21 ਅਕਤਬੂ੍ਰ ਤੱਕ ਹਵੋੇਗੀ 
• ਵੋਰਟੰਗ ਡੇ (Voting Day), 24 ਅਕਤਬੂ੍ਰ ਨੰੂ ਹੈ 

• ਨਾਿਾਂਰਕਤ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਰਜਿਟਰਡ ਤੀਜੀ ਰਿਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਿੂਚਨਾ ਿੈਸ਼ਨ, ਿਤੰਬ੍ਰ 2022 ਰਵੱਚ ਹਵੋੇਗਾ 

 

ਹਵਾਲਾ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Election/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Election/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Election/Pages/Welcome.aspx


 

 

"ਰਿਰਨਿਟਰੀ ਆਫ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲ ਅਫਅੇਰਿ ਐਡਂ ਹਾਊਰਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਿਟੀ ਦਾ ਿੂਚਨਾ ਿੈਸ਼ਨ, ਿੰਭਾਵੀ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਿ 

ਬ੍ਾਰ ੇਰਬ੍ਹਤਰ ਿਿਝ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ ਰਕ ਜੇਕਰ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ ਚੋਣਾਂ ਰਵੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਿਾਂਕਣ 

ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਨ ਰਵੱਚ ਿੰਭਾਵੀ ਤੀਜੀ ਰਿਰ ਦੇ ਰਵਰਗਆਪਕਾਂ 
ਦੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਿੀਂ, ਰਕਿੇ ਵੀ ਉਿ ਰਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿੱਦਾ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ ੋਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।" 

- ਪੀਟਰ ਫ ੇ(Peter Fay), 2022 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਟੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਰਰਟਰਰਨੰਗ ਅਫਿਰ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਤ ੇੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਿਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਿੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਲਟੀਕਲਚਰਲ ਿੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
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