
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                    

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆ ਂਨ ੰ , ਐਮ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ voterlookup.ca ਤੇ ਵਰੇਵੇ ਦਖੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (14 ਅਪਰਲੈ, 2022) – ਅਕਤ ਬ੍ਰ ਰਵਿੱ ਚ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਬ੍ੋਰਡ ਚੋਣਾਂ 
(Brampton Municipal and School Board Election) ਰਵਿੱ ਚ 200 ਰਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿੱਟ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰਚਆ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਹਣੁ ਵੋਟ ਦੀ ਪਲਾਰਨੰਗ ਸ਼ੁਰ  
ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, voterlookup.ca ਤੇ ਜਾਣ ਰਕ ਉਹਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਸ ਚੀ (Preliminary List of Electors) ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹਇੋਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ।     
 

ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਪਰਾਪਰਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਮ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) (Municipal Property Assessment Corporation) (MPAC), 

ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਸ ਚੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਟੋਰ ਸ ਚੀ (Voters’ List) ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
Voterlookup.ca, ਐਮ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ. (MPAC) ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਵਰਤਣ ਰਵਿੱ ਚ ਅਸਾਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਹੈ।  
 

ਝਲਕੀਆ:ਂ 

 

• 2022 ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਬ੍ੋਰਡ ਚੋਣਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰ, ਉਹ ਰਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਰਜਸਦੀ ਉਮਰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੈ , 

ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਰਰਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰਨਵਾਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਰਕਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਰਕਰਾਏਦਾਰ 

ਦਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਹੈ। 
• ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, 

voterlookup.ca ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀ, ਪ ਰਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਰਮਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਲੋ 

ਨੰਬ੍ਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। 
• ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਪਛਲੀਆਂ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵੋਟਰ ਸ ਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ੇਸ ਚੀ ਦੇਖ ੋਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵ ੇ

ਸਹੀ ਹਨ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਪਛਲੇ ਕਝੁ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਘਰ ਬ੍ਦਰਲਆ ਹੈ ਜਾਂ 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਰਕ ਹੋ, ਤਾਂ voterlookup.ca ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੱਪਡੇਟ ਕਰੋ।  
• ਪਰੋਰਵੰਸੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ, 2 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ 

ਅਿੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, eregistration.elections.on.ca ਤੇ ਪਰਰੋਵੰਸੀਅਲ ਵੋਟਰ ਸ ਚੀ ਦੇਖਣ।  
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, voterlookup.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਨ ੰ , 1.866.296.6722 ਤੇ ਜਾਂ TTY 1.877.889.6722 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 
 

ਹਵਾਲਾ 
 

“ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਰਕ ਐਮ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ, voterlookup.ca ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, 2022 ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਅਤੇ ਸਕ ਲ 

ਬ੍ੋਰਡ ਚੋਣਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। ਯੋਗ ਵੋਟਰ, ਵਰੋਟੰਗ ਡੇ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਵਰੋਟੰਗ ਸਥਾਨ ਰਵਖ ੇਸਮਾਂ 
ਬ੍ਚਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਰਕ ਸ ਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੱਪ-ਟ -ਡੇਟ ਹੈ।” 

- ਪੀਟਰ ਫੇ (Peter Fay), ਰਸਟੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਰਰਟਰਰਨੰਗ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

http://www.voterlookup.ca/
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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