
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆ ਂਨ ੰ  ਅਕਤ ਬ੍ਰ 2022 ਦੀਆ ਂਰਿਊਰਨਰਸਪਲ ਚਣੋਾਂ  
ਰਵਿੱ ਚ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (16 ਜ ਨ, 2022) – 17 ਜ ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਬ੍ਰਲਕ, ਰਿਊਰਨਰਸਪਲ ਚੋਣ (Municipal Election) ਕਰਿਚਾਰੀ ਬ੍ਣਨ 

ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰੋਟੰਗ ਡੇ (Voting Day), 24 ਅਕਤ ਬ੍ਰ ਨ ੰ  ਐਡਰਿਰਨਸਟਰਰੇਟਵ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸਬੰ੍ਧੀ ਕੰਿਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪਜੋੀਸ਼ਨਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਿਰ ਵਾਲੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਹ, ਨਵੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਰਸਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿੌਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 
ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਵਸਰਤਰਤ ਵਰਣਨ 17 ਜ ਨ ਨ ੰ , www.brampton.ca/bramptonvotes ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਣੋਗੇ।  

ਸੰਰਿਪਤ ਤਿੱਥ 

• ਜੋ ਇਿੱ ਛੁਕ ਹਨ, ਉਹ 17 ਜ ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, www.brampton.ca/bramptonvotes ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
• ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਅਰਜੀਆਂ, 17 ਜ ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਸਟੀ ਹਾਲ, 2 ਵਰੈਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ (City Hall, 2 Wellington Street 

West) ਰਵਿ ੇਰਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਣੋਗੀਆਂ।  
• ਰਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਦਫਤਰ, ਕਾਰਜਰਦਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਵੇਰ ੇ8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 4:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਿਹਿੱਲਾ ਰਰਹੰਦਾ ਹੈ। 
• ਰਜਹਨਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਨਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਤੰਬ੍ਰ 2022 ਰਵਿੱਚ ਸ ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਦੇਣਾ 

ਜਰ ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਰਕ ਉਹ 24 ਅਕਤ ਬ੍ਰ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਰਤੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਟਰਰੇਨੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਵੋੇਗਾ, ਇਨ-ਕਲਾਸ ਅਤੇ 

ਿੈਟੀਰੀਅਲ ਸਿੀਰਿਆ ਅਤੇ 24 ਅਕਤ ਬ੍ਰ ਨ ੰ  14 ਘੰਟੇ ਤਿੱਕ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
• ਐਡਵਾਂਸ ਵਰੋਟੰਗ ਲਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਰਟੰਗ, 7, 8, 9, 14 ਅਤੇ 15 ਅਕਤ ਬ੍ਰ ਨ ੰ  ਹੋਵੇਗੀ। 
• ਟਰੇਰਨੰਗ ਅਤੇ ਿੁਆਵਜਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
• ਪਰਹਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਕੰਰਪਊਟਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 

ਹਵਾਲਾ 

 

“350,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਬ੍ੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਣ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਭਾਵੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਰਿਊਰਨਰਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਿਹਿੱਤਵਪ ਰਣ 

ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਹੋ, ਜ ੋਰਿਊਰਨਰਸਪਲ ਸਰਕਾਰ 

ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਲ ਅਨੁਭਵ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਿੱ ਛੁਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਊਕਿਰ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ 

ਦੇਣ ਦੇ ਇਿੱ ਛੁਕ ਰਨਵਾਸੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੌਕਾ ਹੈ!” 

- ਪੀਟਰ ਫ ੇ(Peter Fay), ਰਸਟੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਰਰਟਰਰਨੰਗ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਿ 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 ਰਸਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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

ਿੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਲਟੀਕਲਚਰਲ ਿੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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