
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      
 

ਵਰੋ ੰਗ ਡ ੇਰਵਿੱ ਚ 100 ਰਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ – ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਰਤਆਰ ਹ?ੋ 

ਬਰੈਂਪ ਨ, ਓਨ ੈਰੀਓ (15 ਜੁਲਾਈ, 2022) – ਐਤਵਾਰ, 17 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  100 ਰਿਨ ਬਾਕੀ ਰਰਹ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੋਂ ਬਰੈਂਪ ਨ ਿੇ ਮਤਿਾਤਾ, ਸੋਮਵਾਰ 24 

ਅਕਤ ਬਰ, 2022 ਨ ੰ  ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਬੋਰਡ ਚੋਣਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵੋ  ਿੇਣ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। 

ਵੋਰ ੰਗ ਅਸਾਨ ਹੈ – ਇਿੱ ਥੇ ਮਤਿਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਯਾਿ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਉਪਯੋਗੀ ਗਿੱਲਾਂ ਰਿਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: 

• ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ੋਰਕ ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਯਗੋ ਮਤਿਾਤਾ ਹ:ੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿ ਵੋ  ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜਕੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਨਾਗਰਰਕ ਹੋ, ਵਰੋ ੰਗ ਡੇ 

(Voting Day) ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘਿੱ  ੋ-ਘਿੱ  18 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪ ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹੰਿੇ ਹੋ (ਜਾਂ ਬਰੈਂਪ ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਿੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ 
ਰਕਰਾਏਿਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਰਕਰਾਏਿਾਰ ਿੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਹੋ)। 

• ਵ ੋਰਸ ਸ ਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਪਸ਼ੁ ੀ ਕਰ:ੋ ਇਹ ਿੇਖਣ ਲਈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪ-  -ਡੇ  ਹੈ, 

voterlookup.ca ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈ , 21 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤਿੱਕ ਐਕਰ ਵ ਰਹੇਗੀ। ਉਸਿੇ ਬਾਅਿ, ਮਤਿਾਤਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  
ਕਰਿੇ ਹੋਏ, ਰਸ ੀ ਿੀ ਵਬੈਸਾਈ  ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਖ ਸਕਣਗੇ। 

• ਆਪਣ ੇਵਾਰਡ ਿਾ ਪਤਾ ਕਰ:ੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਿੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਕਹੜੇ ਵਾਰਡ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹੰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਿੱ ਥੇ ਿੇਖ ੋ(check here)। 
• ਆਪਣ ੇਵਾਰਡ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਤ ੇਵੀ ਵ ੋ ਪਾਓ: 24 ਅਕਤ ਬਰ ਨ ੰ , ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਵਾਰਡ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸੇ ਵੀ ਵੋਰ ੰਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੋ  ਪਾ ਸਕਿ ੇਹੋ। ਵਰੋ ੰਗ 

ਸਥਾਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਤੰਬਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸ ੀ ਿੀ ਵਬੈਸਾਈ  ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 
• ਐਡਵਾਂਸ ਵਰੋ ੰਗ ਤਾਰੀਖਾਂ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਅਕਤ ਬਰ ਨ ੰ  ਵੋ  ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿ,ੇ ਤਾਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਰ ੰਗ ਰਿਨਾਂ, 7, 8, 9, 14 ਜਾਂ 15 

ਅਕਤ ਬਰ ਨ ੰ  ਵੋ  ਪਾਉਣ ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਐਡਵਾਂਸ ਵਰੋ ੰਗ (Advance Voting) ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਤੰਬਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸ ੀ ਿੀ ਵੈਬਸਾਈ  ਤੇ 

ਉਪਲਬਧ ਹਵੋੇਗੀ। ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਰ ੰਗ, ਕਰਮਉਰਨ ੀ ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਚੰਗਾ ਰਵਕਲਪ ਵੀ ਹੈ, ਜ ੋਿੀਵਾਲੀ (Diwali) ਅਤੇ ਬੰਿੀ ਛੋੜ 

ਰਿਵਸ (Bandi Chhor Divas) ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਰੁਿੱ ਝੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵਰੋ ੰਗ ਡੇ ਨ ੰ  ਹੀ ਹੈ।  
• ਪਰਕੋਸੀ ਵਰੋ ੰਗ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪ ਨ ਿੇ ਯੋਗ ਮਤਿਾਤਾ ਹੋ, ਜ ੋਵੋਰ ੰਗ ਡੇ ਨ ੰ  ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਰ ੰਗ ਿੀ ਰਕਸੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਨ ੰ  ਵੋ  ਨਹੀਂ ਪਾ 

ਸਕਿ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਵਿੱਲੋਂ ਵੋ  ਪਾਉਣ ਲਈ, ਬਰੈਂਪ ਨ ਿੇ ਰਕਸੇ ਹਰੋ ਯੋਗ ਮਤਿਾਤਾ ਨ ੰ  ਅਪਇੰੋ  ਕਰ ਸਕਿ ੇਹੋ। ਕਈੋ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ, ਰਜਸਿਾ 
ਨਾਮ ਵੋ ਰਸ ਸ ਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਸਨ ੰ  ਵੋ ਰਸ ਸ ਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਕੋਸੀ ਿੁਆਰਾ ਵੋ  ਪਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਪਰਕੋਸੀ ਵੋਰ ੰਗ 

ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਲਿੀ ਹੀ ਰਸ ੀ ਿੀ ਵਬੈਸਾਈ  ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵਗੇੀ। 
• ਹਮੋ ਵਰੋ ੰਗ ਸਵੇਾ: ਉਹ ਯੋਗ ਮਤਿਾਤਾ, ਜ ੋਬੀਮਾਰੀ, ਸਿੱ  ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਪਣੁੇ ਿੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬ ਰ ਹਨ, 11, 12 ਅਤੇ 13 

ਅਕਤ ਬਰ ਨ ੰ  ਹੋਮ ਵਰੋ ੰਗ (Home Voting) ਸੇਵਾ ਵਰਤਿੇ ਹੋਏ ਵੋ  ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 

ਸੀਰਮਤ ਅਪੋਇੰ ਮੈਂ ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਣੋਗੀਆਂ, ਜ ੋਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਪੋਇੰ ਮੈਂ  ਪਰਰਕਰਰਆ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਜਲਿੀ ਹੀ ਰਸ ੀ ਿੀ ਵਬੈਸਾਈ  ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 

• ਆਪਣੀ ਆਈ.ਡੀ. ਲੈ ਕ ੇਆਓ: ਮਤਿਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਰਕ ਵੋ  ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਰ ਲੈ ਕ ੇਆਉਣ, ਰਜਸ ਉੱਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਰੈਂਪ ਨ ਿਾ ਪਤਾ ਰਲਰਖਆ ਹੋਵ।ੇ ਵੋਰ ੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (acceptable 

documents for identification) ਿੀ ਸ ਚੀ ਿੇਖੋ।  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.voterlookup.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C1788f7fcd3f54d9bbdfd08da668e7a80%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637935059377605948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6qAPi8x0XuuJkFc1quwprETGseDJIa1XaoJoo%2BsyzsY%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Find-your-Ward.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf


 

 

ਹਰੋ ਰਰਮਾਈਡਂਰ: 

• ਚਣੋਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ:ੋ ਹੁਣ ੇਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਚੋਣ ਵਰਕਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ੋਅਤੇ ਵੋਰ ੰਗ ਡੇ ਨ ੰ  ਐਡਰਮਰਨਸ ਰਰੇ ਵ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ 
ਕੰਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। 2,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਅਹੁਿੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬਰੈਂਪ ਨ ਿੇ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵਿੱਧ ਉਮਰ ਿੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਰਿਿੱ ਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਰਸ ੀ ਿੇ ਸ ਾਫ ਨ ੰ  ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨ ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਿਾ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। 

• ਨਾਮਾਂਕਣ ਵਾਲਾ ਰਿਨ: ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪੇਪਰ, ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, 19 ਅਗਸਤ, ਿੁਪਰਹਰ ਬਾਅਿ 2 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਫਾਈਲ ਕਰ 

ਸਕਿ ੇਹਨ। ਉਮੀਿਵਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪਰਰਕਰਰਆ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਿੱ ਥੇ (here) ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
• ਤੀਜੀ ਰਧਰ ਰਵਰਗਆਪਨ: ਸੰਭਾਵੀ ਤੀਜੀ ਰਧਰ ਰਵਰਗਆਪਕ, ਬਰੈਂਪ ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਰਗਆਪਨ ਿੇਣ ਵਾਸਤੇ 21 ਅਕਤ ਬਰ ਤਿੱਕ ਰਰਜਸ ਰੇਸ਼ਨ 

ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਨ। ਤੀਜੀ ਰਧਰ ਰਵਰਗਆਪਨ, ਯੋਗਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਰਜਸ ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਰਕਰਰਆ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਿੱ ਥੇ (here) ਉਪਲਬਧ 

ਹੈ।  

2022 ਿੀਆਂ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਬੋਰਡ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/bramptonvotes ਤੇ ਜਾਓ। 

ਹਵਾਲਾ 

“ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਜਵੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ  ਰਾਂਰਜ਼ , ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਿੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜੰ਼ਿਗੀਆਂ ਿਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹਨ। ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਅਤੇ 

ਸਕ ਲ ਬੋਰਡ ਚੋਣਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵੋ  ਪਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਰ ੰਗ ਰਿਨਾਂ, ਹੋਮ ਵੋਰ ੰਗ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਰਵਖ ੇਵੋ  ਪਾਉਣ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਿੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਰਆਂ ਲਈ ਸੁਰਵਧਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਬੋਰਡ 

ਚੋਣਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਰਫ 100 ਰਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਵੋ  ਪਾਉਣ ਿੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ!” 

- ਪੀ ਰ ਫ ੇ(Peter Fay), ਰਸ ੀ ਕਲਰਕ ਐਡਂ ਰਰ ਰਰਨੰਗ ਅਫਸਰ, ਰਸ ੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ ਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬਰ ੈਂਪ ਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆਂ ਿਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਿੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਿੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਿੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਿੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਿੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਿ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਿੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸ ੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ ਨ ਮਲ ੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
 
 

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