
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

   
 

ਵਰੋ ੰਗ ਡ ੇਵਾਲੇ ਰਿਨ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵ ੋਰਸ ਸਚੂੀ ਿਖੇ ੋ

ਬਰੈਂਪ ਨ, ਓਨ ੈਰੀਓ (7 ਸਤੰਬਰ, 2022) – ਰਸ ੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ ਨ ਸਾਰ ੇਯੋਗ ਮਤਿਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਰਕ ਉਹ 

ਵੋ ਰਸ ਸੂਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹਨ। ਯੋਗ ਮਤਿਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ 2022 ਿੀਆਂ ਬਰੈਂਪ ਨ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਐਡਂ ਸਕਲੂ ਬੋਰਡ ਚੋਣਾਂ (2022 

Brampton Municipal and School Board Election) ਰਵਿੱ ਚ ਵ ੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋ ਰਸ ਸੂਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹਣੋ। 
 

ਪਰਰਕਰਰਆ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਰਸ ੀ ਿੀ ਵੈਬਸਾਈ  (City’s website) ਤੇ ਜਾਓ, “ਕੀ ਮੈਂ ਵੋ ਰਸ ਸੂਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹਾਂ?” (“Am I on the Voters’ List?”) ਤੇ 

ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਿੇਖਣ ਲਈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਰਮਤੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਿਾਖਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਤਸਿੀਕ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਅਿੱਪਡੇ  ਕਰ ਸਕਿ ੇਹੋ ਜਾਂ ਰਰਜਸ ਰ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕਿ ੇਹੋ। ਔਨਲਾਈਨ 

ਰਰਜਸ ਰੇਸ਼ਨ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹਵੋੇਗੀ। 
 

ਯੋਗ ਮਤਿਾਤਾ ਇਹ ਿੇਖਣ ਲਈ ਰਸ ੀ ਹਾਲ (City Hall) ਰਵਖ ੇਰਸ ੀ ਕਲਰਕ ਿੇ ਿਫਤਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ ਰਕ ਉਹ ਵੋ ਰਸ ਸੂਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 
ਅਤੇ ਜਕੇਰ ਲੋੜ ਹਵੋੇ, ਤਾਂ ਵੋ ਰਸ ਸੂਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (Application to Amend the Voters’ List) ਫਾਰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਿ ੇ

ਹਨ। ਮਤਿਾਤਾ, ਰਕਸੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਰ ੰਗ (Advance Voting) ਥਾਂ ਰਵਖ ੇਜਾਂ ਵਰੋ ੰਗ ਡੇ (Voting Day) ਵਾਲੇ ਰਿਨ ਵੀ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਿ ੇ

ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਤਿ ਵੋ  ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਨਾਗਰਰਕ ਹੋ, ਵਰੋ ੰਗ ਡੇ ਵਾਲੇ ਰਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘਿੱ  ੋ-ਘਿੱ  18 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪ ਨ 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹੰਿੇ ਹੋ (ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਬਰੈਂਪ ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਾਪਰ ੀ ਿੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਰਕਰਾਏਿਾਰ ਹੋ)। 
 

ਰਲੰਕ 

• ਿੇਖ ੋਰਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋ ਰਸ ਸੂਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋ (Check if you are on the Voters' List) 

• ਮਤਿਾਤਾ ਯੋਗਤਾ (Voter eligibility) 

• ਬਰੈਂਪ ਨ ਵੋ ਸ 2022 (Brampton Votes 2022) 

ਹਵਾਲੇ 

“ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਪਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵੋ  ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਅਕਤਬੂਰ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਫਰ ਵੀ ਇਹ ਿੇਖਣਾ 
ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਵੋ ਰਸ ਸੂਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋ। ਅਿੱਪ- ੂ-ਡੇ  ਵੋ ਰਸ ਸੂਚੀ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪ ਨ ਿੇ ਸਾਰ ੇਮਤਿਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਧ ਅਸਾਨ 

ਵੋਰ ੰਗ ਪਰਰਕਰਰਆ ਨੰੂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਿੀ ਹੈ।”  

- ਪੀ ਰ ਫ ੇ(Peter Fay), ਰਸ ੀ ਕਲਰਕ ਐਡਂ ਰਰ ਰਰਨੰਗ ਅਫਸਰ, ਰਸ ੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ ਨ  

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/AmIOnList.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/who-can-vote.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/Welcome.aspx
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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 ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਿੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਿੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਿੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ 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://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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

