
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

   
 

ਐਡਵਾਂਸ ਵਰੋ ੰਗ, 7 ਅਕਤਬੂਰ, 2022 ਨੰੂ ਸ਼ਰੁੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹ!ੈ 

 

ਬਰੈਂਪ ਨ, ਓਨ ੈਰੀਓ (27 ਸਤੰਬਰ, 2022) - 2022 ਦੀਆਂ ਬਰੈਂਪ ਨ ਰਿਊਰਨਰਸਪਲ ਅਤੇ ਸਕਲੂ ਬੋਰਡ ਚੋਣਾਂ (Brampton Municipal and 

School Board Election) ਰਵਿੱ ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਰ ੰਗ (Advance Voting), ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, 7 ਅਕਤਬੂਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਵਰੋ ੰਗ, 

ਅਕਤਬੂਰ ਰਵਿੱ ਚ ਪੰਜ ਰਦਨਾਂ ਤਿੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਐਡਵਾਂਸ ਵਰੋ ੰਗ, 7, 8, 9, 14 ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਖਾਂ, ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ, ਹੇਠਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਿਤਦਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰੋ ੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ, ਰਸ ੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈ  (City’s website) 

ਤੇ ਇੰ ਰਐਕਰ ਵ  ੂਲ (interactive tool) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

ਐਡਵਾਂਸ ਵਰੋ ੰਗ ਲੋਕਸ਼ੇਨਾਂ 

• ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, 7 ਅਕਤਬੂਰ, ਦਪੁਰਹਰ 12 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜ ੇਤਿੱਕ 

o ਬਰੈਂਪ ਨ ਰਸ ੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall), 2 Wellington St W 

• ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 8 ਅਕਤਬੂਰ ਅਤ ੇਐਤਵਾਰ, 9 ਅਕਤਬੂਰ, ਸਵਰੇ ੇ10 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 5 ਵਜ ੇਤਿੱਕ 

o ਬਰੈਂਪ ਨ ਰਸ ੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall), 2 Wellington St W 

o ਕੈਸੀ ਕੈਂਪਬਲੈ ਕਰਿਉਰਨ ੀ ਸੈਂ ਰ (Cassie Campbell Community Centre), 1050 Sandalwood Pkwy W 

o ਗੋਰ ਿੇਡੋਜ ਕਰਿਉਰਨ ੀ ਸੈਂ ਰ (Gore Meadows Community Centre), 10150 The Gore Rd 

• ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, 14 ਅਕਤਬੂਰ, ਦਪੁਰਹਰ 12 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜ ੇਤਿੱਕ, ਅਤ ੇਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਅਕਤਬੂਰ, ਸਵਰੇ ੇ10 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 5 ਵਜ ੇਤਿੱਕ 

o ਬਰੈਂਪ ਨ ਰਸ ੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall), 2 Wellington St W 

o ਕੈਸੀ ਕੈਂਪਬਲੈ ਕਰਿਉਰਨ ੀ ਸੈਂ ਰ (Cassie Campbell Community Centre), 1050 Sandalwood Pkwy W 

o ਸੈਂਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਸ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂ ਰ (Century Gardens Recreation Centre), 340 Vodden St E 

o ਅਰਨਸਕਰਲਫ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂ ਰ (Earnscliffe Recreation Centre), 44 Eastbourne Dr 

o ਗੋਰ ਿੇਡੋਜ ਕਰਿਉਰਨ ੀ ਸੈਂ ਰ (Gore Meadows Community Centre), 10150 The Gore Rd 

o ਗਰੀਨਰਬਰਅਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂ ਰ (Greenbriar Recreation Centre), 1100 Central Park Dr 

o ਰਜਿ ਆਰਚਡੇਰਕਨ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂ ਰ (Jim Archdekin Recreation Centre), 292 Conestoga Dr 

o ਸੇਵ ਿੈਕਸ ਸਪੋਰ ਸ ਸੈਂ ਰ (Save Max Sports Centre), 1495 Sandalwood Pkwy E 

o ਸੈਂ  ਜੈਰਕੰ ਾ ਿਾਰ ੋ ਕੈਥੋਰਲਕ ਐਲੀਿੈਂ ਰੀ ਸਕਲੂ (St. Jacinta Marto Catholic Elementary School), 40 

Fallowfield Rd 

o ਸੁਜੈਨ ਫੇਨਲ ਸਪੋਰ ਸਪਲੈਕਸ (Susan Fennell Sportsplex), 500 Ray Lawson Blvd 

ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰੋ ੰਗ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਥੈਂਕਸਰਗਰਵੰਗ (Thanksgiving) ਵੀਕੈਂਡ ਨੰੂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਸਾਰ ੇਿਤਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋ  ਪਾਉਣਾ ਹੋਰ 

ਸੁਰਵਧਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਗ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਸਿੇਤ, ਜ ੋਸ਼ਾਇਦ ਲੌਂ ਗ ਵੀਕੈਂਡ ਲਈ ਘਰ ਆਉਣ। 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/Welcome.aspx
https://maps1.brampton.ca/cobvote2022/advance/


 

 

ਹਰੋ ਝਲਕੀਆ ਂ

• ਰਕਸੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਰ ੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋ  ਪਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪ ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੋ ਰ 

ਨੋਰ ਸ (Voter Notice) ਲਵ,ੋ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸ  (Canada Post) ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਰਿਰਲਆ ਹੈ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੋ ਰ ਨੋਰ ਸ ਨਹੀਂ ਰਿਰਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਵੋ ਰਸ ਰਲਸ  (Voters’ List) ਤੇ ਨਾ ਹਵੋੋ, ਪਰੰਤੂ ਵੋਰ ੰਗ 

ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਲਸ  ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਈ.ਡੀ. (required ID) ਰਲਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋ ਰਸ ਰਲਸ  ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੱਪਡੇ  ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹਈੋ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰੋ ੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ.ਡੀ. (ID) ਰਲਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। 
• ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰੋ ੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਵਖ ੇਵਰਤਣ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਵਰੋ ੰਗ ਯਰੂਨ  ਉਪਲਬਧ ਹਵੋੇਗੀ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰੋ ੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਵਖ ੇਜਾਂ ਵਰੋ ੰਗ ਡੇ ਵਾਲੇ ਰਦਨ ਵੋ  ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦ,ੇ ਤਾਂ ਪਰੋਕਸੀ ਵਰੋ ੰਗ (proxy voting) ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।  
• ਵੋਰ ੰਗ ਡੇ, ਸੋਿਵਾਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਦੀਵਾਲੀ (Diwali) ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਰਦਵਸ (Bandi Chhor Diwas) ਵੀ ਸੋਿਵਾਰ, 

24 ਅਕਤਬੂਰ ਨੰੂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 
• 24 ਅਕਤਬੂਰ ਨੰੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਰਵਖ ੇਵ ੋ ਪਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਰਵਿੱ ਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, 

ਰਸ ੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈ  (City’s website) ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
• ਵੋਰ ੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਰਧਤ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਰਸ ੀ ਦੀ ਵਬੈਸਾਈ  ਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵਾਲਾ ਭਾਗ (FAQ 

section) ਦੇਖੋ। 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਵੋਰ ੰਗ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਵਿੱ ਖ ਨੰੂ ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਿੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ੇਯਗੋ 

ਿਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ, 2022 ਦੀਆਂ ਬਰੈਂਪ ਨ ਰਿਊਰਨਰਸਪਲ ਅਤੇ ਸਕਲੂ ਬੋਰਡ ਚੋਣਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵੋ  ਪਾਓ। ਇਸ ਸਾਲ, ਵੋਰ ੰਗ ਡੇ, ਦੀਵਾਲੀ 
ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਰਦਵਸ ਇਿੱਕ ੋਰਦਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ ੋਿਤਦਾਤਾ ਜਲਦੀ ਵੋ  ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਰਸ ੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰ ੇਿਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹੈ ਰਕ 

ਉਪਲਬਧ ਿੌਰਕਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵੋ, ਜ ੋਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸੁਰਵਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇ। ਜੁੜ ੇਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਿਦਦ 

ਕਰੋ!" 

- 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 ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬਰ ੈਂਪ ਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ 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। 
 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voting-by-Proxy.aspx
https://maps1.brampton.ca/cobvote2022/voting-day/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voter-FAQs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voter-FAQs.aspx
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


 

 

ਿੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸ ੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ ਨ ਿਲ ੀਕਲਚਰਲ ਿੀਡੀਆ 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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