
 

 

 

15 ਅਕਤੂਬਰ, 2018  

22 ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਤੇ ਵੀ ਵਟੋ ਪਾਓ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਵਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੂੰ  ਵਿਊਵਨਵਿਪਲ ਚੋਣਾਂ (Municipal Election) ਵਵਿੱ ਚ 

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੂੰ  ਅਿਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਿ ਵਿਨ, eligible voters (ਯਗੋ ਿਤਿਾਤਾ), ਵਿਿ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੂੰਿੇ ਹਨ, ਉਿ ਵਾਰਡ ਿੇ ਵੋਵਟੂੰ ਗ 

ਿਥਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਕਿੇ ‘ਤ ੇਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਿਕਿੇ ਹਨ।  

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਵੋਵਟੂੰ ਗ ਿਥਾਨਾਂ ਿੀ ਿੂਚੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਨੋਵਟਿ (Voter Notice) ਿੇਖੋ, ਿਾਂ ਵਿਟੀ ਿੀ 
ਵੈਬਿਾਈਟ: www.brampton.ca/bramptonvotes ‘ਤ ੇinteractive map (ਇੂੰਟਰਐਕਵਟਵ ਨਕਸ਼ਾ) ਵਰਤੋ। 

2018 ਿੀਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੀਆਂ ਵਿਊਵਨਵਿਪਲ ਚੋਣਾਂ (2018 Brampton Municipal Election) ਲਈ ਵਿਟੀ ਕਲਰਕ ਐਡਂ ਵਰਟਰਵਨੂੰ ਗ ਅਫ਼ਿਰ, 

ਪੀਟਰ ਫੇ (Peter Fay) ਨੇ ਵਕਹਾ, “ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ 147 ਵੋਵਟੂੰ ਗ ਿਥਾਨ ਹਨ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ  - ਵਿਵੇਂ ਤੁਿੀਂ ਕੂੰ ਿ ਲਈ ਇਿੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਿਾਂਿੇ ਹੋਏ, 
ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੂੰ  ਿਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈਂਿੇ ਹੋਏ, ਿਾਂ ਕੂੰ ਿ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਿਾਂ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਵਾਪਿ ਘਰ ਆਉਂਿੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵਿਨ ਵਬਤਾਓਗੇ, ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਿੇ ਅੂੰ ਿਰ 
ਵੋਵਟੂੰ ਗ ਿਥਾਨ ਤੋਂ ਵ਼ਿਆਿਾ ਿੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਿਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਨੂੂੰ  ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਿਿਿ ਕਰਿਾ 
ਹੈ, ਇਿਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਿੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ ਿਾ ਇਿਤੇਿਾਲ ਕਰਨਾ ਯਾਿ ਰਿੱ ਖੋ।” 

ਿੁਰਖੀਆ ਂ

 ਿਤਿਾਤਾ ਯੋਗਤਾ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਨਾਗਵਰਕ ਹੋਣਾ ਲਾ਼ਿਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਵਟੂੰ ਗ ਡੇ (Voting Day) 
ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਉਿਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱ ਟ 18 ਿਾਲ ਹੋਣੀ ਲਾ਼ਿਿੀ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹੂੰਿੇ, ਪਰੂੰਤੂ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿੀਵਨਿਾਥੀ (ਿਪਾਉਿ) ਿੀ ਿਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਿਾਂ ਵਕਰਾਏ ਿੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਿੇ ਹੋ।  

 ਪਛਾਣ: ਿਾਰੇ ਿਤਿਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਵਟੂੰ ਗ ਿਥਾਨ ਵਵਖੇ ਕੋਈ acceptable identification (ਿਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪਛਾਣ) ਪਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ 
ਨੋਵਟਿ ਨਾਲ ਵਲਆਉਣਾ ਲਾ਼ਿਿੀ ਹੈ, ਿੋ ਤੁਿੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿੀ।  

 ਿੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਯੋਗ ਿਤਿਾਤਾ ਹੋ, ਪਰੂੰ ਤ ੂਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਨੋਵਟਿ ਨਹੀਂ ਵਿਵਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਵੋਟਰ ਿੂਚੀ (Voters’ List) ‘ਤੇ ਨਹੀਂ 
ਵੀ ਹੋ ਿਕਿੇ। ਤੁਿੀਂ ਵੋਵਟੂੰ ਗ ਿਥਾਨ ਵਵਖੇ ਕੋਈ acceptable identification (ਿਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪਛਾਣ) ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਕੇ ਖੁਿ ਨੂੂੰ  ਿੂਚੀ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਿਲ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹੋ।  

 ਿਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪਛਾਣ ਿੀ ਪੂਰੀ ਿੂਚੀ, ਅਕਿਰ ਪੁਿੱ ਛੇ ਿਾਂਿੇ ਿਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰੌਕਿੀ ਵੋਵਟੂੰ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿਿੇਤ, ਿਤਿਾਤਾ ਿਬੂੰ ਧੀ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ, 
City’s website (ਵਿਟੀ ਿੀ ਵੈਬਿਾਈਟ) ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
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http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/who-can-vote.aspx
http://www.brampton.ca/bramptonvotes
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Welcome.aspx


 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਿੇ ਨਾਲ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਿੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਣਿ ੇਹਾਂ ਵਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਿਵਾਨ ਅਤ ੇਵਵਵਵਧਤਾ ਿਾਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਿੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਿ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਿ ੇਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਿੇ ਕੇਂਿਰ ਵਵਿੱਚ ਿਵਥਤ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ 
ਿੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਿਰਾਂ ਿਾ ਵਨਰਿਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿੋ ਿੌਕੇ ਪੈਿਾ ਕਰਿ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਿੱਥ ੇਰਵਹਣ ਅਤੇ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਿਾਣ ਭਰਿ ੇਹਨ। ਅਵਿਹਾ ਿੁਵੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਵਹਰ ਬਣਨ ਲਈ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿੋ ਿਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਿਾਣੋ। 
 

 

 
 
 
  

ਿੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 
ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ  

ਵਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://twitter/
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

