
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

  

2022 ਦੀਆ ਂਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲ ਅਤ ੇਿਕੂਲ ਬ੍ਰੋਡ ਚਣੋਾਂ ਲਈ, ਉਿੀਦਵਾਰ ਨਾਿਾਂਕਣ 

 ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਰਿਰ ਰਵਰਿਆਪਕ ਰਰਜਿਟਰਸ਼ੇਨ 2 ਿਈ ਨੰੂ ਖ੍ਹੁੱ ਲਣਿ ੇ

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (26 ਅਪਰਲੈ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕਲਰਕ ਦਾ ਆਰਫਿ (Clerk’s Office), ਿੋਿਵਾਰ, 2 ਿਈ ਨੰੂ 2022 ਦੀਆਂ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲ ਅਤੇ ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਡ ਚੋਣਾਂ (Brampton Municipal and School Board Election) ਦੇ ਉਿੀਦਵਾਰ ਨਾਿਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤੀਜੀ 
ਰਿਰ ਦੇ ਰਵਰਿਆਪਕ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੇਿਾ। 

ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਿਾਂਕਣ ਦੀ ਰਿਆਦ, 19 ਅਿਿਤ, 2022 ਨੰੂ ਦੁਪਰਿਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਖ੍ਤਿ ਿੋ ਜਾਵੇਿੀ। 
 

ਤੀਜੀ ਰਿਰ ਦੇ ਰਵਰਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਆਦ, 21 ਅਕਤਬੂ੍ਰ, 2022 ਨੰੂ ਖ੍ਤਿ ਿੋ ਜਾਵੇਿੀ।  
 

ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਰਿਰ ਦੇ ਰਵਰਿਆਪਕਾਂ ਲਈ, ਆਿ ਿਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਬ੍ਾਰ ੇਪਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ (website) ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਿ ਿੈ।  
 

ਉਿੀਦਵਾਰ 

ਰਿਟੀ, ਿੇਠਾਂ ਰਲਖ੍ ੇਆਰਫਿਾਂ ਲਈ ਨਾਿਾਂਕਣ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰੇਿੀ: 

• ਿੇਅਰ 

• ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ 

• ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ 

• ਇਿਨਾਂ ਲਈ ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਡ ਟਰਿਟੀ: 
o ਪੀਲ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ (Peel District School Board) 

o ਡਫਰਰਨ-ਪੀਲ ਕੈਥਰੋਲਕ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਡ (Dufferin-Peel Catholic District School Board)   

o ਕੋਂਰਿਲ ਿਕੋਲਰ ਕੈਥਰੋਲਕ ਿੋਨਅਵਨੀਰ (Conseil scolaire catholique MonAvenir) 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਰਿਿੀਿਾਿਾ (City of Mississauga) ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਡ ਟਰਿਟੀ, ਕੋਂਰਿਲ ਿਕੋਲਰ ਵਾਇਆਿੋਂਡ (Conseil scolaire Viamonde) ਲਈ 

ਉਿੀਦਵਾਰ ਨਾਿਾਂਕਣ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰੇਿੀ। 
 

ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਿਾਂਕਣ ਫਾਰਿ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਕਜੇ ਔਨਲਾਈਨ (online) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਿਾਲ (Brampton City Hall) ਰਵੁੱ ਚ ਰਿਟੀ 
ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਰਫਿ ਰਵਖ੍ ੇਉਪਲਬ੍ਿ ਿਨ। ਫਾਰਿ, 2 ਿਈ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦੇ ਿੋਏ, 19 ਅਿਿਤ, 2022 ਤੁੱਕ, ਕਾਰਜਰਦਨਾਂ ਨੰੂ, ਰਨਯਰਿਤ ਆਰਫਿ 

ਿਿੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਵੇਰ ੇ8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 4:30 ਵਜ ੇਤੁੱਕ, ਖ੍ੁਦ ਆ ਕ ੇ(ਜਾਂ ਰਕਿੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ) ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿਨ। ਨਾਿਾਂਕਣ ਫਾਰਿ 

ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਅਪਇੰੋਟਿੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਿਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਕਜੇ ਤੁੱਕ ਪਿੰੁਚ ਲਈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ 

ਅਪੋਇੰਟਿੈਂਟ ਬ੍ੁੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ, www.brampton.ca/BramptonVotes ਤੇ ਜਾਓ।   
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ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿਿੇਂ, ਫੀਿ (ਿੇਅਰ ਲਈ 200.00 ਡਾਲਰ, ਿਰੋ ਿਾਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਿਤੇ, 100.00 ਡਾਲਰ) ਲੁੱ ਿੇਿੀ, ਜ ੋਨਕਦ, ਡੈਰਬ੍ਟ ਕਾਰਡ, 

ਿਰਟੀਫਾਈਡ ਚੈੈੱਕ ਜਾਂ ਿਨੀਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ। ਰਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਿ ਅਤੇ ਯੋਿ ਿਣੋ ਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਿਬ੍ੂਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ 

(Proof of name and qualifying address)। ਰਿਰਫ ਅਿਲੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿੀ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ; ਫੈਕਿ ਜਾਂ ਦੂਜ ੇਇਲੈਕਟਰਰੋਨਕ ਵਰਜਨਾਂ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਿਾਰ ੇਿੰਭਾਵੀ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ ਰਕ, ਕਈੋ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕੰਟਰੀਰਬ੍ਊਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਿਤੇ ਕਈੋ ਵੀ ਫੰਡ 

ਖ੍ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ, ਆਪਣਾ ਨੋਰਿਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ (Nomination Paper) ਅਤੇ ਐਨਡੋਰਿਿੈਂਟ ਆਫ ਨੋਰਿਨੇਸ਼ਨ (Endorsement of 

Nomination) ਫਾਈਲ ਕਰਨ। ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਡ ਟਰਿਟੀ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਐਨਡੋਰਿਿੈਂਟ ਆਫ ਨੋਰਿਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਿ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
 

ਤੀਜੀ ਰਿਰ ਦ ੇਰਵਰਿਆਪਕ  

ਕੋਈ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਜ ੋਰਕਿੇ ਉਿੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾਰ, ਰਿਿਾਇਤ ਜਾਂ ਰਵਰੋਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਿਾਰਨ, ਰਪਰੰ ਟ, ਇਲੈਕਟਰਰੋਨਕ 

ਜਾਂ ਰਕਿੇ ਿੋਰ ਿਾਰਿਅਿ ਰਵੁੱ ਚ ਰਵਰਿਆਪਨ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਰਿਟੀ ਕੋਲ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ। 
 

ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਿ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਕਜੇ ਔਨਲਾਈਨ (online) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਿਾਲ ਰਵੁੱ ਚ ਰਿਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਰਫਿ ਰਵਖ੍ ੇਉਪਲਬ੍ਿ ਿਨ। 
ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ, 2 ਿਈ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦੇ ਿੋਏ, 21 ਅਕਤਬੂ੍ਰ, 2022 ਤੁੱਕ, ਕਾਰਜਰਦਨਾਂ ਨੰੂ ਰਨਯਰਿਤ ਆਰਫਿ ਿਿੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖ੍ੁਦ ਆ ਕ ੇ(ਜਾਂ 
ਰਕਿੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ) ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ੇਲਾਜ਼ਿੀ ਿਨ। ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਅਪਇੰੋਟਿੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਲੋੜੀਂਦੇ 

ਫਾਰਿਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਕਜੇ ਤੁੱਕ ਪਿੰੁਚ ਲਈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਅਪੋਇੰਟਿੈਂਟ ਬ੍ੁੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ, www.brampton.ca/BramptonVotes ਤੇ 

ਜਾਓ। 

ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਰਕ ਉਿ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿਿੇਂ, ਿੂਲ ਪਛਾਣ ਦਿਤਾਵਜੇ਼ (original 

identification) ਪੇਸ਼ ਕਰ।ੇ ਜੋ ਪਰਤੀਰਨਿੀ ਰਕਿੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਯਨੂੀਅਨ ਤੀਜੀ ਰਿਰ ਦੇ ਰਵਰਿਆਪਕ ਵੁੱਲੋਂ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਉਿ 

ਵਾਿਤੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ ਰਕ ਉਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਨਯਕੁਤ ਅਫਿਰ ਦਾ ਅਥਾੁੱਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਰਿਰਫ ਅਿਲੀ ਦਿਤਾਵਜੇ਼ ਿੀ 
ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ; ਫੈਕਿ ਜਾਂ ਦੂਜ ੇਇਲੈਕਟਰਰੋਨਕ ਵਰਜਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਤੀਜੀ ਰਿਰ ਦੇ ਰਵਰਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ ਰਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ 
ਕੰਟਰੀਰਬ੍ਊਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਿਤੇ ਕਈੋ ਵੀ ਫੰਡ ਖ੍ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ, ਆਪਣਾ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ।  

ਨਾਿਾਂਰਕਤ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਰਜਿਟਰਡ ਤੀਜੀ ਰਿਰ ਦੇ ਰਵਰਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ, ਰਨਯਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੁੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ 
ਅਤੇ www.brampton.ca/BramptonVotes ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਿ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਿੀ। 
  

ਿਵਾਲਾ 
“ਰਿਟੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਆਰਫਿ, ਿਾਰ ੇਿੰਭਾਵੀ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਰਿਰ ਦੇ ਰਵਰਿਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਿਲਾਿ ਰਦੰਦਾ ਿੈ ਰਕ, ਉਿ ਰਵਿਾਨ ਬ੍ਾਰ ੇਅਤੇ ਇਿ ਬ੍ਾਰ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਰਕ, 2022 ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਿੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/BramptonVotes ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਕਿੇ ਵੀ ਿਵਾਲਾਂ ਲਈ, 311 ਤੇ ਜਾਂ bramptonvotes@brampton.ca 

ਤੇ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।” 

- ਪੀਟਰ ਫ ੇ(Peter Fay), ਰਿਟੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਰਰਟਰਰਨੰਿ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੁੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਿ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਿਆਨ 

ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖ੍ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਿਰਿ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਿੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੁੱਿੇ 
ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੁੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਿੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੁੱ ਰਖ੍ਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਲਟੀਕਲਚਰਲ ਿੀਡੀਆ 

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

