
 

 
 

 

 

2022 ਦੀਆ ਂਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਿਊਮਨਮਿਪਲ ਅਤ ੇਿਕੂਲ ਬ੍ਰੋਡ ਚਣੋਾਂ ਲਈ 

 ਉਿੀਦਵਾਰ ਨਾਿਾਂਕਣ 19 ਅਗਿਤ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗ ੇ

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (2 ਅਗਿਤ, 2022) – ਮਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਲਰਕ ਦਾ ਆਮਫਿ ਲਗਾਤਾਰ, 2022 ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਿਊਮਨਮਿਪਲ ਅਤੇ ਿਕੂਲ 

ਬ੍ੋਰਡ ਚੋਣਾਂ (Brampton Municipal and School Board Election) ਲਈ ਉਿੀਦਵਾਰ ਨਾਿਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਦੇ ਮਵਮਗਆਪਕ 

ਰਮਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਿਾਂਕਣ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਸ਼ ੁੱ ਕਰਵਾਰ, 19 ਅਗਿਤ, 2022 ਨੂੂੰ  ਦ ਪਮਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਖਤਿ ਹੋ 

ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਦੇ ਮਵਮਗਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਮਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ, 21 ਅਕਤਬੂ੍ਰ, 2022 ਤੁੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।  
 

ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਦੇ ਮਵਮਗਆਪਕਾਂ ਲਈ, ਆਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਬ੍ਾਰ ੇਪਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਮਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ (website) ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹੈ।  
 

ਉਿੀਦਵਾਰ 

ਮਿਟੀ, ਹੇਠਾਂ ਮਲਖ ੇਆਮਫਿਾਂ ਲਈ ਨਾਿਾਂਕਣ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: 

• ਿੇਅਰ 

• ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ 

• ਮਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ 

• ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਡ ਟਰਿਟੀ: 
o ਪੀਲ ਮਡਿਮਟਰਕਟ ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ (Peel District School Board) 

o ਡਫਮਰਨ-ਪੀਲ ਕੈਥਮੋਲਕ ਮਡਿਮਟਰਕਟ ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਡ (Dufferin-Peel Catholic District School Board) 

o ਕੋਂਮਿਲ ਿਕੋਲਰ ਕੈਥਮੋਲਕ ਿੋਨਅਵਨੀਰ (Conseil scolaire catholique MonAvenir) 

ਮਿਟੀ ਆਫ ਮਿਿੀਿਾਗਾ (City of Mississauga), ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਡ ਟਰਿਟੀ, ਕੋਂਮਿਲ ਿਕਲੋਰ ਵਾਇਆਿੋਂਡ (Conseil scolaire Viamonde) ਲਈ 

ਉਿੀਦਵਾਰ ਨਾਿਾਂਕਣ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।  
 

ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਿਾਂਕਣ ਫਾਰਿ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਕਜੇ ਔਨਲਾਈਨ (online) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਿਟੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall) ਮਵੁੱ ਚ ਮਿਟੀ 
ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਮਫਿ ਮਵਖ ੇਉਪਲਬ੍ਿ ਹਨ। ਫਾਰਿ, 18 ਅਗਿਤ, 2022 ਤੁੱਕ, ਮਨਯਮਿਤ ਆਮਫਿ ਿਿੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਪੋਇੂੰਟਿੈਂਟ ਦ ਆਰਾ, ਖ ਦ ਆ ਕ ੇ(ਜਾਂ 
ਮਕਿੇ ਏਜੂੰਟ ਦੇ ਦ ਆਰਾ) ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹਨ। ਜਕੇਰ ਤ ਹਾਡੀ ਨਾਿਾਂਕਣ ਫਾਰਿ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਦਨ, ਸ਼ ੁੱ ਕਰਵਾਰ, 19 ਅਗਿਤ, 

2022 ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਫਾਰਿ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪੋਇੂੰਟਿੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਿ ਮਦਨ, ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਿਰਫ ਪਮਹਲਾਂ-ਆਓ-ਪਮਹਲਾਂ-ਪਾਓ 

ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਹੀ ਿੇਵਾ ਮਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 19 ਅਗਿਤ, 2022 ਨੂੂੰ  ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿਿਾਂ, ਿਵੇਰ ੇ9 ਵਜ ੇਤੋਂ ਦ ਪਮਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਹੈ। ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਿਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਕੈੇਜ ਤੁੱਕ ਪਹ ੂੰ ਚ ਲਈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਅਪਇੋੂੰ ਟਿੈਂਟ ਬ੍ ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ, 

www.brampton.ca/BramptonVotes ਤੇ ਜਾਓ।  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Candidate%20and%20Third%20Party%20Advertiser%20Information%20Session%20-%20April%2012%202022.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmississaugavotes.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C931bdfdf8bfc4b1b06c208da74c45ee7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637950683992279596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GRybIKpoIWN%2Fx9FGrpyXq1CRW3lOf6tKFMVHLibr6TQ%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/candidates/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/BramptonVotes


 

 

 

ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿਿੇਂ, ਫੀਿ (ਿੇਅਰ ਲਈ 200.00 ਡਾਲਰ, ਹਰੋ ਿਾਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਿਤੇ, 100.00 ਡਾਲਰ) ਲੁੱ ਗੇਗੀ, ਜ ੋਨਕਦ, ਡੈਮਬ੍ਟ ਕਾਰਡ, 

ਿਰਟੀਫਾਈਡ ਚੈੈੱਕ ਜਾਂ ਿਨੀਆਰਡਰ ਦ ਆਰਾ ਭਰੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਮਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਿ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹਣੋ ਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਿਬ੍ੂਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ 

(Proof of name and qualifying address)। ਮਿਰਫ ਅਿਲੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਫੈਕਿ ਜਾਂ ਦੂਜ ੇਇਲੈਕਟਰਮੋਨਕ ਵਰਜਨਾਂ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਿੀਦਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਨੋਮਿਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ (Nomination Paper) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਕਿੇ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਤੇ ਪੈਿੇ ਖਰਚ 

ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਿ ਵਾਿਤੇ ਪੈਿੇ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਦ ੇਮਵਮਗਆਪਕ  

ਮਕਿੇ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ, ਜ ੋਮਕਿੇ ਉਿੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾਰ, ਮਹਿਾਇਤ ਜਾਂ ਮਵਰੋਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਿਾਰਨ, ਮਪਰੂੰ ਟ, 

ਇਲੈਕਟਰੋਮਨਕ ਜਾਂ ਮਕਿੇ ਹੋਰ ਿਾਮਿਅਿ ਮਵੁੱ ਚ ਮਵਮਗਆਪਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਮਿਟੀ ਕਲੋ ਰਮਜਿਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
 

ਰਮਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਿ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਕਜੇ ਔਨਲਾਈਨ (online) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਿਟੀ ਹਾਲ ਮਵੁੱ ਚ ਮਿਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਮਫਿ ਮਵਖ ੇਉਪਲਬ੍ਿ ਹਨ। 
ਰਮਜਿਟਰੇਸ਼ਨ, 21 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2022 ਤੁੱਕ, ਮਨਯਮਿਤ ਆਮਫਿ ਿਿੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖ ਦ ਆ ਕ ੇ(ਜਾਂ ਮਕਿੇ ਏਜੂੰਟ ਦੇ ਦ ਆਰਾ) ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ੇਲਾਜ਼ਿੀ 
ਹਨ। ਰਮਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਅਪੋਇੂੰਟਿੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਿਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਕੈੇਜ ਤੁੱਕ ਪਹ ੂੰ ਚ ਲਈ ਅਤੇ 

ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਅਪਇੋੂੰ ਟਿੈਂਟ ਬ੍ ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ, www.brampton.ca/BramptonVotes ਤੇ ਜਾਓ। 

ਰਮਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿਿੇਂ, ਿੂਲ ਪਛਾਣ ਦਿਤਾਵਜੇ਼ (original identification) ਪੇਸ਼ 

ਕਰੇ। ਜ ੋਪਰਤੀਮਨਿੀ ਮਕਿੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਦੇ ਮਵਮਗਆਪਕ ਵੁੱਲੋਂ ਰਮਜਿਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਿ ਵਾਿਤੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ ਮਕ ਉਹ 

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਨਯ ਕਤ ਅਫਿਰ ਦਾ ਅਥਾੁੱਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਮਿਰਫ ਅਿਲੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; 

ਫੈਕਿ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਲੈਕਟਰੋਮਨਕ ਵਰਜਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਦਾ ਮਵਮਗਆਪਕ ਆਪਣਾ ਰਮਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਨਾ 
ਤਾਂ ਮਕਿੇ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਤੇ ਪੈਿੇ ਖਰਚ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਿ ਵਾਿਤੇ ਪੈਿੇ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਿਾਂਮਕਤ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਮਜਿਟਰਡ ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਦੇ ਮਵਮਗਆਪਕਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ, ਮਨਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੁੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
ਅਤੇ www.brampton.ca/BramptonVotes ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਿ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
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ਿੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਮਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਲਟੀਕਲਚਰਲ ਿੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Acceptable%20Forms%20of%20Identification%20for%20Proof%20of%20Name%20and%20Address.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Acceptable%20Forms%20of%20Identification%20for%20Proof%20of%20Name%20and%20Address.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/BramptonVotes
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Documents/Acceptable%20Forms%20of%20Identification%20for%20Proof%20of%20Name%20and%20Address.pdf
https://www.brampton.ca/BramptonVotes
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