
 

 
 

 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆ ਂਮਿਊਮਨਮਿਪਲ ਅਤ ੇਿਕਲੂ ਬ੍ਰੋਡ 

 ਚਣੋਾਂ ਲਈ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮਿਕਾਰਤ ਿਚੂੀ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (23 ਅਗਿਤ, 2022) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਮਿਊਮਨਮਿਪਲ ਅਤੇ ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਡ ਚੋਣਾਂ (Municipal and School 

Board Election) ਲਈ ਨਾਿਾਂਕਣ, ਮਪਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਸ਼ ੁੱ ਕਰਵਾਰ, 19 ਅਗਿਤ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਹੋ ਗਏ ਿਨ। 
 

ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮਿਕਾਰਤ ਿੂਚੀ, ਮਿਵੇਂ ਮਕ ਮਿਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਮਫਿ ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਿਾਮਣਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ, ਮਿਟੀ ਦੀ ਵਬੈ੍ਿਾਈਟ (City’s 

website) www.brampton.ca/bramptonvotes ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹ।ੈ  
 

ਿਮੌਿਕ-ਿਤਦਾਨ ਦ ਆਰਾ ਚ ਮਣਆ ਿਾਣਾ  
 

ਮਿਊਮਨਮਿਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਿ ਐਕਟ, 1996 (Municipal Elections Act, 1996) ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਕ, ਿੇਕਰ, ਨਾਿਾਂਕਣ ਮਦਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਵਾਲੇ 

ਿੋਿਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਿ 4 ਵਿੇ, ਮਕਿੇ ਆਮਫਿ ਲਈ ਪਰਿਾਮਣਤ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਿੂੰ ਮਿਆ, ਚ ਣੇ ਿਾਣ ਲਈ ਿਿਾਨ ਿਾਂ ਉਿਤੋਂ ਘੁੱਟ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਤ ਰੂੰ ਤ 

ਉਿੀਦਵਾਰ ਿਾਂ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ , ਿੌਮਿਕ-ਿਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚ ਮਣਆ ਹੋਇਆ ਘਮੋਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਰਿਟੀ, ਕਾਉਂਮਿਲ ਿਕੋਲੇਅਰ ਵਾਇਆਿੋਂਡ (Trustee, 

Conseil scolaire Viamonde) ਦੇ ਆਮਫਿ ਲਈ ਮਿਰਫ ਇੁੱਕ ਨਾਿਾਂਕਣ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਫਲ ਉਿੀਦਵਾਰ, ਯਵੋਨ ਰੋਚਫੋਰਟ (Yvon 

Rochefort) ਨੂੂੰ , ਿੌਮਿਕ-ਿਤਦਾਨ ਦ ਆਰਾ ਚ ਮਣਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਝਲਕੀਆ ਂ

• 2022 ਦੀਆਂ ਮਿਊਮਨਮਿਪਲ ਅਤੇ ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਡ ਚੋਣਾਂ, ਿੋਿਵਾਰ, 24 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਮੋਟੂੰਗ ਦਾ ਿਿਾਂ ਿਵੇਰੇ 10 ਵਿ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਿ ੇ

ਤੁੱਕ ਹੈ। 
• ਵੋਮਟੂੰਗ ਥਾਂ ਿਬ੍ੂੰਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਿਤੂੰਬ੍ਰ ਮਵੁੱ ਚ ਮਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹੋਵੇਗੀ। 
• ਿੇਕਰ ਤ ਿੀਂ 24 ਅਕਤਬੂ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਿਕਦ,ੇ ਤਾਂ ਮਕਿੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਿ ਵੋਮਟੂੰਗ (Advance Voting) ਮਦਨਾਂ, 7, 8, 9, 14 ਿਾਂ 15 

ਅਕਤਬੂ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਐਡਵਾਂਿ ਵਮੋਟੂੰਗ ਬ੍ਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ, ਿਤੂੰਬ੍ਰ ਮਵੁੱ ਚ ਮਿਟੀ ਦੀ ਵਬੈ੍ਿਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਐਡਵਾਂਿ ਵਮੋਟੂੰਗ, ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਿੈਂਬ੍ਰਾਂ ਲਈ ਇੁੱਕ ਚੂੰਗਾ ਮਵਕਲਪ ਵੀ ਹੈ, ਿ ੋਦੀਵਾਲੀ (Diwali) ਅਤੇ ਬ੍ੂੰਦੀ ਛੋੜ ਮਦਵਿ (Bandi 

Chhor Divas) ਦਾ ਿਸ਼ਨ ਿਨਾਉਣ ਮਵੁੱ ਚ ਰ ੁੱ ਝੇ ਹਣੋਗੇ, ਿੋ ਇਿ ਿਾਲ ਵਮੋਟੂੰਗ ਡੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਹੈ। 
• ਪਰੋਕਿੀ ਵੋਮਟੂੰਗ: ਿਕੇਰ ਤ ਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਤਦਾਤਾ ਹੋ, ਿ ੋਵਮੋਟੂੰਗ ਡੇ ਨੂੂੰ  ਿਾਂ ਐਡਵਾਂਿ ਵੋਮਟੂੰਗ ਦੀ ਮਕਿੇ ਵੀ ਤਾਰੀਿ ਨੂੂੰ  ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਿਕਦ,ੇ 

ਤਾਂ ਤ ਿੀਂ ਆਪਣ ੇਵੁੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਕਿੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਿਤਦਾਤਾ ਨੂੂੰ  ਅਪਇੋੂੰ ਟ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ। ਕਈੋ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ, ਮਿਿਦਾ ਨਾਿ 

ਵੋਟਰਿ ਿੂਚੀ ਮਵੁੱ ਚ ਹੈ ਿਾਂ ਮਿਿਨੂੂੰ  ਵੋਟਰਿ ਿੂਚੀ ਮਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਹਇੋਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਕੋਿੀ ਦ ਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੋਕਿੀ ਵਮੋਟੂੰਗ ਬ੍ਾਰ ੇ

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਿਲਦੀ ਹੀ ਮਿਟੀ ਦੀ ਵਬੈ੍ਿਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹਵੋੇਗੀ। 
• ਹੋਿ ਵੋਮਟੂੰਗ ਿੇਵਾ: ਉਹ ਯੋਗ ਿਤਦਾਤਾ, ਿ ੋਬ੍ੀਿਾਰੀ, ਿੁੱਟ ਿਾਂ ਅਪਾਹਿਪ ਣ ੇਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਮਵੁੱ ਚ ਰਮਹਣ ਲਈ ਿਜ਼ਬ੍ੂਰ ਹਨ, 11, 12 ਅਤੇ 13 

ਅਕਤਬੂ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਹੋਿ ਵਮੋਟੂੰਗ (Home Voting) ਿੇਵਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 

http://www.brampton.ca/bramptonvotes


 

 

ਿੀਮਿਤ ਅਪੋਇੂੰਟਿੈਂਟਾਂ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹਣੋਗੀਆਂ, ਿ ੋਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿੇਵਾ ਅਤੇ ਅਪੋਇੂੰਟਿੈਂਟ ਪਰਮਕਮਰਆ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ, 
ਿਲਦੀ ਹੀ ਮਿਟੀ ਦੀ ਵਬੈ੍ਿਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹੋਵੇਗੀ। 

• ਆਪਣੀ ਆਈ.ਡੀ. ਲੈ ਕ ੇਆਓ: ਿਤਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ ਮਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਿਿੇਂ ਮਦਿਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੁੱਕ ਪਛਾਣ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕ ੇ

ਆਉਣ, ਮਿਿ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪਤਾ ਮਲਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਮੋਟੂੰਗ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ, ਪਛਾਣ ਲਈ ਿਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਿੂਚੀ (list of acceptable documents) ਦੇਿੋ। 

• ਹ ਣੇ ਮਿਊਮਨਮਿਪਲ ਚੋਣ ਵਰਕਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ੋਅਤੇ ਵੋਮਟੂੰਗ ਡੇ ਨੂੂੰ  ਐਡਮਿਮਨਿਟਰਮੇਟਵ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿੇਵਾ ਕੂੰਿਾਂ ਮਵੁੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ 
ਕਰੋ। 2,000 ਤੋਂ ਵੁੱਿ ਅਹ ਦੇ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 18 ਿਾਲ ਿਾਂ ਵੁੱਿ ਉਿਰ ਦੇ ਮਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਤਰਿੀਹ ਮਦੁੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ 

ਕ ਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਮਿਟੀ ਦੇ ਿਟਾਫ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਨ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੀ ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਨਾਲ ਿ ੜਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿੌਕਾ ਹੈ। 
• ਤੀਿੀ ਮਿਰ ਮਵਮਗਆਪਨ: ਿੂੰ ਭਾਵੀ ਤੀਿੀ ਮਿਰ ਮਵਮਗਆਪਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਵੁੱ ਚ ਮਵਮਗਆਪਨ ਦੇਣ ਵਾਿਤੇ 21 ਅਕਤਬੂ੍ਰ ਤੁੱਕ ਰਮਿਿਟਰੇਸ਼ਨ 

ਫਾਈਲ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ। ਤੀਿੀ ਮਿਰ ਮਵਮਗਆਪਨ, ਯੋਗਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਮਿਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮਕਮਰਆ ਬ੍ਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ, ਇੁੱ ਥੇ (here) ਉਪਲਬ੍ਿ 

ਹੈ।  

2022 ਦੀਆਂ ਮਿਊਮਨਮਿਪਲ ਅਤੇ ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਡ ਚੋਣਾਂ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/bramptonvotes ਤੇ ਿਾਓ। 
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ਿੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਮਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਲਟੀਕਲਚਰਲ ਿੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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