
 

 
 

 

 

Opisyal na talaan ng mga kandidato para sa 2022 Halalan sa Munisipyo at 
School Board  ng Brampton 

  

BRAMPTON, ON (Agosto 23, 2022) – Ang mga nominasyon para sa 2022 Halalan na Pangmunisipyo at 
School Board ng Brampton ay nagsara sa nakalipas na linggo sa Biyernes, Agosto 19. 
 
Ang opisyal na talaan ng mga kandidato, na sertipikado ng City Clerk, ay makikita sa website ng 
Lungsod sa www.brampton.ca/bramptonvotes. 
 
Pinili batay sa Matinding Pag-apruba na Wala nang Balota 
 
Ang Municipal Elections Act, 1996, ay nagpapahayag na, kung, sa 4 pm sa Lunes kasunod ng Araw ng 
Nominasyon, ang bilang ng mga sertipikadong kandidato para sa isang puwesto ng panunungkulan ay 
kapareho o mas mababa kaysa bilang ng pipiliin, agad na idedeklara ng Clerk ang kandidato o mga 
kandidato na napili sa pamamagitan ng matinding pag-apruba na wala nang balota (acclamation). 
Tanging isang nominasyon lamang ang natanggap para sa puwesto ng panunungkulan ng Trustee, 
Conseil scolaire Viamonde. Ginawa nito na mapili sa pamamagitan ng matinding pag-apruba na wala 
nang balota ang matagumpay na kandidato na si Yvon Rochefort.  
 
Mga Highlight 

• Ang 2022 Halalan na Pangmunisipyo at School Board ay magaganap sa Lunes, Oktubre 24. Ang 
mga oras ng pagboto ay mula 10 am hanggang 8 pm. 

• Ang impormasyon ng lokasyon sa pagboto ay makikita sa website ng Lungsod sa Setyembre. 
• Kung hindi mo magagawa sa Oktubre 24, pag-isipan ang pagboto sa alinman sa mga araw ng 

Advance na Pagboto sa Oktubre 7, 8, 9, 14 o  15. Ang impormasyon sa Advance na Pagboto ay 
makikita sa website ng Lungsod sa Setyembre. Ang Advance na Pagboto ay isang magandang 
opsyon din para sa mga miyembro ng komunidad na maaaring abala sa pagdiriwang ng Diwali at 
Bandi Chhor Divas, na matataon sa kaparehong araw ng Araw ng Pagboto sa taon na ito. 

• Pagboto sa pamamagitan ng proxy: Kung ikaw ay isang kwalipikadong botante ng Brampton na 
hindi magawang bumoto sa Araw ng Halalan o sa alinman sa mga petsa ng Advance na 
Pagboto, maaari kang magtalaga ng iba pang kwalipikadong botante ng Brampton para sa iyo. 
Ang sinumang tao na ang pangalan ay nasa Talaan ng mga Botante o na idinagdag sa Talaan 
ng mga Botante ay maaaring bumoto sa pamamagitan ng proxy. Mas maraming impormasyon 
tungkol sa pagboto ng proxy ang malapit nang makikita sa website ng Lungsod. 

• Serbisyo ng Pagboto sa Bahay: Ang mga kwalipikadong botante na napapanatili sa bahay dahil 
sa pagkakasakit, pinsala o kapansanan ay maaaring mag-aplay na bumoto gamit ang serbisyo 
sa Pagboto sa Bahay sa Oktubre 11, 12 at 13. Available ang limitadong mga appointment sa 
mga nakakatugon sa mga hinihingi. Ang maraming impormasyon tungkol sa serbisyo at sa 
proseso ng appointment ay malapit nang makikita sa website ng Lungsod. 

• Dalhin ang iyong ID: Ang mga botante ay kailangang magdala ng isang piraso ng ID na 
nagpapakita ng kanilang pangalan at nagpapakwalipikang address sa Brampton sa kanilang 
pagboto. Tingnan ang talaan ng katanggap-tanggap na mga dokumento para sa identipikasyon 
bago ang pagboto. 

https://www.brampton.ca/bramptonvotes
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf


 

 

• Mag-aplay ngayon para maging isang manggagawa sa Halalan na Pangmunisipyo at tumulong 
sa administratibo at mga function ng customer service sa Araw ng Pagboto. Higit sa 2,000 
posisyon ang available. Mas pinipili ang mga residente ng Brampton na 18 taong gulang o mas 
matanda. Ito ay isang magandang pagkakataon para magkamit ng bagong skills, makilala ang 
City staff at kumonekta sa inyong komunidad. 

• Third Party Advertising: Ang potensyal na mga third party advertiser ay maaaring mag-file ng 
rehistrasyon para mag-advertise sa Brampton hanggang Oktubre 21. Ang impormasyon tungkol 
sa third party advertising, mga kinakailangan para sa pagiging kwalipikado at proseso ng 
rehistrasyon ay makikita rito. 

 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa 2022 Halalan na Pangmunisipyo at ng School Board, 
bisitahin ang www.brampton.ca/bramptonvotes. 
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