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 برامپٹن میونسپل الیکشن کے لیے امیدواروں کی نامزدگیاں 2018
 بجے 2جوالئی، بوقت دن  27آخری تاریخ مورخہ  

 

کے منتخب شدہ نمائندہ کی حیثیت میں برامپٹن کے لوگوں کی کیا آپ برامپٹن سٹی ہال، ریجن آف پیل یا کسی اسکول بورڈ  -برامپٹن، آن 
  خدمت کرنا چاہتے ہیں؟

 جوالئی 27کے میونسپل الیکشن میں حصہ لینے کے خواہش مند ہوں وہ اپنے کاغذاِت نامزدگی مورخہ  2018جو امیدوار برامپٹن کے 
   بجے سے پہلے الزمی جمع کرا دیں۔ 2دن کو  2018

 کے درج ذیل دفاتر کے لیے  نامزدگیاں قبول کر رہا ہے:سٹی عوامی نمائندگی 

 میئر 

 ریجنل کونسلر 

 سٹی کونسلر 

 :اسکول بورڈ ٹرسٹی برائے 
 پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ        -
  پیل کیتھولک ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ-ڈفرن        -
-        Conseil scolaire catholique MonAvenir  سابقہ طور پر(Conseil scolaire de district catholique 

Centre-Sud) 

ہے اور برامپٹن سٹی ہال میں موجود سٹی کلرک کے دفتر سے  الئن دستیابآن  اب نامزدگی کے فارم اور امیدواروں کے لیے معلوماتی پیکج
 2018جوالئی  27بجے تک اور مورخہ  4:30تا  شام  8:30فارمز کو الزماً ذاتی طور پر دوراِن ہفتہ، صبح  بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔

بعد موصول ہونے والی نامزدگیاں قبول نہیں کی  بجے کے 2جوالئی کو دن  27بجے تک بھرا جانا چاہیے۔ مورخہ  2سے دن  9کو صبح 
 جائیں گی۔

بجے تک قبول  2کو دن  2018جوالئی  27ریجن آف پیل چیئر کے لیے نامزدگیاں، ریجن آف پیل معمول کے  اوقات کار کے دوران مورخہ 
نسل کے لیے نامزدگیاں سٹی آف مسیساگا ( کی کوscolaire Viamondeپیل سنٹر ڈرائیو، برامپٹن۔ سکولیئر ویامونڈے ) 10کرے گا، بمقام 

سٹی سنٹر ڈرائیو،  300بجے تک قبول کی جائیں گی، بمقام  2کو دن  2018جوالئی  27میں معمول کے اوقات کار کے دوران مورخہ 
 مسیساگا۔

ٹ کارڈ، تصدیق شدہ ( نقد رقم کی صورت میں، ڈیب100.00، دیگر تمام عہدوں کے لیے $200.00فارم بھرتے وقت، فیس )میئر کے لیے $
چیک یا منی آرڈر کے ذریعے ادا کی جا سکتی ہے۔ درخواست دہندگان کو الزمی طور پر نام اور قابل قبول پتہ کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے۔ 

کے  صرف اصلی دستاویزات قبول کی جائیں گی؛ فیکس یا دیگر الیکٹرانی ورژنز کی اجازت نہیں ہے۔ تمام ممکنہ امیدواروں کو الیکشن
مقاصد کے لیے کسی قسم کی مہم جوئی کے لیے چندہ وصول کرنے یا فنڈ استعمال کرنے سے پہلے اپنا نامینیشن پیپر اور انڈورسمنٹ آف 

نامینیشن فارم الزمی طور پر جمع کروانا ہو گا۔ اسکول بورڈ ٹرسٹی کے امیدواروں سے انڈورسمنٹ آف نامینیشن فارم جمع کروانے کا تقاضہ 
 جاتا۔ نہیں کیا

پر دستیاب  www.brampton.ca/BramptonVotesنامزد شدہ امیدواروں کی فہرست کی باقاعدگی سے تجدید کی جاتی رہے گی اور یہ 
 ہے۔

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Pages/Filing-your-Nomination-.aspx
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