
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء
  

 میونسپل الیکشن لڑنے والے افراد کے لیے معلوماتی نشستوں کا انعقاد کرے گا ، سٹی آف برامپٹن 

  

کے میونسپل اور اسکول بورڈ کے انتخابات کے ممکنہ   2022  سٹی آف برامپٹن کی جانب سے  –(  2022  مارچ 31برامپٹن، آن )
بجے تک منعقد کی جانے والی ایک معلوماتی   10سے  7کو شام   2022اپریل   12امیدواروں اور فریق ثالث مشتہرین کو بروز منگل،  
   نشست میں شرکت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ 

عقد کی جانے والی یہ معلوماتی نشست برامپٹن سٹی ہال میں کونسل چیمبرز  وزارت برائے میونسپل افیئرز اینڈ ہاؤسنگ کے اشتراک سے من
 میں موقع پر اور ورچوئل میٹنگ کے طور پر منعقد ہو گی۔ 

 
 اس نشت کے دوران اہم نوعیت کی بنیادی شرائط کا جائزہ لیا جائے گا، بشمول:

 امیدوار اور فریق ثالث مشتہرین کی اہلیت اور ذمہ داریاں •
 رجسٹریشن کا عمل نامزدگی اور  •
 مہم کی مالیات  •
 اہم تاریخیں اور وسائل  •

میونسپل اینڈ اسکول بورڈ کے انتخابات میں امیدوار کے طور پر حصہ لینے  2022یہ نشست ہر اس شخص کے لیے کھلی ہے جو برامپٹن  

ذاتی طور پر   راج کرانا الزمی ہے۔یا تیسرے فریق کے مشتہر کے طور پر اندراج کرنے پر غور کر رہا ہو۔ معلوماتی نشست کے لیے اند
 مالحظہ کریں۔   brampton.ca/bramptonvotesکے ذریعے حاضری کا اندراج کرنے کے لیے  Webexیا ورچوئل طور پر 

  

 فوری حقائق:

 کی جا سکتی ہیں  یہاں سے حاصلامیدوار یا تیسرے فریق ثالث کا مشتہر بننے کے حوالے سے معلومات  •
 بجے کو ختم ہو جائے گا  2اگست کو بوقت دن  19مئی کو شروع ہو گا اور  2امیدواروں کی نامزدگی کا دورانیہ   •
 اکتوبر کو بند ہو گی   21مئی کو شروع ہو گی اور  2تیسرے فریق کے ایڈورٹائیزر کی رجسٹریشن  •
 اکتوبر ہے  24رائے دہی کا دن   •
 میں ہو گا۔  2022نامزد شدہ امیدواروں اور رجسٹر شدہ تیسرے فریقین کے لیے اگلی معلوماتی نشست کا انعقاد ستمبر  •

 
 اقتباس 

ی وزارت کی جانب سے کی "سٹی کی جانب سے منعقد کی جانے والی یہ معلوماتی نشست، جس کی میزبانی میونسپل افیئرز اور ہاؤسنگ ک
کے میونسپل اور اسکول بورڈ کے انتخابات میں اپنی نامزدگی داخل کرنے کے  2022گئی ہے، اس کے دوران ممکنہ امیدواروں کو   

حوالے سے بہتر سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے گی اور اس میں ممکنہ تیسرے فریق کے مشتہرین کی رجسٹریشن کی  
 روشنی ڈالی جائے گی۔ ہم ہر اُس شخص کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں جو اس حوالے سے مزید جاننا چاہتا۔"  شرائط پر بھی

 برامپٹن میونپل الیکشن کے لیے ریٹرننگ آفیسر 2022پیٹر فے، سٹی کلرک اور  -

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Election/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Election/Pages/Welcome.aspx
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  سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور    700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  
اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی   ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں 

محفوظ، قابل دوام اور   جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو
 مالحظہ کریں۔   www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے   انسٹاگراماور  فیس بک ، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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