
 

 

 
    برائے فوری اجراء

      

 کے میونسپل الیکشنز میں کام کرنے کی دعوت دی جاتی ہے  2022برامپٹن کے رہائشیوں کو اکتوبر 

 
اکتوبر کو منعقد ہونے والے ووٹنگ ڈے  پر انتظامات سنبھالنے اور کسٹمر سروس  24مورخہ   –( 2022 جون 16برامپٹن، آن )

جون سے   17کے امور میں مدد فراہم کرنے کے لیے میونسپل الیکشن ورکر بننے کے لیے عوام الناس کی جانب سے 
ر کے برامپٹن کے سال یا اس سے زیادہ عم  18سے زیادہ آسامیاں خالی ہیں۔  2,000درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ 
 رہائشیوں کو ترجیح دی جائے گی۔ 

ہمارے پاس  نئی مہارتیں حاصل کرنے، سٹی کے عملہ کو پہچاننے اور اپنی کمیونٹی سے مربوط ہونے کا یہ سنہری موقع ہے۔
پر دستیاب  www.brampton.ca/bramptonvotes جون سے 17کئی آسامیاں خالی ہیں اور مالزمت کی مکمل تفصیالت 

 ہوں گی۔

جون کو گارڈن اسکوائر میں منعقد ہونے والے 'برامپٹن سیلیبریٹس پرائیڈ' کے ایونٹ میں الیکشن ٹیم سے مالقات  19بروز اتوار، 
( فاؤنٹین کے اس پار واقع  Lorna Bissellں! عملے سے اپنے سواالت کے جوابات حاصل کرنے کے لیے لورنا بیسل )کری

 کیوسک پر تشریف لے جائیں اور موقع پر ہی درخواست دیں۔ 

 فوری حقائق: 

پر آن الئن  www.brampton.ca/bramptonvotes  جون سے 17دلچسپی رکھنے والے خواتین و حضرات  •
 درخواست دے سکتے ہیں۔

جون سے اس پتہ پر دستیاب ہوں گے: سٹی ہال میں موجود سٹی  17طبع شدہ صورت میں درخواست فارم مورخہ  •
 ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ۔ 2کلرک آفس، 

 تک کھال رہتا ہے۔  4:30تا شام   8:30سٹی کلرک آفس دوراِن ہفتہ صبح  •
اکتوبر سے پہلے دو سے   24میں مطلع کیا جائے گا اور انہیں  2022جن افراد کی تقرری ہو جائے گی، انہیں ستمبر  •

گھنٹے تک   14اکتوبر کو انہیں  24ن گھنٹے کی تربیت دی جائے گی، بشمول کالس اور مواد کا جائزہ لینے کے بعد تی
 کام کرنا ہو گا۔ 

اکتوبر کو منعقد ہو   15اور  14، 9، 8، 7ایڈوانس ووٹنگ کے لیے آسامیاں بھی دستیاب ہیں۔ ایڈوانس ووٹنگ مورخہ  •
 گی۔

 ا۔ ٹریننگ اور معاوضہ ادا کیا جائے گ •
 کو ترجیح دی جائے گی۔  کے حامل افراد سابقہ تجربہ اور کمپیوٹر میں مہارتوں •

 اقتباس 

 
سے زیادہ اہل ووٹر کی تعداد کے ساتھ، میونسپل الیکشن کے کامیاب انعقاد کے لیے الیکشن ورکرز کی معاونت   350,000"

نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ خدمت کے جذبے سے سرشار تمام خواتین و حضرات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ درخواست  
کے خواہاں ایک طالب علم ہوں، برامپٹن میں نئے آئے ہوں اور  دیں۔ چاہے آپ میونسپل گورنمنٹ کے بارے میں مزید جاننے 

مقامی امور کا تجربہ کرنے کے خواہشمند ہوں یا ایسے رہائشی ہوں جو اپنی کمیونٹی میں مفید کردار ادا کرنا چاہتے ہوں، تو یہ 
 " موقع آپ کے لیے ہی ہے!

 پیٹر فے، سٹی کلرک اور ریٹرننگ آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -

https://www.brampton.ca/bramptonvotes
http://www.brampton.ca/bramptonvotes
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

