
 

 

    برائے فوری اجراء
   

 

 چیک کریں۔  میں اپنا نام ٹنگ کے دن وقت بچانے کے لیے ووٹرز کی فہرستوو

سٹی آف برامپٹن اپنے تمام اہل ووٹرز سے گزارش کر رہا ہے کہ وہ ووٹرز کی فہرست میں اپنے نام کو  –  (2022ستمبر  7برامپٹن، آن )
کے برامپٹن میونسپل اور اسکول بورڈ کے انتخابات میں ووٹ دینے کے لیے اہل ووٹرز کا نام ووٹرز کی فہرست میں  2022چیک کریں۔ 

   موجود ہونا ضروری ہے۔
 

 ’Am I on the Votersجائیں ، "کیا میں ووٹرز کی فہرست میں موجود ہوں؟ )پر  سٹی کی ویب سائٹ ہے۔اس کا طریقہ بہت آسان 
List? )نام، تاریخ پیدائش اور پتہ درج کریں۔ آپ اپنی معلومات کی   پر کلک کریں اور فہرست میں اپنا اندراج چیک کرنے کے لیے اپنا

تصدیق یا اپ ڈیٹ آن الئن طور پر کر سکتے ہیں یا اگر آپ کا نام فہرست میں موجود نہیں ہے، تو شامل کرنے کے لیے رجسٹر بھی کر 
 بجے تک دستیاب رہے گی۔  5اکتوبر کی شام  15سکتے ہیں۔ آن الئن رجسٹریشن 

 
گان سٹی ہال میں موجود سٹی کلرک کے دفتر میں جا کر بھی یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا وہ ووٹرز کی فہرست میں شامل اہل رائے دہند

ہیں یا نہیں اور اگر ضرورت ہو، تو وہاں پر ووٹرز لسٹ فارم میں ترمیم کرنے کے لیے درخواست بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ ووٹر کسی 
 وٹنگ کے دن بھی فارم مکمل کر سکتے ہیں۔بھی ایڈوانس ووٹنگ کے مقام پر یا و

 
سال ہے اور آپ برامپٹن میں رہائش پذیر ہیں )یا آپ یا آپ کی   18اگر آپ کینیڈا کے شہری ہیں، ووٹنگ کے دن آپ کی عمر کم از کم  

 شریک حیات برامپٹن میں جائیداد کے مالک یا کرایہ دار ہیں(، تو آپ ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ 
 

 لنکس

 چیک کریں کہ آیا آپ کا نام ووٹرز کی فہرست میں موجود ہے •
 ووٹر کی اہلیت  • 
 2022برامپٹن ووٹس   • 

 اقتباس 

سال کے ہو گئے ہوں، تو یہ   18اکتوبر سے پہلے   24انتخابات میں ووٹ دیا بھی ہو یا اگر آپ بروز پیر مورخہ  "چاہے آپ نے پچھلے
چیک کرنا ضروری ہے کہ آپ ووٹرز کی فہرست میں شامل ہیں یا نہیں۔ ووٹروں کی تازہ ترین فہرست سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور 

  و آسان بناتی ہے۔"برامپٹن کے تمام ووٹرز کے لیے ووٹنگ کے عمل ک

 پیٹر فے، سٹی کلرک اور ریٹرننگ آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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کاروباروں کا گھر    75,000لوگوں اور    700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
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  ہے۔

اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک  
پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے  انسٹاگراماور    فیس بک، ٹوئٹر ندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca کے لیے 

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/AmIOnList.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/who-can-vote.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649226322|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7+A+0scwN4CrQA1wiuc=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649226322|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna/301xZPtc8iEQxKYoA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649382569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=P8/jomtkZlg6j2Bt7keO4+geUI+85W29L+6WlXB76AI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649382569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4=&reserved=0
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