
 

 

    برائے فوری اجراء
   

 

 سے شروع ہو رہی ہے!  2022اکتوبر  7پیشگی ووٹنگ 

  

کے لیے پیشگی ووٹنگ کا عمل بروز جمعہ،   2022( برامپٹن میونسپل اینڈ اسکول بورڈ کے انتخابات برائے  2022ستمبر  27برامپٹن، آن )
 اکتوبر سے شروع ہو گا۔ اکتوبر کے مہینے میں پانچ دنوں کے لیے پیشگی ووٹنگ ہو گی۔  7مورخہ 

کو منعقد کی جائے گی۔ اس کے تاریخوں، مقامات اور اوقات کی مکمل فہرست ذیل  2022اکتوبر   15اور   14،  9، 8، 7پیشگی ووٹنگ 
 انٹریکٹو ٹولپر موجود  سٹی کی ویب سائٹ ز اپنی رہائش سے قریب ترین پیشگی ووٹنگ کا مقام تالش کرنے کے لیےمیں موجود ہے۔ ووٹر 

 کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 
 

 پیشگی ووٹنگ کے مقامات

 بجے تک 8تا  شام   12اکتوبر کو دن   7جمعہ،   •
o   ،2برامپٹن سٹی ہال ( 2ویلنگٹن اسٹریٹ ڈبلیو Wellington St W City Hall, Brampton ) 

 بجے تک  5تا شام  10اکتوبر کو صبح   9اکتوبر اور اتوار،   8ہفتہ،  •
o   ،2برامپٹن سٹی ہال ( 2ویلنگٹن اسٹریٹ ڈبلیو Wellington St W City Hall, Brampton ) 
o   سینڈل ووڈ پارک وے ڈبلیو ) 1050کیسی کیمبیل کمیونٹی سنٹرCassie Campbell Community Centre, 

1050 Sandalwood Pkwy W ) 
o   ،دی گور میڈوز روڈ ) 10150گور میڈوز کمیونٹی سنٹرCommunity Centre, 10150 Gore Meadows 

The Gore Rd ) 
 بجے تک  5تا شام  10اکتوبر کو صبح   15بجے تک اور ہفتہ  8تا شام   12کتوبر کو دن  14جمعہ،   •

o   ،2برامپٹن سٹی ہال ( 2ویلنگٹن اسٹریٹ ڈبلیو Wellington St W City Hall, Brampton ) 
o   سینڈل ووڈ پارک وے ڈبلیو ) 1050کیسی کیمبیل کمیونٹی سنٹرCassie Campbell Community Centre, 

1050 Sandalwood Pkwy W ) 
o   ،ووڈن اسٹریٹ ای )  340سنچری گارڈنز ریکریئیشن سنٹرCentury Gardens Recreation Centre, 340 

Vodden St E) 
o   ،44ارنزکلف ریکریئیشن سنٹر ( ایسٹ بورن ڈرائیوRecreation Centre, 44 Eastbourne DrEarnscliffe ) 
o   ،دی گور میڈوز روڈ ) 10150گور میڈوز کمیونٹی سنٹرGore Meadows Community Centre, 10150 

The Gore Rd ) 
o   ،1100گرین برائر سنٹر ( سنٹرل پارک ڈرائیوGreenbriar Recreation Centre, 1100 Central Park Dr ) 
o   ،292کونیسٹوگا ڈرائیو ) 292جم آرچ ڈیکن ریکریئیشن سنٹر  Jim Archdekin Recreation Centre,

Conestoga Dr) 
o   ،سینڈل ووڈ پارک وے ای ) 1495سیوو میکس سپورٹس سنٹرSave Max Sports Centre, 1495 

Sandalwood Pkwy E ) 
o   ،روڈ ) فیلو فیلڈ 40سینٹ جیسنٹا مارٹو کیتھولک ایلیمنٹری سکولSt. Jacinta Marto Catholic Elementary 

School, 40 Fallowfield Rd ) 
o   ،رے الء سن بولیورڈ ) 500سوسن فینل اسپورٹسپلیکسSusan Fennell Sportsplex, 500 Ray Lawson 

Blvd ) 

نے کو آسان بنایا جا سکے، بشمول پیشگی ووٹنگ کی کچھ تاریخیں تھینکس گونگ کے ویکینڈ پر آتی ہیں، تاکہ تمام ووٹرز کے لیے ووٹ دی
 ہوں۔  پر موجود گھر  دورانویکینڈ کے  النگاہل طلباء، جو  

 اضافی شہ سرخیاں 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/Welcome.aspx
https://maps1.brampton.ca/cobvote2022/advance/


 

 

ووٹ دینے کے لیے، اپنا نام اور برامپٹن کا پتہ ظاہر کرنے والی کوئی شناختی دستاویز اور کینیڈا پوسٹ میل کے ذریعے موصول   •
 مقام پر الئیں۔ کردہ ووٹر نوٹس کسی بھی ایڈواس ووٹنگ کے 

اگر آپ کو ایک ووٹر نوٹس نہیں مال، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ووٹرز لسٹ پر نہ ہوں، لیکن آپ کو ووٹنگ کے مقام پر فہرست میں  •
  النی چاہیے۔ مطلوبہ شناختآپ کو الزمی طور پر   شامل کیا جا سکتا ہے۔

اگر آپ ووٹرز لسٹ پر ڈالے جانی کی درخواست کی یا اپنی معلومات کو آن الئین اپ ڈیٹ کیا ہے، تو آپ کو ووٹنگ کی جگہ اپنی   •
 شناختی دستاویز الزمی طور پر النی چاہیے۔ 

 مات پر معذور افراد کے لیے قابل استعمال ووٹنگ یونٹ استعمال کے لیے موجود ہے۔ پیشگی ووٹنگ کے تمام مقا •
 کے بارے میں مزید جانیں۔  ووٹنگپراکسی اگر آپ ووٹنگ ڈے پر پیشگی ووٹنگ کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، تو  •
اکتوبر بروز پیر   24ہے۔ اس سال دیوالی اور بانڈی چھور دیوس کے تہوار بھی   2022اکتوبر   24ووٹ ڈالنے کا دن بروز پیر،  •

 کو آ رہے ہیں۔ 
  ت کی فہرستاکتوبر کو، آپ اپنے وارڈ کے اندر انتخابات کے کسی بھی مقام پر ووٹ دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے وارڈ کے مقاما  24 •

 ۔ سے حاصل کر سکتے ہیں  سٹی کی ویب سائٹ
 سے رجوع کریں۔ والے حصے FAQ ووٹ دینے کے حوالے سے دیگر سواالت کے لیے سٹی کی ویب سائٹ کے  •

 اقتباس 
 

  2022"ووٹنگ کا عمل ہمارے شہر اور ہمارے مستقبل کی تشکیل میں مدد فراہم کرنے کا ایک اہم موقع ہوتا ہے اور ہم تمام اہل ووٹرز سے 
گزارش کرتے ہیں۔  اس سال ووٹنگ ڈے، دیوالی اور بندی چھور کے برامپٹن میونسپل اور اسکول بورڈ کے انتخابات میں ووٹ دینے کی 

دیواس ایک ہی دن پر آ رہے ہیں۔ سٹی قبل از وقت ووٹ دینے والے تمام ووٹروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ پیشگی ووٹنگ کے  
 اور اپنے شہر کی تشکیل میں مدد دیں!"دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ ان کے لیے یہ سب سے زیادہ آسان ہے۔ شرکت کریں 

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

 

--30 

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://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voting-by-Proxy.aspx
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