
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء
  

 سکول بورڈ الیکشن کے لیے امیدواروں کی نامزدگیوں اور  وربرامپٹن میونسپل ا

 سے ہو رہا ہے  2022مئی   2کے اندراجات کا آغاز مورخہ  ینفریق ثالث مشتہر

  

کے برامپٹن میونسپل اینڈ اسکول بورڈ کے انتخابات  2022سٹی آف برامپٹن کا کلرک آفس  – (2022اپریل  26برامپٹن، آن )
 مئی سے کر رہا ہے۔ 2کے لیے امیدواروں کی نامزدگیوں اور تیسرے فریق کے مشتہر کے اندراجات کا آغاز بروز پیر، مورخہ 

 گی۔ بجے سے ختم ہو جائے 2 نکو د 2022اگست  19امیدواروں کی نامزدگی کی مدت 
 

 کو ختم ہو جائے گی۔  2022اکتوبر  21تیسرے فریق کے مشتہرین کے لیے رجسٹریشن کی مدت 
 

پر   ویب سائیٹ امیدواروں اور تیسرے فریق کے مشتہرین کے لیے عمومی ہدایات کے بارے میں ایک پریزینٹیشن سٹی کی 
 دستیاب ہے۔

 
 امیدواران 

 نامزدگیاں قبول کرے گا:نشستوں کے لیے سٹی درج ذیل 

 میئر  •
 ریجنل کونسلر •
 سٹی کونسلر •
 اسکول بورڈ ٹرسٹی برائے:  •

o   ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ پیل 
o  پیل کیتھولک ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ-ڈفرن   
o  ( کونسیل سکولیرے کیتھولیک مون ایونرConseil scolaire catholique MonAvenir ) 

( کے لیے  Conseil scolaire Viamondeسکول بورڈ کے ٹرسٹی، کونسیل سکولیرے ویامونڈے )سٹی آف مسی ساگا 
 نامزدگیوں کو قبول کرے گا۔امیدواروں کی 

 
  برامپٹن سٹی ہال میں سٹی کلرک کے دفتر میں دستیاب ہیں۔ آن الئن نامزدگی کے فارم اور امیدواروں کے لیے معلوماتی پیکج

تک ایام کار  4:30شام  – 8:30طور پر ذاتی طور پر )یا کسی ایجنٹ کے ذریعے( عمومی اوقات کار، صبح  فارم کو الزمی
تک بھرا جانا چاہیے۔ نامزدگی فارم داخل کرانے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے کی  2022اگست  19سے    2022مئی  2کے دوران 

ے اور جمع  کرانے کے لیے اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے  ضرورت ہو گی۔ مطلوبہ فارم، معلوماتی پیکج تک رسائی حاصل کرن
 پر جائیں۔  www.brampton.ca/BramptonVotes لیے براہ کرم

 
یبٹ، تصدیق شدہ  ( بصورت نقد رقم، ڈ100.00، دیگر تمام نشستوں کے لیے $200.00فارم بھرتے وقت، فیس )میئر کے لیے $

   نام اور قابل قبول پتے کا ثبوت درخواست دہندگان کو الزمی طور پر اپنے چیک یا منی آرڈر کے ذریعے ادا کی جا سکتی ہے۔
تمام اصلی دستاویزات قبول کی جائیں گی؛ فیکسز یا دیگر الیکٹرانی ورژنز کی اجازت نہیں ہے۔ تمام ممکنہ  فراہم کرنا ہو گا۔

کرنے سے پہلے اپنا  امیدواروں کو الیکشن کے مقاصد کے لیے کسی قسم کی مہم جوئی کا چندہ وصول کرنے یا فنڈ استعمال
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سکول بورڈ ٹرسٹی کے امیدواروں سے  الزمی طور پر جمع کروانا ہو گا۔ نامینیشن پیپر اور انڈورسمنٹ آف نامینیشن فارم 
 انڈورسمنٹ آف نامینیشن فارم جمع کروانے کا تقاضہ نہیں کیا جاتا۔ 

 
 تیسرے فریق کے مشتہرین 

یونین جو کسی امیدوار کی مہم چالنے، حمایت کرنے یا مخالفت کرنے کے لیے کسی کوئی بھی ایسا شخص، کارپوریشن یا ٹریڈ 
براڈ کاسٹ، تحریری، الیکٹرانی یا دیگر ذریعے سے اشتہار بازی کرنا چاہتا ہو، اسے الزمی طور پر سٹی کے ساتھ رجسٹر ہونا 

 ہو گا۔
 

مئی   2رجسٹریشنز  اور برامپٹن سٹی ہال میں سٹی کلرک کے دفتر میں دستیاب ہیں۔آن الئن رجسٹریشن فارم اور معلوماتی پیکجز  
ذریعے( جمع   تک ہفتے کے دنوں میں دفتری اوقات کے دوران ذاتی طور پر )یا ایجنٹ کے 2022اکتوبر  21سے  2022

کروانا الزمی ہے۔ رجسٹریشن کے کاغذات داخل کرانے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہو گی۔ مطلوبہ فارم، معلوماتی 
 پیکج تک رسائی حاصل کرنے اور جمع  کرانے کے لیے اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے براہ کرم

www.brampton.ca/BramptonVotes  پر جائیں۔ 

کوئی نمائندہ   پیش کرنے کی ضرورت ہو گی۔ اصل شناخت رجسٹریشن داخل کروانے والے شخص کو کاغذات جمع کراتے وقت
جو کسی کارپوریشن یا ٹریڈ یونین تیسرے فریق کے مشتہر کی جانب سے رجسٹر ہونا چاہتا ہو، اسے کارپوریشن یا ٹریڈ یونین 

تمام اصلی دستاویزات قبول کی جائیں گی؛ فیکس یا دیگر الیکٹرانی  کے نامزد اہلکار سے اجازت نامے کا خط فراہم کرنا چاہیے۔ 
ورژنز کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرے فریق کے مشتہرین کو الیکشن کے مقاصد کے لیے کسی قسم کی مہم جوئی کے لیے چندہ 

   ے۔وصول کرنے یا فنڈ استعمال کرنے سے پہلے اپنے رجسٹریشن کے کاغذات الزمی طور پر جمع کروانے ہوں گ
 

نامزد امیدواروں اور رجسٹر شدہ تیسرے فریق کے مشتہرین کی  فہرست کی باقاعدگی سے تجدید کی جاتی رہے گی اور یہ  
www.brampton.ca/BramptonVotes  پر دستیاب ہو گی۔ 

  

 اقتباس 
"سٹی کلرک کا دفتر تمام ممکنہ امیدواروں اور فریق ثالث مشتہرین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سازی 

کے برامپٹن میونسپل اور اسکول بورڈ کی انتخابی مہم کے دوران ان سے کیا توقع رکھی جائے، کے حوالے سے  2022اور 
اپنے کسی بھی سوال کے  یا  جائیںپر  brampton.ca/BramptonVotesلیے مزید معلومات کے  اپنے آپ کو واقف کریں 

 پر رابطہ کریں۔" bramptonvotes@brampton.ca پر یا  311لیے 

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

  

 
 

-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 ط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے پر مربو انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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