
 

 
 

 

 

اگست کو   19برامپٹن میونسپل اور اسکول بورڈ کے انتخابات کے لیے امیدواروں کی نامزدگی کا عمل  2022
 ہو رہا ہے۔ اختتام پذیر

  

کے لیے برامپٹن میونسپل اینڈ اسکول بورڈ کے انتخابات کے لیے  2022سٹی آف برامپٹن کا کلرک آفس نے  –  (2022اگست   2برامپٹن، آن )
امیدواروں کی نامزدگیوں اور فریق ثالث کے مشتہرین کے اندراجات کا عمل جاری رکھا ہوا ہے۔ امیدواروں کی نامزدگی کی مدت بروز 

 بجے سے ختم ہو جائے گی۔  2کو دوپہر  2022اگست  19جمعہ، 
 

 تک جاری رہے گی۔ 2022اکتوبر  21لیے رجسٹریشن کی مدت بروز جمعہ تیسرے فریق کے مشتہرین کے 
 

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

 امیدواران 
 سٹی درج ذیل عہدوں میں نامزدگیاں قبول کر رہا ہے:

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

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

( کے لیے امیدواروں کی Conseil scolaire Viamondeاسکول بورڈ کے ٹرسٹی، کونسیل سکولیرے ویامونڈے )  سٹی آف مسی ساگا
 نامزدگیاں قبول کر رہا ہے۔ 

 
طور پر اور برامپٹن سٹی ہال میں سٹی کلرک کے دفتر میں دستیاب ہیں۔   آن الئننامزدگی کے فارم اور امیدواروں کے لیے معلوماتی پیکج  

تک باقاعدہ دفتری اوقات کے دوران بذریعہ مالقات، ذاتی طور پر )یا ایجنٹ کے ذریعے( جمع کرائے جانے چاہیں۔  2022اگست  18فارم 
کو اپنے فارم جمع کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ کو  2022، 19معہ، اگست  اگر آپ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے آخری دن، ج

اگست    19کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ امیدواروں کو صرف اس دن پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر خدمات فراہم کی جائیں گی۔  
مطلوبہ فارم، معلوماتی پیکج تک رسائی حاصل کرنے اور  بجے تک ہوں گے۔  2بجے سے دوپہر  9کو فائل کرنے کے اوقات صبح  2022

 پر جائیں۔  www.brampton.ca/BramptonVotes جمع  کرانے کے لیے اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے براہ کرم
 

( بصورت نقد رقم، ڈیبٹ، تصدیق شدہ چیک یا منی  100.00دیگر تمام نشستوں کے لیے $ ،  200.00فارم بھرتے وقت، فیس )میئر کے لیے $
صرف  فراہم کرنا ہو گا۔  نام اور قابل قبول پتے کا ثبوت درخواست دہندگان کو الزمی طور پر اپنے آرڈر کے ذریعے ادا کی جا سکتی ہے۔ 

اصل دستاویزات قبول کی جائیں گی؛ فیکس یا دیگر الیکٹرانک ورژن کی اجازت نہیں ہے.. کوئی بھی امیدوار کاغذات نامزدگی داخل کرنے  
  مہم پر نہ تو کوئی پیسہ خرچ کرسکتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی رقم وصول کر سکتا ہے۔  سے پہلے کسی

 
 تیسرے فریق کے مشتہرین

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

 
تک   2022اکتوبر   21فارم  ہال میں سٹی کلرک کے دفتر میں دستیاب ہیں۔اور برامپٹن سٹی  آن الئنرجسٹریشن فارم اور معلوماتی پیکجز  

باقاعدہ دفتری اوقات کے دوران بذریعہ مالقات، ذاتی طور پر )یا ایجنٹ کے ذریعے( جمع کرائے جانے چاہیں۔ رجسٹریشن کے کاغذات داخل  
ج تک رسائی حاصل کرنے اور جمع  کرانے کے لیے  کرانے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہو گی۔ مطلوبہ فارم، معلوماتی پیک
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 پر جائیں۔  www.brampton.ca/BramptonVotes اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے براہ کرم 
 

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

سے اجازت نامے کا خط فراہم کرنا چاہیے۔ تمام اصلی دستاویزات قبول کی جائیں گی؛ فیکس یا دیگر الیکٹرانی ورژنز کی اجازت نہیں ہے۔  
ا مشتہر اپنے رجسٹریشن کے کاغذات داخل کرنے سے پہلے نہ تو کسی مہم پر پیسہ خرچ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے فریق ثالث ک 

  کوئی رقم وصول کر سکتا ہے۔ 
 

نامزد امیدواروں اور رجسٹر شدہ تیسرے فریق کے ایڈورٹائزرز کی فہرست کی باقاعدگی سے تجدید کی جائے گی اور یہ  
www.brampton.ca/BramptonVotes  پر دستیاب ہے۔ 
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 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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