
 

 
 

 

 

 میونسپل اور اسکول بورڈ انتخابات کے لیے  2022برامپٹن کے 
 امیدواروں کی باضابطہ فہرست 

  

  19میونسپل اور اسکول بورڈ کے انتخابات کے لیے نامزدگی گزشتہ ہفتے بروز جمعہ  2022برامپٹن کے  – (2022اگست   23برامپٹن، آن )
 اگست کو بند ہو گئی تھیں۔ 

 
پر  www.brampton.ca/bramptonvotesپر  سٹی کی ویب سائیٹسٹی کلرک کی جانب سے مصدقہ امیدواروں کی باضابطہ فہرست 

 دستیاب ہے۔ 
 

 خاببال مقابلہ انت 
 

بجے تک کسی عہدے کے لیے مصدقہ   4، کے مطابق اگر نامزدگی کے دن کے بعد آنے والے پیر کے دن شام 1996میونسپل الیکشنز ایکٹ  
ہ قرار امیداروں کی تعداد انتخابی نشستوں کی تعداد کے برابر یا کم ہو، تو کلرک کو فورا ایسے امیدوار یا امیدواروں کو بال مقابلہ منتخب شد

کے ٹرسٹی کے دفتر کے لیے صرف ایک نامزدگی موصول ہوئی ہے۔ لٰہذا یہاں پر کامیاب   Conseil scolaire Viamondeچاہیے۔  دینا
  ( کو بال مقابلہ منتخب کر لیا گیا ہے۔Yvon Rochefortامیدوار، ویون روچفورٹ )

 
 سرخیاں شہ 

اکتوبر کو منعقد ہوں گے۔ ووٹ دینے کے اوقات صبح    24بروز پیر، مورخہ  2022میونسپل اور اسکول بورڈ کے انتخابات برائے   •
 بجے تک ہوں گے۔  8تا رات  10

 ووٹنگ کے مقام کی معلومات سٹی کی ویب سائیٹ پر ستمبر میں دستیاب ہوں گی۔  •
سے کسی ایک پر  اکتوبر کو ایڈوانس ووٹنگ کے دنوں میں 15یا  14، 8،9، 7اکتوبر کو ووٹ نہیں دے سکتے، تو  24اگر آپ   •

ووٹ دینے کا سوچیں۔ ایڈوانس ووٹنگ کے مقام کی معلومات سٹی کی ویب سائیٹ پر ستمبر میں دستیاب ہوں گی۔ ایڈوانس ووٹنگ  
ہیں، جو اس سال ووٹنگ کے دن   ےدیوالی اور بندی چھور دیواس مناتکمیونٹی کے ایسے اراکین کے لیے بھی اچھا انتخاب ہے، جو  

 پر ہی آتے ہیں۔
اکسی ووٹنگ: اگر آپ ایک اہل برامپٹن ووٹر ہیں، جو ووٹنگ کی تاریخوں یا ایڈوانس ووٹنگ کی کسی بھی تاریخ پر نہیں آ  پر  •

سکتے، تو آپ اپنی جانب سے ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے اہل برامپٹن ووٹر کو مقرر کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص، جس  
میں شامل کیا گیا ہو، پراکسی کے ذریعے ووٹ دے سکتا ہے۔ پراکسی ووٹنگ کے  کا نام ووٹرز لسٹ میں ہو یا جسے ووٹرز لسٹ 

 متعلق مزید معلومات جلد ہی سٹی کی ویب سائیٹ پر دستیاب ہوں گی۔ 
اکتوبر کو ہوم   13اور   12، 11ہوم ووٹنگ سروس: اہل ووٹرز، جو بیماری، چوٹ یا معذوری کی وجہ سے گھر میں محدود ہیں،   •

ووٹنگ سروس کے ذریعے ووٹ دینے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اہلیت کی شرائط پر پورا اترنے والوں کے لیے محدود  
ائنٹمنٹ کے عمل کے متعلق مزید معلومات جلد ہی سٹی کی ویب سائیٹ پر دستیاب  اپوائنٹمنٹس دستیاب ہوں گی۔ اس سروس اور اپو

 ہوں گی۔ 
اپنی آئی ڈی الئیں: ووٹرز کو ووٹ دینے کے لیے اپنا نام اور اہلیت واال برامپٹن کا پتہ ظاہر کرنے والی کوئی شناختی دستاویز ساتھ   •

 کی فہرست مالحظہ کریں۔  قابل قبول دستاویزات النی ہو گی۔ ووٹ دینے سے پہلے اپنی شناخت کی
میونسپل الیکشن ورکر بننے اور ووٹنگ کے دن پر انتظامی اور کسٹمر سروس کے افعال میں مدد دینے کے لیے ابِھ درخواست   •

سال یا اس سے زیادہ عمر کے برامپٹن کے رہائشیوں کو ترجیح دی جائے گی۔ نئی   18سے زیادہ آسامیاں خالی ہیں۔  2,000دیں۔  
 ہچاننے اور اپنی کمیونٹی سے مربوط ہونے کا یہ سنہری موقع ہے۔ مہارتیں حاصل کرنے، سٹی کے عملہ کو پ 

اکتوبر تک رجسٹریشن جمع کروا  21فریق ثالث کی تشہیر: فریق کے ممکنہ ایڈورٹائیزرز برامپٹن میں تشہیر کرنے کے لیے  •
 دستیاب ہیں۔   یہاںسکتے ہیں۔ فریق ثالث کی تشہیر کی اہلیت کے تقاضوں اور رجسٹریشن کے عمل کے متعلق معلومات 

  

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca/bramptonvotes شن کے متعلق مزید معلومات کے لیےمیونسپل اور اسکول بورڈ الیک 2022

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Pages/candidateListing.aspx
https://www.brampton.ca/bramptonvotes
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/bramptonvotes
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 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

