
 
 

 

 

 میرج سروسز میں توسیع کی جا رہی ہے اور کی جانب سے پیش کی جانے والیسٹی آف برامپٹن 
 زیادہ قابل رسائی بنایا جا رہا ہے انہیں

  

سے آغاز کرتے ہوئے سٹی آف برامپٹن اپنی میرج سروسز میں توسیع کر رہا ہے اور  2019یکم دسمبر  – (2019نومبر  4برامپٹن، آن )
  جا رہی ہیں۔ عمل میں الئیتبدیلیاں  اہم شادی سے متعلق خدمات میں

 شادی کے الئسنس

سے آغاز کرتے ہوئے، میرج الئسنس کے لیے درخواست دینے کی شناختی شرائط میں درج ذیل تبدیلیاں عمل میں الئی جا  2019یکم دسمبر 
 رہی ہیں:

لینِڈڈ امیگرینٹ ڈاکومنٹ کو شناخت کی بنیادی دستاویزات کے طور پر قبول کیا جائے گا جبکہ بنیادی  کنیڈا کی شہریت کا کارڈ اور .1
 بھی فراہم کرنا ہوں گی۔ نوعیت کی دیگر دستاویزات

دستاویز اور طالق کے سرٹیفیکیٹس کو انگریزی ترجمے کے بغیر ہی قبول کیا جائے گا۔  IDفرینچ کینیڈین جاری کردہ سرکاری  .2
 فرانسیسی زبان کی دیگر کسی بھی دستاویز کو مکمل انگریزی ترجمے کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا۔

رجسٹرار جنرل کے احکامات کی روشنی میں اور پورے صوبے میں رائج میونسپیلٹی طریقہ کار کے مطابق، پرووینشل ہیلتھ کارڈز  .3
 کارڈز کو میرج الئسنس کی درخواستوں کے ساتھ شناختی دستاویز کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ SINاور 

جاری کیے ہیں اور مئی تا اگست کے مصروف ترین مہینوں کے دوران روزانہ میرج الئسنس  2,852میں آج کے دن تک سٹی نے  2019
میرج الئسنس جاری کیے جاتے رہے ہیں۔ ان تبدیلیوں پر عمل درآمد ہونے کے بعد سٹی کی میرج سروسز ارد گرد کی دیگر  15کی بنیاد پر 

ہندگان کے لیے مزید قابل رسائی اور آسان بن جائے گا۔ یہ میونسپیلٹیوں کے مطابق ہو جائیں گی اور اس کا طریقہ کار ہمارے درخواست د
 تبدیلیاں رجسٹرار جنرل کے دفتر کی جانب سے متعین کردہ صوبائی سطح کی شرائط پر بھی پورا اترتی ہیں۔

 مالحظہ کریں۔ میرج الئسنز ویب سائیٹ شناختی دستاویزات کی تفصیلی فہرست کے بارے میں جاننے اور مزید معلومات کے لیے ہماری

 بروز منگل کی تقریبات! –ِسمپل سِوک ویڈنگ سیرمنی: نئی 

وہ شادی کی تقریبات کے لیے  سادہ قسم کی غیر مذہبی شادی کے خواہشمند ہوں وسے شروع ہونے کے بعد ایسے جوڑے ج 2020جنوری 
ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ میں منگل یا جمعرات کے دن کی ایک ِسمپل سِوک سیرمنی بُک کر سکتے ہیں تاہم، ِسمپل سِوک  2برامپٹن سٹی ہال، 

 سیرمنی جس میں چھ تک لوگ )بشمول دو گواہان( شرکت کر سکتے ہیں، کے لیے پیشگی بُکنگ کرانا بھی الزمی ہو گا۔

 ۔ہماری ویب سائیٹ مالحظہ کریں لیے ِسمپل سِوک سیرمنی کے بارے میں مزید معلومات کے
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 انگیجمنٹکوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Pages/Marriage-Licences.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Pages/Simple-civil-Ceremonies.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

