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Thành Phố Brampton tổ chức phiên họp thông tin cho các ứng cử viên của 
Cuộc Bầu Cử Thành Phố 

  

BRAMPTON, ON (ngày 31 tháng 3 năm 2022) - Các ứng cử viên tiềm năng của Cuộc Bầu Cử Hội 
Đồng Thành Phố và Trường Học Năm 2022 và nhà quảng cáo bên thứ ba được mời tham gia cùng với 
Thành Phố Brampton tại một phiên thông tin vào Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022, từ 7 đến 10 giờ 
tối. 

Phiên họp thông tin, được tổ chức với sự hợp tác của Bộ Nội Vụ và Nhà Ở Thành Phố, sẽ là một cuộc 
họp kết hợp trực tiếp và trực tuyến được tổ chức tại Phòng Hội Đồng ở Tòa Thị Chính Brampton. 

 
Phiên họp sẽ đưa ra thông tin tổng quan về các yêu cầu chính, bao gồm: 

• Tính đủ điều kiện và trách nhiệm của ứng cử viên và nhà quảng cáo bên thứ ba 
• Quy trình đề cử và đăng ký 
• Các nguồn tài chính của chiến dịch 
• Những ngày mốc sự kiện và nguồn lực chính 

Phiên họp này dành cho bất kỳ ai đang cân nhắc tranh cử với tư cách là một ứng cử viên hoặc đăng ký 
làm nhà quảng cáo bên thứ ba trong Cuộc Bầu Cử Hội Đồng Thành Phố và Trường Học của Brampton 
Năm 2022. Đăng ký cho phiên họp thông tin là bắt buộc. Để đăng ký tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến 
qua Webex, hãy truy cập brampton.ca/bramptonvotes. 
  

Thông tin nhanh 

• Thông tin về việc trở thành ứng cử viên hoặc nhà quảng cáo bên thứ ba có thể được tìm thấy 
tại đây 

• Thời gian đề cử ứng viên bắt đầu vào ngày 2 tháng 5 và kết thúc vào ngày 19 tháng 8 lúc 2 giờ 
chiều 

• Đăng ký làm nhà quảng cáo bên thứ ba mở vào ngày 2 tháng 5 và kết thúc vào ngày 21 tháng 
10 

• Ngày Bỏ Phiếu là ngày 24 tháng 10 
• Phiên thông tin tiếp theo cho các ứng cử viên được đề cử và các bên thứ ba đã đăng ký sẽ 

được tổ chức vào tháng 9 năm 2022 

 
Trích dẫn 
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"Phiên họp thông tin của Thành Phố, do Bộ Nội Vụ và Nhà Ở Thành Phố chủ trì, sẽ giúp các ứng cử 
viên tiềm năng hiểu rõ hơn về những gì được yêu cầu ở họ nếu họ chọn nộp đơn đề cử trong Cuộc 
Bầu Cử Hội Đồng Thành Phố và Trường Học Năm 2022, đồng thời giúp nhà quảng cáo bên thứ ba 
tiềm năng tìm hiểu về các yêu cầu đăng ký. Chúng tôi xin mời bất cứ ai quan tâm đến việc tìm hiểu 
thêm để đăng ký và tham gia với chúng tôi." 

- Peter Fay, Thư Ký Thành Phố và Viên Chức Phụ Trách Bầu Cử cho Cuộc Bầu Cử của Thành Phố 
Brampton Năm 2022 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 

 
LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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