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Cư dân Brampton được khuyến khích kiểm tra thông tin chi tiết trên voterlookup.ca của MPAC  

 
BRAMPTON, ON (ngày 14 tháng 4 năm 2022) - Chỉ còn chưa đầy 200 ngày nữa là đến Cuộc Bầu Cử 
Hội Đồng Thành Phố và Trường Học năm 2022 của Brampton vào tháng 10 sắp tới, đã đến lúc bắt đầu 
lên kế hoạch bỏ phiếu. Thành Phố Brampton khuyến khích cư dân truy cập voterlookup.ca để đảm bảo 
rằng mình đã được đưa vào Danh Sách Cử Tri Sơ Bộ và rằng tất cả thông tin của bản thân là chính 
xác.  
 
Tổng Công Ty Đánh Giá Tài Sản Thành Phố (Municipal Property Assessment Corporation, MPAC) duy 
trì Danh Sách Cử Tri Sơ Bộ, được sử dụng để chuẩn bị Danh Sách Cử Tri cho cuộc bầu 
cử. Voterlookup.ca là một dịch vụ trực tuyến dễ sử dụng do MPAC cung cấp.  
 
Điểm Nổi Bật: 
 

• Một cử tri đủ điều kiện trong Cuộc Bầu Cử Hội Đồng Thành Phố và Trường Học năm 2022 của 
Brampton là người từ 18 tuổi trở lên, là công dân Canada và cư dân của Brampton, hoặc là chủ 
sở hữu tài sản hoặc người thuê nhà ở Brampton hoặc vợ/chồng của chủ sở hữu hoặc người 
thuê nhà. 

• Để xác nhận rằng thông tin của quý vị được ghi lại chính xác cho Cuộc Bầu Cử Thành Phố sắp 
tới, hãy truy cập voterlookup.ca và nhập thành phố, họ tên, ngày sinh và địa chỉ cơ sở tài sản 
của quý vị hoặc mã số trong sổ ghi đánh giá tài sản. 

• Ngay cả khi quý vị đã nằm trong Danh Sách Cử Tri của Cuộc Bầu Cử Thành Phố trước đây, 
hãy kiểm tra danh sách ngay bây giờ để xác minh rằng thông tin chi tiết của quý vị là chính xác. 

• Nếu quý vị mới 18 tuổi trong vài năm qua, mới chuyển đến hoặc chuyển trong phạm vi 
Brampton hoặc là một công dân Canada mới, hãy cập nhật thông tin của quý vị 
trên voterlookup.ca. 

• Năm nay, cuộc bầu cử cấp tỉnh bang cũng sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 6. Người dân được 
khuyến khích kiểm tra danh sách cử tri của tỉnh bang tại eregistration.elections.on.ca để xác 
nhận hoặc cập nhật thông tin của mình. 

 
Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập voterlookup.ca hoặc liên hệ với MPAC theo số 1.866.296.6722 hoặc 
TTY 1.877.889.6722. 
 
 
Trích Dẫn 
 
“Việc xác nhận thông tin của quý vị là chính xác trên voterlookup.ca của MPAC là bước quan trọng đầu 
tiên để quý vị sẵn sàng bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Hội Đồng Thành Phố và Trường Học năm 2022 
của Brampton. Những cử tri đủ điều kiện có thể đảm bảo thông tin của họ trong danh sách được cập 
nhật và chính xác để giúp tiết kiệm thời gian tại địa điểm bỏ phiếu của họ vào Ngày Bỏ Phiếu.” 

- Peter Fay, Thư Ký Thành Phố và Viên Chức Kiểm Phiếu và Công Bố Kết Quả, Thành Phố 
Brampton 
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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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