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Kêu gọi cư dân Brampton làm việc trong Cuộc Bầu Cử Thành Phố vào 
tháng 10 năm 2022 

 
BRAMPTON, ON (16 tháng 6 năm 2022) - Bắt đầu từ ngày 17 tháng 6, công chúng có thể 
đăng ký để trở thành nhân viên phụ trách Cuộc Bầu Cử Thành Phố và hỗ trợ các chức năng 
hành chính cũng như dịch vụ khách hàng vào Ngày Bỏ Phiếu, 24 tháng 10. Hơn 2.000 vị trí 
hiện sẵn có. Ưu tiên sẽ được dành cho cư dân Brampton từ 18 tuổi trở lên. 

Đây là cơ hội tuyệt vời để đạt được các kỹ năng mới, làm quen với nhân viên Thành Phố và 
kết nối với cộng đồng của quý vị. Có một số vị trí có sẵn và mô tả công việc chi tiết sẽ sẵn có 
tại www.brampton.ca/bramptonvotes vào ngày 17 tháng 6. 

Ghé thăm nhóm Bầu Cử tại sự kiện Brampton Tôn Vinh Pride ở Quảng Trường Garden vào 
Chủ Nhật, ngày 19 tháng 6! Ghé qua ki-ốt nằm đối diện đài phun nước Lorna Bissell để được 
nhân viên giải đáp thắc mắc của quý vị và nộp hồ sơ ngay tại chỗ. 

Thông tin nhanh 

• Những ai quan tâm có thể đăng ký trực tuyến tại www.brampton.ca/bramptonvotes bắt 
đầu từ ngày 17 tháng 6. 

• Đơn đăng ký bản cứng sẽ có sẵn tại Văn Phòng Thư Ký Thành Phố ở Tòa Thị Chính, 2 
Wellington Street West, bắt đầu từ ngày 17 tháng 6. 

• Văn Phòng Thư Ký Thành Phố mở cửa các ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 4:30 
chiều. 

• Những người được bổ nhiệm sẽ được thông báo vào tháng 9 năm 2022, và sẽ phải 
cam kết đào tạo từ hai đến ba giờ, bao gồm cả đánh giá trên lớp và tài liệu, trước ngày 
24 tháng 10 và sẽ làm việc tối đa 14 giờ vào ngày 24 tháng 10. 

• Các vị trí để bỏ phiếu trước cũng có sẵn. Bỏ phiếu trước sẽ diễn ra vào các ngày 7, 8, 
9, 14 và 15 tháng 10. 

• Đào tạo và thù lao sẽ được cung cấp. 
• Kinh nghiệm trước đây và các kỹ năng máy tính được ưu tiên. 

Trích dẫn 

 
“Với cơ sở cử tri đủ điều kiện là hơn 350.000, sự hỗ trợ của các nhân viên Bầu Cử là rất quan 
trọng trong việc điều hành hiệu quả Cuộc Bầu Cử Thành Phố. Bất cứ ai có tinh thần phục vụ 
đều được hoan nghênh ứng tuyển. Cho dù quý vị là một sinh viên muốn tìm hiểu thêm về 
chính quyền thành phố, một người mới đến Brampton muốn tích lũy kinh nghiệm địa phương 
hay một cư dân muốn cống hiến cho cộng đồng của mình, đều có cơ hội dành cho quý vị!” 

https://www.brampton.ca/bramptonvotes
http://www.brampton.ca/bramptonvotes


 

 

- 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 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 
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