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Kiểm tra Danh Sách Cử Tri để tiết kiệm thời gian vào Ngày Bỏ Phiếu 

BRAMPTON, ON (Ngày 7 tháng 9 năm 2022) – Thành Phố Brampton đang yêu cầu tất cả các 

cử tri đủ điều kiện đảm bảo rằng họ có tên trong Danh Sách Cử Tri. Các cử tri đủ điều kiện phải 
có trong Danh Sách Cử Tri để bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Thành Phố và Hội Đồng Trường Học năm 
2022 của Brampton.   
 
Quy trình này rất đơn giản. Truy cập trang web của Thành Phố, nhấp vào “Tôi có trong Danh Sách Cử 
Tri không? (Am I on the Voters’ List?)” và nhập tên, ngày sinh và địa chỉ của quý vị để kiểm tra xem quý 

vị có trong danh sách hay không. Quý vị có thể xác minh hoặc cập nhật thông tin của mình trực tuyến, 
hoặc đăng ký để được thêm nếu tên của quý vị không có trong danh sách. Đăng ký trực tuyến sẽ sẵn 
có cho đến 5 giờ chiều ngày 15 tháng 10. 
 
Các cử tri đủ điều kiện cũng có thể đến Văn Phòng Thư Ký Thành Phố tại Tòa Thị Chính để kiểm tra 
xem họ có trong Danh Sách Cử Tri hay không và hoàn thành Đơn Xin Sửa Đổi Biểu Mẫu Danh Sách 
Cử Tri, nếu được yêu cầu. Các cử tri cũng có thể hoàn thành biểu mẫu tại bất kỳ địa điểm Bỏ Phiếu 
Trước nào, hoặc vào Ngày Bỏ Phiếu. 
 
Quý vị đủ điều kiện bỏ phiếu nếu quý vị là Công Dân Canada, ít nhất 18 tuổi vào Ngày Bỏ Phiếu và cư 
trú tại Brampton (hoặc quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị là chủ sở hữu hoặc người thuê tài sản ở 
Brampton). 
 
Liên Kết 

• Kiểm tra xem quý vị có trong Danh Sách Cử Tri hay không 
• Tính đủ điều kiện của cử tri 
• Bỏ Phiếu tại Brampton năm 2022 

Trích Dẫn 

“Cho dù quý vị đã bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử trước hay quý vị vừa đủ 18 tuổi trước Thứ Hai, ngày 
24 tháng 10, điều quan trọng là phải kiểm tra xem quý vị có trong Danh Sách Cử Tri hay không. Danh 
Sách Cử Tri được cập nhật giúp tiết kiệm thời gian và cho phép quy trình bỏ phiếu suôn sẻ hơn đối với 
tất cả các cử tri Brampton.”  

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 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/AmIOnList.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/who-can-vote.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/Welcome.aspx


 

 

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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