
 

 

 
 
THÔNG CÁO KHẨN CẤP                     

  

Các đề cử ứng cử viên và đăng ký nhà quảng cáo bên thứ ba mở vào ngày 
2 tháng 5 

cho Cuộc Bầu Cử của Thành Phố Brampton và Hội Đồng Trường Học năm 
2022 

  

BRAMPTON, ON (ngày 26 tháng 4 năm 2022) – Văn Phòng Thư Ký Thành Phố Brampton sẽ 
bắt đầu tiếp nhận các đề cử ứng cử viên và đăng ký của nhà quảng cáo bên thứ ba cho Cuộc 
Bầu Cử của Thành Phố Brampton và Hội Đồng Trường Học năm 2022 vào Thứ Hai, ngày 2 
tháng 5. 

Thời gian đề cử cho các ứng cử viên kết thúc vào ngày 19 tháng 8 năm 2022 lúc 2 giờ chiều. 
 
Thời gian đăng ký cho các nhà quảng cáo bên thứ ba kết thúc vào ngày 21 tháng 10 năm 
2022. 
 
Bản trình bày về các nguyên tắc chung cho các ứng cử viên và nhà quảng cáo bên thứ ba có 
sẵn trên trang web của Thành Phố. 
 
Ứng Cử Viên 

Thành Phố sẽ chấp nhận các đề cử cho những văn phòng sau: 

• Thị Trưởng 
• Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực 
• Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố 
• Ủy Viên Quản Trị Hội Đồng Nhà Trường cho: 

o Hội Đồng Peel District School 
o Hội Đồng Dufferin-Peel Catholic District School   
o Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Thành Phố Mississauga sẽ chấp nhận các đề cử ứng cử viên cho Ủy Viên Quản Trị Hội Đồng 
Nhà Trường, Conseil scolaire Viamonde. 
 
Các biểu mẫu đề cử và gói thông tin cho các ứng cử viên có sẵn trực tuyến và tại Văn Phòng 
Thư Ký Thành Phố ở Tòa Thị Chính Brampton. Các mẫu đơn phải được nộp trực tiếp (hoặc 
bởi một đại lý) trong giờ hành chính thông thường, 8:30 sáng đến 4:30 chiều, vào các ngày 
trong tuần bắt đầu từ ngày 2 tháng 5 năm 2022 cho đến ngày 19 tháng 8 năm 2022. Cần có 
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một cuộc hẹn để nộp đơn đề cử. Vui lòng truy cập www.brampton.ca/BramptonVotes để truy 
cập các biểu mẫu, gói thông tin cần thiết, và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ. 
 
Tại thời điểm nộp hồ sơ, lệ phí ($200,00 cho Thị Trưởng, $100,00 cho tất cả các vị trí khác) 
phải nộp bằng tiền mặt, ghi nợ, séc chứng nhận hoặc chuyển tiền. Người nộp đơn phải cung 
cấp bằng chứng về tên và địa chỉ đủ điều kiện. Chỉ những tài liệu gốc mới được chấp nhận; 
fax hoặc các phiên bản điện tử khác không được phép. Tất cả các ứng cử viên tiềm năng phải 
nộp Giấy Đề Cử và biểu mẫu Xác Nhận Đề Cử trước khi nhận bất kỳ khoản đóng góp nào cho 
chiến dịch tranh cử hoặc chi tiêu bất kỳ khoản tiền nào cho mục đích bầu cử. Các ứng cử viên 
cho ủy viên quản trị hội đồng nhà trường không bắt buộc phải nộp mẫu đơn Xác Nhận Đề Cử. 
 
Nhà Quảng Cáo Bên Thứ Ba 
Bất kỳ cá nhân, tập đoàn hoặc tổ chức công đoàn nào muốn quảng cáo trên truyền hình, báo 
in, điện tử hoặc các phương tiện khác để thúc đẩy, ủng hộ hoặc phản đối một ứng cử viên, 
đều phải đăng ký với Thành Phố. 
 
Các mẫu đăng ký và gói thông tin có sẵn trực tuyến và tại Văn Phòng Thư Ký Thành Phố ở 
Tòa Thị Chính Brampton. Đăng ký phải được nộp trực tiếp (hoặc bởi một đại lý) trong giờ 
hành chính thông thường vào các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 2 tháng 5 năm 2022 cho 
đến ngày 21 tháng 10 năm 2022. Cần có một cuộc hẹn để nộp các giấy tờ đăng ký. Vui lòng 
truy cập www.brampton.ca/BramptonVotes để tiếp cận các biểu mẫu, gói thông tin cần thiết, 
và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ. 

Người nộp đơn đăng ký phải xuất trình giấy tờ tùy thân gốc tại thời điểm nộp đơn. Người đại 
diện muốn đăng ký thay mặt cho công ty hoặc công đoàn, thì nhà quảng cáo bên thứ ba phải 
cung cấp thư ủy quyền từ một viên chức được chỉ định của công ty hoặc công đoàn đó. Chỉ 
những tài liệu gốc mới được chấp nhận; fax hoặc các phiên bản điện tử khác không được 
phép. Các nhà quảng cáo bên thứ ba phải nộp giấy tờ đăng ký của họ trước khi nhận bất kỳ 
khoản đóng góp nào cho chiến dịch hoặc chi tiêu bất kỳ khoản tiền nào cho mục đích bầu cử.   
 
Danh sách các ứng cử viên được đề cử và các nhà quảng cáo bên thứ ba đã đăng ký sẽ 
được cập nhật thường xuyên và có sẵn tại www.brampton.ca/BramptonVotes. 
  

Trích Dẫn 
“Văn Phòng Thư Ký Thành Phố khuyến khích tất cả các ứng cử viên tiềm năng và các nhà 
quảng cáo bên thứ ba tự làm quen với quy định pháp lý và những gì mong đợi ở họ trong 
chiến dịch Bầu Cử của Thành Phố Brampton và Hội Đồng Nhà Trường năm 2022. Truy 
cập brampton.ca/BramptonVotes để biết thêm thông tin hoặc liên hệ với 311 
hoặc bramptonvotes@brampton.ca nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.” 

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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