
 

 
 
 

 

Các đề cử ứng cử viên cho Cuộc Bầu Cử của Thành Phố Brampton và Hội 
Đồng Trường Học năm 2022 sẽ khép lại vào ngày 19 tháng 8 

  

BRAMPTON, ON (ngày 2 tháng 8 năm 2022) – Văn Phòng Thư Ký Thành Phố Brampton vẫn tiếp tục 
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. Thời gian đề cử cho các ứng cử viên kết 
thúc vào Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2022 lúc 2 giờ chiều. 
 
Thời gian đăng ký cho các nhà quảng cáo bên thứ ba sẽ tiếp diễn cho đến hết ngày 21 tháng 10 năm 
2022. 
 
Bản trình bày về các nguyên tắc chung cho những ứng cử viên và nhà quảng cáo bên thứ ba có sẵn 
trên trang web của Thành Phố. 
 
Ứng Cử Viên 
Thành Phố hiện đang 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 hiện đang 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 biểu mẫu phải được nộp theo lịch hẹn, đến trực tiếp (hoặc 
bởi một đại lý), trong giờ hành chính thông thường cho đến hết ngày 18 tháng 8 năm 2022. Không cần 
đặt lịch hẹn nếu quý vị dự định nộp các biểu mẫu của mình vào ngày hạn cuối cùng nộp đơn đề cử, 
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2022. Các ứng cử viên sẽ chỉ được phục vụ trên cơ sở ai đến trước 
được phục vụ trước vào ngày này. Giờ nộp đơn vào ngày 19 tháng 8 năm 2022 là từ 9 giờ sáng đến 2 
giờ chiều. 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; phiên bản qua fax hoặc các 
phiên bản điện tử khác không được phép. Một ứng cử viên không được chi tiền hoặc nhận tiền cho một 
chiến dịch trước khi họ nộp Giấy Đề Cử.  
 
Nhà Quảng Cáo Bên Thứ Ba 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Acceptable%20Forms%20of%20Identification%20for%20Proof%20of%20Name%20and%20Address.pdf


 

 

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 cho đến hết 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 truy cập 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; phiên bản qua fax hoặc các phiên bản điện tử khác không được phép. Nhà quảng cáo bên 
thứ ba không được chi tiền hoặc nhận tiền cho một chiến dịch trước khi họ nộp giấy đăng ký.   
 
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. 
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LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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