
 

 
 
 

 

Danh sách chính thức các ứng cử viên cho Cuộc Bầu Cử Thành Phố và Hội 
Đồng Trường Học năm 2022 của Brampton 

 

  

BRAMPTON, ON (Ngày 23 tháng 8 năm 2022) - Các đề cử cho Cuộc Bầu Cử Thành Phố và Hội Đồng 
Trường Học năm 2022 của Brampton đã khép lại tuần trước vào Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8. 
 
Danh sách chính thức của các ứng cử viên, do Thư Ký Thành Phố chứng nhận, có sẵn trên trang web 
của Thành phố tại www.brampton.ca/bramptonvotes. 
 
Được Bầu Chọn bởi Sự Tán Tụng 
 
Đạo Luật Bầu Cử Thành Phố, năm 1996, quy định rằng, nếu, vào lúc 4 giờ chiều ngày Thứ Hai sau 
Ngày Đề Cử, số ứng cử viên được chứng nhận cho một chức vụ bằng hoặc ít hơn số cần được bầu ra, 
Thư Ký sẽ ngay lập tức tuyên bố ứng cử viên đó hoặc các ứng cử viên được bầu chọn bằng sự tán 
tụng. Chỉ có một đề cử đã được tiếp nhận cho văn phòng của Ủy Viên Ủy Thác, Conseil scolaire 
Viamonde. Điều này khiến ứng cử viên thành công, Yvon Rochefort, được bầu bằng cách hình thức tán 
tụng.  
 
Điểm Nổi Bật 

• Cuộc Bầu Cử Thành Phố và Hội Đồng Trường Học năm 2022 sẽ diễn ra vào Thứ Hai, ngày 24 
tháng 10. Các giờ đi bỏ phiếu là từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. 

• Thông tin về địa điểm bỏ phiếu sẽ sẵn có trên trang web của Thành Phố vào tháng 9. 
• Nếu quý vị không thể bỏ phiếu vào ngày 24 tháng 10, hãy cân nhắc bỏ phiếu vào bất kỳ ngày 

nào trong số các ngày Bỏ Phiếu Sớm, cụ thể là ngày 7, 8, 9, 14 hoặc 15 tháng 10. Thông tin về 
Bỏ Phiếu Sớm sẽ có trên trang web của Thành Phố vào tháng 9. Bỏ Phiếu Sớm cũng là một lựa 
chọn tốt cho các thành viên của cộng đồng, những người có thể bận tổ chức lễ Diwali và Bandi 
Chhor Divas, mà rơi vào cùng ngày với Ngày Bỏ Phiếu năm nay. 

• Bỏ phiếu qua ủy nhiệm: Nếu quý vị là một cử tri Brampton đủ điều kiện không thể có mặt trong 
Ngày Bỏ Phiếu hoặc bất kỳ ngày nào trong các ngày Bỏ Phiếu Sớm, quý vị có thể chỉ định một 
cử tri Brampton đủ điều kiện khác bỏ phiếu thay cho quý vị. Bất kỳ người nào có tên trong Danh 
Sách Cử Tri hoặc đã được thêm vào Danh Sách Cử Tri đều có thể bỏ phiếu theo ủy nhiệm. 
Thông tin thêm về bỏ phiếu theo ủy nhiệm sẽ sớm có trên trang web của Thành Phố. 

• Dịch vụ Bỏ Phiếu Tại Nhà: Các cử tri đủ điều kiện đang phải ở trong nhà vì bị bệnh, thương tật 
hoặc khuyết tật có thể đăng ký bỏ phiếu bằng cách sử dụng dịch vụ Bỏ Phiếu Tại Nhà vào các 
ngày 11, 12 và 13 tháng 10. Những cuộc hẹn có giới hạn sẽ sẵn có cho những người đáp ứng 
các yêu cầu về tính đủ điều kiện. Thông tin thêm về dịch vụ và quy trình đặt hẹn sẽ sớm có trên 
trang web của Thành Phố. 

• Mang theo giấy tờ tùy thân (ID) của quý vị: Các cử tri phải mang theo một loại giấy tờ tùy thân có 
ghi tên và địa chỉ đủ tiêu chuẩn ở Brampton để bỏ phiếu. Tham khảo danh sách các giấy tờ 
được chấp nhận cho việc xác định danh tính trước khi đi bỏ phiếu. 

• Hãy nộp đơn ngay bây giờ để trở thành nhân viên phục vụ Cuộc Bầu Cử Cấp Thành Phố và hỗ 
trợ các chức năng hành chính cũng như dịch vụ khách hàng vào Ngày Bỏ Phiếu. Hơn 2.000 vị 
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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. 

• Dịch Vụ Quảng Cáo của Bên Thứ Ba: Các nhà quảng cáo bên thứ ba tiềm năng có thể đăng ký 
quảng cáo ở Brampton cho đến ngày 21 tháng 10. Thông tin về quảng cáo của bên thứ ba, các 
yêu cầu về tính đủ điều kiện và quy trình đăng ký sẵn có tại đây. 

  

Để biết thêm thông tin về Cuộc Bầu Cử Hội Đồng Thành Phố và Trường Học năm 2022, hãy truy 
cập www.brampton.ca/bramptonvotes. 
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