ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்சி மற்றும் பள்ளி வாாிய தேர்ேல்களுக்கான தவட்பாளர்
தவட்பு மனு ோக்கல் ஆகஸ்ட் 19 ஆம் தேேி முடிகிறது

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 2, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்சி மற்றும் பள்ளிவாாிய தேர்ேலுக்காக
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தேர்ேல் அேிகாாி அலுவலகமானது, தவட்பாளர் மனு ோக்கல் சசய்ேல் மற்றும்
மூன்றாம் ேரப்பு விளம்பரோரர் பேிவு சசய்ேலல சோடர்ந்து ஏற்று வருகிறது. தவட்பாளர்களுக்கான
தவட்பு மனு ோக்கல் காலம் ஆகஸ்ட், 19, 2022 சவள்ளிக்கிழலம பிற்பகல் 2 மணியுடன் முடிகிறது.
மூன்றாம் ேரப்பு விளம்பரோரர்கள் பேிவு சசய்ேல், அக்தடாபர் 21, 2022 வலர சோடர்ந்து நலடசபறும்.
தவட்பாளர்கள் மற்றும் மூன்றாம் ேரப்பு விளம்பரோரர்களுக்கான சபாது வழிகாட்டுமுலறகள் பற்றிய
சசயல்முலற விளக்கம் நகாின் வலலத்ேளத்ேில் கிலடக்கிறது
தவட்பாளர்கள்
பின்வரும் பேவிகளுக்கான தவட்பு மனுக்கலள நகரம் ஏற்றுக்சகாள்கிறது:
• தமயர்
• பிராந்ேிய கவுன்சிலர்
• நகர கவுன்சிலர்
• கீழ்கண்டவற்றுக்கான பள்ளிவாாிய அறங்காவலர்கள்:
o பீல் மாவட்ட பள்ளி வாாியம்
o டஃபாின்-பீல் கத்தோலிக்க மாவட்ட பள்ளி வாாியம்
o Conseil scolaire catholique MonAvenir

மிஸ்ஸிஸ்ஸாகா நகரமும் ேனது பள்ளி வாாிய அறங்காவலர் மற்றும் Conseil scolaire Viamonde க்காக
தவட்பாளர் மனுக்கலள ஏற்றுக்சகாள்கிறது.
விண்ணப்பப் படிவங்கள் மற்றும் தவட்பாளர்களுக்கான ேகவல் சோகுப்புகள் ஆன்லலனிலும் ,
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்றத்ேில் சசயல்படும் நகர தேர்ேல் அேிகாாி அலுவலகத்ேிலும் கிலடக்கும். முன்
பேிவின் தபாில், ஆகஸ்ட் 18, 2022 வலர வழக்கமான அலுவலக தநரங்களில், தநாில் (அல்லது முகவர்
மூலமாக) படிவங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட தவண்டும். தவட்புமனுத் ோக்கல் சசய்வேற்கான கலடசி நாளான
ஆகஸ்ட் 19, சவள்ளிக்கிழலமயன்று உங்கள் படிவங்கலளத் ோக்கல் சசய்யத் ேிட்டமிட்டால், முன்பேிவு

தேலவயில்லல. ஆகஸ்ட் 19, 2022 ஆகிய இந்ே நாளில் மட்டும் முேலில் வரும் விண்ணப்போரர்களுக்கு
முன்னுாிலம என்ற அடிப்பலடயில் தசலவ வழங்கப்படும். ஆகஸ்ட் 19, 2022 அன்று ோக்கல்
சசய்வேற்கான தநரம் காலல 9 மணி முேல் மேியம் 2 மணி வலர மட்டுதம. தேலவயான படிவங்கள்,
ேகவல்கலளக் சகாண்ட சோகுப்பு, மற்றும் தவட்பு மனு ோக்கல் சசய்வேற்கான முன்பேிவு, ஆகியலவ
பற்றி அறிய வருலக ேரவும்: www.brampton.ca/BramptonVotes .
ோக்கல் சசய்யும் சமயத்ேில் சராக்கம், வரவு லவத்ேல், சான்றளிக்கப்பட்ட காதசாலல அல்லது பண
ஆலண மூலம் கட்டணம், (தமயருக்கு $200.00, மற்ற எல்லா பேவிகளுக்கும் $100.00) கட்டணம் சசலுத்ே
தவண்டும். விண்ணப்போரர்கள் சபயர் மற்றும் ேகுேிசபறும் முகவாிக்கான ஆோரத்லே வழங்க தவண்டும்.
அசல் ஆவணங்கள் மட்டுதம ஏற்றுக்சகாள்ளப்படும்; சோலலநகல் அல்லது பிற மின்னணு பேிப்புகள்
அனுமேிக்கப்படாது. ஒரு தவட்பாளர் தவட்புமனு ோக்கல் சசய்வேற்கு முன்னோகதவ ஒரு
பிரச்சாரத்ேிற்காக பணத்லே சசலவிடதவா அல்லது பணத்லேப் சபறதவா கூடாது.
மூன்றாம் ேரப்பு விளம்பரோரர்கள்
ஒலி/ஒளிபரப்பு சசய்ேல், அச்சிடுேல், மின்னணு அல்லது பிற ஊடகம் வாயிலாக ஒரு தவட்பாளருக்காக
விளம்பரம் சசய்ய, ஆேரவு தேட அல்லது எேிர்க்க விரும்பும் எந்ே ஒரு ேனி நபர், சபருநிறுவனம் அல்லது
சோழிலாளர் சங்கங்களும் நகாில் பேிவு சசய்ோக தவண்டும்.
பேிவு சசய்ேலுக்கான படிவங்கள் மற்றும் விளம்பரோரர்களுக்கான ேகவல் சோகுப்புகள் ஆன்லலனிலும் ,
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்றத்ேில் சசயல்படும் நகர தேர்ேல் அேிகாாி அலுவலகத்ேிலும் கிலடக்கும். பேிவு
சசய்ேலானது, அக்தடாபர் 21, 2022 வலர வழக்கமான அலுவலக தநரங்களில் தநாில் (அல்லது முகவர்
மூலமாக) பேிவு சசய்யப்பட தவண்டும். பேிவு சசய்ேலுக்கான ஆவணங்கலளத் ோக்கல் சசய்வேற்கு
முன்பேிவு சசய்வது அவசியம். தேலவயான படிவங்கள், ேகவல்கள் சகாண்ட சோகுப்பு, மற்றும் தவட்பு
மனு ோக்கல் சசய்வேற்கான முன்பேிவு, ஆகியலவ பற்றி அறிய www.brampton.ca/BramptonVotes க்கு
வருலக ேரவும்:
பேிவு சசய்ேலுக்காக ஆவணங்கலளத் ோக்கல் சசய்யும் நபர், அந்ேச் சமயத்ேில் அசல் அலடயாளத்லே
சமர்ப்பிக்க தவண்டும். சபருநிறுவனம் அல்லது சோழிற்சங்க மூன்றாம் ேரப்பு விளம்பரோரர் சார்பாக
பேிவு சசய்ய விரும்பும் பிரேிநிேியிடதமா, நிறுவனம் அல்லது சோழிற்சங்கத்ேின் நியமிக்கப்பட்ட
அேிகாாியிடமிருந்தோ சபற்ற அங்கீகார கடிேத்லே வழங்க தவண்டும். அசல் ஆவணங்கள் மட்டுதம
ஏற்றுக்சகாள்ளப்படும்; சோலலநகல் அல்லது பிற மின்னணு பேிப்புகள் அனுமேிக்கப்படாது. மூன்றாம்
ேரப்பு விளம்பரோரர் ேங்கள் பேிவு சசய்ேலுக்கான ஆவணங்கலள ோக்கல் சசய்வேற்கு முன் ஒரு
பிரச்சாரத்ேிற்காக பணத்லே சசலவிடதவா அல்லது பணத்லே சபறதவா கூடாது.
நியமனம் சசய்யப்பட்ட தவட்பாளர்கள் மற்றும் பேிவு சசய்துசகாண்ட மூன்றாம் ேரப்பு விளம்பரோரர்கள்

விவரம் அடங்கிய பட்டியல் அவ்வப்தபாது புதுப்பிக்கப்படுகிறது மற்றும்
www.brampton.ca/BramptonVotes இல் கிலடக்கிறது.
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