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 بلدیاتی انتخابات کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی آج کھلیں گے 

کے میونسپل الیکشن کے لیے میئر، وارڈ/ ریجنل کونسلر اور اسکول بورڈ ٹرسٹی کے عہدوں کے لیے نامزدگی کی مدت   2022
 تک قبول کیے جائیں گے۔  بجے 2بروز جمعہ کو دوپہر  2022اگست    19  آج سے شروع ہو رہی ہے۔ نامزدگی فارم

mississaugavotes.ca/for-نے کے لیے فارم آن الئن دستیاب ہیں یا آپ انہیں سٹی کلرک کے دفتر سے لی
candidate-a-candidates/become/    پر   905-615-3389یا   اپنی اپوائنٹمنٹ کا وقت بھی بک کر سکتے ہیںپر جا کر

  کال کر سکتے ہیں۔

کو درج ذیل تمام شرائط کو پورا کرنا   کونسل )میئر یا وارڈ/ ریجنل کونسلر( کے لیے انتخاب لڑنے کے لیے، امیدوار  میونسپل
  ضروری ہے:

  کینیڈا کا شہری ہو  •
  سال ہو 18کم از کم عمر   •
مسی ساگا شہر کا رہائشی ہو یا مسی ساگا میں جائیداد کا مالک یا کرایہ دار ہو یا شہر میں کسی جائیداد کے مالک یا    •

 ہو  حیاتکرایہ دار کا/کی شریک 
•  Municipal Elections Act, 1996 تحت یا کسی دوسری قانونی صورت میں اس پر کوئی پابندی نہ ہو کے  

  
  اسکول بورڈ ٹرسٹی کے انتخاب لڑنے کے لیے امیدوار کو درج ذیل تمام شرائط پر پورا اترنا الزمی ہے:

  کینیڈا کا شہری ہو •

  سال ہو 18کم از کم عمر  •

 ہے ی کا اطالق ہوتا بورڈ کے دائرہ اختیار کے اس عالقے کا رہائشی ہو جس پر نامزدگ  •

• Municipal Elections Act, 1996 تحت یا کسی دوسری قانونی صورت میں اس پر کوئی پابندی   کے
  نہ ہو

 -کرتا ہو )مثال کے طور پر اسکول بورڈ کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے کسی دوسری قابلیت کو پورا  •
       رومن کیتھولک ہونا یا فرانسیسی زبان کے حقوق رکھنا(

  
امیدوار بننے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے مفید معلومات یہاں پر دستیاب  

 candidate/-a-candidates/become-https://mississaugavotes.ca/for ہے:
  

عنی الیکٹرانک  ہیں: ی نے پر، امیدواروں کے پاس اپنے نامزدگی فارم جمع کروانے کے لیے دو اختیارات موجود ہوتےجا ہو ی تیار 
 امیدواروں کو درج ذیل ضرورت ہوتی ہے: کے لیے  طور پر یا ذاتی طور پر۔ دونوں اختیارات

 نامزدگی پیکج مکمل کریں۔        .1
کسی الیکشن آفیسر سے ورچوئل طور پر یا ذاتی طور پر ملنے اور اپنا مکمل شدہ نامزدگی پیکج جمع کروانے کے لیے         .2

Book an appointment  پر بھی کال کر سکتے ہیں(۔  905-615-3389پر جائیں )امیدوار 
 اسکول بورڈ ٹرسٹی کے لیے(۔  100وارڈ/ ریجنل کونسلرز کے لیے اور $  100میئر کے لیے، $  200نامزدگی کی فیس )$      .3
  

  میونسپل الیکشن کے بارے میں عمومی معلومات کے لیے 2022امیدوار بننے کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے یا  
mississaugavotes.ca  یا مالحظہ کریں(VOTE (8683-615-905 پر کال کریں۔  
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https://mississaugavotes.ca/for-candidates/become-a-candidate/
https://mississaugavotes.ca/for-candidates/become-a-candidate/
https://www.ontario.ca/laws/statute/96m32
https://www.ontario.ca/laws/statute/96m32
https://mississaugavotes.ca/for-candidates/become-a-candidate/
https://reservation.frontdesksuite.com/mississauga/clksecrs/Home/Index?Culture=en&PageId=842ec528-ee9d-4755-bb96-0ff53049653a&ButtonId=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://mississaugavotes.ca/home
https://mississaugavotes.ca/home
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  میڈیا کنٹیکٹ:

  سٹی آف مسی ساگا میڈیا ریلیشنز 
 media@mississauga.ca 

905-615-3200, ext. 5232  
TTY: 905-896-5151  
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