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குறிச்ி மாறறங்கள்
2018 இன் மாநகரத் தேரேலுக்கு குறிச்ி எல்லைகளில மாறறஙகள் காணப்படுகின்றன. இமமாறறஙகள் 2018 
ேிச்ம்பர 1 இல ்்்பயின் காலைம சோடஙகும த்பாது ந்டமு்றக்கு வரும. குறிச்ி எல்லை மாறறஙகள் மிக 
நன்றாக விஙகிக் சகாள்ள நீஙகள் ச்யயக்கூடியன:

•  நீஙகள் வாக்களிக்கப த்பாகும குறிச்ி்யச ்ரி ்பாரக்கவும உஙகளது குறிச்ிக்காகப த்பாட்டியிடுதவார 
யாவசரன அறியவும MyVote (toronto.ca/elections/myvote) ஐப ்பயன்்படுத்துஙகள்

•  குறிச்ி வ்ர்படஙக்ளயும வாக்களிபபு இடஙக்ளயும ்பாருஙகள்

toronto.ca/elections எமது வ்லைத்ேளத்துக்குச ச்லவேன் அலலைது 416-338-1111 இல எம்ம அ்ைப்பேன் மூலைம 
வி்பரஙக்ளக் கண்டு சகாள்ளலைாம.

MyVote
உஙகளுக்குத் தே்வயான யாவற்றயும MyVote சகாண்டுள்ளது. MyVote இல 
சோடஙக, உஙகளது சராறன்தரா முகவரி்ய உள்ளிடுவதுடன்:

•  உஙகளது குறிச்ி்யயும வ்ர்படத்்ேயும கண்டு சகாள்ளுஙகள்

•  உஙகளது குறிச்ியிற த்பாட்டியிடும தவட்்பாளரக்ளப ்பாருஙகள்

•  நீஙகள் வாக்காளர இடாப்பில இருக்கிறரீகளாசவனக் கண்டு சகாள்ளுஙகள்

•  (ஒறதறா்பர 1 வ்ர) வாக்காளர இடாப்பில உஙகளது ேகவலக்ளச த்ருஙகள் அலலைது இற்றப்படுத்துஙகள்

•  எஙகு, எபத்பாது வாக்களிக்க தவண்டுசமனக் கண்டு சகாள்ளுஙகள்

•  உஙகளது வாக்காளர ேகவல அட்்ட்யப ்பாரத்து அச்ிடுஙகள்

•  (ஒறதறா்பர 1 சோடக்கம) உஙகளது வாக்களிபபு இடத்்ேப ்பறறிய அணுகல ேகவலக்ளக் கண்டு சகாள்ளுஙகள்

•  (ஒறதறா்பர 1 சோடக்கம) ஒரு மாேிரி வாக்குச ்ீட்்டப ்பாருஙகள்

வாக்களிபபு இடஙகள் மாறறம்டயலைாம என்்போல நீஙகள் வாக்களிக்கச ச்லலை முன்னர MyVote இற ்ரி்பாரப்ப்ேத் 
சோடருஙகள்.

வாக்்களிக்்க நீங்கள் அறிய ்வண்டிய 
யாவற்றயும் ்கண்டு க்காள்ளக்கூடிய ஓர் 
இ்ையவழிக் ்கருவி.

toronto.ca/elections/myvote



யார் வாக்்களிக்்கலாம்
நீஙகள் ்பின்வருமாறு இருநோல சராறன்தரா மாநகரத் தேரேலைில வாக்களிக்கலைாம:

•  ஒரு கதனடியப ்பிர்்யாக இருத்ேல; அத்துடன்

•  கு்றநே ்பட்்ம 18 வயதுள்ளவராக இருத்ேல; அத்துடன்

•  சராறன்தரா நகரின் ஒரு குடியிருப்பாளராக இருத்ேல; அலலைது

•  சராறன்தராவின் குடியிருப்பளராக இலலைாேிருப்பினும நீஙகதளா உஙகளது வாழக்்கத் து்ணதயா நகரில 
ச்ாத்துரித்்ேக் சகாண்டிருத்ேல அலலைது வாட்க சகாண்டிருத்ேல; அத்துடன்

•  ஏதேனும ்ட்டத்ேின் கீழ வாக்களிக்கத் ேடுக்கப்படாேிருத்ேல.

நீஙகள் சராறன்தராவில எத்ே்ன ச்ாத்துக்க்ள ்வத்ேிருக்கிறரீகள் அலலைது வாட்கக்கு விட்டிருக்கிறரீகள் 
என்றாலும, நீஙகள் சராறன்தராவின் மாநகரத் தேரேலைில ஒரு மு்ற மாத்ேிரதம வாக்களிக்கலைாம. நீங்கள் வ்ிக்கும் 
குறிச்ியி்ல்ய வாக்்களித்ா்க ்வண்டும்.

்்ர்்ல் நாள்
2018 ஒறதறா்பர 22 ேிஙகள் கா்லை 10 மணி முேல மா்லை 8 மணி வ்ர

முறகூட்டிய வாக்்களிப்பு
ஒறதறா்பர 10 புேன் முேல ஒறதறா்பர 14 ஞாயிறு வ்ர கா்லை 10 மணி முேல மா்லை 7 மணி வ்ர.

உஙகளது முறகூட்டிய வாக்களிபபு இடஙகள் உஙகளது வாக்காளர ேகவலைட்்டயில தோன்றும அலலைது MyVote ஐப 
்பயன்்படுத்ேி அ்ேக் கண்டு சகாள்ளுஙகள்.

உஙகளது வாக்காளர ேகவலைட்்ட்ய அச்ிட MyVote ஐப ்பயன்்படுத்துஙகள் அலலைது நீஙகள் வாக்களிக்கச ச்லலும 
த்பாது அ்ே உஙகளது ்கபத்ப்ியில காட்டுஙகள்.

ந்கர மண்்டபம்
ஒறதறா்பர 10 புேன் முேல ஒறதறா்பர 14 ஞாயிறு வ்ர கா்லை 10 மணி முேல மா்லை 7 மணி வ்ர.

நீஙகள் சராறன்தராவில எஙகு வ்ித்ோலும முறகூட்டிய வாக்களிப்பின் த்பாது 100 இராணி வேீி தமறகு இலுள்ள  
சராறன்தரா நகர மண்ட்பத்ேில வாக்களிக்கலைாம.

அ்்டயாளங ்காைல் (ID)
வாக்களிக்க, நீஙகள் உஙகளது ச்பயரும ேகுேி ச்பறும சராறன்தரா முகவரியுமுள்ள அ்டயாள அட்்ட்யக் காட்ட 
தவண்டும.

வாக்்களிப்பு வாய்ப்புக்்கள்

வாக்்களிப்பு நாட்்களில் வரி்்யில் 
நிறப்்த ்விர்ததுக் க்காள்ளுங்கல். 
வாக்்காளர் இ்டாப்பில் ப்ிவா்கி உங்களது 
வாக்்காளர் ்்கவலட்்்ட்யக் க்காண்டு 
க்ல்லுங்கள்.



நீஙகள் வாக்களிக்கச ச்லலும த்பாது உஙகளது வாக்காளர ேகவலைட்்ட்யக் சகாண்டு ச்லலுஙகள்.

உஙகளது ேகவலகள் ்ரியாசவன, வித்டமாக ச்ன்ற தேரேலைின் ்பின்னர நீஙகள் தவறிடம ச்ன்றிருநோல அலலைது 
உஙகளது ச்பய்ர மாறறியிருநோல, அவற்றச ்ரி்பாரத்துக் சகாள்வது முக்கியம. சராறன்தரா நகரின் வாக்காளர 
இடாப்பில இடம ச்பறுவது என்்பது நீஙகள் ஒரு வாக்காளர ேகவலைட்்ட்யப ச்பறுவது எனப ச்பாருளாவதுடன் அது 
வாக்களிபபு இடத்ேில நீஙகள் ச்லைவைிக்கும தநரத்்ேத் துரிேப்படுத்தும.

வாக்்காளர் இ்டாப்பில் 
இ்டம்கபறு்ல்

ச்த்சேம்பர 17 சோடக்கம, சராறன்தரா நகர்்்ப வாக்காளர இடாபபுக்கான ேிருத்ேஙக்ள ஏறறுக் சகாள்ளும.

•  நீஙகள் 416-338-1111 ஐ அ்ைப்பேன் மூலைம நீஙகள் வாக்காளர இடாப்பில இடமச்பறறுள்ளரீகளாசவனச 
்ரி்பாரக்க முடியும.

•  எநதநரத்ேிலைாயினும நகர எழுதுவி்னஞர அலுவலைக அ்மவிடம எேிலும தநரடியாக அலலைது 416-338-
1111 ஐ அ்ைப்பேன் மூலைம நீஙகள் ஒரு வாக்காளர இடாபபுத் ேிருத்ே விண்ணப்பத்்ே நிரபபுவேன் மூலைம 
உஙகளது ேகவலக்ளச த்ரக்க அலலைது இற்றப்படுத்ே முடியும.

•  உஙகளது ச்பயர இறுேித் தேரேல நாள் வாக்காளர இடாப்பில தோன்றுவேறகு, ேிருத்ேஙகள் யாவும 
ஒறதறா்பர 14 இறகு முன்னர நி்றவு ச்யயப்பட்டாக தவண்டும. இத்ேிகேியின் ்பின்னர நீஙகள் ஒறதறா்பர 
22 அன்று வாக்களிபபு நி்லையத்துக்குச ச்லலும த்பாது உஙக்ளச த்ரத்துக் சகாள்ளலைாம.

க்தக்ம்பர் 17 மு்ல் ஒற்றாபர் 1 வ்ர MyVote ஐப் பயனபடுத்ி இ்ையவழியில் 
உங்களது ்்கவல்்க்ளச ்ரிபாருங்கள், ்்ருங்கள் அல்லது ்ிருததுங்கள்.

MyVote (toronto.ca/elections/myvote) ஐ இவறறுக்காகப ்பாவியுஙகள்:
•  நீஙகள் வாக்காளர இடாப்பில இருக்கிறரீகளாசவனச ்ரி்பாரத்ேல

•  உஙகளது ச்பய்ர வாக்காளர இடாப்பிற த்ரத்ேல 

•  உஙகளது வாக்காளர ேகவலக்ளத் ேிருத்துேல

ஞாப்கங க்காள்ளுங்கள்: நீங்கள் உங்க்ள 
வாக்்காளர் இ்டாப்பிற ்்ர்த்ிருந்ாலும், நீங்கள் 
வாக்்களிக்்கச க்ல்லும் ்பாது அ்்டயாள 
அட்்்ட்யக் க்காண்டு க்னறா்க ்வண்டும்.



வாக்்காளர்்களுக்்கான 
வ்்ியளித்ல்்கள்
வாக்்களிப்பு இ்டங்கள்
வாக்களிபபு நி்லையஙகள்னத்தும அணுகக் கூடியனவாக இருப்பதுடன் ஒவதவாரிடத்்ேயும ்பறறிய ேகவலகள் 
எமது வ்லைத்ேளத்ேில கி்டக்கப ச்பறும: toronto.ca/elections/voters.

அணு்கக்கூடிய வாக்்களிப்புக் ்கருவி்கள்
வாக்காளர உேவி மு்னயம அஙகவனீமான அலலைது தவறு வித்ட தே்வகளுள்ள வாக்காளரகளுக்கு ேமது வாக்குச 
்ீட்்ட அநேரஙகமாகவும சுயாேீனமாகவும அ்டயாளமிட வைி வகுக்கும ஒரு வாக்குச ்ீட்டு அ்டயாளமிடற 
்ாேனமாகும. அேன் அம்ஙகளில ஒரு சோடுேி்ர, ஒரு ்பிசறயலைி வி்்த்ேட்டு, ஓர உறிஞ்ல/உள்ளிழுபபுக் குைாயச 
்ாேனம, ஒரு சறாக்கர மிேி/கால ஆளி, எழுத்துரு அளவுக்ளயும நிறச த்ரக்்க்யயும ்ரிக்கட்டுவேறகான 
ச்பரிோக்கல அம்ஙகள் என்்பன உள்ளடஙகுகின்றன.

வாக்காளர உேவி மு்னயம எலலைா முறகூட்டிய வாக்களிபபு நி்லையஙகளிலும கி்டக்கப ச்பறும. உஙகளுக்கு 
தேரேல நாளில ஒரு வாக்காளர உேவி மு்னயம தே்வப்படுவதுடன் அேிசலைான்று உஙகளது குறித்து்ரக்கப்பட்ட 
வாக்களிபபு இடத்ேில அ்மயப ச்பறறிருநோல, 416-338-1111 ஐ அ்ைப்பேன் மூலைம நீஙகள் உஙகளது வாக்குச ்ீட்்ட 
அேறகு மாறறித் ேரக் தகட்கலைாம.

வாக்்களிப்புப் ப்ிலாள்
கி்டக்கப ச்பறும வாக்களிபபு நாட்களிசலைேிலும ஏதேனும காரணத்துக்காக உஙகளால வாக்களிக்க இயலைாவிட்டால, 
நீஙகள் ஒரு வாக்களிபபுப ்பேிலைாள் நியமனப ்படிவத்்ே நிரபபுவேன் மூலைம உஙகள் ்ார்பாக வாக்களிக்க ஒரு 
்பிரேிநிேி்ய நியமிக்கலைாம.

வாக்களிபபுப ்பேிலைாள் நியமனப ்படிவஙக்ள தேரேல நாள் வ்ர நகர எழுதுவி்னஞர அலுவலைக அ்மவிடஙகளில 
ச்பறவும ்ான்று்படுத்ேவும முடியும. தமலைேிகத் ேகவலக்ள தேரேற த்்வகள் வ்லைத்ேளத்ேிற காணலைாம: toronto.
ca/elections/voters.

நீங்கள் வாக்்களிப்ப்ில் ஒரு ்்்ட்ய எ்ிர் 
க்காண்்டால் 416-338-2020 இல் எம்்மத க்ா்டர்பு 
க்காள்ளுங்கள்.

ஏ்னய ்்்வ்கள்
•  வாக்களிக்கும மு்ற்யப ்பறறிய அறிவுறுத்ேலகள் ்பி்றலைியிலும 26 சமாைிகளிலும எலலைா வாக்களிபபு 

நி்லையஙகளிலும கி்டக்கப ச்பறும.

•  ்பார்வக் கு்றயுடய வாக்காளரகளுக்கு உேவ உருபச்பருக்கல அட்்டகள் எலலைா வாக்களிபபு 
நி்லையஙகளிலும கி்டக்கப ச்பறும.

•  உஙகளால உடலைளவில வாக்களிபபு இடத்துக்கு நு்ைய முடியாவிடின், நீஙகள் வாக்களிபபு இடத்ேினுள் 
மறசறாரு ்பகுேியிலைிருக்க உேவுமாறு தகட்கலைாம. உோரணமாக ேரிப்பிடப ்பகுேி அலலைது ந்ட்பா்ேப 
்பக்கம. தமலைேிகத் ேகவலகளுக்காக 416-338-1111 ஐ அ்ையுஙகள்.

•  ச்விடான அலலைது தகட்டல கடினமான ஆட்களுக்கான தேரேல ேகவலகள் 416-338-OTTY (0889) இல TTY 
எண்்ண அ்ைப்பேன் மூலைம கி்டக்கப ச்பறுகின்றன.

•  நீஙகளாகதவ உஙகளது வாக்குச ்ீட்டில புள்ளடியிட இயலைாேவிடத்து உஙகளுடன் ஒரு நண்்ப்ரக் கூட்டிக் 
சகாண்டு வரலைாம; அலலைது நீஙகள் ஒரு தேரேல அேிகாரியிடம உேவி தகாரலைாம.

•  வாக்களிபபு இடஙகள் யாவும உேவியாட்க்ளயும ்பணி விலைஙகுக்ளயும ்பயன்்படுத்துவ்ே வரதவறகின்றன.

இவவ்ேியளித்ேலகளில எதுவும உஙகளது தே்வக்ள 

நி்றதவறறாவிட்டால, 416-338-1111 இல எம்ம அ்ையுஙகள்.



ஏற்கத்க்்க அ்்டயாள 
அட்்்ட
நீஙகள் வாக்களிக்கச ச்லலும த்பாது அ்டயாளங காணல (ID) தே்வப்படுகிறது. உஙகளது ச்பய்ரயும 
ேகுேியாக்கும சராறன்தரா விலைா்த்்ேயும காட்டும ஓர அ்டயாள அட்்ட்யக் சகாண்டு ச்லலை ஞா்பகங 
சகாள்ளுஙகள். உஙகளது வாக்காளர ேகவலைட்்ட்ய ஓர அ்டயாள அட்்டயாகப ்பயன்்படுத்ே முடியாது.

ஏற்கத்க்்க அ்்டயாள அட்்்ட்களுக்்கான 
உ்ாரைங்கள்:

•  ஒன்ராறிதயாவால வைஙகப்பட்ட ஒளிப்பட அட்்ட, ்ாரேி அனுமேிப்பத்ேிரம அலலைது தமாட்டார வாகன 
அனுமேி (வாகனப ்பகுேி).

•  இரத்ோக்கப்பட்ட ேனிப்பட்ட காத்ா்லை, கடனட்்ட அலலைது வஙகிக் கணக்குக் கூறறு

•  நீர மின்்ாரம, சோ்லைத்ப்ி அலலைது தக்பிள் சோ.கா., நீர, எரிவாயுவுக்கான ்பாவ்னப ்பட்டியல அலலைது ஒரு 
்பகிரஙகப ்பயனடீ்டல ஆ்ணயகத்ேிலைிருநது ச்பறப்பட்ட ஒரு வி்லைப்பட்டியல.

•  சோைில வைஙகுநரால வைஙகப்படும ஒரு காத்ா்லைக் குறிபபு, T44 கூறறு அலலைது ்ம்பளச ்ிட்்ட.

•  Ontario Works இறகான அலலைது ஒன்ராறிதயா ஊனமுறதறார ஆேரவுத் ேிட்டத்துக்கான தநரடி ்வபபுக் கூறறு.

•  ச்ாத்து வரிக் கணிப்பபீடு, வருமான வரிக் கணிப்பபீட்டு அறிவித்ேல, ்ிறுவர வரி நலைக் கூறறு.

•  ஈட்டுக் கூறறு, குத்ே்க அலலைது வாட்க ஒப்பநேம.

•  இரண்டாம நி்லைக்குப ்பிநேிய ஒரு ்பாட்ா்லையால வைஙகப்படும தேரச்ியறிக்்க அலலைது அறிக்்க.

•  இரண்டாம நி்லைக்குப ்பிநேிய கலவி நிறுவனசமான்றில மாணாக்கர வேிவிடத்துக்குப ச்பாறுப்பான 
அலுவலைகத்ோல அலலைது அலுவலைரகளால வைஙகப்படும ்பலக்லைக்கைக வேிவிடத்்ேக் காட்டும ஆவணம.

•  கனடா அர்ாஙகத்ேின், ஒன்ராறிதயாவின் அலலைது ஒன்ராறிதயாவிலுள்ள ஒரு நகராட்்ியின் மூலைம 
வைஙகப்பட்ட தவதறதேனும ஆவணம அலலைது ஒன்ராறிதயாவிலுள்ள ஒரு நீேிமன்றத்ோல வைஙகப்பட்ட 
அலலைது ்ான்று்படுத்ேப்பட்ட ஒரு ஆவணம.

•  இநேியச ்ட்டம (கனடா) என்்பேன் கீழ நிறுவப்பட்ட ஒன்ராறிதயாவிலுள்ள ஒரு தகாத்ேிரச ்்்பயின் மூலைம 
வைஙகப்பட்ட ஏதேனும ஆவணம.

•  காபபுறுேி ஒப்பநேம அலலைது காபபுறுேிக் கூறறு.

•  கடன் ஒப்பநேம அலலைது ஒரு நிேி நிறுவனத்துடனான ஏ்னய நிேியியல ஒப்பநேம.

•  சோைிற காபபுறுேி நலைனளிபபுக் கூறறு T4E.

•  முேிதயார ்பாதுகாபபுக் கூறறு T4A (OAS), கதனடிய ஓயவூேியத் ேிட்ட நலைன்கள் T4A (P), கதனடிய ஓயவூேியத் 
ேிட்டப ்பஙகளிபபுக் கூறறு.

•  தவ்லையிடப ்பாதுகாபபுக்கும காபபுறுேிக்குமான ்்்பயின் நலைக் கூறறு T5007.

•  CNIB அட்்ட அலலைது ஊனமுறதறாருக்கான த்்வக்ள வைஙகும ்பேிவு ச்யயப்பட்ட மறசறாரு அற 
நிறுவனத்ேின் அட்்ட.

•  2007 இன் நீண்ட காலைப ்பராமரிபபு இலலைஙகள் ்ட்டத்ேின் கீழ இலலைத்ேின் நிருவாகியால வைஙகப்படும ஒரு 
நீண்ட காலைப ்பராமரிபபு இலலைத்ேில வேி்வக் காட்டும ஆவணம.

•  மருத்துவம்ன அட்்ட அலலைது ்பேிவு.

உங்களி்டம் ஏற்கத ்க்்க அ்்டயாள அட்்்ட 
இல்லாமலும் உங்களது கபயர் வாக்்காளர் 
இ்டாப்பில் இல்லாமலுமிருந்ால் ஒரு வாக்குச 
்டீ்்்டப் கபறுவ்ற்கா்க நீங்கள் அ்்டயாள 
அட்்்டகயானறு்டன வருமாறு ்்கட்்கப்படுவரீ்்கள்.



ந்கர எழுதுவி்னஞர் அலுவல்க அ்மவி்டங்கள்
ேிஙகள் முேல சவள்ளி வ்ர ்பின்வரும இடஙகளில கா்லை 08:30 முேல மா்லை 04:30 வ்ர:

•  சராறன்தரா நகர மண்ட்பம, 100 இராணி வேீி தமறகு, 1 ஆம மாடி வடக்கு

•  எட்தடா்பிக்தகாக்கு குடியியல நி்லையம, 399 தமறகு அஙகாடி, ்பிரோன மாடி

•  வடக்கு தயாரக்கு குடியியல நி்லையம, 5100 தயாஞசு சேரு, ே்ர மாடி

•  ஸகார்பதறா குடியியல நி்லையம, 150, ்பதறா டி்றவ, மூன்றாம மாடி

•  சராறன்தரா தேரேற ்பணிகள் அலுவலைகம, 89, தநாரத்்லைன் வேீி 

எம்்மத க்ா்டர்பு க்காள்ளல்
வ்லை: toronto.ca/elections

மின்னஞ்ல: elections@toronto.ca

தேரேற த்்வகள்: 416-338-1111

அணுகல வ்ேியளிபபுக்கள்: 416-338-2020

அணுகல மின்னஞ்ல: accessibleelections@toronto.ca

TTY: 416-338-0889

@torontovotes  

@torontovotes  

Toronto Votes  

ஒற்றாபர் முக்்கிய 
்ி்க்ி்கள்
ஒற்றாபர் 10 மு்ல் ஒற்றாபர் 14 வ்ர: முறகூட்டிய 
வாக்களிபபு கா்லை 10 முேல மா்லை 7 வ்ர

ஒற்றாபர் 14: முறகூட்டிய வாக்களிப்பின் இறுேி நாள்

ஒற்றாபர் 22: தேரேல நாள் கா்லை 10 முேல மா்லை 8 வ்ர


