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வாக்களிப்பது எப்படி

தக்ககம்கள 

நீங்கள ்பினவருமாறு இருநதால் ர�ாறன்�ாவின மாந்க�த் ்தரதலில் 
வாக்களிக்கலாம்:

• ஒரு ்க்ேடியப ்பி�கையா்க 
இருத்தல்; அத்துடன

• குகறநத ்படைம் 18 வயதுளளவ�ா்க 
இருத்தல்; அத்துடன

• ர�ாறன்�ா ந்கரின ஒரு 
குடியிருப்பாள�ா்க இருத்தல்; 
அல்லது

• ர�ாறன்�ாவின ஒரு 
குடியிருப்பாளர அல்லாதவ�ா்க 

இருத்தல், ஆோல் நீங்கள 
அல்லது உங்களது துகைவர 
ந்கரில் ரைாத்துக்ககள உரிகம 
ர்காண்டிருத்தல் அல்லது 
வாடக்க ர்காண்டிருத்தல்; 
அத்துடன

• ஏ்தனும் ைடடத்தின 
்ீகழ் வாக்களிக்கத் 
தடுக்கப்படாதிருத்தல்.

நீங்கள ந்கரினுள எத்தகே ரைாத்துக்ககள கவத்திருக்கிறரீ்கள அல்லது 
வாடக்கககு விடடிருக்கிறரீ்கள எனறாலும், நீங்கள ர�ாறன்�ா ந்க� மாந்க� 
ைக்பத் ்தரதலில் ஒரு முகற மாத்தி�்ம வாக்களிக்கலாம். நீங்கள வைிககும் 
குறிசைியி்ல்ய வாக்களித்தா்க ்வண்டும்.

வாக்களிபபு

்தரதல் உத்தி்யா்கத்தர ரையவதாவது:
• வாழத்துக கூறி, நீங்கள எஙகு ரைல்ல ்வண்டுரமேப ்பைித்தல்
• உங்களது ர்பயர, தகுதியாககும் ர�ாறன்�ா விலாைம் என்பவறகறக 

ர்காண்ட உங்களது அகடயாள அடகடகயக ்்கடடல்

• உங்களது அகடயாள அடகடகய வாக்காளர ்படடியலில் ்பரி்ைாதித்து, 
்படடியலில் உங்களது ர்பயக� ரவடடி விடுதல்

• உங்களது வாககுச ைீடகட ஒரு இ�்கைியக ்காபபுகறயிலிடடு, உங்களது 
வாககுச ைீடடில் எவவாறு அகடயாளமிடுவரதேக ்காடடுதல்

• உங்களுககு வாக்களிபபுத் திக�ககு வழி ்காடடுதல்

நீங்கள ரையயப ்்பாவது:
• நீங்கள ரதரிவு ரையயும் ்வட்பாளரின 

வலபபுறமுளள முடகட வடிவத்கத 
நி�பபுவதன மூலம் உங்களது வாககுச ைீடகட 
அகடயாளமிடுங்கள.

• ஒவரவாரு ்பதவிக்கா்கவும் வாககுச ைீடடில் 
ஒவரவாரு முகற வாக்களியுங்கள

 ▫ நீங்கள ஒரு தவறிகழத்தால், அல்லது நீங்கள யாருககு வாக்களிக்க 
்வண்டும் என்பதில் உங்களது மேத்கத மாறறிக ர்காண்டால் 
வாககுச ைீடகட ்தரதல் அதி்காரியிடம் ர்காண்டு ரைல்லுங்கள, 
அவர உங்களது வாககுச ைீடகட இ�த்துச ரையது உங்களுககு 
மறரறானகற வழஙகுவார.

• உங்களது அகடயாளமிடப்படட வாககுச ைீடகட இ�்கைியக 
்காபபுகறயிலிடடு, உங்களது வாககுச ைீடகட வாககுப 
ர்படடியிலிடககூடிய ்தரதல் அதி்காரியிடம் அதகேக ர்காண்டு 
ரைல்லுங்கள

 ▫ உங்களது வாககுச ைீடடில் ஏ்தனும் ்பி�சைிகேயிருநதால், வாககுப 
ர்படடி அதகே ரவளித் தளளி விடும். ்தரதல் உத்தி்யா்கத்தர 
உங்களுககு ஒரு புதிய வாககுச ைீடகடப ர்பறும் அல்லது 
அடடவகையாக்கி உங்களது வாககுச ைீடகட அகடயாளமிடடதா்க 
ஏறகும்  ரதரிகவ உங்களுககு வழஙகுவார.
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 ▫ வாககுச ைீடடில் ைரியா்க அகடயாளமிடுவது எப்படிரயன்பகதப 
்பறறி உங்களிடம் எகவ்யனும் ்்களவி்களிருநதால், ்தரதல் 
அதி்காரி்களில் எவரும் அதகே உங்களுககு விளககுவதில் 
ம்கிழ்சைியகடவார.

• உங்களது வாககுச ைீடடு வாககுப ர்படடியால் ஏறறுக ர்காளளப்படடதும் 
ரவறறி்க�மா்க வாக்களித்திருப்பபீர்கள

்பி�்கடேம்

இல. 1 - தக்ககமப ்பி�்கடேம்

எவ்�னும் உங்களது வாக்களிபபு உரிகமகயக ்்களவிககுளளாக்கிோல், 
நீங்கள தகுதி ர்பறு்கிறரீ்கரளன்பகத உறுதிப்படுத்துவதற்கா்க, நீங்கள 
தக்ககமப ்பி�்கடேரமானறில் ைத்தியமிடடா்க ்வண்டும். (்பாரக்க: 
தக்ககம்கள)

(உங்களது ர்பயக�க குறிப்பிடுங்கள) ஆ்கிய நான தக்ககமயுளள ஒரு 
வாக்காளர எேவும் நான ஏற்கே்வ இத்்தரதலில் வாக்களிக்கவில்கல 
எேவும் ்பி�்கடேப்படுத்து்கி்றன.

இல. 2 - உக�ர்பயரப்பாளரின ்பி�்கடேம்

உங்களுககு உக�ர்பயரப்பாளர ஒருவரின உதவி ்தகவப்படின, ஒரு 
்்பாடடியாள்�ா அல்லது ஒரு ்கண்்காைிப்பாள்�ா அல்லாத எவக�யும் 
உங்களது உக�ர்பயரப்பாள�ா்கப ்பைியாறறுமாறு நீங்கள ்்கட்கலாம்.

உக�ர்பயரப்பாளர உதவி வழங்க முனேர ஒரு ்பி�்கடத்தில் ைத்தியமிடடா்க 
்வண்டும். அவர்கள உங்களுடன வாக்களிபபுத் திக�யின ்பினோல் ரைல்லக 
கூடாது.

(உங்களது ர்பயக�க குறிப்பிடுங்கள) ஆ்கிய நான ஒரு எநதரவாரு 
்பி�்கடேத்கதயும், ஆவைத்கதயும் அல்லது ்தரதல் அதி்காரிகய 
்நாக்கி எழுப்பப்படும் எநதரவாரு ்்களவிகயயும், ்பதிகலயும் 
உண்கமயா்க ரமாழிர்பயரப்்பரேனறு ்பி�்கடேப்படுத்து்கி்றன.

இல. 3 - ஒரு வாக்காளரின நண்்பரின ்பி�்கடேம்

உங்களால் ஒரு வாககுச ைீடடில் அகடயாளமிட முடியாவிடின, நீங்கள 
உங்களுககு உதவுமாறு ஒரு நண்்பரிடம் ்்கட்கலாம். நண்்பர ஒரு 
்பி�்கடேத்தில் ைத்தியமிடடா்க ்வண்டும். ஒரு நண்்ப�ா்கச ரையற்படு்பவர 
உங்களுடன வாக்களிபபுத் திக�ககுப ்பினோல் ரைல்லக கூடாது. 
மருத்துவமகே்களில் அல்லது குடும்்ப உறுப்பிேர்களுக்கா்க்வ தவி� 
ஒருவர ஒரு முகற மடடு்ம ஒரு நண்்ப�ா்கச ரையற்படலாம்.

(உங்களது ர்பயக�க குறிப்பிடுங்கள) ஆ்கிய நான ்பினவருவேவறகறச 
ரைய்வரேேப ்பி�்கடேப்படுத்து்கி்றன:

• வாக்காள�ால் ்பைிக்கப்படடவாறு வாககுச ைீடடில் அகடயாளமிடுதல்
• வாக்காளர தேது ரதரிகவ ்மறர்காளவதில் அவரிடம் ரைல்வாககுச 

ரைலுத்த முகேயாதிருத்தல்
• வாக்காளர எவவாறு வாக்களித்தார என்பகதப ்பறறி இ�்கைியம் 

்்பணுதல்
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அகடயாள அடகட உதா�ைங்கள

உங்களது பெயர், தகுதியாக்கும் ப�ாறன்�ா விலாசம் எனெவற்றக் 
்காட்டும் அ்ையாள அட்்ை வாக்்காளர் த்கவலட்்ை்ய அ்ையாள 
அட்்ையா்கப் ெயனெடுதத முடியாது.

• ஒன�ாறி்யா ைா�தி 
அனுமதிப்பத்தி�ம்

• ஒன�ாறி்யா சு்காதா� அடகட 
(விலாைத்துடோே ஒளிப்பட 
அடகட)

• ஒன�ாறி்யா ஒளிப்பட அடகட
• ஒன�ாறி்யா ்மாடடார வா்கே 

அனுமதிப்பத்தி�ம் (வா்கேப ்பகுதி)
• இ�த்தாக்கப்படட தேிப்படட 

்கா்ைாகல
• ஒன�ாறி்யாவிலுளள ரைாத்து 

ரதாடர்பாே ஒரு அடகுக கூறறு, 
குத்தக்க அல்லது வாடக்க 
ஒப்பநதம்

• ்காபபுறுதி ஒப்பநதம் அல்லது 
்காபபுறுதிக கூறறு

• ்கடன ஒப்பநதம் அல்லது ஒரு 
நிதி நிறுவேத்துடோே ஏகேய 
நிதியியல் ஒப்பநதம்

• ஒன�ாறி்யாவிலுளள ஒரு 
நீதிமனறத்தால் வழங்கப்படட 
அல்லது ைானறு்படுத்தப்படட 
ஆவைம்

• ்கேடா அ�ைாங்கத்தின, 
ஒன�ாறி்யாவின அல்லது 
ஒன�ாறி்யாவிலுளள ஒரு 
ந்க�ாடைியின அல்லது ஒரு 
அ�ைாங்க நிறுவேத்தின அல்லது 
அது ்்பானறதன மூலம் 
வழங்கப்படட ்வ்ற்தனும் 
ஆவைம்

• இநதியச ைடடம் (்கேடா) 
என்பதன ்ீகழ் நிறுவப்படட 
ஒன�ாறி்யாவிலுளள ஒரு 
்்காத்தி�ச ைக்பயின மூலம் 
வழங்கப்படட ஏ்தனும் ஆவைம்

• வருமாே வரிக ்கைிப்பபீடடு 
அறிவித்தல்

• ைிறுவர வரி நலக கூறறு
• ரதாழிற ்காபபுறுதி நலேளிபபுக 

கூறறு T4E
• முதி்யார ்பாது்காபபுக கூறறு T4A 

(OAS)
• ்க்ேடிய ஓயவூதியத் திடட நலன 

கூறறு T4A (P)
• ்க்ேடிய ஓயவூதியத் திடடப 

்பங்களிபபுக கூறறு

• ஒன�ாறி்யா ்வகல்களுக்காே 
்ந�டி கவபபுக கூறறு

• ஒன�ாறி்யா ஊேமுற்றார 
ஆத�வுத் திடடத்துக்காே ்ந�டி 
கவபபுக கூறறு

• ்வகலயிடப ்பாது்காபபுககும் 
்காபபுறுதிககுமாே ைக்பயின நலக 
கூறறு T5007

• ரைாத்து வரிக ்கைிப்பபீடு
• ்கடேடகடக கூறறு, வங்கிக 

்கைககுக கூறறு, அல்லது RRSP, 
RRIF, RHOSP அல்லது T5 கூறறு

•	 CNIB அடகட அல்லது 
ஊேமுற்றாருக்காே ்ைகவ்ககள 
வழஙகும் ்பதிவு ரையயப்படட 
மறரறாரு அற நிறுவேத்தின 
அடகட

• மருத்துவமகே அடகட அல்லது 
்பதிவு

• இ�ண்டாம் நிகலககுப ்பிநதிய 
்கல்வி நிறுவேரமானறில் 
மாைாக்கர வதிவிடத்துககுப 
ர்பாறுப்பாே அலுவல்கத்தால் 
அல்லது அலுவலர்களால் 
வழங்கப்படும் ்பல்்ககலக்கழ்க 
வதிவிடத்கதக ்காடடும் ஆவைம்

•	 2007 இன நீண்ட ்காலப ்ப�ாமரிபபு 
இல்லங்கள ைடடத்தின ்ீகழ் 
இல்லத்தின நிருவா்கியால் 
வழங்கப்படும் ஒரு நீண்ட ்காலப 
்ப�ாமரிபபு இல்லத்தில் வதிகவக 
்காடடும் ஆவைம்

• நீரமின, நீர, எரிவாயு, ரதாகல்்பைி 
அல்லது வடத் ரதாகல்்பைி 
என்பவறறுக்காே ஒரு ்பயேடீடு 
விகலப்படடியல் அல்லது 
ர்பாதுப ்பயேடீு்களிலிருநது ஒரு 
விகலப்படடியல்

• ரதாழில் வழஙகுந�ால் 
வழங்கப்படும் ஒரு ்கா்ைாகலக 
குறிபபு, T44 கூறறு அல்லது 
ைம்்பளச ைிடகட

• இ�ண்டாம் நிகலககுப 
்பிநதிய ஒரு ்பாடைாகலயால் 
வழங்கப்படும் ்தரசைியறிகக்க 
அல்லது அறிகக்க


