இடைத் தேர்ேல்
ஜனவரி-15
Ward 22 Scarborough-Agincourt toronto.ca/byelection

புேிது! மெயில்-இன் வாக்குமுடை
தேரடியாக வாக்குச்சாவடிக்குச் மசன்று வாக்கு மசலுத்தும் முடைக்குப்
பாதுகாப்பான ெற்றும் இைரற்ை ொற்றுத் தேர்வாக, அஞ்சல் வாக்கு மசலுத்தும்
முடைடய மைாராண்தைா எலக்ஷ்ன்ஸ் அைிமுகப்படுத்துகிைது.

படி1: அஞ்சல் வாக்கு உரிடெக்கு விண்ணப்பியுங்கள்
டிசம்பர்-2, 2020 முேல் ஜனவரி 4, 2021 ொடல 4 ெணி வடர toronto.ca/votebymail
வடலத்ேளப் பக்கத்ேிற்குச் மசன்று விண்ணப்பிக்கவும்.

படி2: உங்கள் அஞ்சல் வாக்குத் மோகுப்டபப் மபறுங்கள்
விண்ணப்பம் ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்ைவுைன், ெின்னஞ்சல் மூலம் உங்களுக்கு
அனுப்பப்படும் அஞ்சல் வாக்குத் மோகுப்பில் கீ ழ்கண்ைடவ அைங்கும்:
•

உங்கள் வாக்கு கணக்கில் எடுத்துக் மகாள்ளப்படுவேற்கு அவசியத் தேடவயான,
டகமயாப்பெிட்டுச் செர்ப்பிக்கதவண்டிய உறுேி ஆவணம்

•

கவுன்சிலர் வார்டு 22 ஸ்கார்பாதரா-அஜின்தகார்ட் இடைத்தேர்ேலுக்கான
அேிகாரப்பூர்வ வாக்குச் சீட்டு

•

வாக்குச் சீட்டு இரகசிய உடை

•

அஞ்சல் கட்ைணம் மசலுத்ேப்பட்ை ெஞ்சள் ேிை ேிருப்பி அனுப்பும் உடை

படி 3: ெஞ்சள் ேிை உடைடயத் ேிருப்பி அனுப்புங்கள்
உங்கள் வாக்கு கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ளப்பை, பின்வரும் படிகடள
ேிடைதவற்ைவும்:
•

உறுேி ஆவணத்ேில் டகமயாப்பெிட்டு, ெஞ்சள் ேிை ேிருப்பி அனுப்பும் உடைக்குள்
இைவும்

•

உங்கள் வாக்டகக் குைித்ேபின் வாக்குச் சீட்டை இரகசிய உடைக்குள் டவக்கவும்

•

முத்ேிடரயிைப்பட்ை இரகசிய உடைடய ெஞ்சள் ேிை ேிருப்பி அனுப்பும் உடைக்குள்
இைவும்

•

ஜனவரி 8 முேல் ஜனவரி 15 வடர அஞ்சல் அல்லது டிராப் பாக்ஸ் மூலம் கீ ழ்வரும்
இரண்டு முகவரிகளில் ஒன்றுக்கு இந்ே ெஞ்சள் ேிை ேிருப்பி அனுப்பும் உடைடய
அனுப்பவும்

Stephen Leacock Seniors Community Centre
2520 Birchmount Road, Toronto
OR

L’Amoreaux Community Recreation Centre
2000 McNicoll Avenue, Toronto

உங்கள் வாக்குச்சீட்டு ெற்றும் டகமயாப்பெிைப்பட்ை உறுேி ஆவணம் உட்பை
அடனத்து ஆவணங்களும் மகாண்ை அஞ்சல் வாக்கு ஜனவரி 15 ொடல 6
ெணிக்குள் அவசியம் வந்ேடையதவண்டும்.
உங்களால் ஆன்டலனில் விண்ணப்பிக்க முடியவில்டல என்ைால் 311-ஐ
அடைக்கவும்.

அஞ்சல் வாக்கு உரிடெக்கு விண்ணப்பிக்க: toronto.ca/votebymail

வாக்களிக்கும் ோட்கள் ெற்றும் அடையாளங்காணல்
தேர்ேல் ோள்
ஜனவரி-15, 2021 மவள்ளிக்கிைடெ காடல 10 ெணி முேல் இரவு 8 ெணி வடர.
உங்கள் வாக்களிப்பு டெயம் உங்கள் வாக்காளர் ேகவல் அட்டையில்

குைிப்பிைப்பட்டுள்ளது அல்லது MyVote: toronto.ca/myvote பக்கத்ேிலும் அடேக்
காணலாம். அடனத்து வாக்களிப்பு டெயங்களும் எளிோக அணுகக்கூடியோக

இருக்கும் ெற்றும் அவ்விைங்கடளப் பற்ைிய ேகவல்கடள MyVote-இல் காணலாம்.
முன்கூட்டிய வாக்கு
ஜனவரி-8, 2021 மவள்ளிக்கிைடெ, ஜனவரி-10, 2021 ஞாயிற்றுக் கிைடெ, காடல 10
ெணி முேல் ொடல 6 ெணி வடர.
உங்கள் வாக்காளர் ேகவல் அட்டைடய அச்சிை அல்லது வாக்களிக்கச்
மசல்லும்தபாது ஸ்ொர்ட் தபானில் டிஜிட்ைல் முடையில் காண்பிக்க MyVote-ஐ
பயன்படுத்ேவும்.

ேீங்கள் வாக்களிக்கச் மசல்லும்தபாது
வாக்களிக்கும் ேகுேி மபை ேீங்கள்:

•

கனைா ோட்டுப் பிரடஜயாக இருக்கதவண்டும்;

•

குடைந்ேது 18 வயடே எட்டியிருக்கதவண்டும்;

•

வார்டு 22 ஸ்கார்பாதரா-அஜின்தகார்ட்டில் வசிப்பவர்; அல்லது மைாராண்தைாவில்
வசிக்காே, ஆனால் ேீங்கதளா உங்கள் ெடனவிதயா வார்டு 22 ஸ்கார்பாதராஅஜின்தகார்ட்டில் வட்டின்
ீ
உரிடெயாளராக அல்லது வாைடகக்கு
எடுத்துள்ளவராக இருக்கதவண்டும்; ெற்றும்

•

எந்ேமவாரு சட்ைத்ேின் கீ ழும் வாக்களிக்கத் ேடை விேிக்கப்பைாேவராக
இருக்கதவண்டும்.

வார்டு 22 ஸ்கார்பாதரா-அஜின்தகார்ட்டில் எத்ேடன வடுகள்
ீ
டவத்ேிருந்ோலும் வார்டு 22
ஸ்கார்பாதரா-அஜின்தகார்ட் இடைத்தேர்ேலில் ஒரு முடை ெட்டுதெ வாக்களிக்க முடியும்.
வாக்களிக்கும் இைத்ேில்:

•

முகக் கவசம் அல்லது முக உடை அணியவும், மைாராண்தைா ேகரில் உள்ள
அடனத்து உட்புை மபாது இைங்களுக்கும் இது கட்ைாயொகும்.

•

தேர்ேல் அேிகாரிகள் வைங்கும் வைிமுடைகடளயும் வைிகாட்டுேல்கடளயும்
பின்பற்ைவும்.

•

வாக்களிக்கும் இைத்ேில் தபாேிய சமூக இடைமவளிடயப் பராெரிக்கவும் - 2
ெீ ட்ைர் (6 அடி) இடைமவளி.

•

வாக்களிக்கும் இைத்ேிற்குள் நுடையும் தபாதும் மவளிதயறும் தபாதும் உங்கள்
டககடள சானிடைசர் மகாண்டு தூய்டெப்படுத்ேவும்.

அடையாளங்காணல் (ஐடி)
வாக்களிக்க, உங்கள் மபயர் ெற்றும் ேகுேி வாய்ந்ே வார்டு 22 ஸ்கார்பாதரா-அஜின்தகார்ட்
முகவரிடயக் மகாண்ை அடையாளத்டேக் காட்ை தவண்டும். ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய

அடையாளங்களின் பட்டியடல மைாராண்தைா எலக்ஷன்ஸ் இடணயேளத்ேில் காணலாம்:

toronto.ca/byelection.

உங்களிைம் ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய ஐடி இல்டல என்ைால் ெற்றும் வாக்காளர்களின்
பட்டியலில் மபயர் இல்டல என்ைால், உங்கள் ஐடிடய எடுத்துக் மகாண்டு வந்து
வாக்குச்சீட்டைப் மபற்றுக்மகாள்ளுொறு தகட்டுக்மகாள்ளப்படுவர்கள்.
ீ
வாக்களிப்பு டெயத்ேில் மசலவிடும் தேரத்டேக் குடைக்க:

•

முன்கூட்டிய வாக்களிப்புக்கு முன்னோகதவ உங்கள் மபயடர வாக்காளர்
பட்டியலில் தசர்க்கவும்.

•

வாக்குச் சீட்டைப் மபை, உங்கள் மபயர் ெற்றும் ேகுேி வாய்ந்ே வார்டு 22

ஸ்கார்பாதரா-அஜின்தகார்ட் முகவரிடயக் மகாண்ை ஐடிடயக் காட்ைவும்.

•

உங்கள் வாக்காளர் ேகவல் அட்டைடயக் மகாண்டுவரவும்.

•

மேரிசல் இல்லாே தேரத்ேில் வாக்களிக்கச் மசல்லவும். ொடல 5 ெணி முேல்
வாக்களிப்பு தேரம் முடியும் வடர கூட்ைம் அேிகொக இருக்கும்.

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் மபயடரச் தசர்ந்ேிருந்ோலும், வாக்களிக்கச்
மசல்லும்தபாது ஐடிடயக் காட்ை தவண்டியது அவசியொனது.

வாக்காளர் பட்டியலில் மபயடரச் தசர்த்ேல்
வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் மபயர் உள்ளோ, அேில் உள்ள ேகவல்கள் சரியா என்படேச்
சரிபார்க்கவும்; குைிப்பாகக் கைந்ே தேர்ேலுக்குப் பிைகு உங்கள் மபயடர ொற்ைியிருந்ோல்
அல்லது இருப்பிைத்டே ொற்ைியிருந்ோல் இது ெிகவும் அவசியொனது.

மைாராண்தைா ேகர வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் மபயர் இருந்ோல் டிசம்பர் 21 முேல்
அஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படும் வாக்காளர் ேகவல் அட்டைடயப் மபறுவர்கள்
ீ
எனப்

மபாருளாகும். வாக்காளர் ேகவல் அட்டைடய டவத்ேிருப்பது வாக்களிப்பு டெயங்களில்
ேீங்கள் மசலவிடும் தேரத்டேக் கணிசொகக் குடைக்க உேவும்.

அஞ்சல் வாக்கு உரிடெக்கு விண்ணப்பிக்க உங்கள் மபயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருப்பது
அவசியம் என்படே ேிடனவில் மகாள்க.

மைாராண்தைா ேகர வாக்காளர் பட்டியலில் டிசம்பர் 2-ஆம் தேேி முேல் ேிருத்ேங்கடள
தெற்மகாள்ள அனுெேிக்கப்படுகிைது.

•

MyVote: toronto.ca/myvote வடலேளப்பக்கம் மூலம் அல்லது 311-ஐ அடைப்பேன்
மூலம் வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் ேகவல்கடள ேீங்கள் சரிபார்க்கலாம்,
ொற்ைலாம் அல்லது தசர்க்கலாம்.

MyVote
வார்டு 22 ஸ்கார்பாதரா-அஜின்தகார்ட் இடைத்தேர்ேலுக்கான அடனத்து முக்கியத்
ேகவல்கடளயும் காண MyVote-ஐ பயன்படுத்ேவும்.

MyVote பயன்படுத்ே எளிோனது, உங்கள் மைாராண்தைா முகவரிடய உள்ளிட்டு ேீங்கள்:
•

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் ேகவடல ொற்ைலாம், சரிபார்க்கலாம் அல்லது
தசர்க்கலாம்

•

எங்கு, எப்தபாது வாக்களிக்க தவண்டும் என்படே அைியலாம்

•

உங்கள் வாக்காளர் ேகவல் அட்டைடயச் சரிபார்த்து அச்சிைலாம் (ேீங்கள்

வாக்களிக்கச் மசல்லும்தபாது உங்கள் வாக்காளர் ேகவல் அட்டைடய டிஜிட்ைல்
முடையிலும் பயன்படுத்ேலாம்.

•

தவட்பாளர்களின் பட்டியடலக் காணலாம்

•

வாக்களிப்பு டெயம் உள்ள இைத்டே எளிோக அணுகத் தேடவயான
ேகவல்கடளக் கண்ைைியலாம்

•

ொேிரி வாக்குச்சீட்டைக் காணலாம்

•

வார்டு 22 ஸ்கார்பாதரா-அஜின்தகார்ட்டின் வடரபைத்டேக் காணலாம்

•

வாக்களிக்கும் இைங்கள் ொற்ைத்ேிற்கு உட்பட்ைடவ, எனதவ வாக்களிக்கச்
மசல்வேற்கு முன் MyVote-இல் தசாேிக்கவும்.

வாக்களிக்கச் மசல்லும்தபாது

வாக்களர் ேகவல் அட்டைடயத் ேவைாெல் எடுத்துச் மசல்லவும்.

வாக்களிக்கும் இைத்டேப் பாதுகாப்பானோக ஆக்குேல்
வாக்காளர்

ெற்றும்

தேர்ேல்

பணியாளர்களின்

ேலனுக்காக

வாக்களிக்கும்

இைங்கடளப் பாதுகாப்பாகப் பராெரிப்பேற்காக பின்வரும் சிைந்ே ேடைமுடைகடள

உருவாக்க, மைாராண்தைா எலக்ஷன்ஸ் மைாராண்தைா மபாது சுகாோரத் துடையுைன்
ஆதலாசடன ேைத்ேியுள்ளது:
•

அடனத்து வாக்காளர்களும் சுய-ஆய்வுக் தகள்விகடளச் சரிபார்ப்படேயும்,
முகக்கவசம் அல்லது முக உடை அணிந்ேிருப்படேயும் உறுேிமசய்ய

ஒவ்மவாரு வாக்களிப்பு டெயத்ேிலும் நுடைவாயிலில் சுகாோர ஆய்வு

அேிகாரிடய ேியெித்ேல். மைாராண்தைா ேகரில் உள்ள அடனத்து உட்புை
இைங்களிலும் முகக்கவசம் அல்லது முக உடை அணிவது கட்ைாயொகும்.

•

கட்ைாய முகக்கவசத் தேடவயிலிருந்து விலக்குப் மபற்ைவர் எவதரனும்
இருந்ோல், அடனவரின் ஆதராக்கியத்டேயும் பாதுகாப்டபயும் பராெரிக்கும்
வடகயில் கூடுேல் முன்மனச்சரிக்டக ேைவடிக்டககடள மைாராண்தைா
எலக்ஷன்ஸ் எடுத்து அவர்கள் வாக்களிக்க உேவும்.

•

ேிடச ெற்றும் சமூக இடைமவளிடயப் பராெரிக்க அடையாளக் குைிகள்
ெற்றும் ேடரயில் அடையாளக்குைிகடள இடுேல்.

•

வாக்காளர்களுக்காக அடனத்து வாக்களிப்பு டெயங்களிலும் சானிடைசர்
வைங்குேல்.

•

அடிக்கடி மோைப்படும் தெற்பரப்புகள் ெற்றும் மபாருள்கடள அவ்வப்தபாது
சுத்ேம் மசய்து கிருெி ேீக்கம் மசய்ேல்.

•

ொர்கிங் தபனாக்கள் ெற்றும் இரகசியக் தகாப்புடைகள் தபான்ை ஒற்டைப்
பயன்பாட்டுப் மபாருட்கடள வைங்குேல்.

•

சமூக இடைமவளிடயப் பராெரிக்க, நுடைவு ெற்றும் மவளிதயறும் இைங்கடள
அடையாளம் காணுேல்.

•

வாக்களிக்கும் இைத்ேில் பணியாற்றும் தேர்ேல் பணியாளர்களுக்கு முகக்
கவசம், சானிடைசர் தபான்ை ேனிப்பட்ை பாதுகாப்பு உபகரணங்கடள
வைங்குேல்.

•

வாக்களிக்கும் இைத்ேில் பணியாற்றும் தேர்ேல் பணியாளர்களுக்குச் சுகாோரம்
ெற்றும் பாதுகாப்பு குைித்ே பயிற்சிடய அேிகரித்ேல்.

•

பல வடகயான வாக்களிக்கும் வாய்ப்புகள் ெற்றும் முடைகடள வைங்குேல்.

ேீங்கள் COVID-19 மோைர்பான அைிகுைிகடளக் மகாண்டிருந்ோல், ேயவுமசய்து

வட்டிதலதய
ீ
இருங்கள் ெற்றும் பிை வாக்களிப்பு விருப்பங்கடள அைிய 311-ஐ
மோைர்பு மகாள்ளுங்கள். அைிகுைிகள் பற்ைி அைிய இங்கு மசல்லவும்:
toronto.ca/covid19.

அஞ்சல் வாக்கு
கவுன்சிலர் வார்டு 22 ஸ்கார்பாதரா-அஜின்தகார்ட்டுக்கான 2021 இடைத்தேர்ேலில்
அஞ்சல் வாக்கு முடைடய மைாராண்தைா எமலக்ஷன்ஸ் அைிமுகப்படுத்துகிைது.
ேகுேி மபறும் வாக்காளர்கள் தேரடியாகச் மசன்று வாக்களிப்பேற்கு ொற்றுத்

தேர்டவ இந்ே அஞ்சல் வாக்கு வைங்குகிைது. புேிது! அஞ்சல் வாக்கு குைித்ே
ேகவடல இந்ேத் துண்டுப் பிரசுரத்ேில் ஆய்ந்ேைியவும்.
ேகுேி மபறும் வாக்காளர்கள் டிசம்பர் 2, 2020 முேல் ஜனவரி 4, 2021 ொடல 4
ெணி வடர அஞ்சல் வாக்கு உரிடெக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

வாக்காளர் ேகவல் அட்டைடய டிஜிட்ைல் முடைக்கு ொற்றுேல்
மைாராண்தைா எமலக்ஷன்ஸ் உங்களுக்காக டிஜிட்ைல் வாக்காளர் ேகவல்
அட்டைக்கான விருப்பத்தேர்டவ வைங்குகிைது. toronto.ca/myvote வடலத்ேளப்
பக்கத்ேில் உங்கள் வாக்காளர் ேகவல் அட்டைடயப் பார்க்கலாம் ெற்றும்

வாக்களிக்கச் மசல்லும்தபாது அடே உங்கள் ஸ்ொர்ட் தபானில் டிஜிட்ைல்
முடையில் பயன்படுத்ேலாம்.

அணுகல் ெற்றும் வாக்களிப்புத் தேர்வுகள்
அணுகத்ேக்க வாக்கு இயந்ேிரம்
வாக்காளர் உேவி முடனயம் என்பது ொற்றுத்ேிைனாளிகள் ெற்றும் பிை சிைப்புத்
தேடவகடளக் மகாண்ை வாக்காளர்கள் ேங்கள் வாக்டக சுயாேீனொகக் குைிக்க

அனுெேிக்கும் வாக்குப் பேிவுச் சாேனொகும். மோடுேிடர, ஆடிதயா பகுேி, பிமரயில்
கீ தபட், சிப்/பஃப் டியூப் சாேனம், ராக்கர் தபடில்/ஃபுட் சுவிட்ச் ெற்றும் எழுத்ேின்

அளவுகள் ெற்றும் வண்ண ொறுபாட்டை ொறுபடுத்ே உேவும் ஜூம் அம்சங்கள்
இேில் அைங்கும்.
வாக்களிக்கும் ோட்கள் எேிலும் இந்ே வாக்காளர் உேவி முடனயத்டேப் பின்வரும்
இைங்களில் உபதயாகிக்கலாம்:
ஸ்டீபன் லியகாக் சீனியர்ஸ் கம்யூனிட்டி மசன்ைர்
2520 பிர்ச்ெவுண்ட் தராடு, மைாராண்தைா
அல்லது
தலெதரா கம்யூனிட்டி மரக்ரிதயஷன் மசன்ைர்
2000 மெக்ேிதகால் அமவன்யூ, மைாராண்தைா

பிரேிேிேி வாக்காளர்
ஏதேனும் காரணங்களுக்காக வாக்களிப்பு ோட்களில் உங்களால் வாக்களிக்க
முடியாவிட்ைால் ெற்றும் அஞ்சல் வாக்கு உரிடெக்கு விண்ணப்பிக்க

விரும்பவில்டல என்ைால், பிரேிேிேி வாக்காளர் ேியெனப் படிவத்டேப் பூர்த்ேி
மசய்து உங்கள் சார்பாக வாக்களிக்க ஒரு பிரேிேிேிடய ேியெிக்கலாம். பிரேிேிேி
வாக்காளர் ேியெனப் படிவங்கள் டிசம்பர் 2 முேல் கிடைக்கும், தெலும்
elections@toronto.ca -ஐத் மோைர்புமகாள்வேன் மூலதொ 311-ஐ அடைப்பேன் மூலதொ
இடே ெின்னஞ்சல் அல்லது அஞ்சல் மூலம் மபைலாம்.
குைிப்பு: பிரேிேிேி வாக்காளர் ேியெனப் படிவங்களின் ேகுேிச் சான்ைளிப்பு 89,
ோர்த்டலன் தராடு என்ை முகவரியில் ேியெனத்ேின் தபரில் வைங்கப்படும்
தெலேிகத் ேகவல்கடள மைாராண்தைா எமலக்ஷனஸ் இடணயேளத்ேில் காணலாம்:
toronto.ca/byelection.

கிடைக்கும் ெற்ை தேர்வுகள்
•

வாக்களிக்கும் முடை குைித்ே அைிவுறுத்ேல்கள் அடனத்து வாக்களிப்பு

டெயங்களிலும் 26 மொைிகள் ெற்றும் பிமரய்லி வடிவத்ேில் கிடைக்கும்.
இவற்டை மைாராண்தைா எமலக்ஷன்ஸ் வடலத்ேளத்ேிலும் காணலாம்:

toronto.ca/byelection.
•

பார்டவக் குடைவுக் தகாளாறு மகாண்ை வாக்காளர்களுக்கு உேவ அடனத்து
வாக்களிப்பு டெயங்களிலும் உருப்மபருக்கத் ோள்கள் கிடைக்கும்.

•

காது தகளாதோர் அல்லது தகட்கும் ேிைன் குடைந்தோர் TTY டலடன 416-338-

OTTY (0889) என்ை எண்ணில் அடைப்பேன் மூலம் தேர்ேல் சார்ந்ே ேகவல்கடளப்
மபைலாம்.

•

ேீங்கள் வாக்டகச் சுயொகக் குைிக்க முடியாே ேிடலடயக் மகாண்ைவர் என்ைால்
உங்களுக்கு உேவ ஒரு ேண்படர அடைத்து வரலாம் அல்லது தேர்ேல்
அேிகாரியிைம் உேவி தகட்கலாம்.

•

உேவியாளர் ெற்றும் தசடவ விலங்குகளின் பயன்பாடு அடனத்து வாக்களிப்பு
டெயங்களிலும் ஏற்கப்படுகிைது.

இத்தேர்வுகள் உங்கள் தேடவகடளப் பூர்த்ேி மசய்யாவிட்ைால் அல்லது உைல் ரீேியாக
உங்களால் வாக்களிப்பு டெயத்ேிற்குள் மசல்ல முடியவில்டல என்ைால் 311-ஐ
அடைக்கவும்.

