
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

செப்டம்பர் 1 முதல் MyVote ஐப் பயன்படுத்தத் சதொடங்குங்கள். 

சரொறன்ரரொ மொநகர ெபபத் ரதர்தல் வொக்களிப்புத் சதொடர்பொக நீங்கள் 
அறிந்துசகொள்ள ரவண்டிய தகவல்கள் அபைத்தும் இந்த   MyVote 
இபையப் பயன்பொட்டில் உள்ளது.  
ரமலும் அறிக: toronto.ca/elections/MyVote 

 

உங்கள் நகரம். உங்கள் வாக்கு. 

அக்ட ாபர் 24 

toronto.ca/elections 

https://www.toronto.ca/city-government/elections/voter-information/myvote/


வொக்களிப்புத் சதரிவுகள் 

டநரில் சென்று வாக்களித்தல்  

வொக்களிப்பதற்கொை எந்த நொட்களிலும் நீங்கள் ரநரில் சென்று 
வொக்களிக்க முடியும். முன்கூட்டிய வொக்களிப்பு நிபையங்களில் 
ரதர்தலுக்கு முன்ைரொக அல்ைது ரதர்தல் நொளொை திங்கட்கிழபம 
அக்ரடொபர் 24 அன்று வொக்களியுங்கள்.  

தபால்-மூலம் வாக்களித்தல் 
படிமுபற 1: தபொல் மூைம் வொக்களிப்பதற்கு விண்ைப்பிக்கவும் 

• செப்டம்பர் 1 முதல் toronto.ca/VoteByMail ஐப் பொர்பவயிடவும் 

• விண்ைப்பிப்பதற்கொை கொைக்சகடு சவள்ளிக்கிழபம, செப்டம்பர் 
23 பிற்பகல் 4:30 மைி 

படிமுபற 2: உங்கள் வொக்களிப்புத் சதொகுப்பபப் பூர்த்தி செய்யவும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டவுடன், நீங்கள் பூர்த்தி செய்வதற்கொகத் தபொல்-மூை 
வொக்களிப்புத் சதொகுப்பு ஒன்று உங்களுக்கு அனுப்பி பவக்கப்படும்.. 

• உறுதிப்படுத்தும் ஆவைத்தில் ககச ாப்பமி வும் 

• வொக்கொளர் அட்படயில் உங்கள் சதரிபவக் குறிப்பி வும் 

• மூடி ஒட்டப்பட்ட இரகெிய உபறபயத் திரும்ப அனுப்பும் மஞ்ெள் 
நிறக் கடித உபறக்குள் செருகவும் 

படிமுபற 3: உங்கள் சதொகுப்பபத் தபொைில் அனுப்பவும்  

• பூர்த்தி செய்யப்பட்ட உங்களுபடய தபொல்-மூை வொக்களிப்புத் 
சதொகுப்பப, ஏற்கைரவ கட்டைம் செலுத்தப்பட்ட Canada Post 
அஞ்ெல் மூைம் மீள அனுப்பவும் அல்ைது அக்ரடொபர் 7 முதல் 
அக்ரடொபர் 21 மதியம் 12 (பிப 12 மைி) மைிக்கிபடயில் மஞ்ெள் 
நிற drop box ஒன்றினுள் ரபொடவும்.  

• ஒவ்சவொரு வொக்கொளர் சதொகுதியிலும் ஒவ்சவொரு மஞ்ெள் நிற 
drop box இருக்கும். அவற்றின் இடங்கள் toronto.ca/VoteByMail இல் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை. 



• பூர்த்தி செய்யப்பட்ட தபொல்-மூை வொக்களிப்புத் சதொகுப்பு 
சவள்ளிக்கிழபம, அக்ரடொபர் 21 மதியம் 12 (பிப 12 மைி) 
மைிக்கிபடயில் கிபடக்கப்சபற ரவண்டும். 

டகள்விகள் அல்லது அணுகல் வெதிகளுக்கு 

• மின்ைஞ்ெல்: elections@toronto.ca அல்ைது 311ஐ அபழக்கவும் 

• ரமலும் அறிவதற்கு: toronto.ca/VoteByMail 

mailto:elections@toronto.ca


பதிலாளர் (Proxy) மூலம் வாக்களித்தல்  

வொக்களிப்பதற்கொை நொட்களில் நீங்கள் ரநரில் சென்று வொக்களிக்க 
முடியொவிட்டொல்,  உங்களுக்கொக வொக்களிப்பதற்குப் பதிைொளரொக 
ஒருவபர நீங்கள் நியமிக்கைொம். உங்கள் ெொர்பொக வொக்களிக்க நீங்கள் 
நம்புவதுடன் சரொறன்ரரொ நகரெபபத் ரதர்தைில் வொக்களிப்பதற்குத் 
தகுதியொைவரொக இருக்கும் ஒருவரர பதிைொளர் எைப்படுவொர். 
வொக்களிக்கும் பதிைொளர் நியமைப்  (Voting Proxy Appointment) படிவம் 
ஒன்பறப் பூர்த்தி செய்து,  நீங்களும் உங்களுக்குப் பதிைொக 
வொக்களிப்பவரும் பகசயொப்பமிட்டு, அக்ரடொபர் 24 , பி.ப 4:30 மைிக்கு 
முன்ைரொக நகரெபப எழுத்தபரக் (City Clerk) சகொண்டு ெொன்றுபடுத்திக் 
சகொள்ளவும். 
பதிைொளருக்கொை இந்தப் படிவத்பதப் சபறுவதற்கு, செப்டம்பர் 1 முதல்,   

சரொறன்ரரொத் ரதர்தல்கள் (Toronto Elections) ஐத் சதொடர்பு சகொள்வதுடன், 

VoterRegistration@toronto.ca என்ற முகவரிக்கு மின்ைஞ்ெபை 
அனுப்புவதன் மூைம்  அல்ைது 311 க்கு அபழப்பதன் மூைம் 
ெொன்றுபடுத்துவதற்கொை ஒரு ெந்திப்பப ஒழுங்கு செய்யவும்.    

ரமலும் அறிவதற்கு:  toronto.ca/VoterAccommodations 

 ார் வாக்களிக்க முடியும்  

சரொறன்ரரொ நகரெபபத் ரதர்தைில் வொக்களிப்பதற்கு, உங்களுக்குப் 
பின்வரும் தபகபமகள் இருக்க ரவண்டும்:  

• ஒரு கைடியக் குடிமகைொக இருத்தல் அத்துடன், 
• குபறந்த பட்ெம் 18 வயதுபடயவரொக இருத்தல், அத்துடன்   

• சரொறன்ரரொ நகரின் ஒரு குடியிருப்பொளரொக இருத்தல்; அல்ைது  

• சரொறன்ரரொ நகரில் ஒரு குடியிருப்பொளரொக வெிக்கொவிட்டொலும், 
நீங்கள் அல்ைது உங்கள் துபைவர் அந்த நகரத்தில் 
செொத்துக்கபள பவத்திருத்தல் அல்ைது வொடபகக்கு 
விட்டிருத்தல், அத்துடன் 

• எந்தச் ெட்டத்தின் கீழும் வொக்களிப்பதற்குத் தடுக்கப்படொதிருத்தல்.   



நகரத்திற்குள் உங்களுக்குச் செொந்தமொக அல்ைது வொடபகக்கு 
விட்டிருக்கும் எத்தபை செொத்துக்கள் இருந்தொலும், ஒருமுபற மட்டுரம 
நீங்கள் வொக்களிக்க முடியும். அத்துடன்,  நீங்கள் வெிக்கும் சதொகுதியில் 
மட்டுரம நீங்கள் வொக்களிக்க ரவண்டும். 

வொக்கொளர் பட்டியைில் இடம் சபறுங்கள்  

உங்கள் தகவல்கள், ெரியொக இருக்கிறதொ என்பபதச் ெரிபொர்ப்பது 
முக்கியம். .குறிப்பொகக் கடந்த ரதர்தலுக்குப் பிறகு நீங்கள் 
ரவறிடத்துக்கு மொறியிருந்தொல் அல்ைது உங்கள் சபயபர 
மொற்றியிருந்தொல் இது அவெியமொகும். நீங்கள் வொக்கொளர் பட்டியைில் 
இருந்தொல், தபொைில் வொக்கொளர் தகவல் அட்பட ஒன்பறப் சபற்றுக் 
சகொள்வரீ்கள். வொக்களிக்கும் இடத்தில் நீங்கள் செைவிடும் ரநரத்பத 
இது துரிதப்படுத்தும்.   

செப்டம்பர் 1 முதல், பின்வரும் வழிமுபறகளில் வொக்கொளர் 
பட்டியைில் உங்கள் தகவல்கபளச் ெரிபொர்க்கவும், ரெர்க்கவும் அல்ைது 
புதுப்பிக்கவும்:  

• செப்டம்பர் 23 வபர MyVote இபையப் பயன்பொட்படப் 
பயன்படுத்துதல்   

• அக்ரடொபர் 14 வபர VoterRegistration@toronto.ca எனும் முகவரிக்கு 
மின்ைஞ்ெல் அனுப்புதல் அல்ைது 311 என்ற இைக்கத்தில்  
அபழத்தல்  

• முன்கூட்டிரய வொக்களிக்கும் நொட்களில் (அக்ரடொபர் 7 முதல் 14 
வபர)  அல்ைது ரதர்தல் நொளன்று (அக்ரடொபர் 24) உங்கள் 
வொக்களிப்பு நிபையத்துக்கு ரநரில் செல்லுதல்  

இறுதித் ரதர்தல் நொளில் வொக்கொளர் பட்டியைில் உங்கள் சபயர் 
இருப்பதற்கு, அபைத்துப் புதுப்பிப்புகளும் அக்ரடொபர் 14 க்குள் செய்து 
முடிக்கப்பட ரவண்டும். இந்தத் திகதிக்குப் பின்ைர் அக்ரடொபர் 24 அன்று 
நீங்கள் வொக்களிக்கச் செல்லும் ரபொது வொக்களிக்கும் இடத்தில் உங்கள் 
சபயபரச் ரெர்க்கைொம்.   

ரமலும் அறிவதற்கு: toronto.ca/elections/Voters 



வொக்களிக்கும் நொட்கள்  

டதர்தல் தினம் 

திங்கட்கிழபம, அக்ரடொபர் 24, 2022 மு.ப.10 மணி முதல் பி.ப. 8 மணி 

வபர 

முன்கூட்டி  வாக்களிப்பு  

சவள்ளிக்கிழபம அக்ரடொபர் 7 க்கும் சவள்ளிக்கிழபம அக்ரடொபர் 14 
க்கும் இபடயில் மு.ப.10 மணி முதல் பி.ப. 7 மணி வபர முன்கூட்டிய 
வொக்களிப்பபச் செய்யவும். 
உங்களுக்குரிய முன்கூட்டிய வொக்களிப்பு நிபையங்கள், வொக்கொளர் 
தகவல் அட்படயில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அல்ைது 
toronto.ca/elections/MyVote ஐப் பயன்படுத்தி MyVote இபையப் 
பயன்பொட்டில் அவற்பறக் கண்டறியைொம்.  

மொைவர்களுக்கொை தகவல்கள்  

நீங்கள் ஒரு மொைவர் எைில், நீங்கள் பொடெொபைக்குச் செல்ைொதரபொது 
உங்கள் “வடீ்டிபை” நீங்கள் குடியிருக்கும் இடமொகக் ,கருதிைொல்  

அதொவது நீங்கள் அங்கு திரும்பிச் செல்ைத் திட்டமிட்டொல், அந்த 
நகரெபபயிலும் தற்ரபொது நீங்கள் பொடெொபையில் படிக்கும்ரபொது 
வெிக்கும் இடத்தின் நகரெபபயிலுமொக இரண்டு இடங்களிலும் நீங்கள் 
வொக்களிக்கத் தகுதியுபடயவர்.  

ரமலும் அறிவதற்கு: toronto.ca/elections/Voters 

MyVote  

சராறன்டரா மாநகர ெகபத் டதர்தல் வாக்களிப்புத் சதா ர்பாக 
நீங்கள் அறிந்துசகாள்ள டவண்டி  தகவல்கள் அகனத்தும் இந்த   

MyVote இகை ப் ப ன்பாட்டில் உள்ளது.   
பின்வருவைவற்றுக்கொக உங்கள் சரொறன்ரரொ முகவரிபய உள்ளிடவும்: 



• நீங்கள் வொக்கொளர் பட்டியைில் உள்ளரீ்களொ என்பபதக் 
கண்டறிவதற்கு  

• உங்கள் வொக்கொளர் பட்டியைில் தகவல்கபளச் ரெர்ப்பதற்கு, 
மொற்றுவதற்கு அல்ைது புதுப்பிப்பதற்கு (செப்டம்பர் 23 வபர) 

• உங்கள் சதொகுதியில் ரபொட்டியிடும் ரவட்பொளர்கபள அறிந்து 
சகொள்வதற்கு  

• எங்கு, எப்ரபொது வொக்களிக்க ரவண்டும் என்பபதக் 
கண்டறிவதற்கு  

• உங்கள் வொக்கொளர் தகவல் அட்படபயப் பொர்ப்பதற்கு, 
பதிவிறக்கம் செய்வதற்கு அல்ைது அச்ெில் எடுப்பதற்கு 

• உங்கள் சதொகுதி மற்றும் வபரபடத்பதக் கண்டறிவதற்கு 

• உங்கள் வொக்களிப்பு நிபையத்திலுள்ள அணுகல் வெதி குறித்த 
தகவல்கபளக் கண்டறிவதற்கு   

• உங்கள் வொக்குச்ெீட்டின் மொதிரிபயப் பொர்பவயிடுவதற்கு  

குறிப்பு: வொக்களிப்பு நிபையங்கள் மொறக்கூடும் என்பதொல், நீங்கள் 
ரநரில் வொக்களிக்கச் செல்லும் முன்ைர்  MyVote ஐத் சதொடர்ச்ெியொகப்  
பொர்பவயிடவும்.   

ரமலும் அறிவதற்கு: toronto.ca/elections/MyVote 

நீங்கள் வொக்கொளர் பட்டியைில் இருந்தொலும், வொக்களிக்கச் 
செல்லும்ரபொது அபடயொள அட்படபயக் சகொண்டு செல்ை ரவண்டும்.  
 

 

அணுகலுக்கொை வெதிகள்  

வாக்களிப்பதற்கு உங்களுக்கு ஏதாவது தக  இருக்குமானால், 
elections@toronto.ca என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்ெல் 
அனுப்புவதன் மூலம் அல்லது 311ஐ அகைப்பதன் மூலம் 
சராறன்டரா டதர்தல்ககளத் (Toronto Elections) சதா ர்பு 
சகாள்ளவும். 



வாக்களிப்பு நிகல ங்கள்  

நீங்கள் வொக்களிக்கும் நிபையங்கள் அபைத்தும் அணுகக்கூடிய 
வெதிகபளக் சகொண்டதொக இருக்கும். ஒவ்சவொரு இடத்பதப் பற்றிய 
தகவல்கபளயும், உதொரைமொக, ெொய்வுதளங்கள், தொைியங்கிக் கதவுத் 
திறப்பு வெதிகள் அல்ைது வொக்கொளர் உதவித் தளங்கள் ரபொன்றவற்பற 
இங்கு கொைைொம்: toronto.ca/elections/Voters. 

 
அணுகக்கூடிய வெதியுள்ள வொக்களிப்புக்குரிய உபகரைங்கள்  

வொக்கொளர் உதவித் தளம் என்பது, மொற்றுத்திறைொளிகள் தமது 
வொக்குச்ெீட்படத் தைிப்பட்ட முபறயில் தொமொகரவ குறிக்க 
அனுமதிக்கும் ஒரு வொக்குச்ெீட்டு வெதியொகும். சதொடுதிபர, ஆடிரயொச் 
செயற்பொடு, பிசரய்ல் எழுத்துப்சபொறி (braille key pad), கொற்றழுத்தம் 
மூைம் ெமிக்பை சகொடுக்கும் ெொதைம் (sip/puff tube device), இைகுவொகப் 
ரபொடவும் நிறுத்தவும் உதவும் சறொக்கர் சபடல் பூட் ஸ்விட்ச் (rocker 

paddle/foot switch) மற்றும் எழுத்துரு அளவுகபளயும் நிறங்கபளயும் 
மொற்றக்கூடிய சூம் அம்ெங்கள் (zoom features) ஆகியபவ இந்த 
வெதிகளில் அடங்கும். 

முன்கூட்டிய வொக்களிப்பு நிபையங்கள் அபைத்திலும் வொக்கொளர் 
உதவி முபையங்கள் – ஒரு சதொகுதிக்கு இரண்டு என்ற 
அடிப்பபடயில் இருக்கும். ரதர்தல் நொளில் வொக்கொளர் உதவி 
முபையத்பத நீங்கள் பயன்படுத்த ரவண்டியிருந்தொல், நீங்கள் 
வொக்களிக்கும் இடத்தில் அப்படி ஒன்று இல்ைொதிருந்தொல் 311ஐ 
அபழப்பதன் மூைம் உங்கள் வொக்குச்ெீட்பட ரவறிடத்துக்கு 
மொற்றுமொறு ரகொரைொம்.  

டவறு டெகவகள்   

• வொக்களிப்பது எப்படி என்பதற்கொை வழிமுபறகள் அபைத்து 
வொக்களிப்பு நிபையங்களிலும் பிசரய்ைி எழுத்துரு மற்றும் 26 
சமொழிகளில் கிபடக்கும்.   



• பொர்பவப்புைன் குபறவொக உள்ள வொக்கொளர்களுக்கு உதவ 
அபைத்து வொக்களிப்பு நிபையங்களிலும் சபரிதொக்கக்கூடிய  
தொள்கள் கிபடக்கும்.  

• உங்களொல் வொக்களிப்பு நிபையத்திற்குள் செல்ை இயைவில்பை 
என்றொல், வொக்களிப்பு நிபையத்தில் உள்ள மற்சறொரு பகுதியில் 
உங்களுக்கு உதவுமொறு ரகொரைொம். உதொரைமொக, வொகைத் 
தரிப்பிடம் அல்ைது வொகைம் நிறுத்தக்கூடிய இடம் (curbside). 
ரமைதிகத் தகவல்களுக்கு 311ஐ அபழக்கவும்.    

• செவிப்புைைற்ரறொருக்கொை இபைப்பொகிய 416-338-OTTY (0889)ஐ 
அபழப்பதன் மூைம் செவிப்புைைற்ரறொர் அல்ைது செவிப்புைன்  
குபறந்தவர்களுக்கொை ரதர்தல் தகவல்கபளப் சபற்றுக் 
சகொள்ளைொம்.  

• உங்கள் வொக்குச் ெீட்டில் உங்களொல் குறியிட முடியொவிட்டொல், 
உதவிக்கு நண்பர் ஒருவபர அபழத்து வரைொம், அல்ைது 
உங்களுக்கு உதவுமொறு ரதர்தல் அதிகொரியிடம் நீங்கள் 
ரகட்கைொம்.   

• வொக்களிப்பு நிபையங்கள் அபைத்தும் ஆதரவு நபர்கள் மற்றும் 
ரெபவ விைங்குகளின் பயன்பொட்பட வரரவற்கின்றை.   

• ஒரு வொக்கொளர் தமக்சகை ஒதுக்கப்பட்ட வொக்களிப்பு 
நிபையத்தில் தபடபய எதிர்சகொள்ளும் எந்தச் சூழ்நிபையிலும் 
வொக்குச்ெீட்பட ரவறிடத்துக்கு மொற்றுமொறு ரகொரைொம்.  

டமலும் அறிவதற்கு: toronto.ca/VoterAccommodations 

ஏற்றுக்சகொள்ளப்படக் கூடிய அபடயொள 
அட்பட  

வொக்களிக்கச் செல்லும்ரபொது அபடயொள அட்பட (ID) அவெியம். 
உங்கள் சபயர் மற்றும் தகுதியொை சரொறன்ரரொ முகவரிபயக் கொட்டும் 
அபடயொள அட்பட ஒன்பறக் சகொண்டு வர மறக்கொதீர்கள். உங்கள் 



வொக்கொளர் தகவல் அட்படபய ஒரு அபடயொள அட்படயொகப் 
பயன்படுத்த முடியொது.  

ஏற்றுக்சகாள்ளப்ப க்கூடி  அக  ாள அட்க க்கான 
உதாரைங்கள்: 

• ஒன்ரொறிரயொ ெொரதி அனுமதிப்பத்திரம் அல்ைது ஒன்ரொறிரயொ 
ரமொட்டொர் வொகை அனுமதிப்பத்திரம் (வொகைப் பகுதி), புபகப்பட 
அட்பட. 

• இரத்தொக்கப்பட்ட தைிப்பட்ட கொரெொபை,  கடைட்பட அல்ைது  
வங்கிக் கைக்கு விவர அறிக்பக.  

• மின்சாரம், சதொபைரபெி அல்ைது சதொபைக்கொட்ெிக் ரகபிள், 
தண்ைரீ், எரிவொயு என்பவற்றுக்கொை ஒரு ரெபவக் கட்டைச் 
ெீட்டு அல்ைது சபொதுப் பயைடீுகள் நிறுவைத்திடமிருந்து 
கிபடக்கும் ஒரு கட்டை விவரத்தொள். 

• சதொழில் வழங்குநரொல் வழங்கப்படும் ஒரு கொரெொபைக் குறிப்பு, T4 

விவர அறிக்பக அல்ைது ெம்பள விபரத் தாள். 
• ஒன்ரொறிரயொ ரவர்க்ஸ் (Ontario Works) அல்ைது ஒன்ரொறிரயொ 

வலுவிழந்ரதொர் ஆதரவுத் திட்டத்திைரின் (Ontario Disability Support 

Program) ரநரடி பவப்பு விவரத்தொள் . 

• செொத்து வரிக் கைிப்படீு,  வருமொை வரிக் கைிப்படீ்டு அறிக்பக 

ெிறுவர் ெலுபக விவரம் (Child Tax Benefit). 
• வடீ்டு அடமொை அறிக்பக, குத்தபக அல்ைது வொடபக ஒப்பந்தம். 

• இரண்டொம் நிபைக்குப் பிந்திய ஒரு பொடெொபையொல் வழங்கப்படும் 
மதிப்சபண் விவர அறிக்பக அல்ைது ரதர்ச்ெியறிக்பக. 

• இரண்டொம் நிபைக்குப் பிந்திய கல்வி நிறுவைம் ஒன்றில் 
மொைவரின் வதிவிடத்துக்குப் சபொறுப்பொை அலுவைகத்தொல் 
அல்ைது அலுவைர்களொல் வழங்கப்படும் பல்கபைக்கழக வளொக 
வதிவிடத்பதக் கொட்டும் ஆவைம். 

• கைடொ அரெொங்கத்தொல், ஒன்ரொறிரயொவொல் அல்ைது 

ஒன்ரொறிரயொவிலுள்ள ஒரு  நகரெபபயொல் வழங்கப்பட்ட அல்ைது 



ஒன்ரொறிரயொவிலுள்ள ஒரு நீதிமன்றத்தின் மூைம் 

ெொன்றளிக்கப்பட்ட ரவறு ஏதொவது ஓர் ஆவைம். 
• இந்தியச் ெட்டம் (Indian Act - Canada) என்பதன் கீழ் நிறுவப்பட்ட 

ஒன்ரொறிரயொவிலுள்ள ஒரு ரகொத்திரச் ெபபயின் மூைம் 

வழங்கப்பட்ட ஏதொவது ஒரு ஆவைம் 

• கொப்புறுதி ஒப்பந்தம் அல்ைது கொப்புறுதி ஒப்பந்த விவரம். 
• கடன் ஒப்பந்தம் அல்ைது ஒரு நிதி நிறுவைத்துடைொை ஏபைய 

நிதியியல் ஒப்பந்தம்.  
• ரவபையிழந்ரதொர் கொப்புறுதிக் சகொடுப்பைவுகளின் அறிக்பக T4E. 
• மூத்ரதொர் பொதுகொப்புக் (Old Age Security) சகொடுப்பைவு விவரத்தொள் 

T4A (OAS), கரைடிய ஓய்வூதியத் திட்டநைன் விவரத்தொள் T4A (P), 
கரைடிய ஓய்வூதியத் திட்டப் பங்களிப்பு விவரத்தொள்.   

• பைியிடப் பொதுகொப்பு மற்றும் கொப்புறுதிச் ெபபயின் 
நிவொரைங்கள் விவர அறிக்பக T5007. 

• CNIB அட்பட அல்ைது வலுவற்ரறொருக்கொை ரெபவகபள 
வழங்கும் பதிவு செய்யப்பட்ட மற்சறொரு அற நிறுவைத்தின் 
அட்பட. 

• நீண்டகொைப் பரொமரிப்பு இல்ைங்கள் ெட்டம் 2007 இன் கீழ் ஒரு 
நீண்டகொைப் பரொமரிப்பு இல்ைத்தில் வெிப்பபதக் கொட்டுவதற்கு 
இல்ைத்தின் நிர்வொகியொல் வழங்கப்படும் ஆவைம்.  

• மருத்துவமபை அட்பட அல்ைது பதிவுத்தொள். 

உங்களிடம் ஏற்றுக்சகொள்ளக் கூடிய அபடயொள அட்படயும் 
இல்ைொமல் வொக்கொளர் பட்டியைில் உங்கள் சபயரும் இல்ைொத 
பட்ெத்தில், வொக்குச் ெீட்படப் சபறுவதற்கொக உங்கள் அபடயொள 
அட்படயுடன் திரும்ப வரும்படி நீங்கள் ரகட்டுக் சகொள்ளப்படுவரீ்கள். 

 

 

 



முக்கியமொை திகதிகள்  

செப் ம்பர் 1 

• தபொல்-மூைம் வொக்களிப்பதற்கு விண்ைப்பிக்கும் முதல் நொள்   

• உங்கள் வொக்கொளர் பட்டியைில் தகவல்கபளச் ரெர்ப்பதற்கு, 
மொற்றறுவதற்கு அல்ைது புதுப்பிப்பதற்குரிய முதல் நொள்  

செப் ம்பர் 23 

• பி.ப. 4:30 மைிக்குள் தபொல்-மூை வொக்களிப்புக்கு 
விண்ைப்பிப்பதற்கொை கொைக்சகடு  

செப் ம்பர் 26 இல் ஆரம்பிக்கும் வாரம் 

• வொக்கொளர் தகவல் அட்படகள் தபொைில் அனுப்பப்படும் 

அக்ட ாபர் 7 to அக்ட ாபர் 14 

• முன்கூட்டிய வொக்களிப்பு  

அக்ட ாபர் 21 

• சரொறன்ரரொ ரதர்தல்கள் பிரிவுக்கு (Toronto Elections) தபொல்-மூை 
வொக்களிப்புத் சதொகுப்புகள், அக்ரடொபர் 21 மதியம் 12 (பிப 12 
மைி) மைிக்கிபடயில் கிபடக்கப்சபற ரவண்டும். 

திங்கட்கிழபம, அக்ரடொபர் 24: ரதர்தல் நொள்  
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