2018 ஒன்ராறிய ாத் யேர்ேல் கைய டு
நாங்ைள் வாக்ைளிப்பகேச் சுலபமாக்குைின்யறாம்.
ார், எப்யபாது, எங்யை மற்றும் எப்படி வாக்ைளிப்பது

ஜூன் 7, 2018 அன்று, ஒன்ராறிய ாவின் 42வது பபாதுத் யேர்ேல் நகைபபறவுள்ளது.
ஒன்ராறிய ாவில்

ார், எப்யபாது, எங்யை மற்றும் எப்படி வாக்ைளிப்பது என்பது பற்றி

முக்ைி மான ேைவல்ைகள இந்ே வழிைாட்டி உள்ளைக்குைிறது.
யம 9

யேர்ேல் பற்றி

சட்ைாீேி ான அறிவிப்பு (Writs) வழங்ைப்பைல்

மற்றும் யவட்பாளர்ைள் யவட்புமனுக்ைகளத் ோக்ைல்பசய்ேல்
ஆரம்பம்
வியசைமான வாக்குப்பேிவுக்கு விண்ணப்பிப்பேற்ைான முேல்
நாள்

யம 10

யம 17

யவட்பாளர்ைள் யவட்புமனுக்ைகளத் ோக்ைல்பசய்ேல் முடிவு 2
P.M.(ET)

யம 26 – ஜூன் 6

உங்ைளுகை

யேர்ேல் அலுவலைத்ேில் (returning office)

வாக்ைளிப்புக்ைான அணுகை (Accessible voting)
யம 26 – யம 30

முன்கூட்டி

வாக்ைளிப்பு 10 A.M.– 8 P.M. (ET)

யம 29

இகண த்ேில்பேிேகலப் (e-Registration) ப ன்படுத்ேி
வாக்ைாளர் பட்டி லில் இகணவேற்ைான இறுேிநாள்

ஜூன் 7

யேர்ேல் நாள் 9 A.M.– 9 P.M. (ET)

ார் வாக்ைளிப்பது?
பின்வருவன உங்ைளுக்குப் பபாருந்ேினால், இந்ே 2018 பபாதுத் யேர்ேலில் வாக்ைளிப்பேற்கு
உங்ைளுக்குத் ேகுேியுண்டு, நீங்ைள்:
•

யேர்ேல் நாளான ஜூன் 7, 2018 அன்று, 18 வ துக்குக் குகற ாேவராை
இருக்ைிறீர்ைள்

•

ஒரு ையனடி ப் பிரகஜ, மற்றும்

•

ஒன்ராறிய ாவில் வசிக்கும் ஒருவர்

ாருக்கு நான் வாக்ைளிக்ைியறன்?
ஒன்ராறிய ாச் சட்ைசகப ின் மாைாணப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளில் (MPP) ஒருவராை
இருந்து உங்ைகளப் பிரேிநிேித்துவப்படுத்துவேற்ைாை, உங்ைளுகை

யேர்ேல் மாவட்ைத்ேில்

பேிவுபசய்ே யவட்பாளர் ஒருவருக்கு நீங்ைள் வாக்ைளிக்ைிறீர்ைள். மாைாணத்ேிலுள்ள யேர்ேல்
மாவட்ைங்ைள் ஒவ்பவான்றுக்கும் ஒருவர் என்றாீேி ில் 124 MPPைள் உள்ளனர்.
வழகம ில், போிவுபசய் ப்பட்ை MPPைளில் அேிைமானவர்ைகளக் பைாண்டிருக்கும்
அரசி ல் ைட்சிய

மாைாண அரசாங்ைத்கே உருவாக்ைிறது.

உங்ைளுகை வாக்குச்சீட்கை நிராைாிக்கும் உாிகமக ஒன்ராறிய ாச் சட்ைம் உங்ைளுக்கு
வழங்குைிறது. நிராைாிக்ைப்பட்ை வாக்குைளும் அேிைாரபூர்வமான ைணக்பைடுப்பில்
யசர்க்ைப்படுைின்றன.
புேி

விை பமன்ன?

நீங்ைள் 16 அல்லது 17 வ துகை வராை இருந்ோல், elections.on.caஇல், எேிர்ைால
வாக்ைாளர்ைளுக்ைான ஒன்ராறிய ாப் பேியவட்டில் உங்ைகளத் ேற்யபாது நீங்ைள்
யசர்த்துக்பைாள்ள முடியும்.
யசர்க்ைப்பட்ைால், உங்ைளுக்கு 18 வ ோகும்யபாது உங்ைளுகை

ேைவல்ைள் ோனாையவ

வாக்ைாளர் பட்டி லுக்கு இைமாற்றப்படும்.
இந்ேப் பபாதுத் யேர்ேலில் வாக்ைளிப்பேற்கு, ஜூன் 7, 2018 இல் உங்ைளுக்குக் குகறந்ேது
18 வ ேிருக்ை யவண்டும்.

வாக்ைாளர் சாிபார்ப்புப் பட்டி ல்
•

வாக்ைளிப்பேற்ைாை elections.on.caஇல் நீங்ைள் பேிவுபசய் ப்பட்டிருக்ைிறீர்ைள்
என்பகே உறுேிப்படுத்ேிக்பைாள்ளுங்ைள்

•

ேபாலில் உங்ைளுகை

வாக்ைாளர் ேைவல் அட்கைக ப் (VIC)

பபற்றுக்பைாள்ளுங்ைள்.
•

பபாருத்ேமான ID உங்ைளிைம் இருப்பகேச் சாிபார்த்துக்பைாள்ளுங்ைள்.

•

உங்ைளுகை
அறியுங்ைள்.

உாிகமைள், பிரச்சிகனைள் மற்றும் யவட்பாளர்ைகளப் பற்றி

•

எப்யபாது, எங்யை மற்றும் எப்படி வாக்ைளிப்பது உங்ைளுக்கு விருப்பம் என்பகேத்
போிவுபசய்யுங்ைள்.

•

வாக்ைளிப்பு நிகல த்துக்கு எப்படி நீங்ைள் பசல்வது என்பகேத் ேிட்ைமிடுங்ைள்.
வாக்ைளிப்பேற்கு நீங்ைள் வரும்யபாது உங்ைளுகை

ID மற்றும் VICஐக்

பைாண்டுவர மறக்ைாேீர்ைள்.
<வாக்ைாளர் ேைவல் அட்கை>

வாக்ைாளர் பட்டி லில் இருக்ைின்றீர்ைளா?
வாக்ைளிப்பேற்கு நீங்ைள் வரும்யபாது, உங்ைளுகை

வாக்ைாளர் ேைவல் அட்கை (VIC)

மற்றும் IDஐக் பைாண்டுவாருங்ைள்.

எப்யபாது நான் வாக்ைளிப்பது?
ஜூன் 7, 2018, யேர்ேல் நாள் ஆகும். வாக்ைளியுங்ைள்: 9 A.M. - 9 P.M. (ET)

பின்வரும் வழிைளிலும் நீங்ைள் வாக்ைளிக்ைலாம்:
•

உங்ைளுகை

யேர்ேல் அலுவலைத்ேில் (returning office), யம 10 முேல் ஜுன் 6 வகர,

•

யநாில்
வாக்ைளிப்புக்கு உேவும் போழில்நுட்பத்துைன் உங்ைளுகை

யேர்ேல் அலுவலைத்ேில்

யம 26 முேல் ஜுன் 6 வகர, யநாில்
•

யம 26 முேல் யம 30 வகர ான முன்கூட்டி

வாக்ைளித்ேலின்யபாது, யநாில், 10 A.M.

முேல் 8 P.M. வகர (ET), அல்லது
•

யம 10, 2018 முேல் ேபால் மூலம். யேர்ேல் நாளான, ஜுன் 7, 2018 அன்று, 6 P.M.
(ET) க்குப் பிந்ோமல் யேர்ேல் ஒன்ராறிய ாவின் ேகலகம அலுவலைத்துக்கு
அகை ாளப்படுத்ேப்பட்ை உங்ைளுகை

வாக்குச்சீட்டுக் ைிகைக்ையவண்டும்.

விண்ணப்பப்படிவபமான்கற பின்வரும் வழிைளில் நீங்ைள் பபற்றுக்பைாள்ளலாம்:
elections.on.ca
sb@elections.on.ca
your returning office (உங்ைளுகை

யேர்ேல் அலுவலைம்)

1-855-523-5932 (ைட்ைணமற்றது)
1-416-649-1046 (நாங்ைள் ைட்ைணம் ைட்டுவது (collect))
1-888-292-2312 (பசவிப்புலனர்ற்யறாருக்ைானது - ைட்ைணமற்றது)
நிகனவில்கவத்ேிருங்ைள்
உங்ைளுகை

வாக்குச்சீட்கை விகரவாைப் பபறுவேற்ைாை, உங்ைளுகை

வாக்ைாளர்

ேைவல் அட்கை (VIC) மற்றும் IDஐக் பைாண்டுவாருங்ைள்.

எங்யை நான் வாங்ைளிப்பது?
வாக்ைளிப்பேற்ைாை யம 29, 2018 அளவில் நீங்ைள் பேிவுபசய்ேிருந்ோல், யேர்ேல் நாளுக்கு
முன்பாை வாக்ைாளர் ேைவல் அட்கை ஒன்று (VIC) உங்ைளுக்குக் ைிகைக்கும். நீங்ைள்
எப்யபாது, எங்யை வாக்ைளிக்ைலாம் என்ற ேைவல்ைகள அந்ே VIC பைாண்டிருக்கும்.
உங்ைளுகை

வாக்ைளிப்பு நிகல த்கே elections.on.ca இலும் நீங்ைள் ைண்ைறி லாம்

மாணவர்ைள் வாக்ைளித்ேல்
பாைசாகலக்ைாை நீங்ைள் பவளி ிலிருந்ோல், நீங்ைள் நிரந்ேரமாை வசிக்கும் யேர்ேல்
மாவட்ைத்ேில் அல்லது பாைசாகலக்ைாை நீங்ைள் ேற்ைாலிைமாை வசிக்ைின்ற யேர்ேல்
மாவட்ைத்ேில் வாக்ைளிப்பகே நீங்ைள் போிவு பசய்

முடியும். வாக்ைளிப்பேற்கு

உங்ைளுகை

பப கரயும் வசிப்பிை முைவாிக யும் ைாட்டும் ID உங்ைளிைம் இருக்ை

யவண்டும்.
மருத்துவமகன ில்
பராமாிப்கபப் பபறுவேற்ைாை பங்குபைாள்ளும் மருத்துவமகன ஒன்றில் நீங்ைள்
ேங்ைி ிருந்ோல், யம 21 முேல் யம 23 வகர உங்ைளால் வாக்ைளிக்ைக்கூடி ோை
இருக்ைலாம். உங்ைளுகை
புேி

யேர்ேல் அலுவலைத்துைன் சாிபார்த்துக் பைாள்ளுங்ைள்.

விை பமன்ன?

2018 பபாதுத் யேர்ேலுக்ைான ஒன்ராறிய ாவின் யேர்ேல் மாவட்ைங்ைள் 124 ஆை
அேிைாித்ேிருக்ைின்றன.
ேற்யபாது புேி போரு யேர்ேல் மாவட்ைத்ேில் நீங்ைள் வாக்ைளிக்ைக்கூடும் என்பது இேன்
ைருத்ோகும்.
உங்ைளுகை

வாக்ைளிப்பு நிகல ங்ைகள elections.on.caஇல் ைண்ைறியுங்ைள்.

வாக்ைளிப்பேற்கு நான் பேிவுபசய்வது எப்படி?
வாக்ைாளர் ேைவல் அட்கை (VIC) ஒன்று உங்ைளுக்குக் ைிகைக்ைாவிட்ைால், வாக்ைாளர்
பட்டி லில் நீங்ைள் இல்லாேிருக்ைலாம்.
VIC ஒன்கறப் பபறுவேற்கு, elections.on.caஇல் உள்ள வாக்ைாளர் பட்டி லில், யம 29, 2018
அளவில் உங்ைளுகை

பப கரயும் யசர்த்துக்பைாள்ளுங்ைள். முன்கூட்டி

வாக்குப்பேிவின்யபாது அல்லது யேர்ேல் நாளன்றுகூை உங்ைளுகை

யேர்ேல்

அலுவலைத்ேில் உங்ைளுகை ேைவல்ைகள நீங்ைள் இற்கறப்படுத்ேிக்பைாள்ளலாம்.
உங்ைளுகை

பப கரயும் வசிப்பிை முைவாிக யும் ைாட்டும் ID ஒன்று, வாக்ைாளர்

பட்டி லில் உங்ைளுகை
ஏற்றுக்பைாள்ளக்கூடி

பப கரச் யசர்ப்பேற்கு உங்ைளுக்குத் யேகவ ாைவிருக்கும்.

ID பட்டி ல் ஒன்கற elections.on.caஇல் ைண்ைறியுங்ைள்.

புேி

விை பமன்ன?

வாக்ைாளர் பட்டி லில் உங்ைளுகை

ேைவல்ைகள நீங்ைள் உறுேிப்படுத்துவகே,

இற்கறப்படுத்துவகே அல்லது யசர்ப்பகே, எங்ைளுகை

இகண த்ேிலுள்ள புேி

இகண த்ேில்பேியும் ைருவி (e-Registration tool) உங்ைளுக்குச்
பசளைாி மானோக்குைிறது.
யேர்ேல் நாளன்று வாக்ைளிப்பகேச் சுலபமாக்குவேற்கு, யம 29, 2018 அளவில்
elections.on.caக்கு வருகைோருங்ைள்.

வாக்ைளிப்பேற்கு எனக்கு உேவி யேகவப்பட்ைால் என்ன பசய்வது?
உங்ைளுகை

வாக்ைளிப்பு நிகல த்ேின் அணுைல் வசேிைள் பற்றி elections.on.caஇல்

யமலும் அறியுங்ைள்.
யசகவக்ைான விலங்குைள் அனுமேிக்ைப்படுைின்றன.
நீங்ைள் வாக்ைளிப்பேற்கு உேவிபசய்வேற்ைாை குடும்ப உறுப்பினர், நண்பர் அல்லது
ஆேரவாளர் ஒருவகர நீங்ைள் அகழத்து வரலாம் அல்லது வாக்ைளிப்பு நிகல ப் பணி ாளர்
ஒருவாிைம் நீங்ைள் உேவி யைட்ைலாம். உேவி யேகவப்படுைிறது என்றும், உங்ைளுகை
வாக்கு இரைசி மாை கவக்ைப்படும் என்றும் உறுேிகூறும்படி நீங்ைள் இருவரும்
யைட்ைப்படுவீர்ைள்.
பின்வரும் ைருவிைள் மற்றும் யசகவைகளயும் நீங்ைள் பபற்றுக்பைாள்ளலாம்:
•

30க்கும் யமற்பட்ை பமாழிைளில் வாக்ைளிப்புப் பற்றி

•

உருப்பபருக்ைப்பட்ை ோள்ைள்,

•

உங்ைளுகை

வாக்குப்பேிவுக்ைாை பிபர ில் மாேிாி (Braille template),

•

உங்ைளுகை

உள்ளூர் யேர்ேல் அலுவலைத்ேில் யம 26 முேல் ஜூன் 6 வகர

•

வாக்ைளிப்பேற்கு உேவும் போழில்நுட்பம் அல்லது
பேிவுபசய்ே கசகை பமாழி பமாழிபப ர்ப்பாளருக்கு அல்லது உேவி ாளருக்குக்
(intervenor) ைட்டி

அறிவுறுத்ேல்ைள்,

ைட்ைணத்துக்ைான ஈடு.

நைமாட்ைத்கேப் பாேிக்கும் வலுவிழப்பு ஒன்று உங்ைளுக்கு இருந்ோல், உங்ைளுகை
யேர்ேல் அலுவலைத்கேத் ே வுபசய்து போைர்புபைாள்ளுங்ைள்.

புேி

விை பமன்ன?

உேவிக்ைான ைருவி ாை உங்ைளுகை

கைத் போகலயபசிக

நீங்ைள் ேற்யபாது

ப ன்படுத்ே முடியும்.
இருப்பினும், பூர்த்ேிபசய்

வாக்குச்சீட்டுக்ைகள நீங்ைள் பைபமடுப்பேற்யைா அல்லது

பைிர்ந்துபைாள்வேற்யைா அகேப் ப ன்படுத்ே முடி ாமலிருக்ைலாம்.

எங்ைகளத் போைர்புபைாள்ளுங்ைள்:
வகலத்ேளம் elections.on.ca
போகலயபசி

1-888-668-8683

பசவிப்புலனற்யறார்
மின்னஞ்சல்
Twitter

1-888-292-2312

info@elections.on.ca

@ElectionsON

Facebook ElectionsON
Instagram @electionson
YouTube ElectionsOn
இந்ேக் கைய ட்டில் உள்ள ேைவல்ைகள அணுைக்கூடி

வடிவங்ைளில்

பபற்றுக்பைாள்வேற்குத் ே வுபசய்து elections.on.caஐப் பார்கவ ிடுங்ைள் அல்லது 1888-668-8683ஐ அல்லது1-888-292-2312ஐ (பசவிப்புலனற்யறார்) அகழயுங்ைள்.
யேர்ேல் ைாலத்ேின்யபாது நான் எப்படி யவகலபசய் லாம்?
யேர்ேகல நைத்துவேற்கு எங்ைளுக்கு உேவிபசய்வேற்ைாை வாக்ைளிப்பு நிகல த்துக்ைான
பணி ாளர்ைகளத் யேர்ேல் ஒன்ராறிய ா யேடுைிறது. அயனைமான பேவிைளுக்கு
விண்ணப்பிப்பேற்கு நீங்ைள் குகறந்ேது 18 வ துகை வராை இருக்ையவண்டும், சில
பேவிைள் 16 வ துள்ளவர்ைளுக்கு உாி கவ ாைவும் இருக்ைின்றன. விபரங்ைளுக்கு
elections.on.caஐப் பார்கவ ிடுங்ைள்.

