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ஒன்ராறிேயா மாகாணத் ேதர்தலில்
வாக்களிப்பதற்குத் தயாராகுங்கள்!
ஜூன் 2ம் திகதி அன்று அல்லது அதற்கு முன்பாக உங்களின் Xஐ இடுங்கள்.

தகுதி
ஒன்ராறிேயா ேதர்தல் ஒன்றில் வாக்களிப்பதற்கு உங்களுக்குப் பின்வருவன
இருக்கேவண்டும்:
•

ேதர்தல் தினத்தன்று 18 அல்லது ேமற்பட்ட வயது;

•

கேனடியப் பிரஜாவுாிமம; மற்றும்

•

ஒன்ராறிேயாவில் வதிவிடம்

பதிவுெெய்தல்
ேம 23 க்கு முன்பாக, eregistration.elections.on.ca என்ற வமலத்தளத்திலுள்ள வாக்காளர்
பட்டியலில் உங்களின் தகவல்கமள உறுதிெெய்யுங்கள், இற்மறப்படுத்துங்கள் அல்லது
ேெர்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
பதிவுெெய்யவில்மல என்றாலும்கூட, நீங்கள் வாக்களிக்க முடியும். வாக்களிக்கச்
ெெல்லும்ேபாது உங்களின் தகவல்கமள ேநாில் வழங்குங்கள்.

வாக்காளர் தகவல் அட்மட
வாக்காளர் பட்டியலில் உங்களின் ெபயர் இருந்தால், எப்ேபாது, எங்கு வாக்களிக்க
ேவண்டும் என்பது ெதாடர்பான தகவல்கமளக் ெகாண்ட வாக்காளர் தகவல் அட்மட
ஒன்று உங்களுக்குத் தபால் மூலம் அனுப்பப்படும். ேம 13ஆம் திகதி முதல் வாக்காளர்
தகவல் அட்மடகள் உங்களுக்குக் கிமடக்கப்ெபறும்.

வாக்காளர் தகவல் அட்மட உங்களுக்குக் கிமடக்காவிட்டாலும்கூட, நீங்கள் வாக்களிக்க
முடியும். உங்களின் ெபயர் மற்றும் தற்ேபாமதய வதிவிட முகவாி ஆகிய இரண்மடயும்
காட்டும் அமடயாள அட்மட (ID) ஒன்மறக் ெகாண்டு வாருங்கள்.
உங்களின் ேதர்தல் மாவட்டத்தில் உள்ள வாக்களிப்பு இடங்கள் மற்றும் வாக்களிப்புத்
திகதிகள் பற்றிய முழுமமயான பட்டியலுக்கு, elections.on.caஐப் பார்மவயிடுங்கள்
அல்லது ஒன்ராறிாிேயா ேதர்தல்கள் பயன்பாட்மடப் (Elections Ontario app)
பதிவிறக்குங்கள்.

வாக்களிப்பதற்கான அமடயாள அட்மட (ID)
உங்களிடம் வாக்களார் தகவல் அட்மட உள்ளதா?

ஆம் — உங்களின் ெபயமரக் காட்டும் ஒரு அமடயாள அட்மடமயக் (ID)
ெகாண்டுவாருங்கள்
இல்மல — உங்களின் ெபயமரயும் வதிவிட முகவாிமயயும் காட்டும் ஒரு
அமடயாள அட்மடமயக் (ID) ெகாண்டுவாருங்கள்
நீங்கள் வாக்களிக்கச் ெெல்லும்ேபாது, உங்களின் அமடயாள அட்மடயின் (ID)
மின்னணுப் பிரதி ஒன்மற நீங்கள் பயன்படுத்தலாம், அது அச்ெிடப்பட்டதாகேவா
அல்லது எடுத்துச்ெெல்லக்கூடிய ொதனெமான்றில் காட்டப்படக்கூடியதாகேவா
இருக்கலாம்.
புமகப்பட ID ேதமவயில்மல. நீங்கள் வாக்களிக்கச் ெெல்லும்ேபாது உங்களின் பாலினம்
அல்லது பாலின ெவளிப்பாடு பற்றிய தகவல்கள் எமதயும் நீங்கள் வழங்கத்
ேதமவயில்மல.
ஏற்றுக்ெகாள்ளக்கூடிய ID என்பது பின்வரும் உதாரணங்கமள உள்ளடக்குகிறது:
•

ஒன்ராறிேயா ொரதி உாிமம்

•

ஒன்ராறிேயா பட அட்மட

•

கடன் அட்மட விபர அறிக்மக

•

பயன்பாட்டுக் கட்டணச்ெீட்டு

•

குடியிருப்பு ெதாடர்பான உடன்படிக்மக

•

பாடங்கள் மற்றும் தரங்கள் பற்றிய முமறயான மாணவர் பதிேவடு (transcript)

ேநாில் வாக்களிப்பதற்கு ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும் அமடயாள அட்மடகள் (ID) பற்றிய
பட்டியமல elections.on.ca/id-requirements இல் கண்டறியுங்கள்.

எங்களுக்காக ேவமலெெய்வதற்கு வாருங்கள்
இந்தத் ேதர்தலில் பணியாற்றுவதற்கு விண்ணப்பியுங்கள்!
நீங்கள் 16 அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ள ஒருவராக இருந்தால், முன்கூட்டிேய
வாக்களிக்கும் நாட்களில் அல்லது ேதர்தல் நாளில் ேதர்தல் அதிகாாியாகப் பணிபுாிவதற்கு

விண்ணப்பிக்க முடியும். ேதர்தலில் பணியாற்றுவதன் மூலம், வாக்களித்தல்
அமனவருக்கும் இலகுவானதாக இருப்பதற்கு உதவுகிறீர்கள்.
அமனத்துப் பதவிகளுக்கும் ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது, அத்துடன் பணியாளர்கமளப்
பாதுகாப்பாக மவத்திருப்பதற்காக ேமலதிகமான சுகாதார நடவடிக்மககள்
ெெயல்படுத்தப்படுகின்றன.
ேமலதிக தகவல்களுக்கு, jobs.elections.on.ca ஐப் பார்மவயிடுங்கள்.

Elections Ontario app (ஒன்ராறிாிேயா ேதர்தல்கள் பயன்பாடு)
எங்களின் புதிய mobile app மூலம் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ேதர்தல் தகவல்கமளப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்!

Elections Ontario appஐப் பதிவிறக்குவதுடன், அணுகுவதற்கான கணக்ெகான்மற
(account) உருவாக்குங்கள்:
•

ஸ்கான் ெெய்யப்படக்கூடிய உங்களின் வாக்காளர் அட்மடப் பிரதி

•

நீங்கள் வாக்களிக்கக்கூடிய இடங்கள் மற்றும் திகதிகள் பற்றிய
முழுமமயானெதாரு பட்டியல்

•

தனிப்பயனாக்கக்கூடிய ேதர்தல் அறிவிப்புகள்

•

உங்களின் ேதர்தல் மாவட்டத்துக்கான ேவட்பாளர்களின் பட்டியல்

முன்கூட்டிேய வாக்களியுங்கள்
•

தபால் மூலம்
o தபால் மூலம் வாக்களிப்பதற்கு votebymail.elections.on.ca என்ற
வமலத்தளத்தில் விண்ணப்பியுங்கள் அல்லது elections.on.ca என்ற

வமலத்தளத்திலிருந்து விண்ணப்பப் படிவத்மதப் பதிவிறக்கம் ெெய்து
அதமன அச்ெிெலடுங்கள்.
o ேம 27, மாமல 6 மணிக்கு (Eastern Time) முதல் உங்களின் விண்ணப்பம்
ஒன்ராறிேயா ேதர்தல்கள் அமமப்புக்குக் கிமடக்கேவண்டும்
o கணக்கிடப்படுவதற்காக, பூர்த்திெெய்யப்பட்ட உங்களின் வாக்குச் ெீட்டு,
ஜூன் 2, மாமல 6 மணிக்குள் (Eastern Time) ஒன்ராறிேயா ேதர்தல்கள்
அமமப்புக்குக் கிமடக்க ேவண்டும்
o தபால் மூலம் நீங்கள் வாக்களிப்பதற்குத் ேதமவயான ID வித்தியாெமானது.
elections.on.ca/id-requirements இல் ேமலும் அறியுங்கள்
•

உங்களுமடய ேதர்தல் அலுவலகத்தில் (returning office)
o உங்களின் ேதர்தல் அலுவலகம் என்பது உங்களின் ேதர்தல்
மாவட்டத்துக்கான உள்ளூர்த் ேதர்தல் அலுவலகமாகும்
o ேம 5 முதல் ஜூன் 1, மாமல 6 மணி வமர (Eastern Time) உங்களின்
ேதர்தல் அலுவலகத்தில் ேநாில் வாக்களியுங்கள்
o உங்களின் வாக்காளர் தகவல் அட்மடயில் அல்லது
voterinformationservice.elections.on.ca இல் உங்களின் ேதர்தல்
அலுவலகத்மதக் கண்டறியுங்கள்

•

முன்கூட்டிய வாக்களிப்பின்ேபாது
o உங்களின் ேதர்தல் மாவட்டத்தில் இருக்கும் முன்கூட்டிேய
வாக்களிக்கக்கூடிய நிமலயங்கள் எதிலாவது, ேம 19க்கும் 28க்கும்
இமடயில், காமல 10 மணி முதல் இரவு 8 மணி வமர (Eastern Time)
வாக்களியுங்கள்
o வாக்களிக்கும் இடங்கள் மற்றும் திகதிகள் பற்றிய முழுமமயான பட்டியமல
voterinformationservice.elections.on.ca இல் கண்டறியுங்கள்

ேதர்தல் தினமன்று வாக்களித்தல்
•

உங்களுக்ெகன ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் வாக்களிப்பு இடத்தில், ஜூன் 2 அன்று,
காமல 9 மணி முதல் இரவு 9 மணி வமர (Eastern Time) வாக்களியுங்கள்.

•

உங்களுக்ெகன ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் வாக்களிப்பு இடத்மத உங்களின் வாக்காளர்
தகவல் அட்மடயில் அல்லது Elections Ontario app இல் அல்லது
voterinformationservice.elections.on.ca இல் கண்டறியுங்கள்.

அணுகல்
உங்களுக்குக் கிமடக்கக்கூடிய அணுமகக்கான ெில கருவிகள் மற்றும் ேெமவகள் இேதா.
உங்களின் ேதர்தல் அலுவலகத்தில்:
•

ேம 21 முதல் ஜூன் 1 வமர அல்லது ேதர்தல் தினத்தன்று நியமனம் ஊடாக
வாக்களிக்க உதவும் ெதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்துங்கள்

•

வீட்டுக்கு வரவமழத்து வாக்களிப்பமத அல்லது உங்களின் வாக்களிக்கும்
இடத்துக்கு ெவளிேய அணுகக்கூடிய வமகயில் வாக்களிப்பமதக் ேகாருவதற்காக
உங்களின் ேதர்தல் அலுவலகத்மத அமழயுங்கள்

•

அணுகல் ெதாடர்பான உங்களின் ேதமவகமளச் ெிறப்பாகப் பூர்த்திெெய்யக்கூடிய
வாக்களிக்கும் இடெமான்றுக்கான இடமாற்றத்மதத் ேதர்தல் நாளுக்கு முன்பாகக்
ேகாருங்கள்

உங்களின் வாக்களிப்பு நிமலயத்தில்:
•

அெமாிக்கச் மெமக ெமாழி ெமாழிெபயர்ப்பாளர் ஒருவமர அல்லது
இமடயீட்டாளமர முன்பதிவு ெெய்யுங்கள், அதற்கான ெெலமவ நாங்கள்
வழங்குேவாம்

•

உங்களின் எடுத்துச்ெெல்லக்கூடிய ொதனம் (mobile device) ஒன்மற
அணுமகக்கான ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்துங்கள்

•

உருப்ெபருக்கி (magnifier) ஒன்மற அல்லது braille வாக்குச் ெீட்டு ஒன்மறக்
ேகாருங்கள்

•

உதவிக்காக ஒரு நண்பமர, ஆதரவளிக்கும் நபமர அல்லது ேெமவபுாியும்
விலங்ெகான்மறக் கூட்டிக்ெகாண்டு வாருங்கள்

•

elections.on.ca இல், 30க்கும் ேமற்பட்ட ெமாழிகளில் வாக்களிப்பது ெதாடர்பான
அறிவுறுத்தல்கமளயும் தகவல்கமளயும் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்

ேதர்தல்கள் ஒன்ராறிேயாவின் தள அணுகல் தரநிமலகமள வாக்களிப்பு நிமலயங்கள்
யாவும் முடிந்தவமர பூர்த்திெெய்ய ேவண்டும்.
ேகாரப்பட்டால், வாக்களித்தல் ெதாடர்பான தகவல்கள் மாற்று வடிவங்களில் கிமடக்கும்.
உங்களின் வாக்களிப்பு நிமலயத்மத மற்றும் ஏமனய ேெமவகமள அணுகுதல்
ெதாடர்பான ேமலதிக தகவல்களுக்கு, elections.on.ca/accessible-voting ஐப்
பார்மவயிடுங்கள்.

COVID-19
வாக்களிப்பின்ேபாது, வாக்காளர்கள் மற்றும் எங்களின் பணியாளர்கள் பாதுகாப்பாக
இருப்பதற்காக சுகாதாரத்துக்கான தமலமம மருத்துவ அதிகாாியின் அலுவலகத்துடன்
இமணந்து நாங்கள் பணியாற்றுகிேறாம். அத்துடன், ெபாதுச் சுகாதாரப் பிாிவுகள் மற்றும்
நகராட்ெிகள், மாகாணத்தின் COVID-19 தடுப்பு நடவடிக்மககளுடன், ேவறு COVID-19
சுகாதார நடவடிக்மககமளயும் தங்களின் பிராந்தியங்களில் ெெயற்படுத்தக்கூடும்.
நீங்கள் வாக்களிக்கச் ெெல்லும்ேபாது, அந்த ேநரத்தில் கிமடக்கும் ெிறந்த தகவல்களின்
அடிப்பமடயிலான நடவடிக்மககமள நாங்கள் எடுத்திருப்பமதக் காண்பீர்கள்—இதில்
முகக்கவெங்கள், உடல்ாீதியான இமடெவளி, மகச் சுத்திகாிப்பு மற்றும் plexiglass
தடுப்புக்கள் ஆகியமவ அடங்கலாம்.

எங்கமளத் ெதாடர்புெகாள்ளுங்கள்
•

வமலத்தளம்: elections.on.ca

•

ெதாமலேபெி: 1.888.668.8683

•

ெெவிப்புலனற்ேறாருக்கான ெதாமலேபெி: 1.888.292.2312

•

மின்னஞ்ெல்: info@elections.on.ca

•

Twitter: @ElectionsON

•

Facebook: ElectionsON

•

Instagram: @electionson

