திருமண உரிமத்திற்கு விண்ணப்பித்தல்
ஒரு திருமண வவபவம் (குடிவம ரீதியரன அல்லது மதரீதியரன வவபவம்) நவைபபறும் முன்னர்
திருமண உரிமம் வரங்கியரக வவண்டும்.
திருமண உரிமத்திற்கரன விண்ணப்ப படிவமரனது விண்ணப்பதரரர் மற்றும் இவண
விண்ணப்பதரரர் இருவரரலுவம பூர்த்தி பெய்யப்பட்டு வகபயரப்பமிைப்பைவவண்டும். இந்த
விண்ணப்ப படிவமரனது, அதற்குண்ைரன விண்ணப்பதரரர் இருவரின் ஆதரரப்படுத்தும்
ஆவணங்களுைன் ெமர்ப்பிக்கப்பை வவண்டும். ஆதரரப்படுத்தும் ஆவணங்களில், தனி நபர்
அவையரளம், விவரகரத்து ஆவணங்கள் (பபரருத்தமரனரல்) மற்றும் பமரழிபபயர்ப்பு
ஆவணங்கள் (பபரருத்தமரனரல்) ஆகியவவ இருக்க வவண்டும்.
கட்ைணம்
$150.00

அவையரளப்படுத்தும் ஆவணத் வதவவப்பரடுகள்
விண்ணப்பதரரர்கள் ஒவ்பவரருவரும் தனித்தனியரக அவரவவர அவையரளப்படுத்தும் இரண்டு
(2) ஆவணங்கவள வழங்க வவண்டும் . விண்ணப்பதரரர்கள் வழங்க வவண்டியவவ :
•

பட்டியல் 1 லிருந்து ஒரு அவையரளப்படுத்தும் ஆவணம், மற்றும் பட்டியல் 2 லிருந்து ஒரு
அவையரளப்படுத்தும் ஆவணம் 2, அல்லது

•

பட்டியல் 2 லிருந்வத இரண்டு அவையரளப்படுத்தும் ஆவணங்கள்.

ஆவணங்கள் ஒன்றிலரவது தற்வபரவதய புவகப்பைம் இருக்கவவண்டும். பட்டியல்களில்
குறிப்பிைப்பட்ை ஆவணங்கள் மட்டுவம ஏற்கத்தக்கவவயரகும்.
அவையரளப்படுத்தும் ஆவணங்கள் அவனத்தும் அெலரகவும் பெல்லத்தக்கதரகவும் (கரலரவதி
ஆகியிருக்க்க் கூைரது) இருக்க வவண்டும். முதல் பபயர், கவைெி பபயர் மற்றும் பிறந்த வததி
ஆகியவவ இவ்விரண்டு அவையரளப்படுத்தும் ஆவணங்களிலும் ஒன்றுக்பகரன்று பபரருந்த
வவண்டும். அவையரளப்படுத்தும் ஆவணங்களின் புவகப்பை பிரதிகள் ஏற்றுக்பகரள்ளப்பை
மரட்ைரது.

பட்டியல் 1 - பிரதரன ID (அவையரளம்)

பட்டியல் 2 - இரண்ைரம்நிவல ID
(அவையரளம்)
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* பிறந்த வததி ெரன்றிதழ்

* கனைர நரட்டு குடியுரிவம ெரன்றிதழ்

* கனைர நரட்டு குடியுரிவம அட்வை

* எந்த ஒரு நரட்டின் குடியுரிவம அட்வை

* நைப்பு, பெல்லத்தக்க கைவுச்ெீட்டு

* ஓட்டுனர் உரிமம்

* புலம் பபயர்ந்து வந்தவமக்கரன கனைர

* அரசு வழங்கிய புவகப்பை அட்வை

நரட்டின் பதிவு

* நிரந்தரக் குடியிருப்புவரெி அட்வை

* கனைர நரட்டு அகதி என்பதற்கரன
பெல்லத்தக்க ஆவணம் (புவகப்பைத்துைன்)

*ஆவணங்கள் ஆங்கில பமரழியில் இல்வல என்றரல், ெரன்றளிக்கப்பட்ை கனைர நரட்டு
பமரழிபபயர்ப்பரளரரல் எழுத்துபூர்வமரன பமரழிபபயர்ப்பிவனயும் அெல் ஆவணங்களுைன்
வெர்த்து வழங்க வவண்டும். ெரன்றளிக்கப்பட்ை பமரழிபபயர்ப்பரளர்கவள ஒன்ட்வைரிவயர
எழுத்துபூர்வ மற்றும் வநருக்கு வநர் பமரழிபபயர்ப்பரளர்களுக்கரன ெங்கத்தின் மூலமரக
கண்ைறியலரம்.
வயதுக்கு வரரதவர்கள்
16 மற்றும் 17 வயதுவைய விண்ணப்பதரரர்களுக்கு, பபற்வறரர் ஒப்புதல் வதவவ. ஒரு படிவத்வத
பபற்வறரர் இருவரும்/பரதுகரப்பரளர் பூர்த்தி பெய்து வகபயரப்பமிட்டு வழங்க வவண்டும்.
படிவங்கள் எமது அலுவலகத்தில் கிவைக்கப்பபறுகின்றன.

வநருக்கு வநர் பமரழிபபயர்ப்பரளர்கள்
உரிமம் வழங்கப்பைவிருக்கும் விண்ணப்பதரரர்(கள்) ஆங்கில பமரழிவய மிக நன்றரக வபெவும்
எழுதவும் பதரிந்திருக்க வவண்டும், இல்வலபயனில், வநருக்கு வநர் பமரழிபபயர்ப்பரளர் ஒருவர்
உைன் வர வவண்டும்
வநருக்கு வநர் பமரழிபபயர்ப்பரளர் தனது அவையரள ஆவணத்வதக் கரண்பிக்க
வவண்டியிருக்கும் மற்றும் ஒரு பிரமரணப்படிவத்வத பூர்த்தி பெய்யவும் வவண்டியிருக்கும்.

விவரகரத்து பெய்திருந்த விண்ணப்பதரரர்கள்

கனைர நரட்டு விவரகரத்து: அெல் விவரகரத்து ெரன்றிதழ் அல்லது நீதிமன்றம் ெரன்றளித்த
அதனுவைய பிரதி வதவவ. புவகப்பை பிரதி, தீர்ப்பு அல்லது விவரரத்து ஆவணகள்
ஏற்றுக்பகரள்ளப்பை மரட்ைரது.
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அயல்நரட்டு விவரகரத்து: உரிமம் ஒன்று வழங்கப்படுவதற்கு முன்பரக, ஒன்ட்வைரிவயர மரகரண
அரெிைமிருந்து அயல்நரட்டு விவரகரத்து அங்கீகரரம் பபறப்பை வவண்டும். உரிமத்திற்கரக
விண்ணப்பிப்பவர்கள் தங்களின் அயல்நரட்டு விவரகரத்து அங்கீகரரம் ஒன்வற ெமர்ப்பிக்க
வவண்டும்.வமற்பகரண்டு தகவல்கள் எங்கள் அலுவலகத்தில், அல்லது ெர்வீஸ் ஒன்ட்வைரிவயர
(Service Ontario) வில் கிவைக்கப்பபறுகின்றன.

***
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