
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                    

 

MPAC யின் வலைத்தளமாகிய  voterlookup.ca  யில் தங்களுக்கான விவரங்கலள 

சாிபார்த்துக்ககாள்ளுமாறு ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புவாசிகள் உற்சாகமளிக்கப்படுகிறார்கள் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 14, 2022) –வரவிருக்கின்ற 2022 அக்டடாபர் மாத ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்சி 

மற்றும்  பள்ளி வாாிய டதர்தல்களுக்கு இன்னமும் 200 நாட்களள இருக்கின்ற நிலையில் ொக்களிக்கத் 

திட்டமிடுவதற்கு இதுடவ சாியான தருணமாகும். வாக்காளர்கள் முன் வலரவுப் பட்டியலில் தங்கள் கபயர் 

டசர்க்கப்பட்டுள்ளலத தாங்கடள உறுதி கசய்து ககாள்ள voterlookup.ca வலைத்தளத்திற்கு கசன்று 

தங்கலளப் பற்றிய அலனத்து தகவல்கலள சாிபார்த்துக்ககாள்ளுமாறு ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் 

குடியிருப்புவாசிகலளக் டகட்டுக்ககாள்கிறது.  

 

இந்த வாக்காளர்கள் முன் வலரவுப் பட்டியலை, நகராட்சி கசாத்து மதிப்பீட்டுக் கழகம் (MPAC) டபணி 

வருகிறது; இதுடவ டதர்தலுக்கான வாக்காளர் பட்டியலும் ஆகும். Voterlookup.ca வலைப்பக்கமானது 

MPAC யினால் வழங்கப்பட்ட, எளிதாக உபடயாகிப்பதற்கான ஆன்லைன் டசலவயாகும்.  

 

சிறப்பம்சங்கள்: 

 

• 2022 ப்ராம்ட்டன் நகராட்சி மற்றும் பள்ளி ொாிய ளேர்ேலில் ொக்களிக்கத் ேகுேியான 

ொக்காளராக இருப்பெர், குறைந்ேபட்சம் 18 ெயது நிரம்பியெராக, கனடிய குடிமகனாக மற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டனில் ெசிப்பெராக அல்லது ப்ராம்ப்ட்டனில் வசாத்து உாிறமயாளராக அல்லது 

குத்ேறகோராக அல்லது அத்ேறகய உாிறமயாளாின் மறனெி அல்லது குத்ேறகோராக இருக்க 

ளெண்டும். 

• ெரெிருக்கும் நகராட்சி ளேர்ேலில் உங்கள் ேகெல்கள் துல்லியமாக பேிவு வசய்யப்பட்டுள்ளோ 

என்பறே உறுேிப்படுத்ே, voterlookup.ca க்குச் வசன்று, உங்கள் நகராட்சி, முழுப்வபயர், பிைந்ே 

ளேேி மற்றும் உங்களின் வசாத்து முகொி அல்லது வசாத்து ொி மேிப்பீட்டுப் பட்டியல் எண் 

ஆகியெற்றை உள்ளிடவும். 

• முந்றேய நகராட்சி ளேர்ேலில் உங்கள் வபயர் ொக்காளர் பட்டியலில் இருந்ேிருந்ோலும், உங்கள் 

ெிெரங்கள் துல்லியமாக உள்ளோ என்பறேச் சாிபார்க்க இப்ளபாதும் கூட பட்டியறலச் 

சாிபார்க்கவும். 

• கடந்ே சில ஆண்டுகளில் நீங்கள் 18 ெயறே அறடந்ேிருந்ோல், சமீபத்ேில் ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரத்ேிற்கு ெந்து குடிளயைியிருந்ோல் அல்லது நகருக்குள் ெசிப்பிடம் மாைியிருந்ோல் அல்லது 
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புேிய கனடிய குடிமகனாக இருந்ோல், உங்கள் ேகெறல voterlookup.ca இல் புதுப்பித்துக் 

வகாள்ளவும் 

• இந்ே ஆண்டு ஜூன் மாேம் 2 ஆம் ளேேியன்று மாகாண அளெிலான ளேர்ேலும் கூட 

நடக்கெிருக்கிைது. மாகாண ொக்காளர் பட்டியலில் அெரெர் வபயர் மற்றும் ேகெல்கள் சாியாக  

இருப்பறே உறுேி வசய்து வகாள்ள மற்றும் ேங்கள் ேகெல்கறளப் புதுப்பிக்க  

eregistration.elections.on.ca எனும் ெறலப்பக்கத்ேில் ெருறக ேரவும். 

 

ளமலும் அைிய, ெருறக புாியவும்: voterlookup.ca அல்லது  MPAC றய 1.866.296.6722 என்ை எண்ணில் 

அல்லது TTY 1.877.889.6722 யில் வோடர்பு வகாள்ளவும். 

 

 

அைிஞர் கூற்று 

 

“2022 ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்சி மற்றும் பள்ளி ொாியத் ளேர்ேலில் ொக்களிக்கத் ேயாராெேற்கு MPAC யின்  

voterlookup.ca ெறலப்பக்கத்ேில் இருக்கின்ை உங்கறளப் பற்ைிய ேகெல் சாிோனா என்பறே 

உறுேிப்படுத்துெது ஒரு முக்கியமான முேல் படியாகும். ேகுேியுறடய ொக்காளர்கள், ொக்களிக்கும் 

நாளில் ோங்கள் ொக்களிக்கும் இடத்ேில் ளநரத்றே ெிரயமாக்காமல் இருப்பேற்கு உேவும் ெறகயில், 

பட்டியலில் உள்ள ேங்கறளப் பற்ைிய ேகெல்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டும் துல்லியமாகவும் இருப்பறே 

ொக்காளர்கள் உறுேிவசய்து வகாள்ளலாம்.” 

- பீட்டர் ஃளப, நகர எழுத்ேர் மற்றும் ளேர்ேல் அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக விலரவாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கலளயும் 75,000 

வணிக அலமப்புக்கலளயும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்திலும் கபாதுமக்கலள மனத்தில் லவத்டத 

கசய்கின்டறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு டசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

கதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னணி வகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

கசன்றுககாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கவல்ை மற்றும் கவற்றிகரமான  ஆடராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்பதற்கான வளர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் 

எங்களுடன் இலணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள். 

 

 

ஊடக கதாடர்பு 

ப்ராம்ப்டன் நகர பன்முக கைாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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