
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

   

 

ொக்களிக்கும் நாளில் நநரத்தை நேமிக்க ொக்காளர் பட்டியதை முன்னைாகநெ 

ோிபார்த்துக்வகாள்ளுங்கள்  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வேப்டம்பர் 7, 2022) – ைகுைியான ொக்காளர்கள் அதனெரும் ைங்கள் வபயர் 

ொக்காளர் பட்டியலில் இருப்பதை உறுைி வேய்துவகாள்ளுமாறு ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

அெர்கதளக் நகட்டுக்வகாள்கிறது. 2022 ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்ேி மற்றும் பள்ளி ொாிய நைர்ைல்களில் 

ைகுைியான ொக்காளர்கள் ொக்களிப்பைற்கு, அெர்களின் வபயர்கள் ொக்காளர் பட்டியலில் இருந்ைாக 

நெண்டும்.   

 

இந்ைச் வேயல்முதற எளிைானநை. ைங்கள் வபயர் ொக்காளர் பட்டியலில் இருக்கிறைா எனச் ோிபார்க்க, 

நகாின் ெதைப்பக்கத்ைிற்கு ெருதகபுாிந்து, “Am I on the Voters’ List?” என்பைன் மீது க்ளிக் வேய்து, 

ைங்கள் வபயர், பிறந்ை நைைி மற்றும் முகொிதய உள்ளிட நெண்டும். உங்கதளப் பற்றிய ைகெல்கதள 

ஆன்தைனில் ோிபார்க்கைாம் அல்ைது புதுப்பிக்கைாம், அல்ைது உங்கள் வபயர் ொக்காளர் பட்டியலில் 

இருக்கெில்தை என்றால், அைில் நேர்ப்பைற்காக பைிவு வேய்து வகாள்ளைாம். ஆன்தைனில் அக்நடாபர் 

15 மாதை 5 மணி ெதர பைிவு வேய்யைாம். 

 

ைகுைியான ொக்காளர்கள் நகர் மன்றத்ைில் உள்ள நகர நைர்ைல் அைிகாாியின் அலுெைகத்ைிற்குச் 

வேன்றும்கூட, ைங்கள் வபயர் ொக்காளர் பட்டியலில் இருக்கிறைா எனச் ோிபார்க்கைாம், மற்றும் 

நைதெயானால், ொக்காளர் பட்டியலில் ைிருத்ைம் நமற்வகாள்ள ஒரு ெிண்ணப்பத்தையும் நிரப்பி 

ேமர்ப்பிக்கைாம். எந்ை ஒரு முன்கூட்டிநய ொக்களிக்கும் இடத்ைிலும் கூட இந்ைப் படிெத்தை 

ொக்காளர்கள் நிரப்பி ேமர்ப்பிக்கைாம்; இதை ொக்களிக்கும் நாளிலும் வேய்யைாம். 

 

நீங்கள் கனடிய குடிமனாக, ொக்களிக்கும் நாளில் குதறந்ைது 18 ெயது நிரம்பியெராக, மற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ெேிப்பெராக (நீங்கள் அல்ைது உங்கள் துதணெர் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ஒரு 

வோத்துக்கு வோந்ைக்காரர் அல்ைது ொடதகைாரர்) இருந்ைால், நீங்கள் ொக்களிக்க ைகுைி 

வகாண்டெராகிறீர்கள். 

 

லின்குகள் 

• ொக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் வபயர் இருப்பதைச் ோிபார்க்கவும் (Check if you are on the Voters' List) 

• ொக்காளர் ைகுைி (Voter eligibility) 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வாக்களிக்கிறது (Brampton Votes 2022) 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/AmIOnList.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/who-can-vote.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/Welcome.aspx


 

 

அறிஞர் கூற்று 

“முந்தைய தைர்ைலில் நீங்கள் வாக்களித்ைீர்கதளா இல்தைதயா, அக்தடாபர், 24 ைிங்கட்கிழதையன்று 

நீங்கள் 18 வயது நிரம்பியவர்கள் ஆகிறீர்கள் என்றாதைா, உங்கள் பபயர் வாக்காளர் பட்டியலில் 

இருப்பதைச் சாிபார்ப்பது முக்கியைாகும். நாளது தைைி வதர புதுப்பிக்கப்பட்ட வாக்காளர் பட்டியைானது, 

தநரத்தை தசைிப்பதுடன், வாக்களிக்கும் பசயல்முதறதய அதனத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

எளிைாக்குகிறது.”  

- பீட்டர் ஃதப, நகர தைர்ைல் அைிகாாி ைற்றும் ாிடர்னிங் ஆஃபிஸர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ைன் ெேத்ைில் 700,000 மக்கதளயும் 75,000 

ெணிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வேய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ைிலும் வபாதுமக்கதள மனத்ைில் தெத்நை 

வேய்கின்நறாம். பைைரப்பட்ட ேமுைாயத்ைினர் எங்களுக்கு ெலு நேர்க்கின்றனர், முைலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிநறாம், 

வைாழில்நுட்பாீைியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீைியிைான புதுதமப் பதடத்ைலில் முன்னணி ெகிப்பைற்கான பயணத்ைில் நாங்கள் 

வேன்றுவகாண்டிருக்கிநறாம். பாதுகாப்பான, நிதைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆநராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதமப்பைற்கான ெளர்ச்ேிப்பாதையில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிநறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இதணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வைாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக வைாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் பன்முக கைாச்ோர ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

                                                                                       

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

