
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

   

 

முன்கூட்டியே ொக்களிப்பது அக்யடாபர் 7, 2022 ஆம் யேேி துெங்குகிறது! 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வெப்டம்பர் 27, 2022) 2022 ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்ெி மற்றும் பள்ளி ொாிே யேர்ேல்கள் 

அக்யடாபர் 7, வெள்ளிக்கிழமமேன்று துெங்குகின்றன. இப்படி முன்கூட்டியே ொக்களிப்பது அக்யடாபர் 

மாேத்ேில் ஐந்து நாட்கள் நமடவபறும். 

முன்கூட்டியே ொக்களிப்போனது 2022 அக்யடாபர் 7, 8, 9, 14 மற்றும் 15 யேேிகளில் நமடவபறும். 

ொக்களிக்கும் யேேிகள், இடங்கள் மற்றும் யநரங்கள் அடங்கிே முழு பட்டிேல் கீயழ 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ொக்காளர்கள் ேங்கள் ெெிப்பித்ேிற்கு மிக அருகாமமேில் இருக்கின்ற ொக்குச் 

ொெடிமேக் கண்டறிே நகாின் ெமைத்ேளத்ேில்  இருக்கின்ற பரஸ்பர வெேல்புாியும் 

ொேனத்மேயும் உபயோகிக்கைாம். 

 

முன்கூட்டியே ொக்களிக்கும் இடங்கள் 

• வெள்ளிக்கிழமம, அக்யடாபர் 7, - நண்பகல் 12 துெங்கி  மாமை 8 ெமர 

o ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்றம், 2 Wellington St W 

• ெனிக்கிழமம, அக்யடாபர் 8 மற்றும் ஞாேிற்றுக்கிழமம, அக்யடாபர் 9, - காமை 10 துெங்கி 

மாமை 5 ெமர 

o ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் பன்றம், 2 Wellington St W 

o யகஸ்ஸீ யகம்ப்வபல் ெமுோேக் கூடம் (Cassie Campbell Community Centre), 1050 

Sandalwood Pkwy W 

o யகார் வமயடாஸ் ெமுோேக் கூடம் (Gore Meadows Community Centre), 10150 The 

Gore Rd 

• வெள்ளிக்கிழமம, அக்யடாபர் 14, - நண்பகல் 12  துெங்கி  மாமை 8 ெமர, மற்றும் ெனிக்கிழமம, 

அக்யடாபர் 15, - காமை 10 துெங்கி மாமை 5 ெமர 

o ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்றம், 2 Wellington St W 

o யகஸ்ஸீ யகம்ப்வபல் ெமுோேக் கூடம் (Cassie Campbell Community Centre), 1050 

Sandalwood Pkwy W 

o வெஞ்சுாி கார்டன்ஸ் ாிக்ாியேஷன் மமேம் (Century Gardens Recreation Centre), 340 

Vodden St E 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/Welcome.aspx
https://maps1.brampton.ca/cobvote2022/advance/
https://maps1.brampton.ca/cobvote2022/advance/


 

 

o எர்ன்ஸ்க்ளிஃப் ாிக்ாியேஷன் மமேம் (Earnscliffe Recreation Centre), 44 Eastbourne Dr 

o யகார் வமயடாஸ் ெமுோேக் கூடம் (Gore Meadows Community Centre), 10150 The Gore 

Rd 

o க்ாீன்ப்மரேர் ாிக்ாியேஷன் மமேம்(Greenbriar Recreation Centre), 1100 Central Park Dr 

o ஜிம் ஆர்ச்வடகின் ாிக்ாியேஷன் மமேம் (Jim Archdekin Recreation Centre), 292 

Conestoga Dr 

o யெவ் யமக்ஸ் ெிமளோட்டு மமேம் (Save Max Sports Centre), 1495 Sandalwood Pkwy 

W 

o வெேிண்ட் ஜஸிந்ோ கத்யோலிக் (St. Jacinta Marto Catholic) ஆரம்பப் பள்ளி, 40 

Fallowfield Rd 

o சூஸன் ஃவபன்னல் ஸ்யபார்ட்ஸ்ப்வளக்ஸ் (Susan Fennell Sportsplex) 500 Ray Lawson 

Blvd  

முன்கூட்டியே ொக்களிக்கும் நாட்களில், நன்றி நெிலும் நிகழ்ச்ெி ொர இறுேிேில், ெிை நாட்கள் 

அமமகின்றன; இது அமனத்து ொக்களர்களுக்கும் ொக்களிப்பமே இைகுொக்குெேற்காகவும் ஏற்பாடு 

வெய்ேப்பட்டுள்ளது; நீண்ட ொர இறுேி ெிடுமுமற நாட்களில் அெரெர் வீடுகளுக்கு ெந்ேிருக்கும் 

மாணெர்களும் இேில் அடங்குெர். 

கூடுேல் ெிறப்பம்ெங்கள் 

• ொக்களிப்பேற்காக உங்கள் வபேர் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் முகொி வகாண்ட உங்கள் அமடோள 

அட்மட ஏயேனும், மற்றும் கனடா யபாஸ்ட் அஞ்ெல் மூைமாக ோங்கள் வபற்ற ொக்காளர் 

அறிெிப்பு ஆகிேெற்மற முன்கூட்டியே ொக்களிப்பேற்கான ொக்குச்ொெடிக்கு ேங்களுடன் 

வகாண்டு வெல்ைவும். 

• ொக்காளர் அறிெிப்புச் ெீட்மட ோங்கள் வபற்றிருக்கெில்மைோனால், உங்கள் வபேர் ொக்காளர் 

பட்டிேலில் இடம் வபறாேிருக்கைாம்; என்றாலும் ொக்களிக்கும் இடத்ேில் அேமனச் 

யெர்த்துக்வகாள்ளைாம். ஆேின் யேமெப்படும் ID மே ோங்கள் வகாண்டு ெந்ோக யெண்டும். 

• ஆன்மைன் ெழிோக ொக்களர் பட்டிேலில் வபேர் யெர்க்குமாறு நீங்கள் யகட்டுக்வகாண்டிருந்ோல் 

அல்ைது புதுப்பித்துக்வகாண்டிருந்ோல், ொக்களிக்கும் இடத்ேிற்கு அமடோளச் ெீட்டிமனக் 

வகாண்டுெந்ோக யெண்டும். 

• உங்கள் உபயோகத்ேிற்காக, முன்கூட்டியே ொக்களிக்கும் இடங்களில், எளிேில் அணுகும் 

ெமகேிைான ொக்களிக்கும் அைகு இருக்கும். 

• முன்கூட்டியே ொக்களிக்கும் இடத்ேில், அல்ைது ொக்களிக்கும் நாளில், உங்களால் ொக்களிக்க 

இேைெில்மை என்றால்,   பேிலி ொக்களிப்பு பற்றிே யமலும் ெிெரங்கமள அறிேவும் 

• ொக்களிக்கும் நாளானது ேிங்கட்கிழமம, அக்யடாபர் 24 ஆகும். இந்ே ஆண்டில் ேீபாெளி மற்றும் 

பண்டிச் யொர் ேிெஸ் ஆகிே பண்டிமககளும் அக்யடாபர் 24, ேிங்கட்கிழமமேன்யற 

அமமகின்றன. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voting-by-Proxy.aspx


 

 

• அக்யடாபர் 24 அன்று, உங்கள் ொர்டுக்குள் அமமந்துள்ள எந்ே ஒரு ொக்குக் ொெடிேிலும் நீங்கள் 

ொக்களிக்கைாம். உங்கள் ொர்டுக்குள் அமமந்துள்ள ொக்களிக்கும் இடங்களின் 

பட்டிேமை நகாின் ெமைத்ேளத்ேில் காணைாம் 

• ொக்களிப்பது பற்றிே யெறு ஏயேனும் யகள்ெிகள் இருப்பின் நகாின் ெமைத்ேளத்ேில் இருக்கின்ற  

FAQ பிாிெில் ஒப்பீடு வெய்துவகாள்ளைாம். 

அறிஞர் கூற்று 

 

“ொக்களிப்பது என்பது, நமது நகரம் மற்றும் நமது எேிர்காைத்மே ெடிெமமக்க உேவும் ஒரு முக்கிேமான 

ொய்ப்மப ெழங்குகிறது; மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டின் ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்ெி மற்றும் பள்ளி ொாிேத் 

யேர்ேல்களில் ொக்களிக்கத் ேகுேி வகாண்ட அமனத்து ொக்காளர்கமளயும் நாங்கள் ஊக்குெிக்கியறாம். 

இந்ே ஆண்டில், ேீபாெளி மற்றும் பண்டிச் யொர் ேிொஸ் பண்டிமககள் மற்றும் ொக்களிக்கும் நாள் 

ஆகிேமெ, ஒயர ேினத்ேில் ெருகின்றன. கிமடக்கும் ொய்ப்புகள் அமனத்மேயும் பேன்படுத்ேிக் 

வகாள்ளுமாறு முன்கூட்டியே ொக்களிக்க ெிரும்பும் அமனத்து ொக்காளர்கமளயும் நகரம் 

ஊக்குெிக்கிறது; இருப்பினும் அெர்களுக்கு மிகவும் ெெேிோன ெமகேில் ொக்களிக்க 

உற்ொகமளிக்கப்படுகிறார்கள். ஈடுபாடு வகாள்ளுங்கள், உங்கள் நகரத்மே ெடிெமமக்க உேவுங்கள்!"!" 

- பீட்டர் ஃயப, நகர யேர்ேல் அலுெைர் மற்றும் அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ேன் ெெத்ேில் 700,000 மக்கமளயும் 75,000 

ெணிக அமமப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாிேத்ேிலும் வபாதுமக்கமள மனத்ேில் மெத்யே 

வெய்கின்யறாம். பைேரப்பட்ட ெமுோேத்ேினர் எங்களுக்கு ெலு யெர்க்கின்றனர், முேலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கியறாம், 

வோழில்நுட்பாீேிேில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீேிேிைான புதுமமப் பமடத்ேலில் முன்னணி ெகிப்பேற்கான பேணத்ேில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கியறாம். பாதுகாப்பான, நிமைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆயராக்கிேமிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமமப்பேற்கான ெளர்ச்ெிப்பாமேேில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கியறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகிேெற்றில் 

எங்களுடன் இமணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வோிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக வோடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் பன்முக கைாச்ொர ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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