உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ொக்களிப்பதற்கு இன்னும் 100 நாட்களள உள்ளன – ொக்களிக்க நீங்கள்
தயாராகிெிட்டீர்களா?
ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூலை 15, 2022) – அக்ளடாபர் 24, 2022 திங்கட்கிழலையன்று நகராட்சி ைற்றும்
பள்ளி ொாிய ளதர்தலில் ொக்களிக்கின்ற ஒரு முக்கியைான முடிலெ ளைற்வகாள்ள ப்ராம்ப்ட்டன் நகர
ொக்களர்களுக்கு ஜூலை17, ஞாயிற்றுக்கிழலையிலிருந்து 100 நாட்களள உள்ளன.
ொக்களிப்பது எளிது – இளதா ொக்காளர்கள் நிலனெில் லெத்துக்வகாள்ெதற்கான நிை
உபளயாககரைான குறிப்புகள்:
•

நீங்கள் தகுதியான ொக்காளர்தானா என்பலதத் தீர்ைானிக்கவும்: நீங்கள் கனடிய குடிைகனாக
இருந்தால், ொக்களிக்கும் நாளில் குலறந்தது 18 ெயது நிரம்பியெராகவும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில்
ெசிப்பெராகவும் இருந்தால் (அல்ைது ப்ராம்ப்ட்டனில் ஒரு நிைத்திற்கு உாிலையாளர் அல்ைது
குத்தலகதாரராக அல்ைது தங்கள் ைலனெி அத்தலகய உாிலையாளர் அல்ைது குத்தலகதாரராக)
இருந்தால் நீங்கள் வாக்களிக்க தகுதியானவர்.

•

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்களளப் பற்றிய தகவல்கள் இருப்பளத உறுதி செய்து
சகாள்ளவும்: உங்கள் தகெல் சாியாக இருக்கிறதா ைற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்டுவிட்டதா என்பலதச்
சாிபார்க்க, voterlookup.ca என்ற வளைப்பக்கத்ளதப் பார்க்கவும். இந்த இலையதளம் ஜூலை
21, 2022 ெலர வசயல்பாட்டில் இருக்கும். அதன்பிறகு, வசப்டம்பர் 1 முதல் ொக்காளர்கள்
நகரத்தின் இலையதளத்தில் தங்கள் தகெல்கலளச் சாிபார்க்க முடியும்.

•

உங்கள் வார்டு எது என சதாிந்திருக்கவும்: நீங்கள் வெிக்கும் வார்டு எது என்பதில் நீங்கள்
நிச்ெயமில்ைாதிருந்தால், இங்கு ொிபார்க்கவும்.

•

உங்கள் வார்டுக்குள் எங்கு வவண்டுமானாலும் வாக்களிக்கைாம்: அக்ளடாபர் 24 அன்று, உங்கள்
ொர்டில் உள்ள எந்த ொக்கு ொவடியிலும் நீங்கள் ொக்களிக்கைாம். ொக்களிக்கும் இடம் பற்றிய
தகெல்கள் வசப்டம்பர் மாதத்தில் நகரத்தின் இலையதளத்தில் கிலடக்கும்

•

முன்கூட்டிவய வாக்களிப்பதற்கான வததிகள்: அக்ளடாபர் 24 அன்று உங்களால் வாக்களிக்க
இயைாது என்றால், அக்ளடாபர் 7, 8, 9, 14 அல்ைது 15 ஆகிய இந்த நாட்களில் ஏளதனும் ஒன்றில்
முன்கூட்டிவய ொக்களிக்கைாம். வசப்டம்பர் ைாதத்தில் நகரத்தின் இலையதளத்தில்
முன்கூட்டிளய ொக்களிப்பது பற்றிய தகெல்கள் கிலடக்கும். இந்த ஆண்டு ொக்களிக்கும் நாளின்

அளத நாளில் ெரும் தீபாெளி பண்டிளக ைற்றும் பந்தி ளசார் திொஸ் ஆகியளவ வருகின்றன.
எனவவ அவற்ளறக் வகாண்டாடுெதில் மும்முரைாக இருக்கும் சமூகத்தின்
உறுப்பினர்களுக்கும்கூட முன்கூட்டிளய ொக்களிப்பது ஒரு நல்ை ெழியாகும்.
•

பதிலியாக வாக்களித்தல்: நீங்கள் ொக்களிக்கும் நாளிளைா அல்ைது முன்கூட்டிளய ொக்களிக்கும்
ளததிகளில் ஒன்றிவைா வாக்களிக்க வசல்ை முடியவில்ளையா? நீங்கள் தகுதியுள்ள ப்ராம்ப்ட்டன்
ொக்காளராக இருந்தால், உங்கள் சார்பாக ொக்களிக்க ைற்வறாரு தகுதியான ப்ராம்ப்ட்டன்
ொக்காளலர நீங்கள் நியைனம் செய்யைாம். ொக்காளர் பட்டியலில் வபயர் உள்ளெர் அல்ைது
ொக்காளர் பட்டியலில் ளசர்க்கப்பட்ட எெரும் பதிலியாக இருந்து ொக்களிக்கைாம். பதிலி
ொக்களிப்பு பற்றிய கூடுதல் தகெல்கள் ெிலரெில் நகரத்தின் இலையதளத்தில் கிலடக்கும்.

•

வீட்டிவைவய ளவத்து வாக்களிக்கும் வெளவ: உடல்நைக்குலறவு, காயம் அல்ைது இயைாலை
காரைைாக வீட்டிவைவய இருந்துவிட வவண்டியிருக்கின்ற, தகுதியுள்ள ொக்காளர்கள் அக்ளடாபர்
11, 12 ைற்றும் 13 ஆகிய ளததிகளில் வீட்டில் ளவத்து ொக்களிப்பு செய்யும் ளசலெலயப்
பயன்படுத்தி ொக்களிக்க ெிண்ைப்பிக்கைாம். தகுதிக்கான ளதலெப்பாடுகலளப் பூர்த்தி
வசய்பெர்களுக்கு குளறந்த அளவிைான எண்ணிக்ளக சகாண்டவர்களுக்வக இந்த ெலுளக
கிலடக்கும். ளசலெ ைற்றும் நியைன வசயல்முலற பற்றிய கூடுதல் தகெல்கள் ெிலரெில் நகரத்தின்
இலையதளத்தில் கிலடக்கும்.

•

உங்கள் அளடயாள அட்ளடளயக் சகாண்டு வாருங்கள்: ொக்காளர்கள் தங்கள் ொக்கிளன
செலுத்த, தங்கள் வபயர் ைற்றும் தகுதியான ப்ராம்ப்ட்டன் முகொிலயக் காட்டும் அலடயாள
அட்லட ஒன்லற தங்களுடன் வகாண்டு ெர ளெண்டும். ொக்களிப்பதற்கு முன்னதாக,
அளடயாளம் காண்பதற்காக ஏற்றுக்சகாள்ளத்தக்க ஆவணங்கள் பட்டியலைப் பார்க்கவும்

கூடுதல் நிளனவூட்டல்கள்:
•

வதர்தலுக்காக பணியாற்றுங்கள்: இப்வபாவத நகராட்ெித் வதர்தல் பணியாளராக ஆவதற்கு,
விண்ணப்பித்து, வாக்களிக்கும் நாளில் நிர்வாகம் மற்றும் வாடிக்ளகயாளர் வெளவப் பணிகள்
ஆற்றுவதில் உதவி புாியுங்கள். 2,000 க்கும் அதிகமான பணியிடங்கள் உள்ளன. 18 மற்றும்
அதற்குக் கூடுதைான வயதுளடய ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புவாெிகளுக்கு முன்னுாிளம
வழங்கப்படும். புதிய திறன்களள வளர்த்துக்சகாள்ள இது ஒரு அருளமயான ெந்தர்ப்பம் ஆகும்;
நகர அலுவைர்கள் யார் எவர் என சதாிந்துசகாண்டு உங்கள் ெமுகத்தினளர இளணப்பதில்
உதவுங்கள்.

•

தாக்கல் செய்யும் நாள்: வாய்ப்புள்ள வவட்பாளர்கள் தங்கள் வவட்பு மனுளவ ஆகஸ்ட், 19
பிற்பகல் 2 மணி வளர தாக்கல் செய்யைாம். வவட்பாளர் தகுதி மற்றும் தாக்கலுக்கான
செயல்முளற பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கிளடக்கும்.

•

மூன்றாம் தரப்பினர் விளம்பரம் செய்தல்: ொத்தியமான மூன்றாம் தரப்பு விளம்பரதாரர்கள்
ப்ராம்ப்ட்டனில் விளம்பரம் செய்ய அக்வடாபர் 21 வளர தங்களளப் பதிவு செய்துசகாள்ளைாம்.
மூன்றாம் தரப்பினர் விளம்பரம் செய்வது பற்றிய தகவல்கள், தகுதிக்கான வதளவப்பாடுகள்
மற்றும் பதிவு செய்யும் செயல்முளற ஆகியவற்ளற இங்கு காணைாம்.

2022 நகராட்ெி மற்றும் பள்ளி வாாிய வதர்தல்கள் பற்றிய வமலும் தகவல்களுக்கு வருளக
தரவும்: www.brampton.ca/bramptonvotes.
அறிஞர் கூற்று
“சாலைகள், பூங்காக்கள், வபாழுதுளபாக்கு ைற்றும் ளபாக்குெரத்து ளபான்ற நகராட்சி ளசலெகள்
குடியிருப்பாளர்களின் அன்றாட ொழ்க்லகயின் ஒரு பகுதியாகும். நகராட்ெி ைற்றும் பள்ளி ொாியத்
ளதர்தலில் ொக்களிப்பது என்பது, உங்கள் நகரத்லத ெடிெலைப்பதற்கான ஒரு முக்கியைான ெழியாகும்,
ளைலும் முன்கூட்டிவய ொக்களிப்பதற்கான நாட்கள், வீட்டில் ளவத்வத ொக்களிப்பது ைற்றும் உங்கள்
ொர்டில் எந்த இடத்தில் வவண்டுமானாலும் ொக்களிக்கும் இயல்தன்ளம, ஆகியலெ அலனெருக்கும்
ெசதியாக அளமக்கப்பட்டுள்ளன. நகராட்ெி ைற்றும் பள்ளி ொாியத் ளதர்தலுக்கு இன்னும் 100 நாட்களள
உள்ள நிலையில், ொக்களிப்பதற்கான திட்டம் ஒன்ளற நீங்கள் சகாண்டிருப்பலத உறுதிப்படுத்திக்
வகாள்ளுங்கள்!”.
- பீட்டர் ஃவப, நகர எழுத்தர் மற்றும் வதர்தல் அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ைக்கலளயும் 75,000
ெைிக அலைப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கலள ைனத்தில் லெத்ளத
வசய்கின்ளறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு ளசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிளறாம்,
வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலைப் பலடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள்
வசன்றுவகாண்டிருக்கிளறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான ஆளராக்கியைிக்க ஒரு நகலரக்
கட்டலைப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிளறாம். Twitter, Facebook, ைற்றும் Instagram ஆகியெற்றில்
எங்களுடன் இலையுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்.
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