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தேர்ேல் 

கைதேடு 

நவம்பர் 6 & 7, 2021 

நைராட்சி தேர்ேல்ைள் 
ைண்ணிேமான மமாழிமபேர்ப்பு 

நவம்பர் 6 & 7, 2021 நைராட்சித் தேர்ேல்ைள் 

நைரத்ேின் தமேர்ைள் மற்றும் மபருநைரங்ைளின் 

பேவிைகளயும், நைர மற்றும் மபருநைரங்ைளின் 

ைவுன்சிலர்ைளின் பேவிைகளயும் நிரப்புவகே 

தநாக்ைமாைக் மைாண்டுள்ளன. 

இந்ேத் தேர்ேலில் தேர்ந்மேடுக்ைப்பட்ட 103 தபர் 

2025 ஆம் ஆண்டு வகர உங்ைகளப் 

பிரேிநிேித்துவப்படுத்துவார்ைள். உங்ைள் வாக்கு 

நைரத்கே வடிவகமக்ை உேவும். 

வாக்ைாளர்ைள் வாக்ைளிக்ை, வாக்ைாளர்ைள் 

நைராட்சி பட்டிேலில் அவர்ைள் பேிவு மசய்ேப்பட 

தவண்டும். 



 

 

நைராட்சி தேர்ேலில் ோர் வாக்ைளிக்ை முடியும்? 

வாக்ைளிக்ை, ஒரு நபர் வாக்ைாளர் பட்டிேலில் பேிவு மசய்ேப்பட தவண்டும். 

நவம்பர் 7, 2021 இல் 18 வேது அல்லது அேற்கு தமற்பட்டவராை இருக்ை 

தவண்டும் . மற்றும் மசப்டம்பர் 1,2021 அன்று பின்வரும் நிபந்ேகனைகள 

பூர்த்ேி மசய்ே தவண்டும்: 

• ைதனடிே குடியுாிகம மபற்றிருக்ை தவண்டும்; 

• மற்மறாரு நபாின் ைட்டுப்பாட்டில் இருக்ைக்கூடாது; 

• ஒரு நபர் மமான்றிேலில் வாக்ைளிப்பேற்கு இருக்ை தவண்டிே 

ேகைகமைள்:  

o மமான்றிேலில் குடிதேறி ைியூமபக்ைில் குகறந்ேது 6 மாேங்ைள் 

வாழ்பவராை இருக்ை தவண்டும்;  

அல்லது 

o குகறந்ேபட்ஷம் 12 மாேங்ைள், மமான்றிேலில் ஒரு ைட்டிடத்ேின் 

உாிகமோளராை அல்லது ஒரு வணிை ஸ்ோபனத்ேின் 

உாிகமோளராை இருக்ை தவண்டும். 

நான் வாக்ைளிக்ை பேிவு மசய்ேப்பட்டுள்தளன் என்று எனக்கு 

எப்படித் மோியும்? 

இந்ே கைதேட்டில் இகணக்ைப்பட்டுள்ள பேிவு அறிவிப்பின் ேகலப்கபக் 

ைாண்ை. உங்ைள் மபேர் அங்கு எழுேப்பட்டிருந்ோல், நீங்ைள் பேிவு 

மசய்ேப்பட்டுள்ளீர்ைள். 

elections.montreal.ca என்ற இகணேத்ேளத்ேின் மூலமும் உங்ைள் பேிகவ 

சாிபார்க்ைலாம். வாக்ைளிக்ை, நைராட்சி வாக்ைாளர் பட்டிேலில் உங்ைள் மபேர் 

எழுேப்பட்டிருக்ை தவண்டும். 

 

நைராட்சி வாக்ைாளர்ைளின் பட்டிேலில் என்கனப் பேிவு மசய்து 

மைாள்ளதவா, அல்லது பேிவு அறிவிப்பில் என்கனப் பற்றிே 

ேவறான ேைவகலக் ைண்டாதலா, நான் என்ன மசய்ே தவண்டும்? 

அக்தடாபர் மாேம் 12 ஆம் , 18 ஆம் , 2021 க்கு இகடேில்  உங்ைள் பற்றிே 

ேைவல்ைகளத் ேிருத்ேம் மசய்ே மறுபாிசீலகன குழுவுக்கு புைாரளிக்ைவும். 

நீங்ைள் மபற்ற அஞ்சலில் மறுஆய்வு மசய்வேற்ைான ேைவல்ப் பட்டிேல் 

தசர்க்ைப்பட்டுள்ளது. 

அக்தடாபர் 18, 2021 க்குப் பிறகு, வாக்ைளிக்ை பேிவு மசய்ே முடிோது. 

நான்  மமான்றிேலில் வசிக்கும் ஒரு நபர், சுைாோர 

ைாரணங்ைளுக்ைாை என்னால் பேணிக்ை முடிேவில்கல. நான் 

எவ்வாறு என்கனப் பேிவு மசய்ேலாம்? 

elections.montreal.ca பார்கவேிடவும், அேில், வாக்ைாளர்ைளின் பட்டிேகலத் 

ேிருத்துவேற்ைான தைாாிக்கை விண்ணப்பப் படிவத்கே அச்சிடவும். இந்ே 

படிவத்கே பூர்த்ேி மசய்து துகண ஆவணங்ைளின் ( உோரணமாை, மமடிைல் 

ைாட், சாரேி அனுமேிப்பத்ேிரம்) புகைப்பட நைலுடன் ேிருப்பித் ேரவும். 

உங்ைள் படிவம் அக்தடாபர் 18, 2021  க்கு முன்னோை 

மபற்றுக்மைாள்ளப்  படதவண்டும். அஞ்சல் ோமேங்ைகள ைணக்ைில் எடுத்துக் 

மைாள்ளுங்ைள். 

நான் ஒரு ேனிோர் மூத்ேவர்ைளின் குடிேிருப்பு, ஒரு குடிேிருப்பு 

கமேம், வரதவற்பு கமேம் அல்லது பிற ேகுேிோன நிறுவனங்ைளில் 

வசிக்ைிதறன். நான் எவ்வாறு பேிவு மசய்ேலாம்? 

ேகுேி வாய்ந்ே நிறுவனங்ைளின் பட்டிேலுக்கு elections.montreal.ca கவப் 

பார்கவேிடவும், வாக்ைாளர்ைளின் பட்டிேகலத் ேிருத்துவேற்ைான 

தைாாிக்கை விண்ணப்பப் படிவத்கே  பேிவிறக்ைவும். அந்ே படிவத்கே 

அச்சிட்டு பூர்த்ேி மசய்யுங்ைள். துகண ஆவணங்ைளின் புகைப்பட நைல் 

அல்லது உங்ைள் ஸ்ோபனத்ேின் ஊழிோின் சான்றிேழுடன் அகேத் ேிருப்பித் 

ேரவும். உங்ைள் படிவத்கே அக்தடாபர் 18, 2021 க்கு முன்னோை 

மபற்றுக்மைாள்ளப் படதவண்டும். அஞ்சல் ோமேங்ைகள ைணக்ைில் எடுத்துக் 

மைாள்ளுங்ைள். 

அக்தடாபர் 12 க்கும் 18, 2021 க்கு இகடேில் நீங்ைள் எோவது ஒரு மறுஆய்வு 

நிகலேம் ஒன்றிற்கும் தநரடிோைவும் மசல்லலாம். உங்ைள் சார்பாை உங்ைள் 

துகணதோ அல்லது மபற்தறாதரா விண்ணப்பிக்ைலாம். 

 

நான் எப்தபாது வாக்ைளிக்ை முடியும்? 

நீங்ைள் வாக்ைளிக்ை இரண்டு முழு வார இறுேிைளில் இருக்கும். 

முன்கூட்டிதே வாக்குப்பேிவு அக்தடாபர் 30 சனிக்ைிழகம மற்றும் அக்தடாபர் 

31, 2021 ஞாேிற்றுக்ைிழகம ஆைிே இரு நாட்ைளும் ைாகல 9:30 மணி முேல் 

இரவு 8:00 மணி வகர நகடமபறும். 

தேர்ேல் நவம்பர் 6 சனிக்ைிழகம மற்றும் நவம்பர் 7, 2021 ஞாேிற்றுக்ைிழகம 

ஆைிே இரு நாட்ைளும் ைாகல 9:30 மணி முேல் இரவு 8:00 மணி வகர 

நகடமபறும். 

நான் எங்தை வாக்ைளிக்ைப் தபாைிதறன்? 

election.montreal.ca இல் “நான் எங்தை வாக்ைளிப்தபன்?” ைருவிகேப் 

பாருங்ைள். உங்ைள் வாக்குச் சாவடிேின் முைவாிகே சில ைிளிக்குைளில் 

ைாண்பீர்ைள். 

ஆராய்ேல் 

பேிவு மசய்ேல் 

தமலேிை  

ேைவல்ைள் 
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முன்கூட்டிதே வாக்மைடுப்பு நடத்ேப்படுவேற்கு முந்கேே நாட்ைளில் பேிவு 

மசய்ேப்பட்ட வாக்ைாளர்ைளுக்கு ஒரு நிகனவூட்டல் அட்கட அனுப்பப்படும். 

உடல்நலக் ைாரணங்ைளுக்ைாை என்னால் பேணிக்ை முடிேவில்கல, 

அல்லது பேணிக்ை முடிோே ஒரு வாக்ைாளருக்கு நான் மநருக்ைமான 

பராமாிப்பாளராை இருக்ைிதறன். நான் எப்படி வாக்ைளிக்ை முடியும்? 

சுைாோர ைாரணங்ைளுக்ைாை பேணிக்ை முடிோே வாக்ைாளர்ைளுக்கும், 

அவர்ைளது (ஒதர முைவாிேில் வசிக்கும்) குடும்ப பராமாிப்பாளருக்கும் அஞ்சல் 

வாக்ைளிப்பு வழங்ைப்படுைிறது. 

அஞ்சல் வாக்ைளிப்கபக் தைார, elections.montreal.ca வில் இந்ே 

தநாக்ைத்ேிற்ைாை வழங்ைப்பட்ட படிவத்கே பூர்த்ேி மசய்யுங்ைள் அல்லது 514 

872-VOTE (8683) ஐ அகழக்ைவும். 

அஞ்சல் வாக்குக்ைான உங்ைள் தைாாிக்கை அக்தடாபர் 27, 2021 க்கு 

முன்னோை தைாரப்பட தவண்டும். 

நான் ஒரு ேனிோர் மூத்ேவர்ைளின் குடிேிருப்பு, ஒரு குடிேிருப்பு 

கமேம், வரதவற்பு கமேம் அல்லது பிற ேகுேிோன நிறுவனங்ைளில் 

வசிக்ைிதறன். நான் எப்படி வாக்ைளிக்ை முடியும்? 

அக்தடாபர் 27, 2021  க்கு  தைாாிக்கை விடுத்து அஞ்சல் மூலம் 

வாக்ைளிக்ைலாம். அஞ்சல் மூலம் வாக்ைளிப்பது மமாகபல் வாக்குச்சாவடிகே 

மாற்றுைிறது. 

முன்கூட்டிதே வாக்மைடுப்புக்கு முன்னர் அனுப்பப்பட்ட உங்ைள் 

நிகனவூட்டல் அட்கடேில் சுட்டிக்ைாட்டப்பட்ட இடத்ேில் தநாில் வாக்ைளிக்ை 

நீங்ைள் தேர்வு மசய்ேலாம். 

COVID-19 எனது வாக்குாிகமகே பாேிக்குமா? 

மபாது சுைாோரத்ோல் பாிந்துகரக்ைப்பட்ட சுைாோர நடவடிக்கைைள் வாக்குச் 

சாவடிைளில் பேன்படுத்ேப்படும். நீங்ைள் அங்கு பாதுைாப்பாை 

வாக்ைளிக்ைலாம். COVID-19 ைாரணமாை நீங்ைள் ேனிகமப்படுத்ேப்பட 

தவண்டும் என்றால், அக்தடாபர் 17 முேல் 27,2021 வகர அஞ்சல் மூலம் 

வாக்ைளிக்ை நீங்ைள் தைாரலாம். elections.montreal.ca என்ற 

இகணேத்ேளத்ேில் உள்ள விண்ணப்பப் படிவத்கே பூர்த்ேி மசய்தோ அல்லது 

514 872-VOTE (8683) ஐ அகழப்பேன் மூலம் நீங்ைள் தைாாிக்கை 

கவக்ைலாம். 

மறுஆய்வுக் குழுவிற்குச் தநாில் மசல்ல விரும்பும் COVID-19 ைாரணமாை 

ேனிகமப்படுத்ேப்பட்டவர்ைள் எழுத்துப்பூர்வமாை ஒரு தைாாிக்கைகே 

சமர்ப்பிக்ை தவண்டும். மறுஆய்வுக்ைான தைாாிக்கைைகளப் மபறுவேற்ைான 

ைால எல்கல: அக்தடாபர் 18, 2021 இரவு 7:00 மணி. 

ேபால் மூலம் ோர் வாக்ைளிக்ை முடியும்? 

வாக்ைாளர்ைகள தநாக்ைமாைக் மைாண்ட புதுகமோன அஞ்சல் வாக்ைளிப்பு 

என்பது: 

• மமான்றிேலில், ேகுேிோன மூத்தோர்  இல்லத்ேில் ேங்ைி 

வசிப்பவர்ைளுக்ைானது; 

• பேணம் மசய்ே இேலாே வாக்ைாளர்  அல்லது ஒதர மமான்றிேல் 

முைவாிேில் வசிக்கும் வாக்ைாளாின் பராமாிப்பாளர் 

ஆைிதோர்ைளுக்ைானது; 

• COVID-19 ைாரணமாை ேனிகமப்படுத்ேப்பட்டுள்ளவர்ைளுக்ைானது. 

 

நான் எவ்வாறு வாக்ைளிக்ை ேோராை முடியும்? 

உங்ைள் தேர்ேல் மாவட்டத்ேில் உள்ள தவட்பாளர்ைளின் பட்டிேல் 

elections.montreal.ca என்ற இகணேத்ேள முைவாி ஊடாை அறிந்து 

மைாள்ளலாம். வாக்குச் சாவடிைளில், முைக்ைவசம் அல்லது முைமூடி அணிவது 

அவசிேம். உங்ைகள அகடோளம் ைாண உங்ைள் முைமூடிகே சிறிது அைற்ற 

தவண்டும். 

வாக்ைளிக்ை உங்ைளுக்கு தேகவோனகவ: 

• ஒரு முைமூடி அல்லது முைக் ைவசம்; 

• ஒரு ைருப்பு அல்லது நீல தபனா அல்லது ஒரு மபன்சில்; 

• உங்ைள் சுைாோர ைாப்பீட்டு அட்கட,வாைன சாரேி பத்ேிரம், ைனடிே 

பாஸ்தபார்ட், இந்ேிே அந்ேஸ்ேின் சான்றிேழ் அல்லது ைதனடிே 

ஆயுேப்பகட அட்கட.  

 

VOTAR 

நைராட்சித் தேர்ேலில் பணிோற்ற விரும்புைிதறன். நான் 

என்ன மசய்ே தவண்டும்? 

ஊேிேத்துடன் கூடிே  பல  பேவிைள் அக்தடாபர் 30 மற்றும் 31, 

மற்றும் நவம்பர் 6 மற்றும் 7, 2021 ஆைிே தேேிைளில் 

ைிகடக்ைின்றன. 

இகணேத்ேளம் ஊடாை விண்ணப்ப படிவத்கே பூர்த்ேி மசய்யுங்ைள். 

குறிப்பாை, உங்ைளுக்கு 16 வேது இருக்ை தவண்டும், சமூை 

ைாப்பீட்டு எண்கணக் மைாண்டிருக்ை தவண்டும் மற்றும் சாிோன 

மின்னஞ்சல் முைவாிக்கு அணுைக் கூடிே வகைேில் இருக்ை 

தவண்டும். 

எங்ைகள மோடர்பு மைாள்ள 

514 872-VOTE (8683) 

elections.montreal.ca 

elections@montreal.ca 

ஏோவது ஒரு 25 தேர்ேல் மமான்றிேல்  தசகவ 

கமேங்ைளில் 

எங்ைகள பின்மோடரவும் 

http://elections.montreal.ca/
http://elections.montreal.ca/
http://elections.montreal.ca/

