2018 நகராட்சித் தேர்தல்
வாக்காளர் தகவல் த�ொகுப்பு (VIP)
ஜான் சாம்பிள்
123 பிரதான வதி
ீ
மார்க்கம்,
ஒன்ராரியோ
A1B 2C3

வார்டு: 1
பள்ளி ஆதரவு: EP

வாக்கெடுப்பு நாட்கள்

த�ொடக்கம்: 
அக். 12, 2018 |
10 AM EDT
முடிவு:
அக். 22, 2018 |

8 PM EDT

ஆன்லைன் வாக்கெடுப்பு PIN

1111 2222 3333 4444

நான் எவ்வாறு ஆன்லைனில்
வாக்களிப்பது?
• வ
 ாக்கெடுப்பு நாட்களில் கணினி அல்லது ம�ொபைல்
சாதனத்தில் இருந்து எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும்,
எப்போதும் வேடுமானாலும் வாக்களிக்கலாம்
• உ
 ங்கள் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் மிகச் சமீ பத்திய
இணைய உலாவியைக் க�ொண்டிருப்பதை
உறுதிசெய்துக�ொள்ளவும்
• உ
 ங்கள் ஆன்லைன் வாக்கெடுப்பு PIN மற்றும் பிறந்த
தேதியைப் பயன்படுத்தி anytown.election.ca என்னும்
வலைத்தளத்தில் உள்நுழையவும்
• உங்கள் வாக்கை அனுப்பவும்

எந்தெந்த அலுலலகங்களில் நான் வாக்களிக்கலாம்?

•
•
•
•
•
•
•


மேயர்
மண்டல கவுன்சிலர்
வார்டு கவுன்சிலர்
யார்க் மண்டல மாவட்ட பள்ளி வாரிய அறங்காவலர்
யார்க் கத்தோலிக் மாவட்ட பள்ளி வாரிய அறங்காவலர்
Conseil scolaire Viamonde Trustee
Conseil scolaire catholique MonAvenir Trustee

மேலும் தகவலுக்கு
மற்ற பக்கத்தைப்
பார்க்கவும்

! முக்கியத் தகவல்

PIN

உங்கள் ஆன்லைன் வாக்கெடுப்பு PIN உங்களுக்காகத்
தனித்துவமாக உருவாக்கப்பட்டது – மற்றவர்களுடன்
அதனைப் பகிர்ந்து க�ொள்ள வேண்டாம்!
நகர ஊழியர்கள், வேட்பாளர்கள் மற்றும் சட்ட அமலாக்க
அதிகாரிகள் அதனைக் கேட்கக்கூடாது.
PIN பாதுகாப்பைப் பற்றி மேலும் அறிந்துக�ொள்ள, markhamvotes.ca
என்னும் வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும்.

•


பின்வ
ரும் தகுதிகளைக் க�ொண்டிருந்தால் நீங்கள்
•
வாக்களிக்கலாம்:
நீங்கள் ஒரு கன்னடிய குடிமகன்; மற்றும்
18 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்;
மற்றும்
•
மார்க்கம் நகரத்தின் குடியுரிமை பெற்றவர்;
அல்லது
மார்க்கம் நகரத்தில் இருக்கும் நிலப்பரப்பிற்கு
உரிமையாளராக அல்லது அதில் குடியிருப்பவராக
•
உள்ள, குடியுரிமை அல்லாத நபர் அல்லது அவது
துணையார்; மற்றும்
சட்டப்படி வாக்களிப்பதற்குத் தடை செய்யப்படாதவர்.

...

மின்னணு வாக்களிப்பு முறையில் உள்நுழைந்து,

உங்கள் ஆன்லைன் வாக்களிப்பு PIN-ஐ உள்ளிடுவதன்
மூலம், நீங்கள் இந்தத் தேர்தலில் வாக்களிக்கத்
தகுதியுடையவர் என்று அறிவிக்கிறீர்கள்.

ஆன்லைன் வாக்களிப்பு PIN, வாக்காளர் தகவல்
த�ொகுப்பில் (VIP) அடையாளம் காணப்பட்ட

வாக்காளருக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது, அவர்
மட்டுமே மட்டுமே பயன்படுத்தப்படலாம்.

மார்க்கத்தில் ஒருமுறைக்கு மேல் வாக்களிப்பது
அல்லது வாக்களிப்பதற்குத் தகுதிப் பெறாமல்
வாக்களிப்பது சட்டத்திற்குப் புறம்பானது.

உதவித் தேவையா?

வாக்காளர் உதவி அழைப்பு எண்: 905.477.7000 x8683 (வாக்கு) திங்கட்கிழமை - வெள்ளிக்கிழமை: 8 AM - 5 PM |
வியாழக்கிழமை: 8 AM - 7 PM | வாக்கெடுப்பு நாட்களின் ப�ோது: 8 AM - 8 PM

வாக்காளர் உதவி மையங்கள்:

vote@markham.ca

ஆன்லைனில் வாக்களிக்க உங்களுக்கு கணினி அல்லது ம�ொபைல் சாதனத்தின்

அணுகல் இல்லையென்றால், அல்லது ஏதேனும் உதவித் தேவைப்பட்டால், மார்க்கத்தில் உள்ள ஏதேனும் வாக்காளர் உதவி
மையத்தைப் பார்வையிடவும். இடம் மற்றும் நேரத்தைத் தெரிந்துக�ொள்ள, markhamvotes.ca என்ற வலைதளத்தைப் பார்வையிடவும்.
எல்லா இடங்களும் முழுமையாக அணுகக்கூடியவை.

காகித வாக்கு:

நியமிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு அக்டோபர் 12 - 19 ஆம் தேதிக்குள் நேரடியாக வந்து, காகித வாக்கினைப்

பயன்படுத்தி வாக்களிக்கவும். இடம் மற்றும் நேரத்தைத் தெரிந்துக�ொள்ள, markhamvotes.ca என்ற வலைதளத்தைப் பார்வையிடவும்.

வாக்காளர் தகவல் பின்வரும் ம�ொழிகளில் கிடைக்கிறது:
PERSIAN (பாரசீகம்)

PUNJABI (பஞ்சாபி)

FRENCH (பிரெஞ்சு)

TAMIL (தமிழ்)

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد انتخابات شهرداری مارکهام و نحوه
. مراجعه نماییدmarkhamvotes.ca رای دهی به تارنمای
Pour obtenir de plus amples renseignements sur
l’élection municipale de Markham et sur la façon
de voter, consultez markhamvotes.ca.

ਮਾਰਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵੋਟ
ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ markhamvotes.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ।

SIMPLIFIED CHINESE (எளிதாக்கப்பட்ட சீனம்)

மார்கம் முனிசிபல் தேர்தல் மற்றும் எவ்வாறு
வாக்களிப்பது என்பதைப் பற்றிய மேலும்
தகவலுக்கு, markhamvotes.ca என்ற தளத்தைப்
பார்க்கவும்.

TRADITIONAL CHINESE (பாரம்பரிய சீனம்)

 کے بارے میں مزید،مارکھم میونسپل انتخاب اور ووٹ کیسے دینا ہے
 مالحظہ کریں۔markhamvotes.ca معلومات کے لیے

有关 Markham 市政选举和投票方式的更多信息，请访
问 markhamvotes.ca。
有關 Markham 市政選舉和投票方式的更多資訊，請造
訪 markhamvotes.ca。

URDU (உருது)

