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உங்கள் அைடயாள ஆவணத்ைத தயராக ைவத்தி�க்க�ம் 
உங்கள் அைடயாளத்ைத�ம் �கவ�ைய�ம் நி�ப�க்க �ன்� ெத��கள்  

 
 
 

Option 1  

 
 

1) இந்த அைடயாள ஆவணங்க�ள் ஒன்ைறக் காட்ட�ம்  

• உங்கள் சாரதி உ�மம் 

• உங்கள் மாகாண அல்ல� ஆள்�ல அைடயாள ஆவணம்  

• உங்கள் ஒள�ப்படம், ெபயர், தற்ேபாைதய �கவ� என்பவற்�டன் ��ய ேவ� 

அரசாங்க அட்ைட எ��ம்   

Option 2  

 
+ 

 

2) இரண்� அைடயாள ஆவணங்கைளக் காட்ட�ம்.  

      அவற்�ள் ஒன்றிலாவ� உங்கள் தற்ேபாைதய �கவ� காணப்பட   

      ேவண்�ம்.   

Examples:  
• Thf;fhsu; jfty; ml;il kw;Wk; வங்கிக் �ற்� 
• கட்டணச்சீட்� ; மாணவர் அைடயாள அட்ைட 

cq;fsplk; ,J ,y;iyah? Gpur;rid ,y;iy!  
,uz;lhtJ tpUg;ghf  Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;  milahs ml;ilg;;gl;baiy fPNo ghu;f;fTk;   

 

D’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental 

murhq;fk; my;yJ murhq;f epWtdj;jpypUe;J 

• carte de membre d’une bande • �தற்��ய�னர் ச�க அங்கத்�வ அட்ைட 

• certificat de naissance • ப�றப்�ச் சான்றிதழ் 

• carte ou certificat de citoyenneté canadienne • கன�ய ����ைமச் சான்றிதழ் அல்ல� 

����ைம அட்ைட 

• carte d’identité des Forces canadiennes • கன�யப் பைடய�னர் அைடயாள அட்ைட 

• passeport canadien • கன�ய கட�ச்சீட்� 

• carte délivrée par une autorité locale inuite • இ�வ�ற் உள்�ர் அதிகாரப�டம் வழங்கிய 

அட்ைட 

• permis d’arme à feu • ��கல உ�மம் 

• chèque ou talon de chèque du gouvernement • அரசாங்க காேசாைல அல்ல� காேசாைல 

அ�த்�ண்� 

• relevé de prestations du gouvernement • அரசாங்க உதவ�ப்ப�க் �ற்� 

• carte d’assurance-maladie • �காதார அட்ைட 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • வ�மான வ�க் கண�ப்ப�� 
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• carte de statut d’Indien ou confirmation temporaire  
de l’inscription 

• �தற்��ய�னர் அட்ைட அல்ல� பதி� 

• carte de bibliothèque • �லக அட்ைட 

• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse • ம�ன்ப��க்கேவா, வ�லங்�ப��க்கேவா, 

ேவட்ைடயாடேவா வழங்கப்பட்ட உ�மம் 

அல்ல� அட்ைட 

• carte d’identité d’une régie des alcools • ம�ெகாள்வன� அைடயாள அட்ைட 

• carte de Métis • ேமற்றி ச�க அட்ைட 

• carte de la Sécurité de la vieillesse • ��ைம ஓய்�திய அட்ைட 

• carte de libéré conditionnel • நன்னடத்ைதயாளர் அட்ைட 

• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • ஆதன வ�க் கண�ப்ப�� அல்ல� மதிப்ப�� 

• carte de transport en commun • ெபா� பயண அட்ைட 

• carte d’assurance sociale • ச�க காப்��தி இலக்க அட்ைட 

• document de propriété d’un véhicule • ஊர்தி உைடைமப் பத்திரம் 

• carte d’identité de santé d’Anciens Combattants • மறவர் அ�வல் �காதார அட்ைட 

D’Élections Canada கனடா ேதர்தல் �ைறய�டமி�ந்� 

• formulaire de révision ciblée remis aux résidents 
d’établissements de soins de longue durée 

• ெந�ங்கால பராம�ப்பக வாசிகள் �றிப்ப�ட்ட 

ம�ள்தி�த்தத்�க்ெகன ெபற்�க்ெகாள்�ம் 

ப�வம் 

• carte d’information de l’électeur • thf;fhsu; jfty; அட்ைட 

D’un établissement d’enseignement fy;tp epWtdj;jpypUe;J 

• correspondance provenant d’une école, d’un collège 
ou d’une université 

• பாடசாைல, கல்��, பல்கைலக்கழகம் 

எ��ம் வழங்கிய க�தம் 

• carte d’identité d’étudiant • மாணவர் அைடயாள அட்ைட 

D’un établissement ou d’un organisme de 
soins de santé 

Rfhjhu fhg;gf trjpfs; my;yJ epWtdj;jpypUe;J 

• carte de donneur de sang • ��திக்ெகாைட அட்ைட 

• carte de l’INCA • பார்ைவயற்ேறார்க்கான கன�ய ேதசிய 

நி�வக அட்ைட 

• carte d’hôpital • ைவத்தியசாைல அட்ைட 
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• étiquette sur un contenant de médicaments sous 
ordonnance 

• நிர்ணயம�ந்�க் ��ைவச் சிட்ைட 

• bracelet d’identité délivré par un hôpital ou un 
établissement de soins de longue durée 

• ைவத்தியசாைல அல்ல� ெந�ங்கால 

பராம�ப்பகம் எ��ம் வழங்கிய 

அைடயாளக் ைகவைள 

• carte d’une clinique médicale • ம�த்�வ சிகிச்ைசக்கள அட்ைட 

D’une institution financière epjp epWtdj;jpypUe;J 

• état de compte bancaire • வங்கிக் �ற்� 

• carte de crédit • கடன் அட்ைட 

• relevé de carte de crédit • கடன் அட்ைடக் �ற்� 

• état de compte d’une caisse populaire • �ட்�ற� நிதியகக் �ற்� 

• carte de débit • பற்�மதி அட்ைட 

• certificat, police ou relevé d’assurance • காப்��திச் சான்றிதழ் அல்ல� ஒப்பந்தம் 

அல்ல� �ற்� 

• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 
hypothécaire 

• அைடமான ஒப்பந்தம் அல்ல� �ற்� 

• état des prestations d’un régime de retraite • ஓய்�தியத் திட்டக் �ற்� 

• chèque personnel • ஆ�க்��ய காேசாைல 

D’un organisme privé jdpahu; epWtdq;fspypUe;J 

• carte d’employé • பண�யாளர் அட்ைட 

• bail ou sous-bail d’habitation • வதிவக வாடைக உடன்ப�க்ைக அல்ல� 

உபவாடைக உடன்ப�க்ைக 

• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 
services de télécommunication, comme le téléphone, 
la télévision par câble ou la télévision  
par satellite) 

• கட்டணச்சீட்� (எ-கா: மின்சாரம்; ந�ர்; 

ெதாைலேபசி, வடத்ெதாைலக்காட்சி, 

ெசய்மதித் ெதாைலக்காட்சி உட்பட்ட 

ெதாைலத்ெதாடர்�ச் ேசைவக�க்கான�) 
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Lettres de confirmation cWjpg;gLj;jy; fbjq;fs; 

• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public  • ெபா� காப்பாட்சியாளர், ெபா� பா�காவலர், 

ெபா� நம்ப�க்ைகப் ெபா�ப்பாளர் வழங்கிய 

க�தம் 

• lettre de confirmation de résidence délivrée par l’autorité 
responsable d’une bande ou d’une réserve des 
Premières Nations ou une autorité locale inuite 

• �தற்��ய�னர் �லம் அல்ல� �லம் அல்ல� 

இ�வ�ற் உள்�ராட்சி அதிகாரப�டம் வழங்கிய 

வதி��திக் க�தம் 

• lettre de confirmation de résidence, attestation de séjour, 
formulaire d’admission ou relevé de prestations délivré 
par l’autorité responsable : 
− d’une résidence pour étudiants 
– d’une résidence pour personnes âgées 
– d’un établissement de soins de longue durée 
– d’un refuge 
– d’une soupe populaire 
– d’un établissement résidentiel communautaire  

• �றிக்கப்பட்ட ப�ன்வ�ம் தாபனங்க�ள் 

எ��ம் வழங்கிய வதி��திக் க�தம், தங்கல் 

க�தம், அ�மதிப் ப�வம், உதவ�ப்ப�க் �ற்� 

எ��ம்  

-  மாணவர் வதிவகம் 

  -�திேயார் வதிவகம் 

-ெந�ங்கால பராம�ப்பகம் 

-காப்பகம் 

-கஞ்சிமடம் 

-r%f mbg;gilapyhd FbapUg;G trjp 

மின்னஞ்சல் �ற்�கைள�ம் வ�ைலப்பட்�யல்கைள�ம் நாம் ஏற்�க்ெகாள்ேவாம். அச்�ப்ப�ரதிகைளக் 

காட்ட�ம் அல்ல� ைகத்ெதாைலச் சாதனத்தில் காட்ட�ம் 

Option 3  

 
+ 

 

3) உங்கள் அைடயாள ஆவணத்தில் உங்கள் தற்ேபாைதய முகவரி காணப்படாவிட்டால், 
சத்தியம் ெசய்யவும்.  
உங்கள் ெபயருடன் கூடிய ஆவணங்கள் இரண்ைடக் காட்டவும். அத்துடன் உங்கைள 

அறிந்த ஒருவைரக் ெகாண்டு உங்கள் முகவரிைய உறுதிப்படுத்தவும். அவர் தனது 

அைடயாளத்துக்கும், முகவரிக்கும் அத்தாட்சி காட்ட ேவண்டும். அத்துடன் அேத 

வாக்களிப்பு பகுதியில் அவர் பதிவுெசய்யப்பட்டிருக்க ேவண்டும். அவர் ஒருவைர 

மட்டுேம உறுதிப்படுத்தலாம். 

 
 
ேமலதிக அைடயாள ஆவணங்க�ம் ேசர்க்கப்படலாம் 

கனடா ேதர்தல் இைணயதளத்ைத நாட�ம் அல்ல� அைழக்க�ம்: 1-800-463-6868 
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