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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;   

 

From a government or government agency murhq;fk; my;yJ murhq;f epWtdj;jpypUe;J 

• band membership card • �தற்��ய�னர் ச�க அங்கத்�வ அட்ைட 

• birth certificate • ப�றப்�ச் சான்றிதழ் 

• Canadian citizenship card  
or certificate 

• கன�ய ����ைமச் சான்றிதழ் அல்ல� 

����ைம அட்ைட 

• Canadian Forces identity card • கன�யப் பைடய�னர் அைடயாள அட்ைட 

• Canadian passport • கன�ய கட�ச்சீட்� 

• card issued by an Inuit local authority  • இ�வ�ற் உள்�ர் அதிகாரப�டம் வழங்கிய 

அட்ைட 

• firearms license • ��கல உ�மம் 

• government cheque or cheque stub • அரசாங்க காேசாைல அல்ல� காேசாைல 

அ�த்�ண்� 

• government statement of benefits • அரசாங்க உதவ�ப்ப�க் �ற்� 

• health card  • �காதார அட்ைட 

• income tax assessment • வ�மான வ�க் கண�ப்ப�� 

• Indian status card or temporary confirmation of registration • �தற்��ய�னர் அட்ைட அல்ல� பதி� 
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• library card • �லக அட்ைட 

• licence or card issued for fishing, trapping  
or hunting 

• ம�ன்ப��க்கேவா, வ�லங்�ப��க்கேவா, 

ேவட்ைடயாடேவா வழங்கப்பட்ட உ�மம் 

அல்ல� அட்ைட 

• liquor identity card • ம�ெகாள்வன� அைடயாள அட்ைட 

• Métis card • ேமற்றி ச�க அட்ைட 

• old age security card • ��ைம ஓய்�திய அட்ைட 

• parolee card • நன்னடத்ைதயாளர் அட்ைட 

• property tax assessment or evaluation • ஆதன வ�க் கண�ப்ப�� அல்ல� மதிப்ப�� 

• public transportation card • ெபா� பயண அட்ைட 

• social insurance number card • ச�க காப்��தி இலக்க அட்ைட 

• vehicle ownership • ஊர்தி உைடைமப் பத்திரம் 

• Veterans Affairs health care identification card • மறவர் அ�வல் �காதார அட்ைட 

From Elections Canada கனடா ேதர்தல் �ைறய�டமி�ந்� 

• targeted revision form to residents of long-term care 
institutions 

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

ம�ள்தி�த்தத்�க்ெகன ெபற்�க்ெகாள்�ம் 

ப�வம் 

• voter information card • thf;fhsu; jfty; அட்ைட 

From an educational institution fy;tp epWtdj;jpypUe;J 

• correspondence issued by a school, college or university • பாடசாைல, கல்��, பல்கைலக்கழகம் 

எ��ம் வழங்கிய க�தம் 

• student identity card • மாணவர் அைடயாள அட்ைட 

From a health care facility or organization Rfhjhu fhg;gf trjpfs; my;yJ epWtdj;jpypUe;J 

• blood donor card • ��திக்ெகாைட அட்ைட 

• CNIB card • பார்ைவயற்ேறார்க்கான கன�ய ேதசிய 

நி�வக அட்ைட 

• hospital card • ைவத்தியசாைல அட்ைட 

• label on a prescription container • நிர்ணயம�ந்�க் ��ைவச் சிட்ைட 
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• identity bracelet issued by a hospital or long-term  
care institution 

• ைவத்தியசாைல அல்ல� ெந�ங்கால 

பராம�ப்பகம் எ��ம் வழங்கிய 

அைடயாளக் ைகவைள 

• medical clinic card • ம�த்�வ சிகிச்ைசக்கள அட்ைட 

From a financial institution epjp epWtdj;jpypUe;J 

• bank statement • வங்கிக் �ற்� 

• credit card • கடன் அட்ைட 

• credit card statement • கடன் அட்ைடக் �ற்� 

• credit union statement • �ட்�ற� நிதியகக் �ற்� 

• debit card • பற்�மதி அட்ைட 

• insurance certificate, policy or statement • காப்��திச் சான்றிதழ் அல்ல� ஒப்பந்தம் 

அல்ல� �ற்� 

• mortgage contract or statement • அைடமான ஒப்பந்தம் அல்ல� �ற்� 

• pension plan statement • ஓய்�தியத் திட்டக் �ற்� 

• personal cheque • ஆ�க்��ய காேசாைல 

From a private organization jdpahu; epWtdq;fspypUe;J 

• employee card • பண�யாளர் அட்ைட 

• residential lease or sub-lease • வதிவக வாடைக உடன்ப�க்ைக அல்ல� 

உபவாடைக உடன்ப�க்ைக 

• utility bill (e.g.: electricity; water; telecommunications 
services including telephone, cable or satellite) 

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

ெதாைலேபசி, வடத்ெதாைலக்காட்சி, 

ெசய்மதித் ெதாைலக்காட்சி உட்பட்ட 

ெதாைலத்ெதாடர்�ச் ேசைவக�க்கான�) 
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Letters of confirmation cWjpg;gLj;jy; fbjq;fs; 

• letter from a public curator, public guardian or public 
trustee 

• ெபா� காப்பாட்சியாளர், ெபா� பா�காவலர், 

ெபா� நம்ப�க்ைகப் ெபா�ப்பாளர் வழங்கிய 

க�தம் 

• letter of confirmation of residence from a First Nations 
band or reserve or an Inuit local authority 

• �தற்��ய�னர் �லம் அல்ல� �லம் அல்ல� 

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

வதி��திக் க�தம் 

• letter of confirmation of residence, letter of stay, 
admission form, or statement of benefits from one of the 
following designated establishments: 
 
− student residence 
 
− seniors’ residence 
− long-term care institution 
− shelter 
− soup kitchen 
− a community-based residential facility 

• �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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