உங்கள் தனிப்பட்ட
பாதுகாப்பு பற்றிய
கவலையா?
elections.org.nz
0800 36 76 56

உங்கள் தனிப்பட்ட
பாதுகாப்பு பற்றி
கவலைப்படுகிறீர்களா?
வாக்காளர் பட்டியலில் தங்கள் விவரங்களை
பகிரங்கமாக வெளியிடுவதை பாதுகாப்பாக
கருதாதவர்கள், பாதுகாப்பு நடவடிக்கையை
மேற்கொள்வதால் வாக்களிக்கும் உரிமையை
இழப்பாதாக அர்த்தம் ஆகாது.
தாங்கள் பதிவு செய்ய தகுதி உடையவராக
இருந்தாலும், வாக்காளர் பட்டியலில் தங்கள்
அல்லது தங்கள் குடும்பத்தாரின் விவரங்களை
வெளியிடுவதன் மூலம் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு
அச்சுறுத்தல் ஏற்பட நேர்ந்தால், அவ்விவரங்களை
மறைவடக்கமான வெளியிடப்படாத பட்டியலின் கீழ்
சேர்க்குமாறு க�ோரலாம்.
உங்கள் பதிவு விவரங்களை தேர்தல் ஆணையம்
பத்திரமாக வைத்திருக்கும், அவை எவருக்கும்
வெளியிடப்படாது.
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Complete this form
to apply to go on the
unpublished roll.
Full name:

Date of birth:

Contact phone number:

Email address

Address where you are enrolled to vote or have applied
to enrol:

List any additional information provided to support
your application:

Please tick one of the following:
I am already enrolled
I am not enrolled and I have enclosed
a completed enrolment form
Signature/date:

Complete and post to: Electoral Commission,
PO Box 3220, Wellington 6140.
Remember to attach any information that supports
your application to register on the unpublished roll.

வெளியிடப்படாத பட்டியலில்
பதிவு செய்ய எவ்வாறு
விண்ணப்பிப்பது?
வெளியிடப்படாத பட்டியலில் சேர, இந்தச் சிற்றேட்டில்
உள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பூர்த்திச் செய்து
அனுப்பவும். மேலும், தாங்கள் இதுவரை பெயரை
வாக்காளர் பட்டியலில் பதிவு செய்யாமல் இருந்தால்
அதற்கான படிவத்தை பூர்த்திச் செய்வது அவசியம்.
பதிவுப் படிவம் அல்லது கூடுதல் விண்ணப்பப்
படிவத்தைப் பெற, நீங்கள் செய்ய வேண்டியது:
elections.org.nz இல் படிவத்தைப் பதிவிறக்கவும்
அல்லது
0800 36 76 56 என்ற எண்ணில் அழைக்கவும்.
நாங்கள் படிவத்தை தபாலில் உங்களுக்கு
அனுப்புவ�ோம்.

நான் என்னென்ன தகவலை
வழங்க வேண்டும்?
வெளியிடப்படாத பட்டியலில் நீங்கள் ஏன் பதிவு
செய்கிறீர்கள் என்பதைத் தெரியப்படுத்த, ஆதரவுத்
தகவலை நீங்கள் வழங்க வேண்டும். சேர்க்கக்கூடிய
தகவலின் உதாரணங்கள்:
உங்கள் பணி வழங்குநர், வழக்கறிஞர், சமூகப்
பணியாளர், சட்ட நிபுணர் அல்லது உங்கள்
பிரச்சனையை சிறப்பாக விளக்கும் உங்கள்
சமூகத்தைச் சார்ந்தவரிடமிருந்து பெற்ற
கடிதம் அல்லது
குடும்ப வன்முறைத் தடுப்புச் சட்டம் 1995 இன்
கீழ் அமலிலுள்ள பாதுகாப்புக் ஆணையின்
நகல் அல்லது
துன்புறுத்தல் தடுப்புச் சட்டம் 1997 இன் கீழ்
அமலிலுள்ள தடை ஆணையின் நகல் அல்லது
உங்கள் பெயர் மற்றும் முகவரியை
வெளியிடுவதன் மூலம் உங்களுக்கோ அல்லது
உங்கள் குடும்பத்தின் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பிற்கு
அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் என்பதை விளக்கும்
காவல் அதிகாரி அல்லது சிறைத்துறை அதிகாரி
வழங்கும் தகவல்.

எனது தனிப்பட்ட விவரங்கள்
மாறினால் என்ன செய்வது?
உங்கள் பெயர் அல்லது முகவரி ப�ோன்ற
பதிவு விவரங்கள் மாறினால், எங்களுக்குத்
தெரியப்படுத்தவும். தங்களின் சூழ்நிலை மாற
நேர்ந்தால், வாக்காளர் பட்டியலில் திரும்பவும்
பெயரை நியமனம் செய்யக் க�ோரலாம்.
உங்கள் விவரங்களைப் புதுப்பிக்க,
வாக்காளர்களுக்கான உள்ளூர் பதிவாளரைத்
த�ொடர்புக�ொள்ளவும். Elections.org.nz என்ற
இணையதளத்தில் அவர்களின் த�ொடர்பு விவரங்கள்
கிடைக்கும் அல்லது 0800 36 76 56 என்ற எண்ணில்
த�ொடர்புக�ொள்ளவும்.

வெளியிடப்படாத பட்டியலில்
நான் இருந்தால், எவ்வாறு
வாக்களிப்பது?
ப�ொதுத் தேர்தல் அல்லது இடைத்தேர்தல் என எங்கு
நடந்தாலும் நீங்கள் வாக்களிக்கலாம். வாக்களிக்கும்
இடத்தில் வாக்களிக்க வழங்கப்படும் அச்சிடப்பட்ட
வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் விவரங்கள்
சேர்க்கப்படாது என்பதால், சிறப்பு வாக்களிப்பு
முறையின் வழி வாக்களிக்க வேண்டும்.
எந்த இடத்தில் வாக்களிப்பதற்கு நீங்கள்
பதிவுசெய்யப்பட்டீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த,
உங்கள் வாக்குச் சீ ட்டுடன் கூடுதல் படிவத்தையும்
நீங்கள் நிரப்ப வேண்டியதிருக்கும். நீங்கள்
விரும்பவில்லை எனில், படிவத்தில் முகவரி
அல்லது முந்தைய பெயர் தகவலை நீங்கள்
நிரப்ப வேண்டியதில்லை. எவ்வளவு அதிகமான
தகவலை வழங்குகிறீர்கள�ோ அந்த அளவுக்கு
வாக்களிப்பதற்கான உங்கள் தகுதியை நாங்கள்
உறுதிப்படுத்த நீங்கள் எங்களுக்கு உதவுகிறீர்கள்.
நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், எங்குச் செல்ல
வேண்டும் என்பதை விளக்க, வாக்களிப்பு இடத்தில்
உங்களை வழிநடத்திச் செல்ல, ஒருவர் இருப்பார்.
உள்ளூர் தேர்தல்களில் வாக்களிக்க, வாக்கு சீ ட்டை
உங்களுக்கு அனுப்ப உங்கள் உள்ளூர் அவையில்
தேர்தல் அதிகாரியிடம் கேட்கவேண்டும்.

For more information visit elections.org.nz
Level 10, 34-42 Manners Street,
PO Box 3220, Wellington 6140.

