
 

 

 வாக்குகள் 
CANADA 

2015 மத்திய அரசுத் ததர்தல் செய்திஅறிக்கக: 
குடிவரவாளர் ெனத்சதாகக, துாித நுகைவு  

 

பிரச்ெிகன 

அண்ணளவாக 250,000 புதிய குடிவரவாளர்கள் கனடாவுக்கு வருடா வருடம் வருவதால், நாட்டின் ெமூக, சபாருளாதார, 

அரெியல் நிகைகளில் சதாடர்ந்தும் குறிப்பிடத்தக்கசதாரு தாக்கத்கத குடிவரவு ஏற்படுத்துகின்றது. நாடு முழுவதும் 

துடிப்புள்ள ெமூகங்ககளக் கட்டிசயழுப்பவும், உறுதியான சதாைிைாளச் ெமூகம் ஒன்கற உருவாக்குவதற்கும், பை 

தொப்தங்களாக புதிய கதனடியர்கள் உதவியுள்ளனர், அத்துடன் எதிர்காைத்தில் எங்களுகடய கூட்டு வளர்ச்ெி மற்றும் 

செைிப்புக்காக அவர்கள் சதாடர்ந்தும் பங்களிப்பார்கள். 

நிகைகம 

2008ல் இருந்து, அகமச்ெரகவ அறிவுறுத்தல்ககளப் பயன்படுத்துவதன் மூைம், குறிப்பிடத்தக்கசதாரு அகமப்பு மாற்றத்கத கனடாவின் குடிவரவு அகமப்பில் 

மத்திய அரொங்கம் சதாடங்கியுள்ளது, இந்த உத்தியூடாக, பாராளுமன்றத்துக்கூடாக அனுமதி சபற தவண்டிய ததகவயின்றி கனடா குடிவரவுக் சகாள்கக மற்றும் 

நகடமுகற பற்றி குடிவரவு அதிகாாிகளுக்கு தநரடியாக அறிவுறுத்தல்ககள வைங்கும் அதிகாரத்கத கனடா குடியுாிகம மற்றும் குடிவரவு அகமச்ெர் 

சபற்றிருக்கின்றார். இந்தச் செயல்முகற குடிவரவுக் சகாள்ககயில் துாிதமான மாற்றத்கத ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது; குடிவரவில் நிகையான தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

மாற்றமாக இது இருப்பதால், வரவிருக்கும் தொப்தங்களுக்கான குடிவரவாளர்களின் ெனத்சதாகககயயும் இது மாற்றுகின்றது. 

ஆர்வத்கத சவளிப்படுத்தல் (அல்ைது துாித நுகைவு) மாதிாி ஒன்கறக் கனடா பயன்படுத்தல், இந்த மாற்றங்களுக்கு ஓர் உதாரணமாகும். இதன்படி, கனடாவுக்கு 

குடிவர விண்ணப்பிக்கும்படி அகைப்பதற்கு முன்பாக,”ஆர்வத்கத சவளிப்படுத்தும்” படிவசமான்கற, குடிவர விரும்புபவர்கள் பூரணப்படுத்த தவண்டும். இந்த 

மாதிாியின் கீழ், குடிவரவு விண்ணப்பத்தின் மற்ற அகனத்து அம்ெங்களிலும் தகுதிசபற்றவர்கள், பாிதொதிக்கப்பட்டு, கனடாவின் மாகாண மற்றும் 

பிரததெங்களினதும், சபரும் சதாைில்வைங்குநர்கள் மற்றும் பணியமர்த்துபவர் குழுக்களினதும் சபாருளாதார மற்றும் சதாைில் ததகவகளின் அடிப்பகடயில் குடிவர 

விண்ணப்பிக்கும்படி குடிவர விரும்புபவர்கள் அகைக்கப்படுகின்றார்கள். 

தற்தபாகதய சபாருளாதார நிகைகமயின் அடிப்பகடயில், மிகப் சபாருத்தமான குடிவருபவர்ககளத் ததர்ந்சதடுக்கும், மிகவும் செயல்திறனான மற்றும் 

விகனத்திறனான குடிவரவு முகறயாக இருப்பதத, இந்த மாற்றத்தின் உள் தநாக்கமாகும். இருந்தாலும், சபாருளாதர மற்றும் சதாைிைாளர் ததகவகய மட்டுதம 

தநாக்கி வடிவகமக்கப்பட்டுள்ள குடிவரவு அகமப்கப தநாக்கிய குறிப்பிடத்தக்கசவாரு மாற்றத்கததய இந்த மாதிாி பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது. விகனத்திறன் 

என்ற சபயாில், கதனடியர்களின் கககளிலிருந்து சவளிதய எடுத்து, சதாைில்வைங்குநர்கள் மற்றும் பணியமர்த்துபவர்களுக்கான ஆதைாெகனக் குழுக்களின் 

கககளில் குடிவரவுக்கான முடிவுககள எடுக்கும் அளவுக்குமீறிய அதிகாரத்கத, துாித நுகைவு மாதிாி சகாடுத்திருப்பதாக தமலும் கவகைகள் உள்ளன. 

 

செயல்திறனுடனும் விகனத்திறனுடனும் இருக்கும் குடிவரவு அகமப்பு ஒன்று கனடாவுக்குத் ததகவ. ஆனால் நாட்டின் ெமூக மற்றும் சபாருளாதாரத் ததகவககள 

ஆதாிக்கும் அகமப்பு இருப்பகத உறுதிப்படுத்துவதற்கு, குறிப்பிடத்தக்க ொிபார்ப்புக்களும் ெமநிகைகளும் இருத்தல் அவெியமாகும்.  

தகள்விகள்  

1. உங்களுகடய அபிப்பிராயப்படி, கனடா குடிவரவுத் திட்டத்தின் ஒட்டுசமாத்தமான குறிக்தகாள் என்ன?  

2. துாித நுகைவு (Express Entry) மாதிாி மூைமான சதாிவுச் செய்முகறயில், ஏற்படக்கூடிய ெமச்ெீரற்ற தன்கமககள நீங்கள் எப்படிக் ககயாள்வீர்கள்? 

3. அகமச்ெரகவ அறிவுறுத்தல்ககளப் பயன்படுத்துவதன் மூைம், குடிவரவு அகமச்ெருக்கு அதிகளவு அதிகாரத்கதக் சகாடுப்பது சபாருத்தமானது என 

நீங்கள் நம்புகிறீர்களா? 

ஆதாரவளங்கள்: 

இந்தத் சதாடர் பற்றிய தமைதிக தகவல்கள் மற்றும் கூடுதைான தரவுத்திரட்டுத் தாள்களுக்கு: http://spno.ca/canada-votes-2015  
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