இேதா ேவ�க்ைக அ�மதிச் சீட்� வந்�விட்ட�!
2018 ஆம் ஆண்�ன் ேவ�க்ைக அ�மதிச் சீட்� உபேயாகித்� ஒன்ட்ேடாிேயாவின்
கவர்ச்சிகரமான இடங்க�க்�ப் பயணம் ெசய்யத் திட்டமி�ம்ேபா� ேசமிப்�க்கைளக்
ெகாண்� இந்தக் ேகாைடையக் ெகாண்டா�ங்கள்.
2018 ேவ�க்ைக அ�மதிச் சீட்�க்கள் உபேயாகித்� ஆரம்பப் பள்ளி ெசல்�ம்
வய�ைடய பள்ளிக்�ழந்ைதகள் இரண்� ேப�க்� 18 பிரபலமான கவர்ச்சியான
இடங்க�க்�ச் ெசல்ல இலவச அ�மதிவழங்�கிற�; �ழந்ைதக�ைடய ெபற்ேறார்
அல்ல� �த்த வயதினர் பணம் ெச�த்தி உடன் வரேவண்�ம். ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட
ஒன்ட்ேடாிேயா மாகாண பார்க்�களில் தினசாி கார் நி�த்தக் கட்டணத்தில் $5
ேசமித்�க்ெகாள்ளலாம். பங்ேகற்கவி�க்�ம் எந்த இடத்திற்�ம் வ�ம்ேபா� ஒ�
�ப்பைனக் ெகாண்� வந்தால் மட்�ம் ேபா�ம்.
ஒவ்ெவா� ��ம்பத்திற்�ம் இ�க்�ம் $340 ேசமிப்பிைனக் ெகாண்� நம� மாகாணம்
அளிக்கின்ற மகத்தான கவர்ச்சிகரமான இடங்கள் பலவற்ைற�ம் ேத�ப்பி�த்� பயணம்
ெசய்ய இந்த ேவ�க்ைக அ�மதிச் சீட்� அைனத்� ஒன்ட்ேடாிேயா ��ம்பத்தின�க்�ம்
உற்சாகமளிக்கிற�.

அச்சிடபட்ட சீட்� வ�வம்
ஃபன்பாஸ் சி� �த்தக வ�வில் பள்ளியாண்� ���ெப�ம்ேபா� நம� மாகாணத்தில்
பங்�ெப�ம் பள்ளிகளில் இ�க்�ம் �ழந்ைதகளிடம் ஒப்பைடக்கப்ப�கின்றன.
ெபற்ேறார்க�ம்�ட, ேவ�க்ைக அ�மதிச் சீட்�க்கைள ஆன்ைலனில் கீழி�க்�ம் �ன்க்
வழியாக பதிவிறக்கம் ெசய்� ெகாள்ளலாம் அல்ல� அச்சிட்�க்ெகாள்ளலாம்

கணினி வழியான சீட்� வ�வம்
ேவ�க்ைக அ�மதிச் சீட்�க்கைள நீங்கள் ஆன்ைலனி�ம் ெபற்�க்ெகாள்ளலாம்.
உங்களிடம் இ�க்க ேவண்�ய�:
•
•

உங்கள் �ழந்ைதயின் பாடசாைல சைபக்� அல்ல� தனியார் பாடசாைலக்�
உள்ள ெபயர்
உங்கள் �கவாியில் உள்ள தபால் �றி��

அ�மதி சீட்�

ேவ�க்ைக அ�மதிச் சீட்� பற்றி ஏேத�ம் ேகள்வி இ�க்கிறதா?
funpass@ontario.ca க்� மின்னஞ்சல் ெசய்ய�ம் அல்ல� 416-327-7705 இல்
அைழக்க�ம்.

பங்�ெப�வதன் கவர்ச்சிகள்
மாகாணம் -��வதி�மாக
ஒன்ட்ேடாிேயா �ங்காக்கள் (Ontario Parks) ( வாகன அ�மதியில் தின�ம் தள்�ப�)

மத்திய ஒன்ட்ேடாிேயா
க்ெளய்ன்பர்க் (Kleinburg)
ேமக்ைமக்ேகல் கன�யன் ஆர்ட் கெலக்ஷன் (McMichael Canadian Art Collection)

மிடலாண்ட் (Midland)
ஹி�ரன்ஸ் மத்தியில் ெசயிண்ட்-மாாீ (Sainte-Marie among the Hurons)

ெபனிட்டாங்க்விஷின் (Penetanguishene)
�ஸ்கவாி ஹார்பர் (Discovery Harbour)

ேடாேரான் ட்ேடா (Toronto)
ஒன்ட்ேடாாிேயா கைலக்காட்சியகம் (Art Gallery of Ontario)

ராயெலான் ட்ேடாிேயா அ�ங்காட்சியகம்ஒன்ட்ேடாிேயா அறிவியல் நிைலயம்
(Ontario Science Centre)
ராயல் ஒன்ட்ேடாிேயா அ�ங்காட்சியகம் (Royal Ontario Museum )
எல்ஜின் மற்�ம் வின் ட்டர் கார்டன் அரங்கம் (Elgin and Winter Garden

Theatre) (�ற்�லாக்கள் மட்�ம்)

வடக்� ஒன்ட்ேடாிேயா

சட்பாி
வடக்� அறிவியல் நிைலயம் (Science North)

தண்டர் ேப
வில்�யம் ேகாட்ைட வரலாற்�ப்�ங்கா (Fort William Historical Park)

ெதன்ேமற்� ஒன்ட்ேடாிேயா
ட்ெரஸ்டன்
அங்கிள் ேடாம்’ஸ் ��ல் வரலாற்றிடம் (Uncle Tom's Cabin Historic Site)

கிழக்� ஒன்ட்ேடாிேயா
அகஸ்ட்டா
ேஹாம்�ட் அ�ங்காட்சியகம் (Homewood Museum)

ப்ராக்வில்
ஃ�ல்ஃேபார்ட் ப்ேலஸ் அ�ங்காட்சியகம் (Fulford Place Museum)

கிங்க்ஸ்ட்டன்
ெஹன்றி ேகாட்ைட ேதசிய வரலாற்றிடம் (Fort Henry National Historic Site)

ேமார்ாிஸ்பர்க்
ேமற்பாக கனடா கிராம்ம் (Upper Canada Village)

ெதன் மத்திய ஒன்ட்ேடாிேயா
பர்�ங்க்ட்டன்
ராயல் தாவரவியல் �ங்காக்கள் (Royal Botanical Gardens

நயாகரா ஃபால்ஸ்

வண்ணத்�ப் �ச்சிக் காப்பகம் (Butterfly Conservatory)

ஈாி பழங்ேகாட்ைட (Old Fort Erie)
க�ன்ஸ்ட்டன்
லாரா ெசக்ேகார்ட் பண்ைன �� (Laura Secord Homestead)

