Η σωστή επιλογή

αρχίζει
με σας

Βοηθήστε να κρατήσουμε τα χρήματα εκεί που χρειάζονται περισσότερο…
…στην περιουσία της Κοινοτικής Στέγασης του Τορόντο για περισσότερες απαιτούµενες
επισκευές και κοινοτικές επενδύσεις.

Μήπως ξέρετε κάποιον ο οποίος...
• Μπορεί να ψεύδεται για το εισόδηµά του και για τα περιουσιακά του στοιχεία;
• Ο οποίος δεν έχει αναφέρει όλους όσους µένουν στό σπίτι του;
• Ο οποίος µπορεί να ενοικάζει σε κάποιον άλλον το διαµέρισµα του;
Εάν γνωρίζετε κάποιον που κάνει κάτι τέτοιο, ξοδεύονται χρήματα άσκοπα.

Αναφέρετε ανώνυμα για την απάτη και την σπατάλη στην γλώσσα της
προτίμησής σας.
Σιγουρευτείτε ότι τα ενοίκία σας ξοδεύονται σωστά και µείνετε στην στέγασή σας. Ο καθένας που
διαµένει σε µια συνοικία της Κοινοτικής Στέγασης του Τορόντο, θα πρέπει να αναφέρει µια τέτοιου
είδους απάτη, σπατάλη, και ανέντιµη δραστηριότητα και µάλιστα όταν αυτή συµβαίνει σε περιουσία
της Κοινοτικής Στέγασης του Τορόντο.
Εάν δείτε ότι το προσωπικό ή κάποιος άλλος ένοικος έχει διαπράξει απάτη µην αδιαφορήσετε.
Αναφέρετέ το αµέσως την στιγµή µάλιστα που τ’ αποδεικτικά στοιχεία είναι ακόµα φρέσκα στό
µυαλό σας.

Πώς αναφέρετε μια απάτη;
Τηλεφωνήστε στην τηλεφωνική γραµµή “Do What’s Right” για να αναφέρετε τις ειλικρινείς ανησυχίες
σας σχετικά µε κάποια απάτη ή σπατάλη στο. 1-877-993-6744
Όταν τηλεφωνήσετε, προετοιµαστείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
• Ποιός συµµετείχε; (δώστε ονόµατα και τοποθεσίες)
• Τι συνέβει; (περιγράψτε τι έγινε)
• Πότε συνέβει; (δώστε ηµεροµηνίες και ώρες)
• Πού συνέβει;
Η Κοινοτική Στέγαση του Τορόντο έχει ενοικιάσει την SECURaLINE, μία ανεξάρτητη υπηρεσία
έκθεσης η οποία σας επιτρέπει να μας πείτε ανώνυμα τις ανησυχίες σας στο διαδίκτυο ή με την
βοήθεια του τηλεφώνου 24 ώρες την ημέρα, επτά μέρες την εβδομάδα, στην γλώσσα που προτιμάτε.

Η σωστή επιλογή

Μην αδιαφορείτε
για κάποια απάτη,
ή σπατάλη ή κάποια
ανέντιμη δραστηριότητα.
Χρησιμοποιείτε την τηλεφωνική γραμμή “Do What’s Right” για να
αναφέτερε ενοίκους ή προσωπικό οι οποίοι μπορει να:
Έχουν καταστρέψει περιουσία της Κοινοτικής Στέγασης του Τορόντο
Έχουν πεί ψέµµατα για το εισόδηµά τους
Έχουν πεί ψέµµατα για την λίστα τους
Έχουν δεχτεί ή έχουν δωροδοκηθεί

Μη χρησιμοποιείτε την γραμμή αυτή:
Για ν’αναφέρετε έντοµα στο διαµέρισµά σας
Για ν’ συζητήσετε το ενοίκιό σας
Για ν’ ζητήσετε επισκευές
Για ν’αναφέρετε ανησυχίες περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων
Για τέτοιου είδους τηλέφωνα πρέπει πάντα να τηλεφωνείτε στο 416-981-5500.

Όταν κάνετε αναφορά:
1. Δεν χρειάζεται να δίνετε τ’ονοµά σας.
• Μπορείτε να συµπληρώσετε ένα ειδικό έγγραφο στο διαδίκτυο
• Ένας εκπαιδευµένος χειριστής θα τεκµηριώσει τις ανησυχίες σας όταν τηλεφωνήσετε.

2. Η ανησυχία σας θα ερευνηθεί.
3. Για την αναφορά σας θα λάβετε έναν αριθµό παρακολούθησης επίσης, κατά την διάρκεια αυτής

της έρευνας µπορείτε να λάβετε ένα ειπλέον τηλεφώνηµα.
4. Θα επιληφθούµε της αναφοράς σας µε φροντίδα. Ανοχή αντιποίνων εναντίον κάποιου που
αναφέρει τίς ανησυχίες του δεν ειναι αποδεκτή.
To Για περισσότερες πληροφορίες επισκευτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.torontohousing.ca

“Do What’s Right”
Μιλήστε εάν δείτε ή υποψιάζεστε κάποια απάτη, σπατάλη ή ανέντιμη δραστηριότητα.

Aναφέρετε ανώνυμα στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.securaglobe.com/TorontoCommunityHousing
Ελεύθερη τηλεφωνική γραμμή: 1-877-99-DO RIGHT (36744)
24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
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