Słuszny Wybór

zaczyna
się od
ciebie

Pomóż w tym, aby zatrzymać pieniądze tam, gdzie są najbardziej potrzebne…
…w zasobach mieszkaniowych Toronto Community Housing na bardzo potrzebne remonty
i inwestycje w społeczności.

Czy znasz jakąś osobę, która...
• Może kłamać odnośnie swoich dochodów lub majątku?
• Nie zgłosiła wszystkich, którzy mieszkają w jej domostwie?
• Możliwe, że wynajmuje mieszkanie komuś innemu?
Jeżeli znasz kogoś, kto to robi, to oznacza to, że pieniądze są marnowane.

Zgłoś anonimowo oszustwa i marnotrawstwo w preferowanym przez
ciebie języku.
Zapewnij to, żeby pieniądze z twoich czynszów były dobrze wydawane i pozostały w mieszkalnictwie.
Każda osoba mieszkająca w społeczności Toronto Community Housing powinna zgłaszać oszustwa,
marnotrawstwo i nieuczciwą działalność jeśli zobaczy, że mają one miejsce w nieruchomości
posiadanej przez Toronto Community Housing.
Jeżeli zobaczysz lub uznasz, że personel lub któryś z lokatorów popełnił oszustwo, nie ignoruj tego.
Zgłoś to natychmiast, kiedy fakty są jeszcze świeże w twojej pamięci.

Jak zgłasza się oszustwo?
Zadzwoń pod numer gorącej linii „Do What’s Right” („Zrób To Co Trzeba”), aby zgłosić uczciwe obawy
odnośnie oszustwa lub marnotrawstwa. 1-877-993-6744
Kiedy zadzwonisz, bądź przygotowany na udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
• Kto miał z tym związek? (podaj nazwiska i lokalizacje)
• Co się wydarzyło? (opisz to, co widziałeś)
• Kiedy to się wydarzyło? (podaj listę dat i godzin)
• Gdzie to się wydarzyło?
Toronto Community Housing zatrudniło SECURaLINE, niezależnego usługodawcę w dziedzinie
zgłoszeń, który umożliwia ci powiadomienie nas o twoich obawach anonimowo przez Internet lub
telefonicznie 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, w języku preferowanym przez ciebie.

Słuszny Wybór

Nie ignoruj oszustwa,
marnotrawstwa ani
nieuczciwej działalności.
Korzystaj z Gorącej Linii „Do What’s Right” w celu składania zgłoszeń
o lokatorach lub członkach personelu, którzy:
Możliwe, że niszczyli własność Toronto Community Housing
Możliwe, że skłamali odnośnie swoich dochodów
Możliwe, że kłamali na umowie wynajmu
Możliwe, że przyjęli lub dali łapówkę

Nie korzystaj z tej linii telefonicznej, aby:
Zrobić zgłoszenie o szkodnikach w twoim
mieszkaniu
Omówić uaktualnienie twojego czynszu
Zażądać napraw
Zgłaszać obawy odnośnie praw człowieka
Takie rozmowy telefoniczne powinny być zawsze kierowane pod numer 416-981-5500.

Kiedy Robisz zgłoszenie:

1. Nie musisz podawać swojego nazwiska.
• Możesz wypełnić przystosowany do tych celów formularz online (na Internecie).
• Wyszkolony operator zapisze twoje obawy, kiedy zadzwonisz.

2. W sprawie twojej obawy będzie przeprowadzone dochodzenie.
3. Otrzymasz numer (tracking number) pozwalający na śledzenie toku twojego zgłoszenia i możliwe,
że ktoś do ciebie zadzwoni w tej sprawie podczas dochodzenia.

4. Twoje zgłoszenie będzie traktowane z należytą pieczołowitością. Zemsta na kimkolwiek, kto zgłosił
obawę nie będzie tolerowana.

Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę www.torontohousing.ca

“Do What’s Right”

Nie bój się odezwać, jeśli zobaczysz lub będziesz podejrzewał oszustwo,
marnotrawstwo lub nieuczciwą działalność

Zgłaszaj obawy anonimowo przez Internet:

www.securaglobe.com/TorontoCommunityHousing
Dzwoń za darmo: 1-877-99-DO RIGHT (36744)
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

