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வழியொக

ஜனவொி 15, 2021

அன்பொர்ந்த முதிரயொர் வீட்டு அலகு வொடறகக் குடியிருப்பொளருக்கு,
இக்கடிதத்றதயும் இதனுடன் ரசர்த்து கொொியவிப இதழ் (fact sheet) ஒன்று மற்றும்
ர ொர ொன்ர ொ மொநக நிர்வொகத்தின் ஓர் அ ிவித்தல் ஆகியவற்ற யும் நொங்கள்
உங்களுக்கு அனுப்பி இருக்கிர ொம். இனி வருகின்

2021 ஜுறல 1 ஆம்

திகதியின் பின்பு வருமொனத்தின் அடிப்பறடயில் ரப ப்படும் உங்களுக்கொன
குடியிருப்பு வொடறகத் ரதொறகறய நொங்கள் கணிக்கும் முற யில் நிகழவுள்ள
மொற் ங்கள் பற் ி உங்களுக்கு அ ிவிப்பதற்கொக இவற்ற நொம் அனுப்புகிர ொம்.
இந்த வொடறகத் ரதொறகயிறன நொம் வருமொனத்துக்கு ஏற்ப ரந ிப்படுத்திய
வொடறகத்ரதொறக (rent-geared-to-income/RGI) என்று அறழக்கிர ொம்.
இத்தகவலிறன நீங்கள் விளங்கிக் ரகொள்வதற்கு ரமலதிக உதவி ஏதுரவனும்
உங்களுக்குத் ரதறவப்படுகி து என் ொல், தயவு ரசய்து உங்களுக்கொன வொடறகக்
குடியிருப்பொளர் ரசறவகள் ஒருங்கிறணப்பொளர் (Tenant Services Coordinator)
அல்லது ரசறவரபறுநர் ப ொமொிப்பு நிறலயத்தின் (Client Care Centre)
ரசறவயொளர்களுடன் ரதொடர்பு ரகொள்ளுங்கள். இத்ரதொடர்புக்கு மின்னஞ்சல்
முகவொி help@torontohousing.ca அல்லது ரதொறலரபசி எண் 416-981-5500
ஆகியவற்ற பயன்படுத்துங்கள். உங்களுக்கு உதவுவதற்கு நொங்கள்
கொத்திருக்கிர ொம்.
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மொற் ப்படுவது எதுவொக உள்ளது
இம்மொகொண அ சு இங்குள்ள வீட்டுவசதி ரசறவகள் சட்டத்தின் (Housing Services
Act) கீழ் உள்ள விதிமுற களில் மொற் ங்கறளக் ரகொண்டு வந்துள்ளது. இதன்
கொ ணத்தொல் உங்கள் வொடறகத் ரதொறகயிறன கணிப்பிடும் வழி இலகுவொக
ஆக்கப்பட்டுள்ளது எனலொம்.
இனி வரும் 2021ஜுறல1ஆம் திகதி ரதொடக்கம் உங்களுறடய வொடறகத்
ரதொறகறய மதிப்பிடுவதற்கு உங்களுக்கு மிகச் சமீபமொகக் கிறடத்த வருமொன வொி
மதிப்பீட்டு அ ிவித்தல் (Notice of Assessment) ஆவணத்தில் கூ ப்பட்டுள்ள
சொிப்படுத்திய குடும்ப நிக வருமொனம் (adjusted family net income)
பயன்படுத்தப்படும். வருமொன வொி மதிப்பீட்டு அ ிவித்தல் என்பது, நீங்கள்
உங்களுறடய வருமொனவொி விப அ ிக்றகறய (tax return) கனடொ இற வொி
முகவர் அறமப்பிடம் (Canada Revenue Agency / CRA) தொக்கல் ரசய்யும் ரபொழுது
அந்த அறமப்பு உங்களுக்கு அனுப்புகின் ஆவணம் ஆகும்.
மொற் ங்கள் ஏன் ரசய்யப்படுகின் ன
வொடறகத் ரதொறகக்கொன கணிப்பீடுகறள நீங்கள் இலகுவொக விளங்கிக்
ரகொள்வதற்கு உதவியொக இம்மொற் ங்கள் ரசய்யப்படுகின் ன. உங்களுறடய
வருடொந்த வொடறகத் ரதொறக மீளொய்வின் ரபொழுது நீங்கள் வழங்க ரவண்டியுள்ள
பத்தி ரவறலறய இம்மொற் ங்கள் கணிசமொன அளவுக்குக் குற க்க முடியும்.
அதுமட்டுமன் ி உங்களில் ரபரும்பொலொரனொொின் விடயத்தில் கு ித்த ஒரு
வருடத்தில் உங்களுறடய வருமொனத்தில் ஏற்படும் மொற் ங்கறள நீங்கள் அ ிவிக்க
ரவண்டிய ரதறவயும் இருக்க மொட்டொது.
எப்ரபொழுது இது நிகழும்
இந்த மொற் ம் ர ொர ொன்ர ொ மொநக த்தில் 2021ஜுறல1ஆம் திகதி நறடமுற க்கு
வருகின் து.
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அடுத்ததொக நீங்கள் ரசய்ய ரவண்டியன
1. உங்களுறடய 2020 ஆண்டுக்கொன வருமொனவொி விப அ ிக்றகறய CRA
அறமப்பு விதித்துள்ள 2021 ஏப்பி ல் 30ஆம் திகதி என் இறுதி நொளுக்கு
உள்ளொக பதிவு ரசய்யுங்கள்.
2. உங்களுக்கு கிறடக்கும் 2020 ஆண்டுக்கொன வருமொனவொி மதிப்பீட்டு
அ ிவித்தறல உங்களுறடய அடுத்த வருடொந்த வொடறகத் ரதொறக
மீளொய்வின் ரபொழுது TCHC வீட்டுவொொியத்திடம் றகயளியுங்கள்.
உங்களுறடய வருமொனவொி விப அ ிக்றகறயப் பூர்த்தி ரசய்வதற்கு எவ்வொறு
நீங்கள் உதவி ரப லொம்.
இக்கடிதத்துடன் நொங்கள் ஒரு கொொியவிப இதழிறனயும் ரசர்த்து அனுப்பி
உள்ரளொம். உங்களுறடய வருமொன வொி விப ங்கறள நீங்கள் தொக்கல் ரசய்வதற்கு
எவ்வொறு உதவி ரப முடியும் என்பது பற் ிய தகவல் அதில் அடங்கி உள்ளது.
சமூகத் ரதொண்டர் வருமொன வொித் திட்டம் (Community Volunteer Income Tax Program)
என் ரசயல்திட்டம் வழியொக கனடொ இற வொி முகவர் அறமப்பு வருமொனவொி
விளக்க நிகழ்வுகறள தறகறமயுறடய ரபொதுமக்களுக்கொக நடொத்தி வருகி து.
உங்கள் வருமொனவொி விப அ ிக்றகறய தொக்கல் ரசய்வதன் பி நன்றமகள்
ஒவ்ரவொரு வருடமும் ஒரு வருமொனவொி விப அ ிக்றகறய நீங்கள் சமர்ப்பிப்பதன்
பலனொக பல்ரவறு வருமொன வொிக் கழிவுகறளயும் நலன்கறளயும் ரபறும் தறகறம
உங்களுக்கு கிறடக்க முடிகி து. இவ்வொ ொன கழிவுகளொல் நீங்கள் ரசலுத்த
ரவண்டி உள்ள வொித்ரதொறக குற வறடயலொம். நீங்கள் வொிப்பணம் எதறனயும்
கட்டுகின் ரதறவ உங்களுக்கு இல்லொத ரபொழுதிலும் இறவ உங்களுக்குக்
கிறடக்கக் கூடியனவொக அறமந்து உள்ளன. உங்கள் வருமொனவொி விப ங்கறள
நீங்கள் தொக்கல் ரசய்யும்ரபொழுது உங்களுக்கு கிறடக்கக் கூடியனவொக உள்ள
பல்ரவறு வொிக்கழிவுகறள இக்கடிதத்துடன் ரசர்த்து அனுப்பப்பட்டு உள்ள
கொொியவிப இதழ் விபொிக்கின் து.
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இன்னும் ரமலதிகமொன தகவல் அல்லது உதவிறய நீங்கள் ரபறுவதற்கு
விரும்பினொல், தயவு ரசய்து உங்களுக்கொன வொடறகக் குடியிருப்பொளர் ரசறவகள்
ஒருங்கிறணப்பொளருடன்(Tenant Services Coordinator) அல்லது ரசறவ ரபறுநர்
ப ொமொிப்பு நிறலயத்துடன்(Client Care Centre) ரதொடர்பு ரகொள்ளுங்கள்.
உங்கள் ரநர்றமயுள்ள,

ஜில் பொடொ
ரபொது முகொறமயொளர், முதிரயொர் வீட்டு அலகு
Jill Bada
General Manager, Seniors Housing Unit
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