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স্বাগেম

City of Toronto-এর িানিকািাধীি, Toronto Community Housing োরা েহডরর এিাকাগুডিাডি িায়
58,000 পনরিারডক িােস্থাি িদাি কডর। আিরা পনরষ্কার-পনরচ্ছন্ন, নিরাপদ, নিপুে রক্ষোডিক্ষে ও স্বিিূডিযর
আিােি, এিং র্াডাডেডদর পনরডষিা ও েহায়িা যপডি যোগাডোগ কনরডয় যদওয়ার জিয েডথ্ষ্ট যেষ্টা কডর থ্ানক।
আিরা েুডোগ-েুনিধার উন্ননি ঘোডি অডিক অংেীদারডদর োডথ্ যেৌথ্র্াডি কাজ কনর ো আিাডদর
কনিউনিটর কিযাে ও জীিডির িাি উন্নি করডি পাডর, িেিাে করার জিয েরডন্টা েহরডক আরও উন্নি কডর
িু িডি োহােয কডর।
আিাডদর র্াডাডে এিং কনিউনিটর নিরাপত্তা েিডেডয় গুরুত্বপূেম নিষয় নহোডি অগ্রানধকার পায়। এো আপিার
Toronto Community Housing-এর িানড এিং নিনডং-এর নিরাপত্তা িডথ্যর গাইড (নিডদম নেকা)। আপনি
জরুনর পনরনস্থনিডি যে েি উপাডয় িস্তুি থ্াকডি পাডরি এিং েিেযা হডি ো নকেু করেীয় িার েিস্ত নিিরে
এডি রডয়ডে। িাোডা কনিউনিট নিরাপদ রাখডি Toronto Community Housing-এর নিনিধ নির্াগ ো
কডর িার যরখানেত্রও এডি রডয়ডে।
Tenant Communications Workgroup (যেিান্ট কনিউনিডকেন্স ওয়াকম গ্রুপ) এিং Responsible
Personal Accessibility in Toronto Housing (R-PATH) [যরেপিনেিি পাডেমািাি অযাডেনেনিনিট ইি
েরডন্টা হাউনজং - R-PATH] কনিট অেংখয কিী এিং র্াডাডে োরা আপিার জিয এই গাইড তিনর করডি
নিডজডদর ধারো ও িনিনিয়া জানিডয়ডেি িাডদর েকিডক আিরা ধিযিাদ জািানচ্ছ। এই গাইড িাগাডির িডধয
রাখুি এিং যে যকাডিা েিয় আপিার োহাডেযর িডয়াজি হডি আিাডদর োডথ্ যোগাডোগ করুি।

গুরুত্বিূর্ণ:
নিরাপত্তার গাইডট আপিার িডথ্যর একট দ্রুি উৎে হডি, এই উডেডেযই করা হডয়ডে। এই গাইডডর িথ্যগুডিা
েিডয়র োডথ্ পনরিিম ি হডি পাডর িা পুরাডিা হডয় যেডি পাডর।
এই গাইডডর িথ্যগুডিা আইিগি পরািেমরূডপ গ্রহে করা উনেি িয়। এই গাইডড নিনখি এিং কািাডার যে যকাি
আইি (যকন্দ্রীয়, িাডদনেক, িা অিযথ্ায়), অথ্িা Toronto Community Housing-এর যে যকাি িীনি,
িনিয়া, িা নিডদম েিার িডধয দ্বন্দ্ব হডি, আইি, িীনি, িনিয়া, িা নিডদম েিা িহাি থ্াকডি। এই গাইডডর যকাডিা
নকেু ই Toronto Community Housing-এর পক্ষ যথ্ডক পািি করা িা িা করার িি যকাডিা িনিশ্রুনি,
িস্তাি িা েু নি নহডেডি গেয করা োডি িা।

আমার গাইে হাপরডে পগডে, অনুগ্রহ কডর পনডের ঠিকানাে পেরে িাঠান:
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আিপন যখন পোন কডরন েখন কী হে? .............................................................................................................................. 11
আিপন কী করডে িাডরন ....................................................................................................................................................... 11
পসপকউপরটি কযাডমরা............................................................................................................................................................. 12
অসামাপজক আেরর্ .............................................................................................................................................................. 13
কী হডে িাডর ..................................................................................................................................................................... 14
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পবদুযৎ পবভ্রাডট কাডক পোন করডে হডব .............................................................................................................................. 19
পবদুযৎ পবভ্রাডটর জনয প্রস্তুে থাকা...................................................................................................................................... 20
পবদুযৎ পবভ্রাট ঘটডে কী করডে হডব ................................................................................................................................... 21
খাপে করা .......................................................................................................................................................................... 22
পবদুযৎ সরবরাহ পেডর আসার ির ...................................................................................................................................... 22
জডে ক্ষপে ও বনযা ................................................................................................................................................................. 22
আিপন কী করডে িাডরন ................................................................................................................................................... 22
যখন বনযা হে ................................................................................................................................................................... 23
খাপে করা .......................................................................................................................................................................... 24
বনযার ির ......................................................................................................................................................................... 24
প্রস্তুে থাকডে আিপন কী করডে িাডরন............................................................................................................................. 26
“জরুপর অবস্থাে” েমণ িূরর্ কডর পদন ............................................................................................................................... 26
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অপিকাডে বাো পদওো ......................................................................................................................................................... 38
বাপ়িডে সাোরর্ অপিকাে ঘটডে ..................................................................................................................................... 38
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িপরডেবা ও সহােোসমূহ
আপনি িেডরর িনি নদি, নদডি 24 ঘন্টা, Toronto Community Housing ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টার
416-981-5500-এ যফাি করডি পাডরি িা help@torontohousing.ca-এ যোগাডোগ করডি পাডরি।
Toronto Community Housing-এর কনিউনিট যেফট ইউনিে: 416-921-2323
• পৃষ্ঠা 8-এ কনিউনিট যেফট ইউনিে েম্পডকম আরও জািুি।

পনরািত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বিূর্ণ নম্বর
যফাি িম্বডরর একো িানিকা যদওয়া হি, আপনি িেডরর িনি নদি, নদডি 24 ঘন্টা এখাডি যফাি করডি পাডরি।
গুরুত্বপূে:ম এই িম্বরগুডিা িাগাডির িডধয রাখুি োডি আপিার েখি েহায়িার িডয়াজি হডি আপনি েহায়িা
যপডি পাডরি। নিরাপত্তা েহায়িা েংস্থাডির জিয আপনি torontohousing.ca/safetynumbers-এও নগডয়
যদখডি পাডরি।
জরুনর পনরডষিােিূহ: 9-1-1 (যেেে এিং যেেে যেনিডফাি িা TTY, পাওয়া োয়)। জরুনর অিস্থায় েিমদা এই
িম্বডর যফাি করডিি, এিং েরডন্টা পুনিে
পনরডষিা (Toronto Police Service), েরডন্টা ফায়ার োনর্ম ে (Toronto Fire Services) এিং েরডন্টা
পযারাডিনডক পনরডষিার (Toronto Paramedic Services) েডে আপিার যোগাডোগ কনরডয় যদওয়া হডি।
• জরুনর-িয় এিি পনরনস্থনিডি পুনিেডক যফাি করা: জরুনর-িয় এিি পনরনস্থনিডি পুনিডের েহায়িার
িডয়াজি হডি (জানিয়ানি, েু নরর নরডপােম এিং অিযািয) 416-808-2222 িা 416-467-0493 (TTY)এ যফাি করুি। েরডন্টা পুনিে পনরডষিা (Toronto Police Service) োরা েহর জুডড থ্াকা নির্াডগ
কাজ কডর। আপিার কাোকানে যকাি নির্াগ আডে জািডি এিং িাডদর যোগাডোডগর িডথ্যর জিয
torontopolice.on.ca/divisions যদখুি।
• Crime Stoppers: আপনি েনদ পুনিেডক অপরাডধর িথ্য যেয়ার করডি োি 416-222-8477 িা
1-800-222-8477-এ যফাি করুি। আপিার িাি জািাডিার িডয়াজি িাই।
• নর্নিি োনর্ম ডেে (Victim Services): অপরাডধর নেকার হডয়ডেি এিি িযনিডদর জিয অনিিডম্ব
োহােয যপৌৌঁডে নদডি 416-808-7066-এ যফাি করুি।
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• নিনিনি অফ অযােনিম যজিাডরি নর্নিি োডপােম িাইি: 24/7 িথ্য এিং যরফারাি কাউনন্সিাডরর েডে
কথ্া িিডি 1-888-579-2888 িা 416-314-2447-এ যফাি করুি। পনরডষিাগুডিা িহু র্াষায় পাওয়া
োয়।
• হািিার নেকার হডয়ডেি এিি িনহিাডদর যহল্পিাইি: হািিার নেকার িনহিাডদর েহায়িার জিয
416-863-0511 িা 1-866-863-7868 (TTY)-এ যফাি করুি। পনরডষিাগুডিা িহু র্াষায় পাওয়া
োয়।

আিনার কপমউপনটিডে পনরািত্তা
আগুি িাগা, নহংস্র অপরাডধর েিয় িা জীিি েংেয়কর জরুনর নেনকৎোগি অিস্থায় েিমদা 9-1-1-এ যফাি
করুি।

কপমউপনটি পসেটি ইউপনট (Community
Safety Unit) — 416-921-2323
েি র্াডাডেডদর স্ব স্ব পাডায় নিরাপদ থ্াকার অনধকার আডে। এই েি
েিেযায় আপনি কনিউনিট যেফট ইউনিডে যফাি করডি পাডরি:
• যিআইিী িা অপরাধিূিক নিয়াকিাপ
• পানকম ং-এর নিয়ির্ে
• অিনধকার িডিে
• অিযনধক েব্দ
নদডি 24 ঘন্টা, েপ্তাডহ োি নদি যফাডির উত্তর যদওয়ার জিয কিমোরী িহাি থ্াডক।

কপমণ উপনটি পসেটি ইউপনট দে

• যেোি কিডেিি পুনিে অনফোর িা িডি Toronto Community Housing-এর র্ূ েম্পনত্তডি িদন্ত
এিং যগ্রপ্তার করার ক্ষিিা িাডদর কাডে আডে। িারা পাডয় যহৌঁ ডে, োইডকি িা গানডডি েহি যদি। নিডেষ
অিুষ্ঠাডি িারা নিরাপত্তা নদডি পাডর।
• পানকম ং এিডফােমডিন্ট অনফোর পানকম ং-এর জায়গাগুনিডি েহি যদয় এিং টনকে জানর করা ও যিআইিী
র্াডি দাৌঁড কনরডয় রাখা গানড িু ডি নিডয় োওয়ার ক্ষিিা িাডদর কাডে আডে।
• কনিউনিট যেফট অযাডর্াইজার (Community Safety Advisors) র্াডাডেডদর নিরাপত্তার কিমেূনে
নদডি এিং কনিউনিটর িান্তস্থডদর জিয আউেরীডে োহােয কডর।
• নডেপযাে যেন্টার (Dispatch Centre) আপিার যফাডির উত্তর যদয়, যরনডও নিডকাডয়নন্স পেমডিক্ষে
কডর অনফোরডদর নিরাপদ রাডখ এিং অনফোরডদর অিস্থায় িজর রাডখ। অনফোরডদর েখি োহাডেযর
দরকার হয় িখি িাডদর কাডে োহােয যপৌৌঁোডিা নিনিি করডি িারা জরুনর অিস্থায় ফােম যরেপন্ডার
অথ্মাৎ িারনিক উত্তরদািাডদর েডেও কাজ কডর।
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কনিউনিট যেফট ইউনিে েরডন্টা পুনিে োনর্ম ডের িি আইি রক্ষক অিযািয েংস্থার েডে ঘনিষ্ঠ েহডোনগিা
কডর। িারা এক েডে পাহারা যদয়, নিডেষ িকডল্প েহডোগী হয় এিং গুরুির অপরাডধর িদডন্ত োহােয কডর।

আিপন যখন পোন কডরন েখন কী হে?
আপিার কী িডয়াজি যে েম্পডকম জািডি একজি নডেপযাোর অথ্মাৎ িািম াডিরক আপিাডক িশ্ন নজজ্ঞাো করডি।
এই িশ্নগুনির িডধয থ্াকডি:
• আপিার িাি, ঠিকািা এিং যোগাডোডগর িম্বর (আপনি এই িথ্য জািাডি িাধয িা, িডি যকািও ঘেিার
িীিাংো করডি ফডিা-আডপর িডয়াজি হডি, কনিউনিট যেফট ইউনিডের কিমোরী আপিাডক যোগাডোগ
করডি িযথ্ম হডি যেো েিেযা হডি পাডর)
• িিম িাডি আপনি যকাথ্ায় আডেি এিং যকাথ্ায় োহােয দরকার
• যক িা কারা জনডি (েনদ আপনি নিডজ জনডি হি এিং আপিার অক্ষিিা থ্াডক, নডেপযাোরডক জানিডয়
যদডিি যে নিডেষ োহােয দরকার)।
• েনদ যকউ আহি হয়
েনদ আপনি এিি যকািও জরুনর অিস্থার নিষডয় যফাি কডরি যেখাডি িািুষ িা েম্পনত্ত নিপন্ন, িাহডি
নডেপযাোর আপিাডক িৎক্ষোৎ েরডন্টা এিাডজমনন্স োনর্ম ডে (Toronto Emergency Services) যোগাডোগ
করডি িিডি োডি ো ঘডেডে যে নিষডয় িিযক্ষদেী নহোডি আপনি িাডদর েি জািাডি পাডরি। নডেপযাোর
িারপর এিাডজমনন্স োনর্ম ডে যোগাডোগ করডি এিং ঘেিাস্থডি যেোি কিডেিি পাঠাডি।
ঐ পনরনস্থনিডি িৎক্ষোৎ যেোি কিডেিডির যপৌৌঁোডিার দরকার িা হডি, নডেপযাোর িাডক আপিার িথ্য
জানিডয় যদডি। িারপর যেোি কিডেিি োইডের কিমোরী ও েরডন্টা পুনিডের (দরকার হডি) েহডোনগিায়
আপিার উডদ্বডগর নিষডয় ফডিা-আপ করডি।
আপনি নডেপযাোর িা দানয়ত্বিাপ্ত যেোি কিডেিডির কাে যথ্ডক ঘেিা িম্বর যেডয় নিডি পাডরি। ঘেিার
নরডপােম করার েিয় েনদ আপনি নিডজর পনরেয় যকািও িকাডর িা জািাডি োি, িাহডি আপিার িাইি Crime
Stoppers-এর 416-222-8477-এ যোগাডোগ করা উনেি।

আিপন কী করডে িাডরন

আিাডদর যিে কডয়কো কনিউনিটডি র্াডাডেডদর নিনধিনজমি “িানড নেডেি” আডে িা কনিউনিট নিটং করা
হয় ো এডক অপডরর যখাৌঁজখির যিয়। িডি আপনি েনদ নিরাপত্তা িা েুরক্ষার নিষডয় নেনন্তি হি, Toronto
Community Housing-এর একজিডক জািাি। যেো োইডের কিমোরী হডি পাডরি, হাি োফ িা কনিউনিট
যেফট ইউনিে হডি পাডর।

পসপকউপরটি কযাডমরা

Toronto Community Housing আিাডদর েি র্ূ েম্পনত্তডি নর্নডও নদডয়
িজরদানরর কযাডিরা িযিহার কডর। অপরাডধর নরডপােম পাওয়ার পর িদডন্ত
এইগুনি োহােয কডর। িাোডা কযাডিরা অপরাধিূিক কাডজ িাধা নদডয়ও
োহােয কডর।
র্াডাডেডদর েুনিেেি িাডির যগাপিীয়িা িিযাো করার অনধকার আডে।
নিরাপত্তার িডয়াজডির পাোপানে আিাডদর এই নিষডয় র্ারোিয রাখডি হয়।
আিরা েরডন্টার েিমজিীি এিাকায় কযাডিরা রানখ
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কনিউনিট হাউনজং-এর র্ূ েম্পনত্ত। র্াডাডে, কিমোরী এিং জিোধারডের যেখাডি েুনিেির্াডি যগাপিীয়িা
িিযাো করা উনেি যেখাডি আিরা এইগুনি রানখ িা। যেিি, যকািও ইউনিডের যখািা দরজার নর্িডর যদখার
জিয িা ওয়ােরুি িা যপাোক িদডির রুডি আিরা কযাডিরা রানখ িা।
শুধু অিুডিানদি কিমোরী নর্নডও নদডয় করা িজরদানরর যরকডম অযাডেে করডি পাডর। েরডন্টা পুনিে
পনরডষিার যকািও অপরাডধর িদন্ত করার িডয়াজি হডি িারা নর্নডও যরকডডমর আনধকানরকডক
আিুষ্ঠানিকর্াডি অিুডরাধ করডি পাডর।
আিাডদর নিধমানরি িীনি অিুোডর, খুি অল্প েিয় যরডখ যদওয়ার পডর নেডেি নিডজ যথ্ডক নর্নডও যরকডম িুডে
যদয়। েনদ আিাডদর জািাডিা হয় যে যকািও িদন্ত িা অিয আইিী কারডে আইিি যরকনডমং িডয়াজি শুধু যে
যক্ষডত্র যিনে নদডির জিয যরকনডমং রাখা হয়, িডি যরকডম িুডে যদওয়ার আডগ আিাডদর অিেযই জািাডিা দরকার।

আিপন কী করডে িাডরন
েি েিয় আিাডদর কযাডিরা িজডর রাখা হয় িা। আপিার নিনডং-এ এিং আডেপাডে যকািও অপরাধ িা ঘেিা
ঘেডি েি িাডািানড েিি আপিার নরডপােম করা নিডেষ জরুনর োডি কিমোরীরা নর্নডও যরকনডমং যদখডি
পাডরি এিং িা কযাডিরািন্দী হডয়ডে নকিা যদখডি পাডরি।
আিরা যের্াডি নর্নডও নদডয় িজরদানরর ফু ডেজ িযিহার কনর, রানখ, জিা কনর ও িষ্ট কনর যে েি নিষডয়
আরও জািডি torontohousing.ca/CCTV-policy যদখুি।

অসামাপজক আেরর্

অোিানজক আেরে যরনেডডনন্সয়াি যেিানন্সে অযাি (Residential Tenancies Act) এিং আিাডদর িীনি
নিরুদ্ধ। এখাডি অোিানজক আেরডের নকেু উদাহরে যদওয়া হি:
• ড্রাডগর যিিডদি েডিি যে যকািও যিআইিী কাজ
• র্াঙ েু র করা—যজডি িুডে েম্পনত্তর ক্ষনি করা
• জিেিডক্ষ িািিানি করা িা যিো গ্রস্ত থ্াকা
• অিনধকার িডিে িা ঘুরঘুর করা
• যেখাডি অিুিনি যিই যেখাডি ধূিপাি
• নিপজ্জিক কাজ যেিি নিনডং যিডয় ওঠা, আিেিানজ
যপাডাডিা, আগুি িাগাডিা
• েডন্দহজিক আেরে, যেিি কারুর িানডর আডেপাডে
ঘুডর যিডাডিা িা গানডর জািািা নদডয় নর্িডর উৌঁনক যদওয়া
• অকারে ফায়ার অযািািম িাজাডিা
• অিযনধক যকািাহি করা
• র্ু ি জায়গায় যিাংরা যফিা
• নিঘ্ন েৃনষ্ট করা িা গািিন্দ করার িি আেরে, যেিি অিয র্াডাডেডদর উিযি করা
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কী হডে িাডর
অোিানজক আেরডের েিাধাি করডি এিং িডয়াজি িডিা োহােয করডি Toronto Community Housingএর কিমোরীরা র্াডাডেডদর েহডোনগিায় কাজ করডি। িডি, যে েি র্াডাডে অোিানজক আেরে করডে িারা
ো করডে যেই িডিা:
• নিনি যিৌনখক িা নিনখি েিকীকরে যপডি পাডরি
• িযান্ডিডম অযান্ড যেিান্ট যিাডডম (Landlord and Tenant Board) িাডক “কারেিেি নিিানডি করা”
োয়
• িাডক যগ্রপ্তার িা অনর্েুি করা োয় এিং আদািডি যেডি হডি পাডর

কারর্বশে পবোপ়িে করা মাডন কী?
আইিািুোর এিং আিাডদর এনর্েি ফর কজ িীনি অিুোয়ী, নিিানডি করার একো কারে অোিানজক
আেরে হডি পাডর। যে েি অোিানজক আেরডের ফডি নিিানডি করা োয় িার উদাহরডে এইগুনি থ্াকডি
পাডর, েখি যকউ:
• অিয র্াডাডের োনন্তপূেম ও নিেম ঞ্ঝাে উপাডয় িানডডি েিয় কাোডিার েুনিেেি অনধকাডর েষ্ট িাধা
যদয়
• যজডিশুডি েম্পনত্তর ক্ষনি কডর
• যিআইিী কাজ কডর যেিি আডেয়াস্ত্র িযিহার িা ড্রাগডের যিিডদি কডর
• নিপজ্জিক কাজ কডর িা অিযডদর নিপন্ন কডর
আপিার েডে োরা িেিাে করডেি িাডদর এিং আপিার অনিনথ্ িা অর্যাগডির আেরডের জিয আপনি
দায়িদ্ধ থ্াকডিি। েনদ িারা এিি নকেু কডর োর কারডে িাডক নিিানডি করা োয় িাহডি Toronto
Community Housing আপিার যগাো পনরিারডক নিিানডি করার আডিদি করডি পাডর।

আিপন কী করডে িাডরন
• অোিানজক আেরডের নরডপােম করডি কনিউনিট যেফট ইউনিে 416-921-2323-এ যফাি করুি।
• কারেিেি নিিানডি করার িীনি (Evictions for Cause policy)-র নিষডয় আরও জািডি
torontohousing.ca/evictions-for-cause-policy যদখুি
• অনিনথ্ এিং অর্যাগডির িীনির নিষডয় আরও জািডি torontohousing.ca/guest-policy যদখুি

ইউপনট পটকওভার

আপিার িানডডি িেিাে করডেি এিি কারুর কারডে আপনি েনদ
নিপন্ন যিাধ কডরি িখি ইউনিে যেকওর্ার িা জিরদখি করা হয়।
আপনি োরীনরক িা িািনেক কারডে আিনিি হডি পাডরি, িা
আপিার োকাকনডর নিষডয় আিনিি হডি পাডরি।
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অিানিি যিাকজি র্াডাডের েডে িন্ধুত্ব কডর িা িাডক র্য় যদখাডি হুিনক যদওয়ার িডিা ফনন্দ কডর িার
ইউনিডে ঢু ডক পডড। পনরিাডরর েদেযরাও এিি করডি পাডর।

আিপন কী করডে িাডরন
েনদ পনরনস্থনির নরডপােম করা হয় শুধু িাহডিই Toronto Community Housing এই রকি অিানিি িািুষডক
েনরডয় নদডি পাডর। আিরা িুনে ইউনিে যেকওর্াডরর নেকার হওয়া র্য়ািহ িযাপার, িডি আপনি োডি োহােয
যপডি পাডরি যেইজিয নরডপােম করা জরুনর। ইউনিে যেকওর্াডরর ফডি পরিিীকাডি আরও িড েিেযা েৃনষ্ট
হডি পাডর। ইউনিডে ো ঘেডে যেই িডিা যে েি র্াডাডে যেকওর্ার নরডপােম কডর িা িার নিরুডদ্ধ অপরাধিূিক
অনর্ডোগ, নিিানডি করা িা কারে, িা উর্য়ই আিা োয়। আপিার িানড হারাডিার নিপদােিা যডডক
আিডিি িা।
আপনি েখি নরডপােম করডিি যে আপিার ইউনিে জিরদখি কডর যিওয়া হডয়ডে, পনরনস্থনির েিাধাি িা হওয়া
পেমন্ত আিরা েুস্থিা পরীক্ষা ও অিয ধরডের োহােয যদি।
েনদ আপিার েডন্দহ হয় যে আপিার নিনডং-এ ইউনিে যেকওর্ার হডচ্ছ, িাহডিও আপিার নরডপােম করা উনেি।
এখাডি ইউনিে যেকওর্াডরর নরডপােম করা োয়:
• কনিউনিট যেফট ইউনিডে 416-921-2323
• আপিার স্থািীয় েরডন্টা পুনিে যেেি নির্াডগ (Toronto Police Service Division)
• 416-222-8477 (TIPS)-এ Crime Stoppers

িা়িাে অিরাডে বাো পদওো
িপরডবশ সংক্রান্ত পেজাইন
Toronto Community Housing েখি িড ধরডের েংস্কারোধি িা
পুিনিমকাে কডর, আিরা পাডা এিং নিনডং এিির্াডি নডজাইি করার
উপায় খুৌঁনজ োডি অপরাধিূিক িা অোিানজক কাজকিম করা দুুঃোধয
হয়।
যেিি, আিরা নিনিি কনর যে কনিউনিটর রাস্তাগুনি এডক অপডরর
েডে েুি রাখা, অিরুদ্ধ িা করা। এইগুনিডি আডেপাডের পাডার
একানধক স্থাি যথ্ডক যঢাকা েহজ হওয়া উনেি। আিরা রাস্তা, হাৌঁোর পথ্
ও পানকম ং-এর জায়গাগুনিডি েডথ্ষ্ট আডিা রাখা নিনিি কনর। িানড

তিনর করার েিয়, জািািা ও িারান্দা নদডয় োডি পাডের গনি ও পানকম ং স্থি যদখা োয় আিরা িা নিনিি কনর।

আিপন কী করডে িাডরন
েডথ্ষ্ট আডিানকি এিাকায় িাৌঁধাডিা রাস্তা ধডর ও যোপ োড যথ্ডক দূরত্ব যরডখ হাৌঁেডিি। যকািও িাল্ব যর্ডঙ যগডি
িা িা জ্বিডি আপিার েুপানরডন্টডন্ডন্ট িা ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টাডর নরডপােম করডিি।
আপনি েনদ োউিডহাডি িাে কডরি, রাডি িাইডরর আডিা জ্বানিডয় রাখডিি। িার ফডি পথ্োরী যদখডি পাডি ও
অোিানজক আেরডে িাধা যদওয়া োডি। আপনি োশ্রয়কর িাল্ব িযিহার করডি পাডরি এিং িার ফডি আপিার
হাইডড্রা নিি নিডেষ িাডডি িা।

আিনার পবপডং বা টাউনডহাডম অিরাডে বাো পদওো
আিপন কী করডে িাডরন
• আপিার িানডর েি দরজা িন্ধ কডর ও িািা নদডয় রাখডিি।
• েনদ আপিার ইউনিে িা োউিডহাি একিিায় হয়, আপিার
জািািা ও দরজা েিমদা িািািন্ধ ও েুরনক্ষি কডর রাখা
নিনিি করডিি।
• দরজা কখিও খুডি রাখডিি িা িা হিওডয় ও নেৌঁনড আেডক
রাখডিি িা। এো িীজ এিং ফায়ার যকাড (Fire Code)
উর্ডয়র উল্লঙ্ঘি।
• েডার পূডিম নিফডের নর্িডর যদডখ নিি। আপনি অস্বনস্ত যিাধ
করডি, পডররোর জিয অডপক্ষা করডিি।
• যে ইন্টারকডি আপিাডক কি করডি যে আপিার পনরনেি
নকিা যে নিষডয় নিনিি হডয় িডিই নিনডং-এ ঢু কডি যদডিি।
• েি নিডিিা, যেিি যিরািি কিীডক আপিার িানডডি ঢু কডি যদওয়ার আডগ অিেযই েথ্ােথ্
আইনড যদখাডি িিডিি। জরুনর রক্ষোডিক্ষডের িডয়াজি িা হডি, যে যকািও নিডিিা আপিার
ইউনিডে িডিডের অন্তি ২৪ ঘন্টা আডগ আপনি যিাটে যপডয় োডিি।
• আপিার েডে িেিাে করডেি িা এিি কাউডক আপিার ইউনিডের োনি িা ফডির কনপ যদডিি িা।
• েনদ আপিার োনি িা ফি হানরডয় োয়, অনিিডম্ব আপিার েুপানরডন্টডন্ডন্টডক জািাডিি িা অনফডের
আডগর িা পডরর েিয় হডি ক্লাডয়ন্ট
• যকয়ার যেন্টাডর যফাি করডিি।
• অডিকক্ষডের জিয আপিাডক িাইডর থ্াকডি হডি, যেৌজিযিূিক র্াডি যে কথ্া েুপানরডন্টডন্ডন্টডক
জানিডয় রাখডিি। নিনডং-এর জরুনর অিস্থায়, িাডক েি র্াডাডের হডয় জিািনদনহ করডি হয়।
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িাপকণং এোকাে অিরাে প্রপেডরাে
আিপন কী করডে িাডরন
• আপিার গানডর নদডক যহৌঁ ডে োওয়ার েিয় েিকম থ্াকডিি।
আপিার োনরপাডে ো ঘেডে যে িযাপাডর িজর রাখডিি ও
কাি যপডি শুিডিি।
• েনদ যকািও অপনরনেি িযনি আপিাডক অিুেরে কডর,
নিরাপদ থ্াকডিি। কনিউনিট যেফট ইউনিে িা োইডের
কিীডক আপিার নেন্তার নিষডয় জািাডিি। আপিার ইউনিডে
নফডর োডিি ও েিি হডি পডর নফডর আেডিি।
• েিমদা আপিার গানড িক কডর রাখডিি ও যেখাডি দািী নকেু যফডি রাখডিি িা।
• পানকম ং-এর জায়গা োডি েডথ্ষ্ট আডিানকি হয় আিরা িা নিনিি কনর। আডিাক িযিস্থা নিডয়
আপিার নেন্তা থ্াকডি িা যর্ডঙ নগডয়ডে িা জ্বিডে িা এিি িাডল্বর নরডপােম করডি, ক্লাডয়ন্ট যকয়ার
যেন্টাডর যোগাডোগ করুি।
• পুনিডের কাডে আপিার িাইক যরনজোর কডর যিডিি। িাডি যকািও নেনরয়াি িম্বর িা থ্াকডি,
িাডি একো িম্বর যখাদাই কডর রাখডিি। এইর্াডি, েনদ আপিার িাইক হানরডয় োয় িাহডি যেো
েিাি করডি পারডিি।
• কাো িা র্াঙা োয় িা এিি নকেু র েডে আপিার িাইক িািািন্ধ কডর রাখডিি। অডিক
কনিউনিটডি িাইক রাখার জায়গা িরাে করা থ্াডক। র্াি িাডির িািা িযিহার করুি।

জানাো-সংক্রান্ত পনরািত্তা

Toronto Community Housing অযাপােমডিন্ট নিনডংগুনিডি,
আপিার নিরাপত্তার জিয জািািার নডজাইি তিনর করা হডয়ডে।
জািািার নিি আপিার ইউনিডে যপাকািাকড ঢু কডি যদয় িা। িডি
এইগুনি এি িজিুি িা যে যোেরা িা যপাষয পডড যগডি িাধা নদডি
পারডি।
উইডন্ডা িডকর ফডি িাজা হাওয়া যপডি এই জািািা োর ইনঞ্চ (১০
যেনন্টনিোর) ফাৌঁক করা োয়, আপনি িাডি েুরনক্ষি থ্াকডিি।
14

Toronto Community Housing: নিরাপত্তার গাইড
2021

আপিার কনিউনিটডি
নিরাপত্তা

জানাো পমরামডের জনয কাডক োকডে হডব
জািািার িক িা নিি যিরািি করাডিার িডয়াজি হডি আপিার েুপানরডন্টডন্ডডন্টর কাডে নরডপােম করুি।
িাোডা আপনি ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টার help@torontohousing.ca িা 416-981-5500-এ যোগাডোগ
করডি পাডরি। িক িা নিডি অবিধ হস্তডক্ষপ করডিি িা িা নিডজ যিরািডির যেষ্টা করডিি িা। যজডিশুডি
আপনি িক িা নিি নিকি করডি, আপিাডক যিরািডির দাি নদডি হডি। িার ফডি আপিাডক নিিানডিও করা
োয়।

বারান্দার (বযােকপন) পনরািত্তা
আপিার ইউনিডে েনদ িারান্দা থ্াডক, উপডর্াগ করুি। িডি নিয়ি
িডি রাখডিি। এইগুনি আপিার নিরাপত্তার জিয।
যোর করার জিয এই িারান্দা িযিহার করডিি িা িা োনরনদক নঘডর
িাডনি রুি তিনর করডবন না। িার ফডি অনেকান্ড ঘেডি পাডর
এিং আপিার িীডজর উল্লঙ্ঘি করা হয়।
আপিার িারান্দা নদডয় নকেু েুৌঁ ডড িাইডর যফিডিি না। িাডি
নেগাডরডের েু কডরা অন্তর্ুম ি। িজিুি অযােডে িযিহার করুি এিং ধূিপাডির েি নজনিে োডি িাইডর থ্াডক যে
নিষডয় নিনিি হডয় যিডিি।
িারান্দায় (িযািকনি) কাডপমে রাখডিি না। অিযািয নিপদােিা োডাও, যর্জা কাডপমডের ফডি কিনিডের ক্ষনি
হডয় যেডি পাডর।
িারান্দায় রান্না িা িাডিমনকউ করডিি না। িার ফডি অনেকাণ্ড ঘেডি পাডর এিং আপিার িীডজর উল্লঙ্ঘি করা
হয়।

বারান্দা (বযােকপন) পমরামডের জনয কাডক োকডে হডব
ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টার 416-981-5500-এ যফাি করডিি।

পবদুযৎ পবভ্রাট
পবদুযৎ পবভ্রাডট কাডক পোন করডে হডব
েনদ আপিার রাস্তায় নিদুযৎ েরিরাহ িা থ্াডক িা পাওয়ার িাইি কাজ িা কডর, Toronto Hydro-যি
416-542-8000-এ যফাি করুি।
শুধু আপিার িানডডি েনদ নিদুযৎ নিভ্রাে ঘডে (আপিার ইউনিডের আডিা জ্বিডে িা অথ্ে হিওডয়ডি আডিা
আডে), িাহডি ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টার 416-981-5500-এ যফাি করুি।
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পবদুযৎ পবভ্রাডটর জনয প্রস্তুে থাকা

• কডয়কো ফ্ল্যােিাইে এিং িাডনি িযাোনর জিা কডর
রাখডিি।
• যেি যফাি ও অিযািয নডর্াইে োজম কডর রাখার যেষ্টা
করডিি।
• যকৌোর এিং শুকডিা খািার জিা কডর রাখডিি। নিয়নিি
যিয়াদ যেডষর িানরখ যদডখ যিডিি।
• আপিার অক্ষিিা থ্াকডি, নিডজর পনরেয় িিাে করার
যেল্ফ-আইনড িনিয়ায় অংে যিডিি এিং এিাডজমনন্স
কন্টযাি এিং যেোি অযানেডেন্স ইিফডিমেি ফিম পূরে কডর যদডিি। এই িনিয়ার োহাডেয
র্াডাডেরা িডিে িনিিন্ধক যরডখ েংডগাপডি
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Toronto Community Housing-এর কাডে নিডজডদর পনরেয় জািাডি পাডর, এইর্াডি জরুনর
অিস্থায় িানড খানি করায় োহােয িা েুস্থিা পরীক্ষা কডর িাডদর েুরক্ষা নিনিি করা োয়।
▪ পৃষ্ঠা 21-এ যেল্ফ আইনড িনিয়ার নিষডয় আরও যজডি নিি।
• েনদ আপনি এিি যকািও ওষুধ যিি ো নিডজ রাখা দরকার, যে েি ঠাণ্ডা রাখার পনরকল্পিা কডর
রাখডিি।
• নিদুযডির যকািও েিেযা ঘেডি অনিিডম্ব োইডের কিমোরী িা ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টাডর নরডপােম
করডিি।

পবদুযৎ পবভ্রাট ঘটডে কী করডে হডব

নিদুযৎ েরিরাহ িন্ধ হডয় যগডি নিনডং-এর এিাডজমনন্স িাইে ও জরুনর অিস্থায় িস্থাডির েডিি োিু হডয় োডি িা
স্বয়ংনিয়র্াডি জ্বডি উঠডি।
োধারে কাডজর েিয়, কী করডি হডি িা কিমোরী আপিাডক জািাডি। নিি ঘন্টার যিনে েিয় োিৎ নিদুযৎ
েরিরাহ িন্ধ থ্াকডি, কিমোরী যিাটে োনঙডয় যদডি ও ইউনিডে োডি। িারা আপিাডক জানিডয় যদডি এিং
আপিার িডয়াজিগুনির নিষডয় যখাৌঁজ যিডি।
• আপিার অক্ষিিা থ্াকডি ও অনিিডম্ব োহাডেযর িডয়াজি হডি, ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টার িা োইে
কিীডদর অনিিডম্ব জািাি।
• আপনি িখি রান্না করডি, যোর্ িন্ধ কডর যদডিি। নিদুযৎ েরিরাহ নফডর আেডি হঠাৎ নিদুযৎ িৃনদ্ধ
এনডডয় যেডি েন্ত্র পানি ও ইডিক্ট্রনিডের োগ খুডি রাখডিি। একো আডিা জ্বানিডয় রাখডিি োডি
নিদুযৎ েরিরাহ িহাি হডয়ডে নকিা যিাো োয়।
• খািার েিক্ষে েিি ঠাণ্ডা রাখডি আপিার নিডজর দরজা িন্ধ কডর রাখডিি।
• যিািিানির িদডি ফ্ল্যােিাইে িযিহার করডিি। যিহািই যিািিানি িযিহার করডি হডি, নিিা
িত্ত্বািধাডি যফডি রাখডিি িা। যে েি যোেডদর িা যপাষযর িাগাডির িাইডর রাখডিি, এিং আগুি
িাগার িি নজনিে যথ্ডক কিপডক্ষ এক ফু ে (৩০ যেনন্টনিোর) দূডর রাখডিি।

সেকীকরর্:
নর্িডর িা িারান্দায়—কখিও যিাডপি নহোর, িাডিমনকউ িা গযাে-োনিি যজিাডরোর নদডয় গরি করডিি িা।
এইগুনি নদডয় িারাত্মক কািমি যিাডিাঅোইড গযাে তিনর হয়, ো যোডখ যদখা োয় িা িা গন্ধ পাওয়া োয় িা।
নিদুযৎ নিভ্রাডের হািখির যপডি torontohydro.com িা 416-542-8000-এ Toronto Hydro যোগাডোগ
করুি।

খাপে করা
নিনডং-এর ইডিনক্ট্রকাি িযিস্থা ক্ষনিগ্রস্ত হডি, কিমোরী আপিাডক খানি কডর নদডি িিডিি।
একান্ত িডয়াজিীয় ওষুধ, জরুনর দনিি, োকাকনড এিং আপিার পনরেয়পত্র েডে রাখডিি।
অিযত্র োওয়া ও পুিুঃিডিডে কিমোরী আপিাডক োহােয করডিি। েিক্ষে িা Toronto Community
Housing আপিাডক জািাডি যে
যফরি আো নিরাপদ িিক্ষে আপিার িানডডি ঢু কডিি িা।

পবদুযৎ সরবরাহ পেডর আসার ির
েি খািার পরীক্ষা কডর যিডিি কারে িষ্ট হওয়ার েিািিা থ্াডক। েডন্দহ হডি, যফডি যদডিি। নিদুযৎ নিভ্রাডে িষ্ট
হডয় োওয়া খািার িদডির দাি Toronto Community Housing যদডি িা।
ইডিনক্ট্রকাি িযিস্থা ক্ষনিগ্রস্ত হডয়ডে নকিা িা Toronto Community Housing িূিযায়ি করডি এিং যিরািি
িনিয়া শুরু করডি। িারা আপিাডক িগনির নিষডয় জানিডয় যদডি।

জডে ক্ষপে ও বনযা
িিি িৃনষ্ট িা োনম্বং-এর েিেযার ফডি আপিার নিনডং িা ইউনিডের জি েংিান্ত ক্ষনি হডয় যেডি পাডর।
েিকীকরে িা নদডয়ই হঠাৎ নিপুি িিযা হডি পাডর। িিি িৃনষ্টর ফডি জি নিকাডে িাধা পডডি পাডর।

আিপন কী করডে িাডরন
োনম্বং-এর যকািও েিেযা হডি িা নেনিং যথ্ডক জি েুৌঁ ইডয় পডডি
িৎক্ষোৎ োইডের কিমোরী িা ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টাডর নরডপােম করডিি
োডি েঠিক েংস্থাি পাঠাডিা োয়। আপিার অক্ষিিা থ্াকডি ও অনিিডম্ব
োহাডেযর িডয়াজি হডি, িখিই োইডের কিমোরী িা ক্লাডয়ন্ট যকয়ার
যেন্টাডর জািাডিি।
েিি হডি, িিযার ক্ষনি যথ্ডক েুরনক্ষি করডি ইডিক্ট্রনিডের িডিা েি
দািী নজনিে যিডে যথ্ডক উপডর িু ডি রাখডিি।
আপিার অযাপােমডিডন্টর জি েরিরাহ িন্ধ করার র্াল্ব যকাথ্ায় আডে িা
যজডি রাখার পরািেম আপিাডক যদওয়া হডয়ডে, োডি জরুনর অিস্থায় ঐগুনি নদডয় আপিার নেি ও েয়ডিডের
জি েরিরাহ িন্ধ করডি পাডরি।
Toronto Community Housing: নিরাপত্তার গাইড
2021

আপিার কনিউনিটডি
নিরাপত্তা

1
7

আপিার অক্ষিিা থ্াকডি, যেল্ফ-আইনড িনিয়ায় অংে যিডিি এিং এিাডজমনন্স কিেযান্ট এিং যেোি
অযানেডেন্স ইিফডিমেি ফিম পূরে কডর যদডিি। পৃষ্ঠা 21-এ যেল্ফ-আইনড িনিয়ার নিষডয় যজডি নিি।

যখন বনযা হে
• 416-981-5500-এ ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টাডর িিযার নরডপােম করুি।
• িিযা োনিি এিাকা এনডডয় োি। ইডিনক্ট্রডকর আউেডিে, েন্ত্রপানি িা িাডরর েংেডেম আেডি জি
নিপজ্জ্বিক।
• জডির কাডে ইডিকেনিক েন্ত্রপানি িযিহার করডিি িা।
• জি েরিরাহ ির্ানিি হডি, যিািডির, যফাোডিা িা পনরডোনধি জি িযিহার করডিি। কডির জি
খাওয়া কখি নিরাপদ িা কিমোরী আপিাডক জানিডয় যদডিি।
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খাপে করা
িিযা গুরুির হডি, কিমোরী আপিাডক আপিার ইউনিে িা নিনডং খানি করডি িিডি পাডরি।
আপিার েনদ যকািও ওষুধ েডে যিওয়ার িডয়াজি হয়, জরুনর দনিি, োকাকনড এিং আপিার পনরেয়পত্র েডে
রাখডিি।
অিযত্র োওয়া ও পুিুঃিডিডে কিমোরী আপিাডক োহােয করডিি। েিক্ষে িা Toronto Community
Housing আপিাডক জািাডি যে যফরি আো নিরাপদ িিক্ষে আপিার িানডডি ঢু কডিি িা।

বনযার ির
িষ্ট িা জডির ফডি ক্ষনিগ্রস্ত হওয়ার িক্ষে যদখডি আপিার েি খাদয পদাথ্ম পরীক্ষা কডর যিডিি। েডন্দহ হডি,
যফডি যদডিি, নিডেষ কডর েনদ িা িিযার জডির েংস্রডি আডে।
িিযায় োিা পডা ও েত্রাডকর আদেম পনরডিে তিনর হয়। জি ও ব্লীডের নিশ্রে নদডয় আপিার িানডর েিস্ত পৃষ্ঠিি
পনরষ্কার ও জীিােুিুি কডর যিডিি। িডি রাখডিি ব্লীডের েডে অযাডিানিয়া িা অিয যকািও ক্লীিার যিোডিি িা
কারে িার ফডি নিষাি গযাে তিনর হয়।
যোগয ইডিনক্ট্রনেয়াি েিক্ষে িা িিযা োনিি েন্ত্রপানি, ইডিনক্ট্রকাি আউেডিে, েুইে িে িা নফউজ-যেকার
পযাডিি পরীক্ষা কডর িযিহাডরাপডোগী িিডিি িিক্ষে যে েি িযিহার করডিি িা। Toronto Community
Housing এই েি পরীক্ষা করাডিার িডন্দািস্ত করডি।
Toronto Community Housing িডয়াজিিি েি যিরািডির েিয়িানিকা তিনর করডি এিং আপিাডক
িগনির নিষডয় জানিডয় যদডি। িিযা েিো গুরুির যেই িডিা ির্ানিি এিাকায় ইন্ডানিয়াি ফযাডির িি
শুকডিা করার েন্ত্রপানি িোডিা োয়। আপিার ইউনিডে ফযাি িোডিা হডি, কিমোরী িা নিডিিা যে েি পরীক্ষা
করডি আোর অন্তি 24 ঘন্টা আডগ আপিাডক যিাটে যদওয়া হডি।
িিযার ফডি যে েি নজনিে িষ্ট হডয় োয় যে েি িদিাডিার দাি Toronto Community Housing যদয় িা।
র্াডাডেডদর নিডজডদর নজনিেপত্র েুরনক্ষি করডি নজনিডের নিিা কনরডয় রাখডি হডি।
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জরুপর অবস্থার প্রস্তুপে

Toronto Community Housing এর একট জরুনর
িনিনিয়া পনরকল্পিা রডয়ডে োডি আিরা নিনিি করডি পানর যে আিরা িিি আিহাওয়া, অনেকাণ্ড এিং
িিযার িডিা দুডেমাডগর িস্তুনি। এই েযাডির নিষডয় আরও জািডি, ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টাডর
416-981-5500 অথ্িা help@torontohousing.ca-এ যোগাডোগ করুি।

প্রস্তুে থাকডে আিপন কী করডে িাডরন
আপিার নিজস্ব েযাি থ্াকা দরকার োডি জরুনর অিস্থায় কী করডি হডি
িা আপিার ও আপিার পনরিাডরর জািা থ্াডক। আপনি ও আপিার
েন্তািরা কীর্াডি আপিার িানড ও নিনডং যথ্ডক নিরাপডদ িাইডর োডিি
িার অর্যাে করুি। নিনডং-এর িাইডর একো জায়গা যিডে নিি যেখাডি,
খানি করডি হডি, আপিার পনরিাডরর েিাই নিনিি হডি।
আপিার েডে িেিাে কডর িা এিি একজডির িাি এিাডজমনন্স কন্টযাি
নহোডি জানিডয় রাখডিি। এই কিেযাি যক এিং িার েডে কীর্াডি
যোগাডোগ করডি হডি িা আপিার পনরিাডরর জািা আডে যে নিষডয়
নিনিি হডয় নিি।
অনেকাণ্ড িা িিযার িডিা জরুনর অিস্থায় িষ্ট হডয় োওয়া নজনিেপডত্রর দাি যদওয়ার জিয আপিার েংোডরর
নজনিেপডত্রর নিিা কনরডয় রাখা উনেি।

“জরুপর অবস্থাে” েমণ িূরর্ কডর পদন
“জরুনর অিস্থায়” ফিম পূরে কডর নদি এিং আপিার অযাপােমডিডন্ট েহডজ যোডখ পডার িডিা জায়গায় রাখুি
োডি জরুনর অিস্থায় পযারাডিনডকডদর যোডখ পডড। এো Toronto Community Housing-এর কিমোরীডদর
যদডিি িা।
যরাগ, আঘাি িা র্াষায় িাধার কারডে স্বাস্থয পনরেেমা িদািকারী আপিার েডে কথ্া িিডি িা পারডি িাডদর
পডক্ষ আপিাডক োহােয করা েহজ করার জিয এই ফিম একো োহােয েংস্থাি।
এই গাই়ডডর উডটা নপডঠ িৃষ্ঠা 49-এ “জরুনর অিস্থায়” ফডিমর একো কনপ আডে। যেো নেৌঁডড আিাদা কডর পূরে
কডর নদি। এো েহডজ যিাো োয়। িাোডা আপনি আরও কনপ torontohousing.ca/getprepared
যথ্ডক ডাউিডিাড ও নিন্ট করডি পাডরি।

একটা “সডে পনডে যাওো”–র বযাগ
আপিাডক ও আপিার পনরিারডক েনদ অন্তি 72 ঘন্টার জিয হঠাৎ
েডি যেডি হয় িাহডি িডয়াজিীয় নজনিেপত্র েডে নিডয় োওয়ার এই
িযাগ একো জরুনর নকে। এই িযাগট আপিার োিডির দরজার কাডে
রাখুি।
এই িযাডগ জডির যিািি, জািা কাপড, িষ্ট হয় িা এিি খািার,
ফ্ল্যােিাইে, এিং িাডনি ওষুধ (েিি হডি)-এর িি নজনিে থ্াকা
উনেি। আরও জািডি torontohousing.ca/getprepared িা
getprepared.gc.ca যদখুি।
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আিনার যপদ অক্ষমো থাডক োর জনয জরুপর
অবস্থার প্রস্তুপে
জরুনর অিস্থায় নিদুযৎ, এনিডর্োর, েহডজ িডিেডোগয পনরিহডি ও
অিযািয েিেযা হডি পাডর।
আরও িস্তুি থ্াকডি আপনি এই কাজগুনি করডি পাডরি:
• আপিার স্বাস্থয পনরেেমা িদািকারী, আপিার পনরিার,
একজি িন্ধু িা এডদর নিিজডির েডেই একো েযাি কডর
নিি।
• জরুনর অিস্থায় আপিার যখাৌঁজখির করডি পাডরি এিি
একজিডক যিডে নিি।
• যিনডকাি েিকীকরডের নডর্াইে িা িযনিগি অযািািম েডে রাখডিি।
• আপিার জীিি েনদ নিদুযৎ োনিি যিনডকাি েন্ত্রপানির উপর নির্ম রেীি হয় যেিি যর্নন্টডিোর িা
নকডনি ডায়ানিনেে যিনেি, িাহডি িযাক-আপ েযাি কডর রাখডিি। নিদুযৎ েরিরাহ িন্ধ হডয় যগডিও
োডি আপিার েন্ত্র কাজ কডর িা নিনিি করুি।
• িাইফ োডপােম যিাটনফডকেি যরনজনিডি (Life Support Notification Registry) িনথ্র্ু ি
হওয়ার জিয Toronto Hydro-র োডথ্ 416-542-8000-এ যোগাডোগ করুি। Toronto Hydro
পূিম পনরকনল্পি নিদুযৎ নিভ্রাডের নিষডয় আপিাডক জািাডিার েথ্াোধয যেষ্টা করডি োডি আপনি
িস্তুনির েিয় পাি।
• আপিার েডন্ত্র যিডিি এৌঁডে রাখডিি। আপিাডক িানড খানি করডি হডি যে েি কীর্াডি িযিহার ও
পনরিহি করডি হডি িার নিডদম ে এৌঁডে রাখডিি।
• যেল্ফ-আইনড িনিয়ায় অংে যিডিি এিং এিাডজমনন্স কন্টযাি এিং যেোি অযানেডেন্স ইিফডিমেি
ফিম পূরে কডর যদডিি।

পসল্ফ-আইপে প্রপক্রোে অংশ পনন
জরুনর অিস্থায় আপিার অনিনরি োহাডেযর িডয়াজি হডি, আপিার যেল্ফআইনড িনিয়ায় অংে যিওয়া উনেি। িার জিয, এিাডজমনন্স কন্টযাি এিং
যেোি অযানেডেন্স ইিফডিমেি ফিম পূরে কডর যদডিি।
এই িোিীর োহাডেয অক্ষি র্াডাডেরা Toronto Community Housing-যক
েংডগাপডি নিডজডদর পনরেয় জানিডয় রাখডি পাডর। জরুনর অিস্থায় িা নিনডং
খানি করার েিয় আপনি োডি িডয়াজি িডিা োহােয পাি এই িথ্য িযিহার
কডর ফােম যরেপন্ডার এিং োইডের কিমোরী িা নিনিি করডি।
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এই িোিী েম্পূেম যস্বচ্ছাকৃ ি এিং যগাপিীয়, আপিাডক নিরাপদ রাখা এর উডেেয। িানষমক পুিরীক্ষে পযাডকডজ
এিাডজমনন্স কিেযাি এিং যেোি অযানেডেন্স ইিফডিমেি ফিম পাওয়া োয়। অিিাইডি
torontohousing.ca/selfID-এও আপনি একো কনপ পাডিি। িাোডা একো কনপর জিয আপনি ক্লাডয়ন্ট
যকয়ার যেন্টাডরও যোগাডোগ করডি পাডরি।
এই ফিম আপিার েুপানরডন্টডন্ডন্ট িা যেিান্ট োনর্ম ডেে যকাঅনডমডিোডরর কাডে িা আপিার
নেনিয়ােম োনর্ম ডেে যকাঅনডমডিোডরর কাডে (েনদ আপনি নেনিয়ােম হাউনজং ইউনিডে িেিাে কডরি এিং
আপিার এিাকায় ইনন্টডগ্রডেড োনর্ম ে িডডি শুরু করা হডয় থ্াডক) যফরি নদডয় যদডিি। এই ফডিমর নিিরে
আপিার েুপানরডন্টডন্ডন্ট

আপিার নিনডং-এর অনে নিরাপত্তা পনরকল্পিা অথ্মাৎ ফায়ার যেফট েযাডি যোগ কডর যিডিি োডি আপিাডক
োহােয করার নিষডয় কিমোরী িা ফােম যরেপন্ডাডরর জািা থ্াডক।

“জরুপর অবস্থাে” েমণ পথডক এই েমণ টি কীভাডব আোদা?

এিাডজমনন্স কন্টযাি এিং যেোি অযানেডেন্স ফিম Toronto Community Housing-এর কিমোরীর কাডে জিা
করা হয়
োডি জরুনর অিস্থায় আপিার িনি িডিাডোগ যদওয়ার কথ্া িাডদর জািা থ্াডক। “জরুনর অিস্থায়” ফিম
আপিার ইউনিডে থ্াকডি োডি যেো পযারাডিনডক েহডজ যদখডি পাডর। যরাগ, আঘাি িা র্াষায় িাধার কারডে
স্বাস্থয পনরেেমা িদািকারী আপিার েডে কথ্া িিডি িা পারডি িাডদর দরকার িডিা েি িথ্য এডি থ্াডক।

পবমা

আপিার িীজ অিুোয়ী আপিার নজনিেপডত্রর নিিা করাডিা ও
পুিিমিীকরে করাডিা আপিার দানয়ত্ব। এডক িিা হয় নজনিেপডত্রর নিিা িা
যরন্টােম ইিনেওডরন্স। িিযা িা অনেকাডণ্ডর িডিা জরুনর অিস্থায় েনদ
আপিার ইউনিে ক্ষনিগ্রস্ত হডয় োয়, আেিাি ও ইডিক্ট্রনিে েডিি আপিার
নজনিেপত্র িদডির দাি নদডি নিিা আপিাডক োহােয করডি।
িাোডা আইিী খরে—যেিি, েনদ আপিার যকািও কাডজর ফডি আগুি
িাডগ, িার খরে িহি করাডিও নিিা োহােয করডি পাডর।
েনদ জরুনর অিস্থার কারডে আপনি আপিার ইউনিডে নফডর আেডি িা পাডরি িাহডি এই নিিা যহাডেডি থ্াকার
িা অিয ইউনিডে িেিাডের খরেও নদডি পাডর।

সাশ্রেকর পবমা

কডয়কো নিিা যকাম্পানির এিি নকেু নিিা আডে ো যোোি হাউনজং-এ িেিােকারী র্াডাডেডদর পডক্ষ িহি
করা অডপক্ষাকৃ ি োশ্রয়কর। একো নিকল্প হি Housing Services Corporation, িাডদর একো যেিান্ট
ইিনেওডরন্স যিাগ্রাি (Tenant Insurance Program) আডে। দর এিং কর্াডরডজর িথ্য জািডি আপনি
tenant.hscorp.ca যদখডি িা 1-866-940-5111-এ যফাি করডি পাডরি। িাোডা আপিার পেন্দ িডিা
যকাম্পানির কাে যথ্ডকও আপনি নিিা নকিডি পাডরি।
আপিার উপাজমডির নকেু অংে িা েম্পূেম উপাজমি নক Ontario Works িা অন্টানরও নডডেনিনিট
োডপােম যিাগ্রাি (Ontario Disability Support Program) যথ্ডক আডে? এই যিাগ্রািগুনি নজনিেপডত্রর নিিার
খরে িহি করডি পাডর। আরও িথ্য জািডি আপিার যকে ওয়াকম াডরর েডে কথ্া িিুি।
22

Toronto Community Housing: নিরাপত্তার গাইড
2021

আপিার কনিউনিটডি
নিরাপত্তা

আপিার জিয যকাি ধরডের নিিা উপেুি যে নিষডয় আপিার েনদ যকািও িশ্ন থ্াডক, িাহডি Insurance
Bureau of Canada (ইিনেওডরন্স নিউডরা অফ কািাডা) 416-362-2031-এ যফাি করুি।

পিােয এবং িশু পনরািত্তা

র্াডাডের যপাডষযর আেরে যেিি নেৎকার করা, কািডাডিা, যিাংরা
পনরষ্কার করা িাডদর দানয়ত্ব। র্ূ েম্পনত্তডি আপিার অনিনথ্রা যে যপাষয
আিডি িাও আপিার দানয়ত্ব।
আপিার ইউনিডে েিগুনি ও যে ধরডের পশু রাখডি পাডরি িাডি নেট
অফ েরডন্টার (City of Toronto) পশু উপধারার িাধা নিডষধ আডে।
আপিার িীডজ যপাষযডদর নিষডয় নিয়ি আডে:
• িডিযকো পশু োডি েি েিয় কিার ও পনরেয়েূেক েযাগ
পডর থ্াডক িা নিনিি করুি।
• আপিার ইউনিডের িাইডর িা িাইডরর েিমজিীি এিাকায় আপিার যপাষযডক রনে নদডয় যিৌঁডধ
রাখডিি।
• আপিার যপাষয অিযডদর েম্পনত্ত িা নজনিেপত্র িষ্ট করডি পারডি িা।
• আপিার যপাষয অিযডদর নিরি িা উপদ্রি করডি পারডি িা।
• আপিার যপাষযডক কখিও িারান্দায় একা যফডি রাখডিি িা।
• েনদ রক্ষোডিক্ষে িা যিরািডির জিয কিীরা আপিার ইউনিডে আডে, িারা যেখাডি কাজ করডি
যেখাি যথ্ডক আপিার েি যপাষযডদর দূডর নিরাপডদ রাখডি হডি।

জরুপর অবস্থাে পিােয
েনদ জরুনর অিস্থায় আপিাডক িানড যেডড যেডি হয়, আপিার যপাষযডদর যফডি যরডখ োডিি িা। িারা হানরডয়
যেডি িা আহি হডি পাডর। জরুনর অিস্থায় যপাষযডদর োিিাডিার নিকডল্পর নিষডয়,
Toronto Animal Services 3-1-1-এ যোগাডোগ করুি।
Toronto Community Housing পশু নেনকৎোর খরে যদডি িা। আপিার কাডে যপাষয নিিা থ্াকা দরকার
অথ্িা আপিার যপাষয িা যেিারি পশুডক েুরনক্ষি রাখা ও েডের দাি নদডি হডি।
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অপি পনরািত্তা
অনে নিরাপত্তা িডিযডকর দানয়ত্ব। এই নিডদম েগুনি যিডি েিডি আপনি নিডজডক
নিরাপদ রাখায় োহােয করডি পারডিি।

প্রস্তুে থাকুন
আপিার নিনডং-এর অনেকাডণ্ডর িডিা জরুনর অিস্থা তিনর হডি কীর্াডি যিাকানিিা করডি হয় িা িডি কডর
রাখুি। আপনি েনদ নিনডং-এ িেিাে কডরি, আপিার নিনডং-এর ফায়ার যেফট
েযাডি অনেকাডণ্ড কী করেীয় যে নিষডয় িথ্য আডে এিং িাডক িিা হয় “িানেন্দার িথ্য”। আপনি হয়ডিা
ইডিািডধয এই েযাডির একো কনপ যপডয়ডেি, িডি ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টার যথ্ডক আরও কনপ যপডি পাডরি।
আপনি েি রকি র্াডি িস্থাি করডি পাডরি যে েি উপায় েডিি আপিার ইউনিে, নিনডং িা োউিডহাডির
যিআউডের িযাপাডর যজডি রাখুি।
েনদ জরুনর অিস্থায় আপিার োহাডেযর িডয়াজি হয়,
যেল্ফ-আইনড িনিয়ায় অংে নিি এিং এিাডজমনন্স কিেযাি এিং
যেোি অযানেডেন্স ইিফডিমেি ফিম পূরে কডর নদি। আপিার
নিনডং-এর ফায়ার যেফট েযাডি আপিার িাি যোগ করা হডি
োডি আপিাডক োহােয করার নিষডয় কিমোরী িা ফােম
যরেপন্ডাডরর জািা থ্াডক।
অনেকাডণ্ডর কারডে েনদ আপিাডক িােস্থাি যেডড যেডি হয় যেই জিয Toronto Community Housing-যক
আপিার োম্প্রনিকিি যোগাডোডগর িথ্য জানিডয় রাখডিি।

িপরত্রাডর্র িডথর প্ল্যান কডর রাখডবন।
আপিার িানডর যফ্ল্ার েযাি এৌঁডক এিং িস্থাডির পডথ্ েষ্ট নেহ্ন নদডয়
আপনি েহডজই নিডজর পনরত্রাডের পথ্ তিনর করডি পাডরি।
যোে যেডিডিডয় থ্াকডি িাডদর নিডয় আপিার পনরিাডরর েিার েডে
পনরত্রাডের পডথ্ যিডরাডিার অর্যাে কডর রাখডিি।
জরুনর অিস্থায় ইউনিে যেডড যেডি হডি যোে যেডিডিডয় ও
যপাষযডদর োহাডেযর দানয়ত্ব কার কাডে থ্াকডি িা নস্থর কডর যিডিি।
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এর জনয িপরত্রাডর্র িথ:
_________________________________
আপিার ঠিকািা পূরে কডর নদি

আপিার িানডর একো যফ্ল্ার েযাি এৌঁডক িডিযকো রুি যথ্ডক িাইডর োওয়ার পথ্গুনিডি নেহ্ন নদডয় রাখডিি।
েনদ আপনি অযাপােমডিডন্ট থ্াডকি, আগুি িাগডি পনরত্রাডের পথ্ িা নেনৌঁ ডডি নেহ্ন নদডয় রাখডিি
এই নগ্রডডর আরও কনপ ডাউিডিাড ও কনপ করার জিয torontohousing.ca/home-escape যদখুি।
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যপদ আগুন োডগ

নিরাপদ িডি হডি, আপিার ইউনিে যেডড িাইডর েডি োি ও োওয়ার
েিয় দরজা িন্ধ কডর োডিি। কখিও এনিডর্োর িযিহার করডিি
িা। েিডেডয় কাডের িস্থাি পথ্ িযিহার করডিি। েনদ আপনি
নিরাপডদ িস্থাি করডি পাডরি, থ্ািডিি িা িা যকািও কারডে নফডর
োডিি িা। েখি আপিার নিনডং-এ নফডর োওয়া নিরাপদ হডি েরডন্টা
ফায়ার োনর্ম ে আপিাডক জানিডয় যদডিি।

আিপন যপদ পকানও উঁেু (ছে েোর পবপশ)
পবপডং-এ বসবাস কডরন
েনদও আগুি িাগডি নিনডং-এর িাইডর থ্াকা েিডেডয় নিরাপদ, িডি
েনদ ইউনিডে যধাৌঁয়া িা যঢাডক িাহডি আপিার নর্িডর থ্াকা এিং
এিাডজমনন্স োনর্ম ডের (জরুনর পনরডষিােিূহ) কিমোরীর নিডদম ডের জিয
অডপক্ষা করা নিরাপদ হডি। িারা িডিযডকর যদার যগাডায় োডি িা
নিনডং-এর ইন্টারকি নেডেি িযিহার কডর।

আিপন যপদ পনরািডদ বাইডর েডে পযডে না
িাডরন োহডে কী করর্ীে
েনদ আপিার েি কো িস্থাি পথ্ যধাৌঁয়া িা আগুডির জিয আেডক
থ্াডক িা েনদ আপনি েহডজ যিডরাডি িা পাডরি, আপিার ইউনিডেই

থ্াকডিি। আপিার োিডির দরজা িন্ধ রাখডিি। যধাৌঁয়া িাইডর রাখডি
যর্জা যিায়াডি িা োদর নদডয় েি ফােি িন্ধ কডর যিডিি। আপনি যে
আপিার ইউনিডে আডেি িা দিকি নির্াগডক জািাডি 9-1-1-এ
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যফাি করডিি। েিি হডি, োহাডেযর জিয েডিি পাঠাডি িারান্দা িা যখািা জািািা যথ্ডক হািকা রং-এর কাপড
নদডয় ইোরা করডিি িা েু নিডয় রাখডিি।
েনদ আপিার ইউনিডের দরজা যথ্ডক যধাৌঁয়া যঢাকা আেকাডি িা পাডরি, োিডির হিওডয় এিং আপিার িাডে
েিগুনি েিি দরজা রাখডিি। যেিি, যিডরুডি নগডয় দরজা িন্ধ কডর যিডিি োডি আপিার ও যধাৌঁয়ার িডধয
একো হিওডয় ও দরজা থ্াডক।

যপদ কািড়ি আগুন োডগ

আগুডির নেখা নিনর্ডয় যদওয়ার জিয িাগাডির িডধয নকেু রাখুি,
যেিি কম্বি িা যিায়াডি। আপনি িা কাোকানে যে আডে যে আগুি
যির্াডি যেো িযিহার করডি পাডর।
েনদ নিডে শুডয় পডডি পাডরি, যিডেডি শুডয় কম্বি িা যিায়াডি জনডডয়
নিি।

আিনার অনুিপস্থপেডে যপদ আগুন োডগ
েি িাডািানড েিি ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টার 416-981-5500-এ যফাি করুি। িার ফডি োইডের কিমোরী
িুেডি পারডিি যে আপনি নিরাপদ আডেি ও আপিার উদ্ধাডরর জিয গেিায় আডেি।

Toronto Community Housing অপিকাডে কী বযবস্থা কডর
• েরডন্টা ফায়ার োনর্ম েডক োহােয করডি ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টার োইডে কনিউনিট যেফট ইউনিে
পাঠিডয় যদয়।
• েরডন্টা ফায়ার োনর্ম ে নিনডং-এর ফায়ার যেফট েযাি িে যখাডি। োডদর যিডরাডি োহােয দরকার
িাডদর একো িানিকা এডি থ্াডক। িারা িডিযডকর যদার যগাডায় যপৌৌঁোয় িা ইন্টারকডি নিডদম ে
যঘাষো কডর।
• যে েি র্াডাডেডদর িাইডর আিা হডয়ডে িাডদর জিয কাোকানে একো িিীক্ষাস্থি তিনর করডি
কনিউনিট যেফট ইউনিে োহােয কডর।
• ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টার ঘেিা এিং োডা যদওয়ার হািখির কিমোরীডদর জািাডি থ্াডক।

অপিকাডের ির

• আপনি যকিির্াডি ও যকাথ্ায় আডেি িা আপিার পনরিার ও িন্ধুডদর জািাডি িাডদর েডে
যয়াগাডোগ করুি।
• েনদ আপিাডক িানডর িাইডর থ্াকডি হয়, পরিিী পদডক্ষডপর নিষডয় Toronto Community
Housing আপিাডক হাি খির জানিডয় রাখডি। িডয়াজডি অিযত্র নগডয় িেিাে করডি িা েখি
নিরাপদ হডি িখি আিার আপিার ইউনিডে ঢু কডি আপিাডক িারা োহােয করডি।
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• Toronto Community Housing আপিাডক েিক্ষে িা নিরাপদ িডি জািাডি িিক্ষে আপিার
িানডডি ঢু কডিি িা।
• আপিার নিিা িদািকারীডক যোগাডোগ করডিি। অনেকাডণ্ডর নিষডয় িাডদর জািাডিি এিং কীর্াডি
আপিার দানিডি কাজ শুরু করা োয় যজডি যিডিি।
• Toronto Community Housing নিনডং-এর ক্ষনি িূিযায়ি করডি। েখি যিরািি করা নিরাপদ
হডি িখি িা শুরু করা হডি। Toronto Community Housing আপিাডক জানিডয় যদডি।

অপিকাডে বাো পদওো
বাপ়িডে সাোরর্ অপিকাে ঘটডে

অনিনরি অডগাোডিা থ্াকডি অনেকাণ্ড ঘেডি পাডর। নিরাপদ
থ্াকডি, অডগাোডিা পনরডিে কি করডিি। আপিার ইউনিে যথ্ডক
িাইডর োওয়ার পথ্ িাধাহীি আডে নকিা নিনিি করডিি।

নজনিে জিা করডি িারান্দা িযিহার করডিি িা। িারান্দায় রাখা
নজনিে যিডরাডিার পডথ্ িাধা নদডি পাডর ও িাডি েহডজ আগুি
িাগডি পাডর। িারান্দায় আগুি িাগা খুি নিপজ্জ্বিক কারে িায়ই িা

ধরা

পডড িা এিং নিয়ন্ত্রডের িাইডর েডি োয়।

আপিার িীজ অিুোয়ী, আপিার িানডডি যেে নহোর েডিি
িাডনি যকািও নহটং ইউনিে িযিহার করডি হডি Toronto
Community Housing-এর নিনখি অিুিনি নিডি হডি। েনদ
আপনি যেে নহোর িযিহার কডরি, আগুডি জ্বডি যেডি পাডর এিি
নজনিে যথ্ডক যেো কিপডক্ষ নিি ফু ে (এক নিোডরর যিনে) দূডর
রাখডিি। যেো েি েিয় যদওয়াডি আউেডিডে োগ করডিি।
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নিেক্ষে উপাডয় এেডেিেি কডম ও পাওয়ার িার িযিহার
করডিি।
আপনি ো িযিহার করডেি িা যে েডির োগ খুডি ো দরকার
িার জিয জায়গা তিনর কডর যিডিি, যকািও আউেডিডের যিাো
অিযনধক িাডাডিি িা।
দুই-স্লডের আউেডিডে কখিও যজার কডর নিি দাৌঁডার কডম
যঢাকাডিি িা।

ইডিনক্ট্রডকর েি িার আপিার কাডপমডের উপর নদডয় যিডিি, িিা
নদডয় িা। কাডপমডের নিডে থ্াকডি িার িষ্ট হডয় োয়। এই অডদখা
ক্ষনির ফডি িার যিনে গরি হডয় আগুি িাগডি পাডর।

অনিনরি অডগাোডিা থ্াকডি অনেকাণ্ড ঘেডি পাডর। নিরাপদ থ্াকডি, অডগাোডিা পনরডিে কি
করডিি। আপিার ইউনিে যথ্ডক িাইডর োওয়ার পথ্ িাধাহীি আডে নকিা নিনিি করডিি।
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অসাবোন হডে রান্না করা
িানডডি আগুি িাগা ও আগুি েংিান্ত আঘাি িাগার েি যেডয় েুপনরনেি কারে রান্না। এই টপে গুনি যিডি
নিরাপদ থ্াকুি।

যে েি নজনিডে আগুি িাগডি পাডর যে েি ওডর্ি, যোর্,
িাইডিাওডয়র্ ও অিযািয রান্নার েরঞ্জাি যথ্ডক দূডর রাখডিি। যেিি,
েখি এইগুনি িযিহার করডিি িা িখি এইগুনি যথ্ডক খািাডরর
পযাডকজ, যিায়াডি, ওডর্ডির দস্তািা ও কাডঠর িােি দূডর রাখডিি।

আপিার রান্নার েরঞ্জাি পনরষ্কার কডর রাখডিি। িাডি আডে ওডর্ি,
যোর্-েপ, িাইডিাওডয়র্ এিং যোোর।
খািার ও িরি নিডেষ কডর তিিাি নজনিডে েহডজই আগুি িাগডি
পাডর।

রান্না করার েিয় কখিও আপিার যোডর্র যথ্ডক দূডর োডিি িা।
েনদ আপিার নকডেি যথ্ডক যিহািই িাইডর যেডি হয়, যোর্ িন্ধ কডর
রান্নার পাত্র উত্তপ্ত নজনিে যথ্ডক িানিডয় রাখডিি।
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রান্নার েরঞ্জাি েিমদা েরােনর যদওয়াডির আউেডিডে োগ করডিি।
েনদ যকািও েরঞ্জাডির ইডিনক্ট্রডকর িার ক্ষনিগ্রস্ত িা ফাো হয়
িাহডি যেো িযিহার করডিি িা— িার ফডি অনেকাডণ্ড আরও
যিনে নিপদ ঘেডি পাডর।

রান্নাঘডর আগুন োগডে কী করর্ীে

েনদ তিিাি নজনিডের ফডি আগুি িাডগ, িা যির্াডি কখিও জি
িযিহার করডিি িা। জডির ফডি তিিাি নজনিডের ফডি িাগা আগুি
আরও িাডডি পাডর।
েনদ পাডরি িাহডি আগুি যির্াডি পাডত্রর উপডর োিধাডি পাডত্রর
ঢাকিা িা কুনক েীে স্লাইড কডর োপ নদডয় যদডিি। যোর্ িািমার িন্ধ
কডর যদডিি। পাত্রো েরাডিি িা। পাত্র ঠান্ডা িা হওয়া পেমন্ত যঢডক
রাখডিি।
আপিার রান্নাঘডর রাখার জিয একো এনিনে (িহু িযিহারডোগয) ফায়ার এেটংগুইজার যকিার নিষডয় নিডিেিা
কডর যদখুি।
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েনদ আপিার ওডর্ডি আগুি িাডগ, যেো িন্ধ কডর যদডিি। ওডর্ডির
দরজা িন্ধ রাখডিি। নর্িডরর নজনিে ঠান্ডা হডি নদি।
েনদ ওডর্ি যথ্ডক আগুডির নেখা িাইডর আডে িা িখিই েহডজ আগুি
যির্াডিা িা োয়, িানড যেডড িাইডর েডি োি ও োওয়ার েিয়
দরজা িন্ধ কডর োডিি। আপিার নিনডং-এ েিডেডয় কাোকানে যে
ফায়ার অযািািম আডে যেো িানজডয় যদডিি। নিরাপদ জায়গা যথ্ডক
িৎক্ষোৎ 9-1-1-এ যফাি কডর যদডিি।

“েূমিান পনডেে”-এর নেু ন নীপে

Toronto Community Housing আিাডদর র্ূ েম্পনত্তডি “ধূিপাি নিডষধ”এর একো িীনি িিিৎ করডি েডিডে। এই িীনি কােমকর হওয়ার পডর যে েি
র্াডা়ডে িীডজ স্বাক্ষর করডিি িাডদর িীডজ িনেমি ধূিপাডি নিডষধাজ্ঞা যিডি
েিডি হডি।
এই িীনি কােমকর হওয়ার আডগ যেেি র্াডাডে িীডজ স্বাক্ষর কডরডেি নিডজডদর
ইউনিডের নর্িডর এিং িাডদর িারান্দায় ধূিপাি করডি পারডিি েনদ িারা এইগুনি িা কডরি:
• নিনডং-এ অিযডদর নিরি করা
• নিনডং-এ অিযডদর জিয নিপডদর কারে হওয়া
েি যক্ষডত্র, নিনডং-এর যে যকািও েিমজিীি স্থাডি (নেৌঁনড, হিওডয়, গযাডরজ ও অিযািয) িা নিনডং পনরেডরর
িডিে দ্বাডরর িয় নিোডরর িডধয ধূিপাডির অিুিনি যিই।

অসাবোন হডে েূমিান
অোিধাি হডয় িানডডি ধূিপাি করা অনেকাণ্ডজনিি িৃিুযর অিযিি কারে। আধ যপাডা নেগাডরে যিে কডয়ক
ঘন্টা নধনকনধনক কডর জ্বিার পডর িড ধরডের আগুি িাগাডি পাডর।
িাইডর ধূিপাডির েিডেডয় নিরাপদ জায়গা।
িাইডর ধূিপাি করার েিয়, আপিার নিনডং পনরেডরর িডিে দ্বার
িস্থাি পথ্ যথ্ডক কিপডক্ষ িয় নিোর (িায় ৩০ ফু ে) দূডর থ্াকা

িা

উনেি। আপনি েনদ নিনডং-এর খুি কাডে ধূিপাি কডরি েহডরর
উপধারা অিুোডর আপিার জনরিািা হডি পাডর।
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িারান্দা নদডয় কখিও আধ যপাডা নেগাডরে েুৌঁ ডড যফিডিি িা। িারান্দায়
আগুি িাগডি যেো েিডেডয় নিপজ্জ্বিক। কারে িা যোডখ পডার আডগ
জ্বিডি জ্বিডি েনডডয় পডডি পাডর।

গর্ীর, িজিুি অযােডে িযিহার করডিি। নেগাডরে ও ধূিপাডির অিযািয
উপকরে িাইডর রাখা নিনিি করুি—জ্বিন্ত িা আধডপাডা নেগাডরে যফডি
যরডখ েডি োডিি িা। পুডড যেডি পাডর এিি েি নজনিে যথ্ডক অযােডে দূডর
রাখডিি। নিয়নিি যেো খানি করডিি।

ধূিাডপির উপকরে িাগাডির িাইডর রাখডিি। যোেডদর নেনখডয় নদি
যদেিাই ও িাইোর যখিার নজনিে িা, এিং েনদ ধূিপাডির যকািও উপকরে
িাডদর যোডখ পডড িারা যেি অনিিডম্ব িডডদর জািায়।

ই-নেগাডরডের ফডি আগুি িাগডি পাডর। আপনি যেো িযিহার করার েিয়
িা োজম করার েিয় এিি ঘেডি পাডর। আপিার েডে রাখার েিয়ও এিি
হডি পাডর। ই-নেগাডরে োজম করার েিয় কখিও যফডি যরডখ োডিি িা িা
োরারাি োগ কডর রাখডিি িা।
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আপিার ঘুি যপডি িা িদ খাওয়ার েিয় ধূিপাি করডিি িা। নিোিায়
কখিও ধূিপাি করডিি িা।

েনদ যিনডকাি অনেডজি িা অিয যকািও কিডিেড গযাে িযিহার কডরি
িাহডি আপিার কাোকানে িা যেখাডি যেো রাডখি িার আডেপাডে
কাউডক ধূিপাি করডি যদডিি িা।

পমামবাপে
যিািিানিগুনি ঠিক িডিা িযিহার করা িা হডি গুরুির অনেকাণ্ড ঘেডি পাডর। যিািিানি জ্বািাডিার েিয়
নিপদ কি করার জিয আপনি যিে কডয়কো কাজ করডি পাডরি।
িজিুি, নিরাপদ যিািিানি যহাডার িযিহার করুি ো পুডড োডি িা িা
উডট পডডি িা। যিডরুি, িাথ্রুি িা ঘুিাডিার জায়গায় যিািিানি
জ্বািাডিি িা। েখি রুডির িাইডর োডিি িা শুডি োডিি িখি যেো
নিনর্ডয় যদডিি।
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যিািিানি, যদেিাই এিং িাইোর যপাষয ও যোেডদর িাগাডির িাইডর
রাখুি।

োপরিাশ খাপে রাখুন

যে েি নজনিডে আগুি িাগডি পাডর, যেিি পদম া এিং উৎেডির োজেজ্জা িা
নডেডে যথ্ডক জ্বিন্ত যিািিানি অন্তি 12 ইনঞ্চ (30 যেনন্টনিোর) দূডর
রাখডিি।

ঐগুপে পবাজাডনা আডছ পকনা
পস পবেডে পনপিন্ত হডে
পনডবন
যিািিানি েম্পূেম যিাজাডিা হডয়ডে যে
নিষডয় নিনিন্ত হওয়ার একো র্াডিা

উপায় হডিা েিডি নর্নজডয় যিওয়া। যদেিাই যিাজাডিার পডরও এো করডি পাডরি।

আডরকটা পবকল্প পবডছ পনন।
িার িদডি নেখানিহীি যিািিানি িযিহাডরর কথ্া যর্ডি যদখুি।
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আিনার পমাক অযাোমণ সেে অবস্থাে রাখুন
েেি যমাক অযািািম আপিার জীিি িাৌঁোডি পাডর। যধাৌঁয়া খুি িাডািানড েনডডয় পডড। যমাক অযািািম
আপিাডক আডগই েিকম কডর যদডি, োডি আপনি নিরাপডদ অনেকাণ্ড যথ্ডক পািাডি পাডরি।
আপনি ইডিািডধয নিিয় আপিার যমাক অযািাডিমর পুনস্তকার একো কনপ যপডয়ডেি। আপিার যমাক অযািািম
কীর্াডি কাজ কডর ও নকর্াডি যেো পরীক্ষা করডি হয় িা পুনস্তকায় জািাডিা হডয়ডে। আপনি যমাক অযািািম
পুনস্তকার আডরকট কনপ যপডি োইডি ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টাডর যোগাডোগ করুি।

পনেপমে িরীক্ষা করা

িানষমক ইউনিে পনরদেমি িোিীর অংে নহোডি আিাডদর কিমোরী েখি
আপিার ইউনিডে আেডিি িখি আপিার যমাক অযািািম কাজ করডে নকিা
োোই করডিি। িডিযক িাডে আপিার যমাক অযািািম নিডজ পরীক্ষা কডর
যিওয়া উনেি। যেে যিািাি টডপ অযািাডিমর েব্দ শুিুি। েনদ আপিার
যমাক অযািািম কাজ িা কডর, িখিই োইডের কিমোরীডক জািাি িা ক্লাডয়ন্ট
যকয়ার যেন্টাডর যোগাডোগ করুি।

জাে অযাোমণ প্রপেডরাে করুন
যমাক অযািািম আপিার যোর্ যথ্ডক

দূডর িোডিা উনেি। রান্নার েিয় িায়ই েনদ র্ু য়া অযািািম যিডজ ওডঠ
আপিার েুপানরডন্টডন্ডডন্টর েডে কথ্া িিুি। আপিার যমাক অযািািম
েরাডিার দরকার হডি পাডর। েখি র্ু য়া অযািািম িাজডি, একো
“িীরি” করার যিািাি আডে ো আপনি টডপ নদডি পাডরি। এর ফডি
েিক্ষে িা িািাে পনরষ্কার হয়
িিক্ষে অল্প েিডয়র জিয এো যথ্ডি োডি।
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বপের বা কাডন কম পশাডনন?

আপিার জিয নিডেষ যমাক অযািািম ও েিকীকরডের নডর্াইে তিনর করা
হডয়ডে। আপিার িডয়াজি হডি, আপিার েুপানরডন্টডন্ডন্ট িা আপিার যেিান্ট
োনর্ম ে যকাঅনডমডিোর িা আপিার নেনিয়ার োনর্ম ে যকানডমডিোরডক (েনদ
আপনি নেনিয়ােম হাউনজং ইউনিডে িেিাে কডরি এিং আপিার এিাকায়
ইনন্টডগ্রডেড োনর্ম ে িডডি শুরু করা হডয় থ্াডক) জািাি।

পমাক অযাোডমণ হস্তডক্ষি করডবন না

আপনি নিডজডক, আপিার পনরিারডক এিং আপিার িনিডিেীডক নিপন্ন
করডিি। যমাক অযািাডিম হস্তডক্ষডপ, নিনিয় করডিি িা িা েনরডয় যদডিি
িা। আপিাডক যিরািডির দাি নদডি হডি পাডর, $100,000 পেমন্ত জনরিািা
হডি পাডর িা আপিাডক িানডডয় যদওয়া োয়।

সাোরর্ এোকাে অপিকান্ড
আপিার নিনডং-এর োধারে এিাকা যেিি হি, িস্থািপথ্ এিং নেনৌঁ ড েিার জিয নিরাপদ হওয়া উনেি। এইগুনি
অনেকাডণ্ডর যথ্ডক নিপদ-িুি রাখুি।

হেওডে শুেু মানুডের জনয
েি েিয় হিওডয় এিং জরুনর অিস্থায় িস্থাি পথ্ িাধািুি রাখডিি।
যে েি নজনিে অনেকাণ্ড িাডাডি পাডর িা আপিার যিডরাডিার পডথ্
িাধা নদডি পাডর অন্টানরও ফায়ার যকাড (Ontario Fire Code)
যেেি োরাডিার অনধকার কিমোরীডদর নদডয়ডে। েনদ আপিার নিজস্ব
নজনিেপত্র েরাডিা িা যফডি যদওয়া হয় িার যখোরি আপিাডক যদওয়া
হডি িা। আপিার দরজা, হিওডয়, িনি এিং িস্থাি পডথ্ যেেি নজনিে রাখা নিডষধ, িডি এইগুনিডি েীনিি িা:
• উৎেডির যোর্ািধমক, যেিি দরজার েদাজেজ্জা িা হযাোর
• ফু ি (োনেক িা আেি)
• পাডপাষ
• উৎেডির িািানিডেষ িা যিারে
• িাইক
• িিার
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বন্ধ দরজা মাডন সুরপক্ষে দরজা।
যধাৌঁয়া ও আগুি েডাডি দরজা িাধা যদয়। আিাডদর নিনডং-এর োধারে
হিওডয় ও ইউনিডের িাডের দরজাগুনি আগুি িনিডরাধক, িাডি নকেু
েিডয়র জিয এইগুনি উত্তাপ ও আগুডির নেখায় িাধা নদডি পাডর।
আপিার ইউনিডের দরজা ও নেৌঁনডর দরজা েিেিয় িন্ধ রাখডিি।

আবজণনা পেসডিাসাডে পেো হে

আিজমিার শুযে পনরষ্কার কডর, ঢাকিা িন্ধ কডর ও আডেপাডের জায়গা
পনরচ্ছন্ন কডর রাখডিি পনরচ্ছন্ন, োিু যিাংরার শুযে এিং ঢাকিা
অনেকাডণ্ডর আেিা কি কডর।

পসঁপ়ি বাোহীন রাখডবন

নেৌঁনডডি কখিও নজনিে যফডি রাখডিি িা িা নেৌঁনড যকািওর্াডি আেডক
রাখডিি িা। জরুনর অিস্থায় যিাডকরা োডি নিরাপডদ নিনডং যেডড িাইডর
যেডি পাডর যেইজিয এইগুনি নিরাপদ ও িাধাহীি হওয়া উনেি।

অনে-যরাডধ নিরাপত্তা েিার দানয়ত্ব। আগুি িাগায় িাধা যদওয়া ও নিরাপদ থ্াকার টপডের জিয
torontohousing.ca/firesafety যদখুি।
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মরসুমী পনরািত্তা
িেডরর নকেু েিডয় আিহাওয়ায় পনরিিম ডির ফডি নিরাপত্তা নিডয় উডদ্বগ হডি
পাডর। নিরাপদ থ্াকার জিয আপনি কী করডি পাডরি যজডি রাখুি।

গ্রীষ্মকােীন পনরািত্তা
বাইডর জ্বাোডনা
আপিার কাোকানে েিমজিীি আিেিানজর েন্ধাি করডি

3-

1-1 যফাি করুি।
Toronto Community Housing-এর র্ূ েম্পনত্তডি কখিওই আিেিানজ ও
কযাম্পফায়াডরর অিুিনি যদওয়া হয় িা। িার ফডি আঘাি, আগুি িাগডি

পাডর

ও িানডর ক্ষনি হডয় যেডি পাডর।

ভাডো কডর পসগাডরট পনভাডবন

েি েিয় নেগাডরে যফিডি েিেিয় ঢাকিা েহ অযােডে িা গর্ীর, িজিুি

পাত্র

িযিহার করডিি। ঐগুনি ঘাডে, যোডপ িা আপিার িারান্দা নদডয় িাইডর
যফিডিি িা।
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পগ্রে করার সমে সাবোন
িারান্দায় িাডিমনকউ ও নগ্রডির অিুিনি যিই। Toronto Community
Housing কডয়কো নিনডং-এ িাইডরর েিমোধারডের এিাকায় িাডিমনকউ-এর
অিুিনি যদয়। আপিার নিনডং-এ যকাথ্াও িাডিমনকউ করার অিুিনি আডে
নকিা আপিার েুপানরডন্টডন্ডডন্টর কাে যথ্ডক যজডি নিি। িাডিমনকউ নিনডং-এর
ধার যথ্ডক ও যে েি নজনিডে আগুি িাগডি পাডর যে েি যথ্ডক কিপডক্ষ 4.5
নিোর (িায় 15 ফু ে) দূডর রাখডিি। যিাডপি েযাি িযিহার িা করা হডি
নিনচ্ছন্ন কডর রাখডিি। যে েি নিরাপডদ িািািন্ধ কডর রাখডিি।

বাইডর কািড়ি আগুন োগডে কী করর্ীে
আপিার কাপডড আগুি িাগডি, থ্ািুি, শুডয় পডুি ও গডাডি শুরু করুি।
যদৌডাডদৌনড করডিি িা। ো করডেি িা থ্ানিডয়, িাটডি শুডয় পডুি ও হাি নদডয় আপিার িুখ যঢডক নিি।
িারপর েিক্ষে িা আগুি নির্ডে িিক্ষে পেমন্ত িাটডি এপাে ওপাে গডাগনড নদি।
েনদ যথ্ডি, শুডয় গডাগনড যদওয়া েিি িা হয়, আগুি যির্াডি আপনি িা কাোকানে অিয যকউ কাপড িা যিাো
ফযানেক (জযাডকে িা কম্বি) িযিহার করডি পাডরি।

গরডম ঠান্ডা থাকা
গরিকাডি Toronto Community Housing িনিট নিনডং-এর নহটং নেডেি িন্ধ কডর কূনিং নেডেি োিু
কডর যদয়। েনদ আপিার ইউনিডের িাপিাি নিডয় আপিার যকািও েিেযা থ্াডক, ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টাডর
যোগাডোগ করুি।
যরাদ আেকাডি নদডির যিিায় আপিার পরদা িা ব্লাইন্ড নদডয় যঢডক রাখুি। আডিা িন্ধ কডর রাখুি এিং আপনি
যে েি েরঞ্জাি িযিহার করডেি িা যেইগুনির োগ খুডি রাখুি। িযিহার িা করা হডিও যেইগুনি িাপ েৃনষ্ট
কডর।
ফযাডি হাওয়া ঠান্ডা হয় িা—শুধু োনরপাডে েনডডয় পডড। গরি িািাডের েংস্রডি আপিার আরও িাডািানড
গরডি েরীর খারাপ হডি পাডর। িধাি কাজ হডিা েডথ্ষ্ট জি খাওয়া। যিষ্টা েনদ িাও পায় িাহডিও িেু র জি
খাডিি।
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উত্তাি সেকীকরর্
েনদ পর পর দুনদি িা িার যিনে েিয় োিৎ নদডির যিিার েিমানধক িাপিাি 31C িা িার যেডয় গরি, এিং
রাডির েিমনিম্ন িাপিাি 20C িা িার যেডয় গরি হয় িাহডি পনরডিে দপ্তর এির্ায়রিডিন্ট অযান্ড ক্লাইডিে
যেঞ্জ কািাডা উত্তাপ েিকীকরে যঘাষো কডর।
েনদ পর পর দুনদি িা িার যিনে েিয় োিৎ নহউনিডডে র্যািু 40C িা িার যিনে হয় যে যক্ষডত্র অিযনধক
আদ্রমিার েিকীকরেও করা হয়।
Toronto Community Housing-এর কডয়কো নিনডং-এ উত্তাপ েিকীকরডে কিমোরী কূনিং রুি তিনর কডর
রাডখ। কিমোরী কূনিং রুডির যিাটে োনঙডয় যদডি।
েনদ আপিার নিনডং-এ কূনিং রুি িা থ্াডক, নিকেিি এয়ার কনন্ডেি করা েিমজিীি স্থাি যকাথ্ায় আডে িা
যিাটডে আপিাডক জানিডয় যদওয়া হডি। আপিার কাোকানে ঠান্ডা জায়গার যখাৌঁজ করডি আপনি 3-1-1-এ
যফাি করডি পাডরি িা toronto.ca/cool-space যদখডি পাডরি।

এোর কপন্ডশনাডরর পনরািত্তা
আপিার ইউনিডে শুধু যিডেডি রাখার এয়ার কনন্ডেিাডরর অিুিনি আডে।
জািািার এয়ার কনন্ডেিাডরর অিুিনি যিই।
আপিার এয়ার কনন্ডেিাডরর নিষডয় েনদ যকািও িশ্ন থ্াডক, অিুগ্রহ কডর
আপিার েুপানরডন্টডন্ডন্টডক নজজ্ঞাো করুি িা ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টাডর
416-981-5500-এ যফাি করুি।

সুইপমং িুডের পনরািত্তা

Toronto Community Housing-এর কডয়কো নিনডং-এর নর্িডর
েুইনিং পুি আডে। োরা িের নিনডং-এর র্াডাডেরা এইগুনি িযিহার করডি
পাডরি। Toronto Community Housing-এর কডয়কো র্ূ েম্পনত্তডি
িাইডরও েুইনিং পুি আডে।
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গরিকাডি শুধু ঐ কনিনিটর র্াডাডেরাই িা, Toronto Community Housing-এর েি র্াডাডেরা এইগুনি
িযিহার করডি পাডর।

পনেমগুপে ি়িুন
েি ক'ট পুডি স্বাস্থয ও নিরাপত্তার নিয়ি োঙাডিা থ্াডক। আপনি পুি
িযিহাডরর আডগ যে েি নিয়ডির নিষডয় অিেযই যজডি যিডিি। যেিি, 10
িেডরর কি িয়েী নেশুরা পুডি িা িার আডেপাডে থ্াকডি েিমদা িাডদর

েডে

একজি িাপ্তিয়স্ক থ্াকা দরকার।

সাঁোডরর ক্লাস
আিাডদর পুডি আিরা িায়ই র্াডাডেডদর জিয োৌঁিার যেখাডিার িযিস্থা কনর। নিিািূডিয োৌঁিার যেখাডিা হডচ্ছ
নকিা জািডি োইডের িাইফগাডমডক নজজ্ঞাো করুি। পুি যখািা থ্াকার নদডি আপনি োইডের িাইফগাডডমর কাডে
নিডজর িাি নিনখডয় নিডি পাডরি।

উত্তাডির সেকীকরর্ – পবপশ ক্ষর্ িুে পখাো থাডক
উত্তাপ েিকীকরডে Toronto Community Housing পুি যখািা রাখার েিয়েীিা িানডডয় নদডি পাডর। পুি
যখািা থ্াকার েিডয়র নিষডয় আপিার েনদ িশ্ন থ্াডক, নডউটডি যে িাইফগাডম আডে িার েডে কথ্া িিুি।

গরডমর দাবদাহ পথডক পরহাই িাওো এবং উত্তাি সেকীকরডর্ কী
করর্ীে পস পবেডে আরও েডথযর জনয
torontohousing.ca/becoolandsafe পদখুন।
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শীেকােীন পনরািত্তা

েীডির িােগুনিডি আপিার ইউনিে োডি কিপডক্ষ ২১ নডগ্রীডি যপৌৌঁোয় িা নিনিি করা Toronto
Community Housing-এর দানয়ত্ব। েনদ আপিার ইউনিডের িাপিাি নিডয় আপিার যকািও েিেযা থ্াডক,
ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টাডর যোগাডোগ করুি।

প্রেে শীডের সেকীকরর্

েখি িাইিাে 15C িা িার যেডয় ঠান্ডা িা িাইিাে 20C িা িার যেডয় নহিেীিি িািাডের পূিমািুিাি থ্াডক
িখি এইগুনি যঘাষো করা হয়।
িেণ্ড ঠান্ডা িা নহডিি েডডর েিয় উষ্ণ ও নিরাপদ থ্াকার জিয এই টপগুনি
অিুেরে করডিি:
• েিি হডি, আপনি েনদ িাইডর যেডি িা পাডরি যেই জিয িাডনি
খািার ও ওষুধ জিা কডর রাখডিি।
• েনদ আপিার িানডডি ইডিনক্ট্রক নহে িযিহার করা হয়, েি কো কি
োিািয যখািা রাখডিি। এর ফডি পাইডপ িরফ জিা হডয় িষ্ট হডয় োয়
িা।
• েনদ নহে কাজ িা কডর, অনিিডম্ব োইডের কিমোরী িা ক্লাডয়ন্ট যকয়ার
যেন্টাডর জািাডিি। িেণ্ড ঠান্ডার েিকীকরডে েনদ নহে অডকডজা হডয়
োয় যে যক্ষডত্র নহটং আিার োিু িা হওয়া পেমন্ত Toronto Community Housing েিমজিীি এিাকায়
একো গরি জায়গা তিনর কডর রাখডি।
েিকীকরে: আপিার ইউনিে গরি রাখডি আপিার ওডর্ি, যিাডপি নহোর, িাডিমনকউ িা গযাে-োনিি
যজিাডরোর িযিহার করডিি িা। এইগুনি নদডয় িারাত্মক কািমি যিাডিাঅোইড গযাে তিনর হয়, ো যোডখ যদখা
োয় িা িা গন্ধ পাওয়া োয় িা।
েীডির নিরাপত্তার আরও টপডের জিয torontohousing.ca/safe_winter যদখুি।
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বহনডযাগয পহটার (পেস পহটার))

েনদ Toronto Community
Housing-এর কাে যথ্ডক আপনি িহিডোগয যেে নহোর িযিহাডরর নিনখি অিুিনি যপডয় থ্াডকি, িাডি
কািানডয়াি েযান্ডাডম অযাডোনেডয়েি (Canadian Standards Association - CSA) যিডিি আডে নকিা
নিনিি কডর যিডিি। জ্বডি উঠডি পাডর এিি েি নজনিে যেিি কাগজ, পদম া, নঢডি যপাোক, আেিাি, নিোিা ও
ওয়ািডপপার যথ্ডক েি নহোর কিপডক্ষ এক নিোর (নিি ফু ে) দূডর রাখডিি। েি েিয় যোেডদর ও যপাষয
জীিজন্তুডদর নহোর যথ্ডক অডিকো দূডর রাখডিি।

নহোর েিাকািীি কখিও শুকাডিার জিয িার উপর জািাকাপড িা নিোিা রাখডিি িা, িাডি েহডজই আগুি
িাগডি পাডর।
িানডর িাইডর িা শুডি যগডি কখিও নহোর োনিডয় যরডখ োডিি িা।

পরপেডেটার
িেন্ড ঠান্ডা আিহাওোর ফডি আপিার যরনডডয়োর যফডে যেডি পাডর।
িার ফডি জি র্ডর যেডি পাডর এিং আপিার ও আপিার িনিডিেীর ক্ষনি
হডি পাডর। েনদ আপিার যরনডডয়োর যফডে োয়, অনিিডম্ব 416-9815500 -এ যফাি করুি।

পরপেডেটার োটা পরাে করার টিিস
• ঠান্ডা হাওয়া োডি নর্িডর ঢু কডি িা পাডর যেইজিয আপিার জািািা িন্ধ কডর রাখডিি। ঠান্ডা হাওয়া
যরনডডয়োডরর নর্িডরর জি জনিডয় নদডি পাডর, িার ফডি যেো যফডে যেডি পাডর।
• আপিার যরনডডয়োর োডি নিডের িু িিায় উপর নদডক যিনে ঠান্ডা িা হয় যে নিষডয় নিনিি হডয়

যিডিি। িািাে আেডক পডডি এিি হয়। োইডের কিমোরী িা ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টাডরর েডে কথ্া িিুি।

িারা েি িাডািানড েিি আেডক পডা িািাে িার করার িযিস্থা করডিি।
• আপিার আেিাি োডি যরনডডয়োর যথ্ডক কিপডক্ষ 15 যেনন্টনিোর (িায় েয় ইনঞ্চ) দূডর থ্াডক যে নিষডয়
নিনিি হডয় যিডিি। আেিাি িা র্ারী পদম ার কারডে আপিার যরনডডয়োডর িাধা পডডি, আপিার
ইউনিডে েিমত্র যে র্াডি গরি হাওয়া েনডডয় পডা উনেি িা হডি িা।
• নিডজ কখিও যরনডডয়োর কি যিনে করডিি িা। ইউনিে খুি ঠান্ডা িা খুি গরি হডয় যগডি, োইডের
কিমোরীর েডে কথ্া িিুি িা ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টার 416-981-5500-এ যফাি করুি।

পহডমে বৃপি, বরে ও েু যারিাে

নহডিি িৃনষ্ট ও যজারাডিা িািাডের ফডি নিদুযৎ েরিরাডহর িাইডি গাে উপডড
পডার ফডি নিদুযৎ নিভ্রাে হয়। নিদুযৎ নিভ্রাে ঘেডি কী করেীয় িার টপে
জািডি িৃষ্ঠা 15 যদখুি।
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খবর রাখুন

আিহাওয়ার নরডপােম, রাস্তার িা োিনজে িন্ধ থ্াকার হািখির এিং েিকীকরডের অিযািয জরুনর িািম ার জিয
স্থািীয় নিনডয়া যদখুি ও শুিুি। েনদ েীডির আিহাওয়ায় আপিার নিনডং-এ ির্াি পডড িাহডি Toronto
Community Housing-এর কিমোরীও আপিার েডে যোগাডোগ করডিি।
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পভেডর থাকুন

নহডিি িৃনষ্ট ও জিাে িাৌঁধা িরডফর ফডি হাৌঁো পথ্, ফু েপাথ্ ও রাস্তা কডয়ক যেডকডন্ডর িডধয নপনচ্ছি হডয় যেডি
পাডর। েিি হডি, ফু েপাথ্ ও রাস্তা িুি নদডয় পনরষ্কার িা হওয়া পেমন্ত িানডর নর্িডর থ্াকডিি।
িু ষারপাডির 12 ঘন্টার িডধয কিমোরী িরফ ও িু ষার োফ কডর যদডি। িাোডা হাৌঁো পথ্, ড্রাইর্ওডয়, িাইডরর
নেৌঁনড ও িাইডরর পানকম ং-এর জায়গায় িডয়াজি িডিা আিরা িুি িা িানি েনডডয় যদি। আপিার নিনডং-এর
র্ূ েম্পনত্তডি নপনচ্ছি িা িরফ জিা জায়গার নরডপােম করডি ক্লাডয়ন্ট যকয়ার যেন্টাডর যোগাডোগ করুি।

বাোডস পনরািত্তা
িেন্ড আিহাওয়ায় িিি িািাে িইডি পাডর। আপিার িারান্দা িা আপিার
আনঙিায় রাখা আিগা নজনিে আেডক রাখুি। িািাডে আপিার নজনিে এনদক
ওনদক েনডডয় পডডি, আপনি িা আপিার িনিডিেী আহি হডি পাডরি।

হযাডোইডন পনরািত্তা
নেক অর েীে িজাদার হডিও নিপজ্জ্বিক হডি পাডর। েনদ আপনি হযাডিাইডির
যখিায় অংে যিি, যোে যেডিডিডয়ডদর েডে েিমদা একজি দানয়ত্বেীি
িাপ্তিয়স্ক িা িা িািার িডধয কারুর থ্াকা দরকার।
েিি হডি আপিার েন্তাডির নিডজর কাডে যেিডফাি রাখা উনেি। েডন্দহজিক
িা যিআইিী কাজ যদখডি, িখিই পুনিে ডাকডিি।
হযাডিাইডি নিরাপত্তার টপে, যেিি েুরনক্ষি কনেউি ও যিঞ্জার যডঞ্জাডরর িি হযাডিাইডি নিরাপত্তার আরও
টপডের জিয torontopolice.on.ca/safetyzone যদখুি।
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পিক বা িীডটর মজাদার পবকল্প

িানড িানড োওয়ার িদডি, কনিউনিট যেন্টাডরর িডিা জায়গা যিডে নিি যেখাডি হযাডিাইডির নিডেষািুষ্ঠাডির
আডয়াজি করা হয়। িা আপিার েন্তাি ও িাডদর িন্ধুডদর জিয নিজস্ব অিুষ্ঠাডির আডয়াজি করুি।

অনুবাপদে কপি োই?
এই দনিডি Toronto Community Housing-এর র্াডাডেডদর জিয জরুনর িথ্য আডে। আপনি েনদ গাইডর
একট কনপ োি, 416-981-5500 িম্বডর কি করুি।
িডয়াজি

Cópias traduzidas estão disponíveis mediante
pedido. É favor telefonar para 416-981-5500.

Waxaa la heli karaa koobiyo turjuman haddii la
codsado. Fadlan wac 416-981-5500.
Des copies traduites sont disponibles sur demande.
Veuillez téléphoner au 416-981-5500.

Ejemplares traducidos se encuentran disponibles a
solicitud. Favor de llamar al 416-981-5500.

Traduzioni di copie sono disponibili su richiesta.
Siete pregati di telefonare al 416-981-5500.

আপনি নিরাপত্তার গাইডডর অিুনদি কনপ এখাডি পাডিি
torontohousing.ca/safetyguide.

48

Toronto Community Housing: নিরাপত্তার গাইড
2021

অিুিাদেিূহ

িপরপশি 1: জরুপর অবস্থার েমণ
েথয িত্র

জরুপর িপরপস্থপেডে

911-এ পোন করুন
যোগাডোডগর
িাডির িথ্ি অংে

িথ্য
িাডির যেষাংে

ঠিকািা

অযাপােমডিন্ট িম্বর

েহর

যপাোি যকাড

িধাি যফাি (

)

নিকল্প যফাি (

-

)

জন্মনদি

যহল্থ্ কাডম -----------------------------------------------------------

পদন

/

মাস

/

বছর

নিে ☐ পুরুষ ☐ িনহিা ☐ অিযািয - আনি ো নহোডি পনরেয় নদডয় থ্ানক
িূি র্াষা(েিূহ)
এর ফাইডি

▢ শুশ্রূষার অনগ্রি নিডদম ে
এিাডজমনন্স কিেযাি 1

িধাি যফাি (

)

-

নিকল্প যফাি (

)

-

)

-

নিকল্প যফাি (

)

-

এিাডজমনন্স কিেযাি 2

িধাি যফাি (
িাথ্নিক পনরেেমা িদািকারী

যফাি (

)

-

িােনেক
▢ কানডময়াক (অযাঞ্জাইিা, হােম অযাোক, িাইপাে, যপেডিকার)
▢ যিাক/TIA
▢ হাইপারডেিেি (উচ্চ রিোপ)
▢ কিডজনের্ হােম যফনিওর

নেনকৎোর

ইনিহাে

▢ডায়ডিটডের যরাগী (ইিেুনিি নির্ম রেীি/ ইিেুনিি
নির্ম
রেীি (এিনফডেিা,
িা) ▢ কযান্সার
▢ অযািোইিার
▢ COPD
েিাইটে)
▢ িৃগী (নখৌঁেুনি)

▢ মৃনিভ্রংে

▢ হাৌঁপানি

▢ িডিাডরাগ

অিযািয
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ওষুধ
1)

6)

11)

2)

7)

12)

3)

8)

13)

4)

9)

14)

5)

10)

15)

যিনডকাি অযািানজম
▢ যকািও অযািানজম জািা
যিই

▢

▢ ASA

▢ োিফা

▢ যকানডি

(অযােনপনরি)

অিযািয

নিডেষ নিডিেয নিষয়
যোৌঁয়াডে েংিিে / যরাগ
অিযািয
▢ নিস্তানরি ইনিহাে

হােপািাডির েডে েম্পকম
▢ যেোনিট (ডায়নিনেে, নিউডরা, ইিযানদ)

েিচ্ছনি

/ ইনন্দ্রয় েংিান্ত

▢ িাৌঁধাডিা
▢ যোখ (দুিমি / েেিা / অন্ধ)
▢ যোিা (দুিমি / এড / িনধর)
দাৌঁি
▢ েিচ্ছনির েিেযা (েনড / হুইিডেয়ার / ওয়াকার / যিােরোনিি স্কু োর / িকি পা)

আপিার িানডডি থ্াকা জন্তু
যপাষয িানিকা এিং যপাষযর েডের নিডদম ে

এই যপাষযগুনির িডধয যকািওট নক যেিারি পশু? ☐ িা ☐ হযাৌঁ
পনরেেমাকারীডক যোগাডোগ 1

যফাি

(

)

-

পনরেেমাকারীডক যোগাডোগ 2

যফাি

(

)

-

েম্পন্ন কডরডেি
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অিয র্াষা িা ফিমযাডে এই নিরাপত্তার
গাইডডর অিুডরাধ করডি 416-9815500-এ যফাি করুি।
@TOHousing

@TorontoCommunityHousing

@torontohousing

@TorontoCommunityHousing

Toronto Community Housing Corporation
416-981-5500
torontohousing.ca
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