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சராறன்சரா நகரத்திற் குே் சோந்தமானToronto Community Housing, நகரம்
முழுவதும் உள் ள 58,000 குடும் பங் களுக்கு வீடுகலள வழங் குகிறது.
நாங் கள் சுத்தமான, பாதுகாப் பான, நன்கு பராமரிக்கப் பட்ட மற் றும்
கட்டுப் படியாகும் வாடலகயில் வீடுகலள வழங் க முயற் சி
சேய் கின்சறாம் , சமலும் வாடலகக் குடியிருப் பாளர்கலள சேலவகள்
மற் றும் ஆதரவுகளுடன் இலணக்கின்சறாம் . எங் கள் ேமூகங் களில்
நல் வாழ் லவயும் வாழ் க்லகத் தரத்லதயும் சமம் படுத்தக்கூடிய
வாய் ப் புகலள வளர்ப்பதற் காக நாங் கள் பல பங் காளிகளுடன் இலணந்து
பணியாற் றுகிசறாம் , இது சராறன்சராலவ வாழ் வதற் குே் சிறந்த இடமாக
மாற் ற உதவுகின்றது.
எங் கள் வாடலகக் குடியிருப் பாளர்கள் மற் றும் ேமூகங் களின்
பாதுகாப் புக்கு முன்னுரிலம அளிக்கப் படுகின்றது. இது உங் கள் Toronto
Community Housing மற் றும் கட்டிடத்திற் கான பாதுகாப் புத்
தகவல் களுக்குரிய வழிகாட்டியாகும் . அவேரகால சூழ் நிலலகளுக்கு
நீ ங் கள் தயார் சேய் யக்கூடிய வழிகள் மற் றும் பிரே்ேலன ஏதாவது
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ேமூகங் கலளப் பாதுகாப் பாகப் பராமரிப் பதற் கு Toronto Community Housing
இன் பல் சவறு துலறகள் என்ன சேய் கின்றன என்பலதயும் இது
சகாடிட்டுக் காட்டுகின்றது.
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கருத்துக்கலளயும் பின்னூட்டங் கலளயும் வழங் கிய பல பணியாளர்கள்
மற் றும் வாடலகக் குடியிருப் பாளர்கள் மற் றும் Tenant Communications
Workgroup (வாடலகக் குடியிருப் பாளர்கள் சதாடர்புப் பணிக்குழு)
உறுப் பினர்கள் மற் றும் Toronto Housing (R-PATH) கமிட்டியின் சபாறுப் பான
தனிப் பட்ட அணுகல் ஆகிசயாருக்கு எமது நன்றிகள் . இந்த
வழிகாட்டிலயக் லகக்சகட்டக்கூடிய விதமாக லவத்திருந்து, உங் களுக்கு
உதவி சதலவப் படும் எந்த சநரத்திலும் எங் கலளத் சதாடர்பு சகாள் ளவும் .

முக்கிைோனயவ:
இந்தப் பாதுகாப் பு வழிகாட்டி உங் களுக்குரிய விலரவான தகவல்
ஆதாரமாக இருக்கும் . இந்த வழிகாட்டியில் உள் ள தகவல் கள்
காலப் சபாக்கில் மாறலாம் அல் லது காலாவதியாகலாம் .
இந்த வழிகாட்டியில் உள் ள தகவல் கலளே் ேட்ட ஆசலாேலனயாக
எடுத்துக்சகாள் ளக்கூடாது. இந்த வழிகாட்டியில்
குறிக்கப் பட்டுள் ளவற் றுக்கும் கனடாவின் எந்த ேட்டத்திற் கும் (மத்திய
அரசின், மாகாண அரசின் அல் லது சவறு) அல் லது Toronto Community
Housing இன் சகாள் லக, சேயன்முலற அல் லது வழிகாட்டுதலுக்கும்
இலடயில் முரண்பாடு ஏதாவது இருந்தால் , ேட்டமும் , சகாள் லக,
நலடமுலற அல் லது வழிகாட்டுதல் ஆகியனவும் தான்
ஏற் றுக்சகாள் ளப் படும் . Toronto Community Housing ஏதாவது சேய் யும்
அல் லது ஏதாவது சேய் யாது, ஒரு ேலுலக அல் லது ஒரு ஒப் பந்தம் என்ற
ரீதியிலுள் ள வாக்குறுதியாக இந்த வழிகாட்டியில் உள் ள எதுவும்
பார்க்கப் படக்கூடாது.
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மெயவகள் ேற் றுே்
ஆதரவுகள்
{34}நீ ங் கள் Toronto Community Housing வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு
லமயத்லத 24 மணிசநரமும் , ஆண்டின் எந்த நாளிலும் {35}416-981-5500
{40}என்ற எண்ணில் அலழக்கலாம் அல் லது {40}help@torontohousing.ca-ஐப்
பார்லவயிடலாம் .
Toronto Community Housing இன் ேமூகப் பாதுகாப் புப் பிரிவு: 416-921-2323
{50}• {51}பக்கம் 8 இல் Community Safety Unit பற் றி சமலும் அறிக.

முக்கிைோன பாதுகாப் பு எண்கள்
ஆண்டின் எந்த நாளிலும் 24 மணிசநரமும் நீ ங் கள் அலழக்கக்கூடிய
எண்களின் பட்டியல் இசதா. முக்கியமானது: இந்த எண்கலள உடசன
எடுக்கக்கூடிய விதத்தில் லவத்திருந்தால் , சதலவயான சநரத்தில்
உங் களுக்குத் சதலவப் படும் உதவிலய நீ ங் கள் சபற் றுக்சகாள் ளலாம் .
{56}பாதுகாப் பு வளங் களின் சமலதிகப் பட்டியலுக்கு நீ ங் கள்
{57}torontohousing.ca/safetynumbers- ஐயும் பார்லவயிடலாம் .
அவேரநிலலலமே் சேலவகள் : 9-1-1 (குறுஞ் சேய் தி மற் றும் உலரத்
சதாலலசபசி அல் லது TTY, சேலவகள் உண்டு).

Toronto Community Housing: பாதுகாப் பு
வழிகாட்டி 2021

சேலவகள்
மற் றும்
ஆதரவுகள்
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அவேரநிலலலமயின்சபாது எப் சபாழுதும் இந்த எண்லண அலழக்கவும் ,
நீ ங் கள் சராறன்சரா காவற் துலற
சேலவ, சராறன்சரா தீயலணப் பு சேலவகள் மற் றும் சராறன்சரா
மருத்துவ உதவியாளர் சேலவகள் ஆகியவற் றுடன் இலணக்கப் படுவீர்கள் .
• அவேரநிலல-அற் ற காவற் துலற அலழப் புகள் : {72}அவேரநிலலஅற் ற சூழ் நிலலகள் எனிலும் உங் களுக்குக் காவற் துலறயின் உதவி
சதலவப் பட்டால் (சமாேடி, திருட்டு அறிவிப் பதற் கு மற் றும் பல)
{73}416-808-2222 அல் லது 416-467-0493 (TTY) ஐ அலழக்கவும் .
சராறன்சரா சபாலீஸ் சேலவ நகரம் முழுவதும் உள் ள ேகல
பிரிவுகளிலும் சதாழிற் படுகின்றது. {86}{87}torontopolice.on.ca/divisions
{92}-க்குே் சேன்று நீ ங் கள் எந்தப் பிரிவுக்கு அருகில் வசிக்கிறீர்கள் ,
என்பலதயும் அவர்களின் சதாடர்புத் தகவலலயும் கண்டறியவும் .{93}
• Crime Stoppers: {94}ஒரு குற் றம் பற் றிய தகவல் கலளக்
காவற் துலறயுடன் பகிர்ந்து சகாள் வதற் கு {95}416-222-8477
{100}அல் லது {101}1-800-222-8477 ஐ அலழக்கவும் . நீ ங் கள் உங் கள்
சபயலரக் சகாடுக்க சவண்டியதில் லல.
• பாதிக்கப் பட்சடாருக்கான சேலவகள் (Victim Services):
{112}குற் றத்தால் பாதிக்கப் பட்டவர்களுக் குரிய உடனடி உதவிக்காக
{113}416-808-7066 ஐ அலழக்கவும் .
• Ministry of the Attorney General Victim Support Line: {120}ஒரு தகவல் குறித்து
மற் றும் பரிந்துலர ஆசலாேகருடன் சபசுவதற் கு {121}1-888-579-2888
அல் லது 416-314-2447ஐ 24/7 அலழக்கவும் . சேலவகள் பல
சமாழிகளிலும் கிலடக்கின்றன.
• தாக்கப் பட்ட சபண்களுக்கான உதவி இலணப் பு (Assaulted Women’s
Helpline): {136}தாக்கப் பட்ட சபண்களின் உதவிக்காக {137}416-863-0511
அல் லது 1-866-863-7868 (TTY) ஐ அலழக்கவும் . சேலவகள் பல
சமாழிகளிலும் கிலடக்கின்றன.

உங் கள் ெமூகத்தில்
பாதுகாப் பு
{150}சநருப் பு, வன்முலற குற் றம் அல் லது உயிருக்கு ஆபத்தான மருத்துவ
அவேரநிலல சபான்ற அவேர நிலலமகளில் எப் சபாதும் {151}9-1-1-ஐ
அலழக்கவும் .

ெமூகப் பாதுகாப் புப் பிரிவு
(Community Safety Unit) — 416-9212323
அலனத்து வாடலகக் குடியிருப் பாளர்களும்
தங் கள் சுற் றுப் புறங் களில் பாதுகாப் பாக
இருப் பதற் கான உரிலம உலடயவர்கள் .
பின்வருவனவற் லறப் சபான்ற பிரே்ேலனகளுக்கு
நீ ங் கள் ேமூகப் பாதுகாப் புப் பிரிலவ
அலழக்கலாம் :
• ேட்டவிசராத அல் லது குற் றவியல் சேயற் பாடு
• வாகனத் தரிப் பிட மீறல் கள்
• அத்துமீறல் கள்
• அதிகப் படியான ேத்தம்
வாரத்தின் ஏழு நாட்களிலும் தினேரி 24 மணிசநரமும் , அலழப் புகளுக்குப்
பதிலளிக்க ஊழியர்கள் இருக்கின்றனர்.

ெமூகப் பாதுகாப் புப் பிரிவுக் குழு
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• விசேட கான்ஸ்டபிள் கள் என்பவர்கள் சபாலீஸ் அதிகாரிகள் அல் ல,
ஆனால் சராறன்சரா ேமூக வீட்டுவேதி சோத்து குறித்து
விோரிக்கவும் லகது சேய் யவும் அதிகாரம் உள் ளவர்கள் . அவர்கள்
நடந்து, லேக்கிளில் அல் லது கார்களில் சராந்து சேல் கிறார்கள் .
உங் கள் ேமூகத்
தில்
Toronto Community
Housing:
பாதுகாப்
பு
அவர்கள்
சிறப்
பு நிகழ்
வுகளில்
பாதுகாப் லப வழங் கலாம்
.
வழிகாட்டி 2021

பாதுகாப் பு

• பார்க்கிங் அமலாக்க அதிகாரிகளுக்கு வாகனத் தரிப் பிடப்
பகுதிகளில் சராந்து சேன்று டிக்சகட் வழங் கவும் , ேட்டவிசராதமாக
நிறுத்தப் பட்ட வாகனங் கலள இழுத்துே் சேல் லவும் அதிகாரம்
உண்டு.
• ேமூகப் பாதுகாப் பு ஆசலாேகர்கள் வாடலகக்
குடியிருப் பாளர்களுக்கான பாதுகாப் புத் திட்டங் கலள வழங் க
உதவுவசதாடு, ேமூகத் சதாடர்புபடுதலலயும் சேய் கிறார்கள் .
• சேய் தி அனுப் பும் லமயம் உங் கள் அலழப் புகளுக்குப்
பதிலளிக்கின்றது, சரடிசயா அலலவரிலேகலளக் கண்காணித்து
அதிகாரிகளின் நிலலலமகலளக் கண்காணிப் பதன் மூலம்
அதிகாரிகலளப் பாதுகாப் பாக லவத்திருக்கின்றது.
அதிகாரிகளுக்குத் சதலவப் படும் சபாது அவர்களுக்குத் சதலவயான
உதவி அனுப் பப் படுவலத உறுதி சேய் ய அவர்கள் அவேரகால
முதனிலலப் பதிலளிப் பாளர்களுடன் சவலல சேய் கிறார்கள் .
ேமூகப் பாதுகாப் பு பிரிவானது, சராறன்சரா சபாலீஸ் சேலவ சபான்ற பிற
ேட்ட அமுலாக்க நிறுவனங் களுடன் சநருக்கமாகே் சேயற் படுகிறது.
அவர்கள் கூட்டு சராந்து, சிறப் பு திட்டங் களில் பங் சகற் றல் மற் றும் தீவிர
குற் ற விோரலணகளுக்கு உதவுதல் ஆகியவற் லறே் சேய் கின்றனர்.

நீ ங் கள் அயைக்குே் மபாது என்ன நடக்குே்
உங் களுக்கு என்ன சதலவ என்பலத அறியே் சேய் தி அனுப் புநர் ஒருவர்
சகள் விகலளக் சகட்பார். இந்தக் சகள் விகளில் பின்வருவன உள் ளடங் கும் :
• உங் கள் சபயர், முகவரி மற் றும் சதாடர்பு எண் (இந்தத் தகவலல
நீ ங் கள் சகாடுக்க சவண்டியதில் லல, ஆனால் ஒரு ேம் பவத்திற் கு
அலதத் தீர்க்க பின்சதாடர்தல் சதலவப் பட்டால் , ேமூகப் பாதுகாப் புப்
பிரிவு ஊழியர்கள் உங் கலளத் சதாடர்பு சகாள் ள முடியாவிட்டால்
இது ஒரு பிரே்ேலனயாக இருக்கலாம் )
• நீ ங் கள் தற் சபாது எங் சக இருக்கிறீர்கள் மற் றும் உதவி சதலவப் படும்
இடம்
• யார் ேம் பந்தப் பட்டிருக்கிறார்கள் (நீ ங் கள் ேம் பந்தப் பட்டவராக
மற் றும் ஊனமுற் றவராக இருந்தால் , பிரத்திசயக உதவி
சதலவப் படலாம் என்பலதே் சேய் தி அனுப் புபவருக்குத்
சதரியப் படுத்தவும் )
• யாராவது காயமலடந்தால்

மக்கள் அல் லது சோத்துக்கள் ஆபத்தில் இருக்கும் அவேரநிலல பற் றி
நீ ங் கள் அலழத்தால் , சேய் தி அனுப் புபவர் உடனடியாக சராறன்சரா
அவேர சேலவகலளத் சதாடர்பு சகாள் ளும் படி சகட்பார், இதனால் என்ன
நடந்தது என்பது பற் றிய உங் கள் முதலாவது தரலவ அவர்களுக்கு வழங் க
முடியும் . சேய் தி அனுப் புபவர்கள் பின்னர் அவேர சேலவகலளப்
பின்சதாடர்ந்து, விசேட காவலர்கலள ேம் பவ இடத்திற் கு அனுப் புவார்கள் .
அந்த நிலலலமக்கு ஒரு விசேட காவலர் உடனடியாக வரத்
சதலவயில் லல என்றால் , சேய் தி அனுப் புபவர்கள் உங் கள் தகவல் கலள
அவர்களுக்குக் சகாடுப் பார்கள் . பின்னர் உங் கள் கரிேலனகலளப்
பின்சதாடரத் தள பணியாளர்கள் மற் றும் சராறன்சரா காவற் துலறயுடன்
(சதலவப் பட்டால் ) விசேட காவலர்கள் இலணந்து சேயற் படுவார்கள் .
நீ ங் கள் ேம் பவ எண் ஒன்லறக் குறித்து சேய் தி அனுப் புபவரிடம் அல் லது
விசேட காவலரிடம் சகட்கலாம் . ஒரு ேம் பவம் பற் றி முலறயிடும் சபாது
நீ ங் கள் முற் றிலும் அநாமசதயமாக இருக்க விரும் பினால் , Crime Stoppers ஐ
416-222-8477 என்ற எண்ணில் நீ ங் கள் சதாடர்பு சகாள் ள சவண்டும் .

உங் களால் றெை் ைக்கூடிைது என்ன
எமது பல ேமூகங் களிலும் உள் ள வாடலகக் குடியிருப் பாளர்கள்
ஒருவலரசயாருவர் விோரிக்க முலறோரா "நண்பர் அலமப் புகள் "
அல் லது ேமூகக் கூடுலககலளக் சகாண்டுள் ளனர். எனினும் நீ ங் கள் ஒரு
பாதுகாப் பு அல் லது பாதுகாப் புப் பிரே்சிலன பற் றி கவலலப் பட்டால் ,
Toronto Community Housingஇல் யாரிடமாவது சோல் லவும் . அது தளத்திலுள் ள
ஊழியர்கள் , லமயப் பணியாளர்கள் அல் லது ேமூகப் பாதுகாப் புப்
பிரிவாக இருக்கலாம் .

கண்காணிப் புக் கேராக்கள்
Toronto Community Housing எமது அலனத்து
சோத்துக்களிலும் வீடிசயாக் கண்காணிப் புக்
கமராக்கலளப் பயன்படுத்துகின்றது. ஒரு குற் றம்
குறித்து அறிவிக்கப் பட்ட பின்னர் விோரலணக்கு
அலவ உதவுகின்றன. குற் றே் சேயல் கலளத்
தடுக்கக் கமராக்களும் உதவுகின்றன.
வாடலகக் குடியிருப் பாளர்களுக்குத்
தனியுரிலமலய நியாயமான அளவில்
எதிர்பார்க்கும் உரிலம உண்டு. பாதுகாப் புத் சதலவகளுடன் நாம் அலதே்

ேமப் படுத்த சவண்டும் . நாங் கள் சராறன்சராவின் சபாது இடங் களில்
கமராக்கலள லவக்கின்சறாம்

Toronto Community Housing: பாதுகாப் பு
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உங் கள் ேமூகத்தில்
பாதுகாப் பு
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ேமூக வீட்டுே் சோத்து. வாடலகக் குடியிருப் பாளர்கள் , ஊழியர்கள்
மற் றும் சபாதுமக்கள் தனியுரிலமலய நியாயமாக எதிர்பார்க்க
சவண்டிய இடத்தில் நாம் அவற் லற லவப் பதில் லல. உதாரணமாக, ஒரு
குடியிருப் பின் திறந்த கதவு வழியாக உள் சள பார்ப்பதற் கு அல் லது
கழிவலறகள் அல் லது உலட மாற் றும் அலறகளில் நாம் கமராக்கலள
லவப் பதில் லல.
அங் கீகரிக்கப் பட்ட ஊழியர்கள் மட்டுசம வீடிசயாக் கண்காணிப் புப்
பதிவுகலள அணுக முடியும் . சராறன்சரா சபாலீஸ்
ஒரு குற் றத்லத விோரிக்க வீடிசயாப் பதிவுகள் சதலவப் பட்டால் சேலவப்
பிரிவு அதிகாரப் பூர்வ சகாரிக்லகலயே் சேய் ய சவண்டும் .
எமது சகாள் லககளில் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள மிகக் குலறந்த தக்கலவப் புக்
காலத்திற் குப் பிறகு கணினி தானாகசவ வீடிசயாப் பதிவுகலள
நீ க்குகின்றது. விோரலண ஒன்றுக்கு அல் லது பிற ேட்ட விடயங் களுக்குத்
சதலவ என்று நாம் ேட்டப் பூர்வமாகக் சகாரப் பட்டால் மட்டுசம பதிவுகள்
நீ ண்ட காலத்திற் கு லவக்கப் படும் , ஆனால் பதிவுகள் நீ க்கப் படுவதற் கு
முன்பு எங் களுக்கு அறிவிக்கப் பட சவண்டும் .

உங் களால் றெை் ைக்கூடிைது என்ன
எமது கமராக்கள் எப் சபாதும் கண்காணிக்கப் படுவதில் லல. உங் கள்
கட்டிடத்திலும் அலதே் சுற் றிலும் நடந்த எந்தசவாரு குற் றத்லதயும்
அல் லது ேம் பவத்லதயும் நீ ங் கள் விலரவில் முலறயிடுவது முக்கியம் ,
இதனால் ஊழியர்கள் வீடிசயா பதிவுகலளே் ேரிபார்த்து அது பதிவு
சேய் யப் பட்டதா என்று பார்க்க முடியும் .
{186}{187}torontohousing.ca/CCTV-policy-இல் வீடிசயாக் கண்காணிப் புக்
காட்சிகலள எவ் வாறு பயன்படுத்துவது, லவத்திருப் பது, சேமிப் பது
மற் றும் அகற் றுவது என்பது பற் றி சமலும் அறியவும் .

ெமூக விமராத நடவடிக்யக
ேமூக விசராத நடத்லதயானது வாடலகக் குடியிருப் புே் ேட்டம் (Residential
Tenancies Act) மற் றும் எமது சகாள் லககளுக்கு எதிரானது. ேமூக விசராத
நடத்லதக்கான சில உதாரணங் கள் இசதா:
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• சபாலதப் சபாருள் கடத்தல் சபான்ற எந்த
ேட்டவிசராத சேயலும்
• நாேம் - சவண்டுசமன்சற சோத்துக்கலள
சேதப் படுத்துதல்
• குடிசபாலத அல் லது சபாதுமக்கள்
மத்தியில் முலறயற் ற விதத்தில் நடந்து
சகாள் ளல்
• அத்துமீறி நுலழதல் அல் லது அலலந்து
திரிதல்
• அனுமதிக்கப் படாத இடங் களில்
புலகத்தல்
• கட்டிடங் கள் மீது ஏறுதல் , பட்டாசு சகாளுத்துதல் , தீ லவத்தல்
சபான்ற பாதுகாப் பற் ற சேயல் கள்
• ேந்சதகத்திற் கிடமான நடத்லத, அதாவது ஒரு நபரின் வீட்டிற் கு
அருகில் பதுங் குதல் அல் லது கார்க் கண்ணாடிகலளப் பார்த்தல்
சபான்றலவ
• எந்தக் காரணமும் இல் லாமல் தீ அலாரத்லத நிறுத்துதல்
• மிகவும் ேத்தமிட்டபடி இருத்தல்
• குப் லபகலளத் தவறான இடத்தில் சகாட்டுதல்
• பிற வாடலகக் குடியிருப் பாளர்கலளத் துன்புறுத்தல் சபான்ற
சீர்குலலக்கும் அல் லது தவறான நடத்லத

என்ன நடக்கக்கூடுே்
Toronto Community Housing பணியாளர்கள் வாடலகக்
குடியிருப் பாளர்களுடன் சேர்ந்து ேமூக விசராத சேயல் கலள நிவர்த்தி
சேய் து சதலவயான ஆதரலவ வழங் குவார்கள் . இருப் பினும் , அவர்கள்
என்ன சேய் கிறார்கள் என்பலதப் சபாறுத்து, ேமூக விசராத வழியில்
நடந்து சகாள் ளும் வாடலகக் குடியிருப் பாளர்கள் :
• வாய் சமாழி அல் லது எழுத்துப் பூர்வ எே்ேரிக்லககலளப் சபறுவர்
• வீட்டு உரிலமயாளர் மற் றும் வாடலகதாரர் ேலபயில் (Landlord and
Tenant Board) "தக்க காரணத்துக்காக சவளிசயற் றப் படலல"
எதிர்சகாள் வர்
• லகது சேய் யப் படலாம் அல் லது குற் றம் ோட்டப் படலாம் மற் றும்
நீ திமன்றத்தில் ஆஜராக சவண்டி சநரிடலாம்

தக்க காரணத்திற் காக றவளிமைற் றப் படல் என்றால்
என்ன?
ேட்டம் மற் றும் காரணத்திற் கான எமது சவளிசயற் றல் சகாள் லகயின்
கீழ் , ேமூக விசராத நடத்லதயானது சவளிசயற் றல் ஒன்றுக்கு
அடிப் பலடயாக அலமயலாம் . எவராவது இலதே் சேய் தால்
சவளிசயற் றலுக்கு வழிவகுக்கும் எனக் கருதப் படும் ேமூக விசராத
நடத்லதக்கான உதாரணங் கள் பின்வருமாறு:
• மற் சறாரு வாடலகக் குடியிருப் பாளரின் ேமாதானமாகவும்
அலமதியாகவும் தங் கள் வீட்டில் நிம் மதியாக இருப் பதற் கான
நியாயமான உரிலமலயக் கணிேமான அளவில் பாதித்தல்
• சவண்டுசமன்சற சோத்துக்கலளே் சேதப் படுத்தல்
• ஆயுதங் கலளப் பயன்படுத்தல் அல் லது சபாலதப் சபாருள்
லகயாள் தல் சபான்ற ேட்டவிசராத சேயல் கலளே் சேய் தல்
• பாதுகாப் பற் ற விடயங் கலளே் சேய் தல் அல் லது மற் றவர்கலளப்
பாதுகாப் பற் றதாக ஆக்குதல்
உங் களுடன் வசிக்கும் மற் றும் உங் கள் விருந்தினர்கள் அல் லது
பார்லவயாளர்களின் நடத்லதக்கு நீ ங் கள் சபாறுப் பு. சவளிசயற் றலுக்குக்
காரணமான விடயங் கலள அவர்கள் சேய் தால் , உங் கள் முழு
வீட்டாலரயும் சவளிசயற் ற Toronto Community Housing விண்ணப் பிக்கலாம் .

உங் களால் றெை் ைக்கூடிைது என்ன
• ேமூக விசராதே் சேயல் கள் குறித்து முலறயிடே் ேமூகப் பாதுகாப் புப்
பிரிலவ 416-921-2323 என்ற எண்ணில் அலழக்கவும்
• காரண சவளிசயற் றல் களுக்கான சகாள் லக பற் றி சமலும் அறிய

{204}torontohousing.ca/evictions-for-cause-policy{205}-ஐப் பார்லவயிடவும்
• பார்லவயாளர் மற் றும் விருந்தினர் சகாள் லக பற் றி சமலும் அறிய
torontohousing.ca/guest-policy ஐப் பார்லவயிடவும்

குடியிருப் யபக்
யகைகப் படுத்துதல்
உங் கலளப் பாதுகாப் பற் றதாக உணர
லவக்கும் மக்கள் உங் கள் வீட்டில்
தங் கும் சபாது ஒரு யூனிட் லகயகப் படுத்தல்
நடக்கின்றது. நீ ங் கள் உடல் ரீதியாகசவா
அல் லது உள ரீதியாகசவா பயப் படலாம்
அல் லது உங் கள் பணத்திற் காக நீ ங் கள்
பயப் படலாம் .
சதலவயற் ற நபர்கள் அவர்களுடன் நட்புக் சகாள் வதன் மூலம் அல் லது
அவர்கலளப் பயமுறுத்துவதற் காகக் சகாடுலமயான தந்திரங் கலளப்
பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு வாடலகதாரரின் குடியிருப் புப் பிரிலவ
அணுகலாம் . அவர்கள் ஒரு குடும் ப உறுப் பினராக கூட இருக்கலாம் .

உங் களால் றெை் ைக்கூடிைது என்ன
அந்த நிலலலம அறிவிக்கப் பட்டால் சதலவயற் ற நபராகிய ஒருவலர
மட்டுசம Toronto Community Housing நீ க்க முடியும் . ஒரு குடியிருப் புப் பிரிவு
லகயகப் படுத்துதலினால் பாதிக்கப் பட்டவராக இருப் பது பயமாக
இருக்கிறது என்பலத நாம் புரிந்துசகாள் கிசறாம் , ஆனால் நீ ங் கள் உதவி
சபற அலத முலறயிடுவது அவசியம் . ஒரு யூனிட் லகயகப் படுத்தலானது,
பின்னர் சபரிய பிரே்சிலனகளுக்கு வழிவகுக்கும் . யூனிட்டில் என்ன
நடக்கிறது என்பலதப் சபாறுத்து, லகயகப் படுத்துதலலக் குறித்து
முலறயிடாத வாடலகதாரர்கள் கிரிமினல் குற் றே்ோட்டுகள் ,
சவளிசயற் றல் அல் லது காரணம் அல் லது இரண்லடயுசம ேந்திக்க
சநரிடும் . உங் கள் வீட்லட இழக்கும் அபாயம் சவண்டாம் .
உங் கள் குடியிருப் பு லகயகப் படுத்தப் பட்டதாக நீ ங் கள்
சதரிவிக்கும் சபாது,நிலலலம தீர்க்கப் படும் சபாது நாங் கள்
ஆசராக்கியத்லதே் சீரலமத்தல் மற் றும் பிற வலகயான ஆதரலவ
வழங் குசவாம் .
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உங் கள் கட்டிடத்தில் ஒரு யூனிட் லகயகப் படுத்தல் நடப் பதாக நீ ங் கள்
ேந்சதகித்தால் , அலதயும் சதரிவிக்க சவண்டும் . குடியிருப் பு
லகயகப் படுத்துதல் கள் குறித்து முலறயிடலாம் :
• {217}{218}416-921-2323-இல் ேமூகப் பாதுகாப் புப் பிரிவுக்கு
• உங் கள் உள் ளூர் சராறன்சரா சபாலீஸ் சேலவப் பிரிவு
• Crime Stoppers 416-222-8477 (TIPS)

அைலகத்தில் குற் றங் கயளத் தடுத்தல்
சுற் றுெ்சூைல் வடிவயேப் பு
சபரிய திருத்தங் கள் அல் லது
மறுவடிவலமப் லப Toronto Community
Housingசேய் யும் சபாது, குற் றவியல் அல் லது
ேமூக விசராத நடவடிக்லககலள
சமற் சகாள் வது கடினமாக இருக்கும் வலகயில் ,
சுற் றுப் புறங் கள் மற் றும் கட்டிடங் கலள
வடிவலமப் பதற் கான வழிகலள நாங் கள்
சதடுகின்சறாம் .
உதாரணமாக, ேமூகங் கள் சதாடர்புக்கு
மூடப் படாமல் சதரு- ரீதியாக இலணக்கப் பட்டுள் ளலத நாம் உறுதி
சேய் கின்சறாம் . அவர்கள் சுற் றியுள் ள அயற் பகுதிகலள ஒன்றுக்கு
சமற் பட்ட இடங் களிலிருந்து அணுகக்கூடியதாக இருக்க சவண்டும் .
நலடபாலதகள் , வீதிகள் மற் றும் வாகனத் தரிப் பிடப் பகுதிகள் நன்கு
சவளிே்ேமாக இருப் பலத நாம் உறுதி சேய் கின்சறாம் . நாங் கள்
கட்டும் சபாது, ஜன்னல் களும் பால் கனிகளும் நலடபாலதகலளயும்
வாகனத் தரிப் பிடங் கலளயும் கவனிக்காத வண்ணம் இருப் பலத
உறுதிசேய் கின்சறாம் .

உங் களால் றெை் ைக்கூடிைது என்ன
புதர்கலள விட்டு விலகி நல் ல சவளிே்ேம் உள் ள இடங் களில்
அலமக்கப் பட்டுள் ள பாலதகளில் நடக்கவும் . உலடந்த அல் லது எரிந்து
சபான ஒளிராத மின் விளக்குகள் பற் றி உங் கள் கட்டிடக்
கண்காணிப் பாளர் அல் லது வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு லமயத்திற் குத்
சதரிவிக்கவும் .
நீ ங் கள் நிலர மலன ஒன்றில் வசித்தால் , உங் கள் சவளிப் புற விளக்லக
இரவில் ஒளிர விடவும் . பாதோரிகளுக்கு ேமூக விசராதே் சேயல் கலளப்

பார்க்கவும் தடுக்கவும் இது உதவுகின்றது. நீ ங் கள் ஆற் றல் திறன்
சகாண்ட மின்குமிழ் கலளப் பயன்படுத்தலாம் , அது உங் கள் மின்
கட்டணத்தில் சபரிய தாக்கத்லத ஏற் படுத்தாது.

உங் கள் கட்டிடே் அல் லது நியர ேயனயில்
குற் றங் கயளத் தடுத்தல்
உங் களால் றெை் ைக்கூடிைது என்ன
• உங் கள் வீட்டின் அலனத்துக்
கதவுகலளயும் தாழிட்டுப் பூட்டி
லவக்கவும் .
• உங் கள் யூனிட் அல் லது நிலரமலன,
நிலத்தளத்தில் இருந்தால் உங் கள்
ஜன்னல் கள் மற் றும் கதவுகள் எப் சபாதும்
பூட்டப் பட்டுப் பாதுகாப் பாக இருப் பலத
உறுதிப் படுத்திக் சகாள் ளவும் .
• கதவுகலளத் திறப் பலத அல் லது
நலடபாலதகள் மற் றும்
படிக்கட்டுகலளத் தலட சேய் யக்கூடாது. இது வாடலக ஒப் பந்தம்
மற் றும் தீ விதிமுலறகள் (Fire Code) மீறலாகும் .
• மின் உயர்த்திகளில் ஏறுவதற் கு முன்னர் அதன் உட்புறத்லதப்
பார்லவயிடவும் . நீ ங் கள் ேங் கடமாக உணர்ந்தால் ,
அடுத்ததற் காகக் காத்திருக்கவும் .
• இண்டர்காமில் அலழக்கும் நபலர நீ ங் கள் கட்டிடத்திற் குள்
அனுமதிப் பதற் கு முன்பு உங் களுக்குத் சதரியுமா என்பலத
உறுதிப் படுத்திக் சகாள் ளவும் .
• பழுதுபார்க்கும் நபர்கள் சபான்ற அலனத்து
விற் பலனயாளர்கலளயும் உங் கள் வீட்டிற் குள் அனுமதிப் பதற் கு
முன்பு ேரியான அலடயாளத்லதக் காட்டும் படி சகட்கவும் .
அவேரப் பராமரிப் புக்காக அன்றிப் , பராமரிப் பாளர் உங் கள்
யூனிட்டுக்கு வருவதற் கு முன்பு குலறந்தபட்ேம் 24 மணிசநர
நுலழவு அறிவிப் லபப் சபறுவீர்கள் .
• உங் களுடன் வசிக்காத எவருக்கும் உங் கள் யூனிட் மாற் றுே் ோவி
அல் லது ஃசபாப் கலளக் சகாடுக்க சவண்டாம் .
• உங் கள் ோவி அல் லது ஃசபாப் லப இழந்தால் , உடசன உங் கள்
கட்டிடக் கண்காணிப் பாளரிடம் சோல் லவும் அல் லது பணி
சநரத்திற் குப் பின்னராக இருந்தால் வாடிக்லகயாளர்
• பராமரிப் பு லமயத்லத அலழக்கவும்

• ஒரு முன்னறிவிப் பாக, நீ ங் கள் நீ ண்ட காலத்திற் கு சவளியில்
இருக்கப் சபாகிறீர்கள் என்பலத உங் கள் கண்காணிப் பாளருக்கு
அறிவிக்கவும் . கட்டிடத்தில் ஒரு அவேரநிலல ஏற் பட்டால் , அவர்கள்
அலனத்து வாடலகதாரர்கலளயும் கணக்கிட சவண்டும் .
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வாகனத் தரிப் பிடப்
பகுதிகளில் குற் றங் கயளத்
தடுத்தல்
உங் களால் றெை் ைக்கூடிைது என்ன
• உங் கள் காருக்கு நடந்து சேல் லும் சபாது
எே்ேரிக்லகயாக இருக்கவும் .
உங் கலளே் சுற் றிலும் என்ன நடக்கிறது
என்று பார்க்கவும் மற் றும்
கவனிக்கவும் .
• அந்நியர் ஒருவர் உங் கலளப்
பின்சதாடர்வலத நீ ங் கள் கண்டால் , அலதப் பாதுகாப் புடன்
லகயாளவும் . ேமூகப் பாதுகாப் புப் பிரிவு அல் லது தளத்தின்
ஊழியர்களுக்கு உங் கள் கரிேலனலயத் சதரிவிக்கவும் .
இயலுமானால் உங் கள் யூனிட்டுக்குத் திரும் பிே் சேன்று பின்னர்
மறுபடி வரவும் .
• உங் கள் காலர எப் சபாதும் பூட்டி லவக்கவும் , சபறுமதியான
சபாருட்கலள அதில் லவக்க சவண்டாம் .
• வாகனத் தரிப் பிடப் பகுதிகளில் நல் ல சவளிே்ேம் இருப் பலத நாம்
உறுதி சேய் கின்சறாம் . நீ ங் கள் சவளிே்ேம் பற் றிக்
கவலலப் பட்டால் அல் லது உலடந்த அல் லது ஒளிராத மின்குமிழ்
பற் றித் சதரிவிக்க விரும் பினால் , வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு
லமயத்லதத் சதாடர்பு சகாள் ளவும் .
• உங் கள் லேக்கிலளக் காவற் துலறயில் பதிவு சேய் யவும் . அதற் கு
வரிலே எண் இல் லலசயன்றால் , அதில் ஒரு எண்லணப்
சபாறிக்கவும் . இதனால் உங் கள் லேக்கிள் திருடப் பட்டால்
அலடயாளம் காண முடியும் .
• சவட்டசவா உலடக்கசவா முடியாத பூட்டு ஒன்றினால் உங் கள்
லேக்கிலளப் பூட்டி லவக்கவும் . லேக்கிளுக்கான தரிப் பிடங் கள்
பல ேமூகங் களில் உள் ளன. நல் ல தரமான பூட்லடப்
பயன்படுத்தவும் .
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ஜன்னற் பாதுகாப் பு
Toronto Community Housing அடுக்குமாடிக்
கட்டிடங் களில் , உங் கள் பாதுகாப் புக்காக
ஜன்னல் கள் வடிவலமக்கப் பட்டுள் ளன.
ஜன்னல் திலரகள் உங் கள் யூனிட்டுக்குள்
பூே்சிகள் வரவிடாது தடுக்கின்றன. ஆனால்
பிள் லளகள் அல் லது சேல் லப் பிராணிகள்
அவற் றினூடாக விழுவலதத் தடுக்குமளவுக்கு
அலவ வலிலமயானலவ அல் ல.
ஜன்னல் பூட்டுகள் புதிய காற் று உள் சள
வருவதற் காக நான்கு அங் குலங் கள் (10 சேன்டிமீட்டர்) திறக்க
அனுமதிக்கும் அசத சவலளயில் , உங் கலளப் பாதுகாப் பாக
லவத்திருக்கின்றன.

ஜன்னற் திருத்தங் களுக்கு ைாயர அயைக்க மவண்டுே்
திருத்தப் பட சவண்டிய ஜன்னல் பூட்டுகள் அல் லது திலரகலளப் பற் றி
உங் கள் கண்காணிப் பாளருக்குத் சதரியப் படுத்தவும் . {252}நீ ங் கள்
வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு லமயத்லதயும் {253}help@torontohousing.ca
{258}அல் லது {259}416-981-5500-இல் சதாடர்பு சகாள் ளலாம் . பூட்டுகள்
அல் லது திலரகலள ஒருசபாதும் சேதப் படுத்த சவண்டாம் அல் லது
அவற் லற நீ ங் கசள ேரிப் படுத்த முயற் சிக்க சவண்டாம் . நீ ங் கள்
சவண்டுசமன்சற ஒரு பூட்டு அல் லது திலரலயே் சேதப் படுத்தினால் ,
திருத்துவதற் காகக் கட்டணம் வசூலிக்கப் படலாம் . இது உங் கள்
சவளிசயற் றலுக்கும் வழிவகுக்கும் .

பால் கனிப் பாதுகாப் பு
உங் கள் குடியிருப் பில் ஒரு பால் கனி
இருந்தால் , அலத மகிழ் ேசி
் யுடன்
அனுபவிக்கவும் . ஆனால் விதிமுலறகலள
நிலனவிற் சகாள் ளவும் . அலவ உங் கள்
பாதுகாப் புக்காகசவ.
பால் கனிலயே் சேமிப் பிற் காகப் பயன்படுத்த
மவண்டாே் அல் லது சமலதிக அலற ஒன்லற
உருவாக்குவதற் காக அலத மூட சவண்டாம் .
இது தீ விபத்லத ஏற் படுத்தும் மற் றும் உங் கள் குத்தலகலய மீறுகிறது.
உங் கள் பால் கனியில் எலதயும் தூக்கி எறிய மவண்டாே் . அதில் சிகசரட்
துண்டுகளும் அடங் கும் . ஒரு உறுதியான ோம் பற் கிண்ணத்லதப்
பயன்படுத்திப் , புலகக்கும் சபாருட்கள் அலனத்தும் அதனுள் இருப் பலத
உறுதி சேய் யவும் .
பால் கனியில் கம் பள விரிப் புப் சபாட மவண்டாே் . மற் ற அபாயங் களுடன்,
ஈரமான தலரவிரிப் புகள் கான்கிரீடல
் ட சேதப் படுத்தும் .
பால் கனியில் ேலமக்கசவா அல் லது பார்பிக்யூ சேய் யசவா மவண்டாே் .
இது தீ விபத்லத ஏற் படுத்தும் மற் றும் உங் கள் குத்தலகலய மீறுகிறது.

பால் கனியைப் பழுதுபார்க்க ைாயர அயைக்க
மவண்டுே்
{279}வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு லமயத்லத {280}416-981-5500 இல்
அலழக்கவும் .

மின் தயடகள்
மின் தயட குறித்து ைாயர அயைக்க மவண்டுே்
உங் கள் சதருவில் மின்ோரம் தலடபட்டிருந்தால் அல் லது கீசழ விழுந்த
மின்கம் பிகலளக் கண்டால் , Toronto Hydroலவ அலழக்கவும்
416-542-8000.
{291}மின்தலட உங் கள் வீட்டில் மட்டுசம இருந்தால் (உங் கள் யூனிட்டில்
விளக்குகள் அலணந்துள் ளன, ஆனால் சவளிப் பாலதயில் விளக்குகள்
Toronto Community Housing: பாதுகாப் பு
வழிகாட்டி 2021

உங் கள் ேமூகத்தில்
பாதுகாப் பு
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சவலல சேய் கின்றன), வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு லமயத்லத {292}416981-5500 என்ற எண்ணில் அலழக்கவும் .

மின் தயடக்குத் தைாராகுதல்
• பல ஒளிரும் லகவிளக்குகள் மற் றும்
சமலதிகமான பற் றரிகலளே்
சேகரித்து லவக்கவும் .
• சேல் சபான்கள் மற் றும் பிற
ோதனங் கலள முழுலமயாக
மின்ேக்தியினல் நிரப் பி லவத்திருக்க
முயற் சிக்கவும் .
• சகாள் கலனில் அலடக்கப் பட்ட மற் றும்
உலர் உணவுகலளக் லகயிருப் பில்
லவத்திருக்கவும் . காலாவதித் திகதிகலளத் தவறாமல்
பரிசோதிக்கவும் .
• உங் களுக்கு இயலாலம இருந்தால் , சுய-அலடயாளே்
சேயற் பாட்டில் பங் சகற் று, அவேரத் சதாடர்பு மற் றும் விசேட
உதவிக்கான தகவற் படிவத்லத நிரப் பவும் . இந்தே்
சேயன்முலறயானது, அணுகலுக்கான தலடகலளக் சகாண்ட
வாடலகதாரர்கள் தங் கலள ரகசியமாக அலடயாளம் காட்ட
அனுமதிக்கின்றது

16

சவளிசயற் ற உதவி அல் லது ஆசராக்கியே் சோதலனகள் மூலம்
அவேரகாலத்தில் அவர்கள் பாதுகாப் பாக இருப் பலத Toronto
Community Housing உறுதிசேய் கின்றது.
▪ பக்கம் 21 இல் சுய-அலடயாளே் சேயன்முலற பற் றி சமலும்
அறியவும்
• குளிர்ோதனப் சபட்டியில் இருக்க சவண்டிய மருந்துகலள நீ ங் கள்
உட் சகாள் வதானால் , அலதக் குளிராக லவத்திருக்க ஒரு
திட்டத்லத உருவாக்கவும் .
• மின் சிக்கல் கள் குறித்து அது ஏற் பட்டவுடசனசய தள
ஊழியர்களிடம் அல் லது வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு
லமயத்துக்குத் சதரியப் படுத்தவும் .

மின் தயட ஏற் பட்டால் என்ன றெை் வது
மின்ோரம் நிறுத்தப் படும் சபாது கட்டிடங் களில் உள் ள அவேர விளக்குகள்
மற் றும் அவேர சவளிசயற் றத்துக்கான அறிகுறிகள் தானாகசவ
இயக்கப் படும் அல் லது ஒளிரும் .
வழக்கமான வணிக சநரங் களில் , ஊழியர்கள் என்ன சேய் ய சவண்டும்
என்று சோல் வார்கள் . மூன்று மணி சநரத்திற் கு சமல் மின்ோரம்
சேயலிழந்தால் , ஊழியர்கள் யூனிட்டுக்கு வந்து அறிவிப் புகலளத்
சதரிவிப் பார்கள் . அவர்கள் உங் களுக்குத் தகவல் அளித்து உங் கள்
சதலவகலளே் ேரிபார்ப்பார்கள் .
• உங் களுக்கு இயலாலம மற் றும் உடனடி உதவி சதலவப் பட்டால் ,
வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு லமயம் அல் லது தள ஊழியர்களுக்கு
உடனடியாகத் சதரியப் படுத்தவும் .
• நீ ங் கள் ேலமக்கிறீர்கள் என்றால் , அடுப் லப நிறுத்தவும் . மின்ோரம்
மீண்டும் வரும் சபாது ஏற் படும் அதிகளவு மின்ேக்திலயத்
தவிர்ப்பதற் காக உபகரணங் கள் மற் றும் மின்னணுவியற்
ோதனங் களின் மின்சதாடர்லபத் துண்டிக்கவும் . ஒரு விளக்லக
இலணத்து லவத்தபடி, மின்ோரம் மீண்டும் சேயற் படுகின்றதா
என்பலத நீ ங் கள் சோதிக்கலாம் .
• உங் களால் முடிந்தளவு சநரம் வலர உணலவக் குளிர்லமயாக
லவக்க உங் கள் குளிர்ோதனப் சபட்டியின் கதலவ மூடி
லவக்கவும் .
• சமழுகுவர்த்திகளுக்குப் பதிலாக ஒளிரும் லக விளக்குகலளப்
பயன்படுத்தவும் . நீ ங் கள் சமழுகுவர்த்திலயப் பயன்படுத்த
சவண்டுமானால் , அவற் லறக் கவனிக்காமல் விட்டுவிட
சவண்டாம் . பிள் லளகள் அல் லது சேல் லப் பிராணிகளிடமிருந்து
அவற் லற விலக்கி லவக்கவும் , தீப் பிடிக்கக்கூடிய எதலனயும்

குலறந்தது ஒரு அடி (30 சேன்டிமீட்டர்) தூரத்தில் தள் ளி
லவக்கவும் .

எெ்ெரிக்யக:
புசராப் சபன் சவப் பமூட்டிகள் , பார்பிக்யூக்கள் அல் லது வாயு மூலம்
இயங் கும் சஜனசரட்டர்கள் -ஆகியவற் லறக் சகாண்டு உட்புறங் களில்
அல் லது பால் கனிகளில் ஒருசபாதும் சூசடற் ற சவண்டாம் . நீ ங் கள்
பார்க்கசவா அல் லது மணக்கசவா முடியாத சகாடிய கார்பன்
சமானக்லேடு எனும் நே்சு வாயுலவ அலவ சவளிவிடுகின்றன.
சேயலிழப் புகள் குறித்த புதிய தகவல் கலளப் சபற torontohydro.com {310}
அல் லது {311}416-542-8000-இல் Toronto Hydro ஐத் சதாடர்பு சகாள் ளவும் .

றவளிமைற் றல்
கட்டிடத்தின் மின்ோர அலமப் பில் சேதம் ஏற் பட்டால் , உங் கலள
சவளிசயறும் படி பணியாளர்கள் சகட்கலாம் .
ஏதாவது அத்தியாவசிய மருந்துகள் , முக்கிய ஆவணங் கள் , பணம் மற் றும்
அலடயாளத்லத உங் களுடன் சகாண்டு சேல் லவும்
இடமாற் றம் மற் றும் மீள நுலழவதற் குப் பணியாளர்கள் உங் களுக்கு
உதவுவார்கள் திரும் புவது பாதுகாப் பானது என்று
Toronto Community Housing அறிவிக்கும் வலர உங் கள் வீட்டிற் குள் நுலழய
சவண்டாம்

மின்ொரே் மீண்டுே் வருே் மபாது
பழுதலடவதற் குே் ோத்தியமான ேகல உணலவயும் பரிசோதிக்கவும் .
ேந்சதகம் இருந்தால் , அலத சவளிசய எறிந்து விடவும் . மின்தலடயின்
சபாது இழந்து சபான உணலவ வாங் குவதற் கு சராறன்சரா ேமூக
வீட்டுவேதி பணம் சேலுத்தாது.
Toronto Community Housing மின்ோர அலமப் பில் ஏதாவது சேதம் உள் ளதா
என்பலத மதிப் பீடு சேய் து திருத்தப் பணிலயத் சதாடங் கும் . அதன்
முன்சனற் றம் பற் றி அவர்கள் உங் களுக்கு அறிவிப் பார்கள் .

நீ ர்ெ ் மெதே் ேற் றுே் றவள் ளப் றபருக்கு
அதிக மலழ அல் லது தண்ணீர ்க் குழாய் ப் பிரே்ேலனகள் உங் கள் கட்டிடம்
அல்Toronto
லதுCommunity
யூனிட்Housing:
டுக்கு
நீ ர்ே் சேதத்
லத ஏற் படுத்தும் . முன
பில்ன்றி 1
உங்் னறிவிப்
கள் ேமூகத்தி
பாதுகாப்
பு
வழிகாட்டி 2021
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திடீர் சவள் ளப் சபருக்கு ஏற் படலாம் . கனமலழயால் ோக்கலடகள்
பின்சனாக்கிப் பாயக்கூடும் .

உங் களால் றெை் ைக்கூடிைது என்ன
தண்ணீர ்க் குழாய் ப் பிரே்சிலனகள் அல் லது
கூலரப் பகுதியில் கசிவுகள் ஏற் பட்டால்
உடனடியாகத் தள ஊழியர்களிடம் அல் லது
வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு லமயத்துக்குத்
சதரியப் படுத்தினால் ேரியான உதவிகள்
அனுப் பப் படும் . உங் களுக்கு இயலாலம மற் றும்
உடனடி உதவி சதலவப் பட்டால் ,
வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு லமயம் அல் லது
தள ஊழியர்களுக்கு உடனடியாகத்
சதரியப் படுத்தவும் .
இயலுமானால் , மின்னணுே் ோதனங் கள் சபான்ற சபறுமதியான
சபாருட்கள் அலனத்லதயும் சவள் ளே் சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்க
தலரயிலிருந்து உயர்த்தி லவக்கவும் .
ஒரு அவேரநிலலலமயின் சபாது உங் கள் கழிவுநீ ர்த் சதாட்டி மற் றும்
கழிவலறகளுக்கான நீ ர் விநிசயாகத்லத நிறுத்தப்
பயன்படுத்துவதற் காக, உங் கள் அடுக்ககத்தில் நீ ர் அலடப் பு வால் வுகள்
எங் கு உள் ளன என்பலத நீ ங் கள் அறிந்திருத்தல்
பரிந்துலரக்கப் படுகின்றது.
உங் களுக்கு இயலாலம இருந்தால் , சுய-அலடயாளே் சேயற் பாட்டில்
பங் சகற் று, அவேரத் சதாடர்பு மற் றும் விசேட உதவிக்கான தகவற்
படிவத்லத நிரப் பவும் . பக்கம் 21{333} இல் சுய-அலடயாளே் சேயன்முலற
பற் றி சமலும் அறியவும் .{334}

றவள் ளப் றபருக்கு ஒன்று ஏற் படுே் மபாது
• வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு லமயத்லத 416-981-5500 இல்
அலழக்கவும் .
• சவள் ளம் சூழ் ந்த பகுதிகலளத் தவிர்க்கவும் மின் நிலலயங் கள் ,
உபகரணங் கள் அல் லது மின்வயர்களுடன் நீ ர் சதாடர்பு சகாண்டால்
அது ஆபத்தானதாகும் .
• தண்ணீருக்கு அருகில் மின்னணு ோதனங் கலளப் பயன்படுத்த
சவண்டாம் .
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சுத்திகரிக்கப் பட்ட தண்ணீலரப் பயன்படுத்தவும் . குழாயிலிருந்து
தண்ணீலரப் பயன்படுத்துவது எப் சபாது பாதுகாப் பானது என்று
ஊழியர்கள் உங் களுக்குே் சோல் வார்கள் .

றவளிமைற் றல்
சவள் ளம் மிகவும் தீவிரமாக இருந்தால் , உங் கள் யூனிட் அல் லது
கட்டிடத்லத விட்டு சவளிசயறுமாறு ஊழியர்கள் சகட்கலாம் .
நீ ங் கள் எடுத்துக்சகாள் ள சவண்டிய மருந்துகள் , முக்கிய ஆவணங் கள் ,
பணம் மற் றும் அலடயாள ஆவணங் கலள உங் களுடன் சகாண்டு
சேல் லவும்
இடமாற் றம் மற் றும் மீள நுலழவதற் குப் பணியாளர்கள் உங் களுக்கு
உதவுவார்கள் பாதுகாப் பானது என்று சராறன்சரா ேமூக வீட்டுவேதி
சோல் லும் வலர உங் கள் வீட்டிற் குள் நுலழய சவண்டாம் .

றவள் ளப் றபருக்கு ஒன்று ஏற் பட்ட பின்னர்
உங் கள் உணவுப் சபாருட்கள் அலனத்திலும் பழுதலடந்த அல் லது நீ ர்ே்
சேதமலடந்ததற் கான அறிகுறிகலளே் சோதித்துப் பார்க்கவும் . ேந்சதகம்
இருந்தால் , குறிப் பாக அது சவள் ளப் சபருக்கு நீ ருடன் சதாடர்பு
சகாண்டதாக இருந்தால் அலத சவளிசய எறிந்து விடவும் .
சவள் ளப் சபருக்கு பூஞ் ேணம் மற் றும் பூஞ் லேக் காளான் சபான்றன
வளர்வதற் கு ஏற் ற சூழலல உருவாக்குகின்றது. தண்ணீர ் மற் றும் சதாற் று
நீ க்கும் கலரேலலப் பயன்படுத்தி உங் கள் வீட்டில் உள் ள அலனத்து
சமற் பரப் புகலளயும் சுத்தம் சேய் து கிருமி நீ க்கம் சேய் யவும் .
அசமானியா அல் லது மற் ற சுத்திகரிப் பான்களுடன் ப் ளே
ீ ் கலக்க
சவண்டாம் என்பலத நிலனவிற் சகாள் ளவும் , ஏசனனில் இது ஒரு நே்சு
வாயுலவ உருவாக்கும் .
சவள் ளத்தில் மூழ் கிய உபகரணங் கள் , மின் நிலலயங் கள் , ஆழிப்
சபட்டிகள் அல் லது ஃபியூஸ்-பிசரக்கர் சபனல் கள் தகுதிவாய் ந்த
மின்னியல் நிபுணரால் பரிசோதிக்கப் பட்டு அனுமதிக்கப் படும் வலரப்
பயன்படுத்த சவண்டாம் . இந்தப் பரிசோதலனகளுக்கு Toronto Community
Housing ஏற் பாடு சேய் யும் .
சதலவயான திருத்தங் கள் அலனத்லதயும் திட்டமிட்டு அதன்
முன்சனற் றம் குறித்து Toronto Community Housing உங் களுக்குத்
சதரிவிக்கும் . சவள் ளத்தின் தீவிரத்லதப் சபாறுத்து, சதாழிற் துலற
மின்விசிறிகள் சபான்ற உலர்த்தும் கருவிகள் பாதிக்கப் பட்ட பகுதிகளில்
சபாருத்தப் படலாம் . உங் கள் யூனிட்டில் மின்விசிறிகள்
அலமக்கப் பட்டிருந்தால் , ஊழியர்கள் அல் லது விற் பலனயாளர்கள்

அவற் லறே் சோதித்துப் பார்ப்பதற் கு முன்னர் உங் களுக்குக்
குலறந்தபட்ேம் 24 மணிசநர அறிவிப் பு வழங் கப் படும் .
சவள் ளத்தால் சேதமலடந்த சபாருட்கலள மாற் றுவதற் கு Toronto Community
Housing பணம் சகாடுக்காது. வாடலகதாரர்கள் தமது சபாருட்கலளப்
பாதுகாப் பதற் குரிய காப் புறுதி லவத்திருக்க சவண்டும் .

அவெரநியலகளுக்குத்
தைாராகுதல்
Toronto Community Housing இல் தீவிரமான
காலநிலல, தீ மற் றும் சவள் ளம் சபான்ற
விடயங் களுக்கு நாம் தயாராக இருக்கிசறாம்
என்பலத உறுதிப் படுத்தும் அவேரநிலலக்குப்
பதிலளிக்கும் திட்டம் ஒன்று உள் ளது .
இத்திட்டம் பற் றி சமலும் அறிய,
வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு லமயத்லதத் சதாடர்பு சகாள் ளவும்
416-981-5500 அல் லது help@torontohousing.ca.
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தைாராக இருப் பதற் கு நீ ங் கள் என்ன றெை் ை முடியுே்
அவேர நிலலலமயில் என்ன சேய் வது என்று
உங் களுக்கும் உங் கள் குடும் பத்தினருக்கும்
சதரிந்திருக்கும் சோந்தத் திட்டம் ஒன்று
உங் களிடம் இருக்க சவண்டும் . நீ ங் களும்
உங் கள் பிள் லளகளும் உங் கள் வீட்லட விட்டு
எப் படி பாதுகாப் பாக சவளிசயறுவது
என்பலதப் பயிற் சி சேய் யவும் . நீ ங் கள்
சவளிசயற சவண்டி சநரிட்டால் உங் கள்
வீட்டிலுள் ள அலனவரும் கட்டிடத்திற் கு
சவளிசய ேந்திப் பதற் கான ஒரு இடத்லதத்
சதரிவு சேய் யவும் .
உங் களுலடய வீட்டில் வசிக்காத ஒருவலர அவேர நிலலக்குரிய சதாடர்பு
என்று குறிப் பிட்டு லவக்கவும் . அந்தத் சதாடர்பு யார் என்றும்
அவர்களுடன் எப் படித் சதாடர்பு சகாள் வது என்றும் உங் கள்
குடும் பத்தினருக்குத் சதரியுமா என்பலத உறுதிப் படுத்திக் சகாள் ளவும் .
சநருப் பு அல் லது சவள் ளம் சபான்ற அவேர நிலலலமகளில் இழக்கும்
உடலமகளுக்குப் பணம் கிலடக்க உங் கள் வீட்டில் உள் ள சபாருட்களுக்கு
நீ ங் கள் காப் புறுதி லவத்திருக்க சவண்டும் .

"அவெரகால நியலயேக்குரிை" படிவத்யத நிரப் பவுே்
அவேரகால நிலலலமக்குரிய" படிவத்லத நிரப் பி, அலத அவேர
நிலலலமகளின் சபாது துலண மருத்துவர்கள் பார்க்கும் வண்ணம்
உங் கள் அபார்டச
் மண்ட்டில் எங் காவது சதரியும் வலகயில் லவக்கவும் .
Toronto Community Housing ஊழியர்களுக்கு அதலனக் சகாடுக்க சவண்டாம் .
உடல் நலம் , காயம் அல் லது சமாழித் தலடகள் காரணமாக உங் களுடன்
சதாடர்பு சகாள் ள முடியாவிட்டால் உங் களுக்கு உதவக்கூடிய சுகாதார
வழங் குநர்கலள எளிதாகக் கண்டுபிடிப் பதற் கு இந்தப் படிவம் ஒரு
ஆதாரமாகும் .
{361}இந்த வழிகாட்டியின் பின்புறத்திலுள் ள {362}பக்கே் 49-இல்
"அவேரகால நிலலலமக்குரிய" படிவத்தின் பிரதி ஒன்று உள் ளது. அலதக்
கிழித்சதடுத்து நிரப் பவும் , அது வாசிப் பதற் கு எளிதானது.
{370}{371}Torontohousing.ca/getpreparedtorontohousing.ca/getprepared இல்
சமலதிகப் பிரதிகலளப் பதிவிறக்கம் சேய் து அே்சுப் பிரதி எடுக்கலாம் .
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"உடனடிைாக எடுத்துெ்
றெல் வதற் குரிை" யப ஒன்யற
ஆைத்தப் படுத்தவுே்
உடனடியாக எடுத்துே் சேல் வதற் குரிய லப
என்பது நீ ங் கள் விலரவாக சவளிசயற
சவண்டியிருந்தால் உங் களுக்கும் உங் கள்
குடும் பத்தினருக்கும் குலறந்தபட்ேம் 72
மணிசநரத்துக்குத் சதலவப் படும்
ோதனங் கலளக் சகாண்ட
அவேரநிலலக்குரிய லகப் லப ஆகும் . இந்தப்
லபலய உங் கள் முன் வாேலுக்கு அருகில் லவக்கவும் .
சபாத்தலில் அலடக்கப் பட்ட நீ ர், மாற் று ஆலட , சகட்டுப் -சபாகாத உணவு,
ஒளிரும் லக விளக்குகள் மற் றும் சமலதிகமான மருந்துகள்
(இயலுமானால் ) சபான்றலவ இந்தப் லபயில் இருக்க சவண்டும் .
{383}சமலதிகத் தகவல் களுக்கு {384}torontohousing.ca/getprepared
{389}அல் லது {390}getprepared.gc.ca-ஐப் பார்லவயிடவும் .

உங் களுக்கு இைலாயே ஒன்று
இருக்யகயில் அவெரநியலக்குத்
தைாராகுதல்
அவேர நிலலலமகளில் , மின்ோரம் , லிஃப் ட,்
அணுகக்கூடிய சபாக்குவரத்து மற் றும்
பலவற் றில் சிக்கல் கள் இருக்கலாம் .
நல் ல முலறயில் தயார்ப்படுவதற் கு நீ ங் கள்
எடுக்கக்கூடிய சில படிமுலறகள் இசதா:
• உங் கள் சுகாதார வழங் குநர், உங் கள்
குடும் பம் , நண்பர் அல் லது அவர்கள் மூன்று சபருடனும் சேர்ந்து
ஒரு திட்டத்லத உருவாக்கவும் .
• அவேர நிலலலமகளில் யாராவது உங் கலளப் பற் றி
விோரிப் பதற் கு ஏற் பாடு சேய் யவும் .
• மருத்துவ எே்ேரிக்லக ோதனம் அல் லது தனிப் பட்ட அலாரத்லத
எடுத்துே் சேல் லவும் .
• சவன்டிசலட்டர் அல் லது சிறுநீ ரக டயாலிசிஸ் இயந்திரம் சபான்ற
மின்ேக்தியில் இயங் கும் மருத்துவ உபகரணங் கள் மீது உங் கள்
வாழ் க்லக தங் கியிருந்தால் , காப் புப் பிரதித்-திட்டத்லத
உருவாக்கவும் . மின்ோரம் துண்டிக்கப் பட்டால் உங் கள்
உபகரணங் கள் சதாடர்ந்து சவலல சேய் யுமா என்பலத
உறுதிப் படுத்திக் சகாள் ளவும் .
• வாழ் க்லக ஆதரவுக்கான அறிவிப் புப் பதிசவட்டில் (Life Support
Notification Registry) பதியப் படுவதற் கு Toronto Hydroலவ 416-542-8000
என்ற எண்ணில் சதாடர்பு சகாள் ளவும் . திட்டமிடப் பட்டுள் ள
சேயலிழப் புகலள உங் களுக்குத் சதரிவிக்க Toronto Hydro தம் மால்
முடிந்தலதே் சேய் யும் , இதனால் நீ ங் கள் தயாராவதற் குரிய சநரம்
கிலடக்கும் .
• உங் கள் உபகரணங் களுக்குப் சபயரிடவும் . நீ ங் கள் சவளிசயற
சவண்டியிருந்தால் அலத எவ் வாறு பயன்படுத்துவது மற் றும்
சகாண்டு சேல் வது என்பதற் கான வழிமுலறகலள இலணக்கவும் .
• உங் களுக்கு இயலாலம இருந்தால் , சுய-அலடயாளே்
சேயற் பாட்டில் பங் சகற் று, அவேர சதாடர்பு மற் றும் விசேட
உதவிக்கான தகவற் படிவத்லத நிரப் பவும் .

Toronto Community Housing: பாதுகாப் பு
வழிகாட்டி 2021

உங் கள் ேமூகத்தில்
பாதுகாப் பு

21

சுை-அயடைாளெ் (ID) றெைற் பாட்டில்
பங் மகற் றல்
அவேர நிலலலமகளில் உங் களுக்குக் கூடுதல் உதவி
சதலவப் பட்டால் , நீ ங் கள் சுய-அலடயாளே்
சேயற் பாட்டில் பங் சகற் க சவண்டும் . அவேரத்
சதாடர்பு மற் றும் விசேட உதவித் தகவற் படிவத்லதப்
பூர்த்தி சேய் வதன் மூலம் இலதே் சேய் யலாம் .
இந்த சேயன்முலற குலறபாடுகள் உள் ள
வாடலகதாரர்கள் Toronto Community Housing தங் கலள
இரகசியமாக அலடயாளம் காட்ட அனுமதிக்கிறது. முதனிலலப்
பதிலாளிகள் மற் றும் தளப் பணியாளர்கள் அவேரநிலல அல் லது கட்டிட
சவளிசயற் றத்தின் சபாது உங் களுக்குத் சதலவயான உதவிலயப்
சபறுவலத உறுதிப் படுத்த இந்தத் தகவல் கலளப் பயன்படுத்துவார்கள் .
இந்த சேயன்முலற முற் றிலும் தன்னார்வமானது மற் றும் இரகசியமானது,
சமலும் இது உங் கலளப் பாதுகாப் பாக லவத்திருக்கும் . அவேரத் சதாடர்பு
மற் றும் சிறப் பு உதவித் தகவற் படிவம் ஒவ் சவாரு யூனிட்டுக்கும் ஆண்டு
மதிப் பாய் வுத் சதாகுப் பில் வருகிறது. {407}இலணயத்திலும்
{408}torontohousing.ca/selfID-இல் பிரதி ஒன்லறப் சபறலாம் . பிரதி
ஒன்லறப் சபற, நீ ங் கள் வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு லமயத்லதயும்
சதாடர்பு சகாள் ளலாம் .
உங் கள் கண்காணிப் பாளர் அல் லது வாடலகதாரர் சேலவகள்
ஒருங் கிலணப் பாளர் அல் லது
மூத்சதார் சேலவகள் ஒருங் கிலணப் பாளரிடம் உங் களுலடய படிவத்லத
திருப் பிக் சகாடுக்கவும் (நீ ங் கள் சீனியர் ஹவுசிங் யூனிட்டில்
வசிப் பதுடன்,
ஒருங் கிலணந்த சேலவ மாதிரி உங் கள் பகுதியில்
சதாடங் கப் பட்டிருந்தால் ). உங் கள் கட்டிடக் கண்காணிப் பாளர்

படிவத்திலிருக்கும் விவரங் கலள உங் கள் கட்டிடத்தின் தீப் பாதுகாப் புத்
திட்டத்தில் சேர்த்துக் சகாள் வார், இதனால் உங் களுக்கு உதவி
சதலவசயன ஊழியர்கள் அல் லது முதற் பதிலாளிகள் அறிந்து சகாள் வர்.

"அவெர நியலயேக்குரிை" படிவத்திலிருந் து இந் தப்
படிவே் எவ் வாறு மவறுபடுகின்றது?
அவேரத் சதாடர்பு மற் றும் சிறப் பு உதவிப் படிவம் Toronto Community Housing
ஊழியர்களுக்கு வழங் கப் படும் , அதனால் அவேரநிலல ஏற் படும் சபாது
உங் களிடம் வரசவண்டும் என்பலத அவர்கள் அறிவார்கள் . மருத்துவ
உதவியாளர்கள் எளிதாகப் பார்க்கக் கூடிய வண்ணம் ."அவேர
நிலலலமக்குரிய" படிவம் உங் கள் யூனிட்டில் இருக்கும் . சுகவீனம் , காயம்
அல் லது சமாழித் தலடகள் காரணமாக உங் களுடன் சதாடர்பு சகாள் ள
முடியாவிட்டாலும் , சுகாதாரப் பராமரிப் பாளர்களுக்குத் சதலவயான
தகவல் கள் இதில் உள் ளன.

காப் புறுதி
உங் கள் உடலமகளுக்கான காப் புறுதிலயப்
சபறவும் புதுப் பிக்கவும் உங் கள் வாடலக
ஒப் பந்தத்தின் கீழ் நீ ங் கள் சகாரப் படுகின்றீர்கள் .
இது உடலமகள் காப் புறுதி அல் லது
வாடலகதாரரின் காப் புறுதி என்று
அலழக்கப் படுகிறது. சவள் ளப் சபருக்கு அல் லது
தீ
சபான்ற அவேர நிலலலமகளில் உங் கள் யூனிட்
சேதமலடந்தால் , மரே்ோமான்கள் மற் றும் மின்னணுவியல் உட்பட
உங் கள் உலடலமகலள மாற் றுவதற் கு இந்தக் காப் புறுதி உதவுகின்றது.
ேட்டே் சேலவுகளுக்குக் கூட இந்தக் காப் புறுதி உதவலாம் - உதாரணமாக,
உங் கள் சோந்த சேயல் கள் தீவிபத்லத ஏற் படுத்தியிருந்தால் .
அவேரநிலல காரணமாக உங் கள் யூனிட்டுக்குத் திரும் ப முடியாவிட்டால்
சஹாட்டல் தங் குமிடம் அல் லது மாற் று யூனிட்டின் சேலலவயும்
காப் புறுதி ஈடுகட்டக் கூடும் .

கட்டுப் படிைாகுே் கட்டணக் காப் புறுதி
ேமூகக் குடியிருப் பு வாடலகதாரர்களுக்கு எளிதாகக் கிலடக்கும்
காப் புறுதி சில காப் புறுதி நிறுவனங் களில் உள் ளது. வாடலகதாரர்
காப் புறுதித் திட்டத்லதக் சகாண்ட Housing Services Corporation ஒரு
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அலழப் பதன் மூலம் கட்டணங் கள் மற் றும் பாதுகாப் பு பற் றிய
தகவல் கலளப் சபறலாம் . நீ ங் கள் விரும் பும் எந்த நிறுவனத்திலும்
காப் புறுதி வாங் கலாம் .
உங் கள் வருமானத்தின் ஒருபகுதி அல் லது முழுவதும் Ontario Works அல் லது
Ontario Disability இலிருந்து கிலடக்கின்றதா
ஆதரவுத் திட்டம் ? உலடலமகள் காப் புறுதியின் கட்டணத்லத இந்தத்
திட்டங் கள் சபாறுப் சபடுக்கும் . சமலும் தகவல் கலளப் சபற உங் கள்
சகாரிக்லகப் பணியாளருடன் சபேவும் .
உங் களுக்கு எந்த வலகயான காப் புறுதி ேரியானது என்பது குறித்த
சகள் விகள் இருந்தால் , காப் புறுதிக்கு
Bureau of Canada ஐ 416-362-2031 இல் அலழக்கவும் .

றெல் லப் பிராணி ேற் றுே்
விலங் குப் பாதுகாப் பு
சேல் லப் பிராணியின் ேத்தமிடல் , கடித்தல்
சபான்ற நடத்லதகளுக்கும் அவற் றுக்குப் பிறசக
சேன்று சுத்தம் சேய் வதற் கும்
வாடலகதாரர்கசள சபாறுப் சபற் க சவண்டும் .
உங் கள் வீட்டுக்கு வருலகயாளர்கள் சகாண்டு
வரும் சேல் லப் பிராணிகளுக்கும் நீ ங் கள் தான்
சபாறுப் பு.
யூனிட்டில் நீ ங் கள் லவத்திருக்கக்கூடிய விலங் குகளின் எண்ணிக்லக
மற் றும் வலககலள சராறன்சரா நகர விலங் குே் ேட்டங் கள்
கட்டுப் படுத்துகின்றன.
சேல் லப் பிராணிகலளப் பற் றிய விதிமுலறகள் உங் கள் வாடலக
ஒப் பந்தத்தில் உள் ளன:
• ஒவ் சவாரு மிருகமும் எல் லா சநரங் களிலும் கழுத்துப் பட்டி மற் றும்
அலடயாளக் குறி அணிந்திருப் பலத உறுதி சேய் யவும் .
• உங் கள் யூனிட்டுக்கு சவளிசய அல் லது சவளியில் உள் ள
சபாதுவான பகுதிகளில் உங் கள் சேல் லப் பிராணிலய ஒரு
பட்டியில் இலணத்து லவக்கவும் .
• குடியிருப் புப் பகுதிலய அல் லது மற் றவர்களின் உடலமகலள
உங் கள் சேல் லப் பிராணி சேதப் படுத்தக்கூடாது.
• உங் கள் சேல் லப் பிராணி ஒரு சதாந்தரவாக இருக்கக்கூடாது
அல் லது மற் றவர்கலளத் சதாந்தரவு சேய் யக்கூடாது.
• உங் கள் சேல் லப் பிராணிலய உங் கள் பால் கனியில் தனியாக
விட்டுவிட சவண்டாம் .
• பராமரிப் பு அல் லது பழுதுபார்ப்பதற் காக சதாழிலாளர்கள்
உங் கள் யூனிட்டுக்குள் வந்தால் , அவர்கள் சவலல சேய் யும்
இடத்திலிருந்து அலனத்து சேல் லப் பிராணிகலளயும்
அப் புறப் படுத்திப் பாதுகாக்க சவண்டும் .

அவெர நியலயேயின் மபாது றெல் லப் பிராணிகள்
அவேர நிலலலமயின் சபாது உங் கள் வீட்லட விட்டு சவளிசயற
சவண்டியிருந்தால் , உங் கள் சேல் லப் பிராணிகலள விட்டுவிட்டுே் சேல் ல
சவண்டாம் . அலவ சதாலலந்து சபாகலாம் அல் லது காயமலடயலாம் .
அவேர நிலலலமகளில் சேல் லப் பிராணிகலளக் லகயாள் வதற் கான
சதரிவுகளுக்
குHousing:
த் சதாடர்
புபுசகாள் ளவும்
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Toronto Community
பாதுகாப்
வழிகாட்டி 2021

பாதுகாப் பு

3-1-1 இல் Toronto Animal Services.
கால் நலடக்கான சேலவுகளுக்கு சராறன்சரா ேமூக வீட்டுவேதி பணம்
சேலுத்தாது. உங் கள் சேல் லப் பிராணிகலள அல் லது சேலவ
விலங் குகலளப் பாதுகாப் பதற் கும் பராமரிப் பதற் கும் நீ ங் கள்
சேல் லப் பிராணிக்குக் காப் புறுதி லவத்திருக்க சவண்டும்
இல் லலசயனில் பணம் சேலுத்த சவண்டும் .

தீயிலிருந் து
பாதுகாப் பு
தீப் பாதுகாப் பு நம் ஒவ் சவாருவரினதும்
சபாறுப் பாகும் . இந்த வழிமுலறகலளப்
பின்பற் றுவதன் மூலம் பாதுகாப் பாக இருப் பதற் கு
நீ ங் கசள உங் களுக்கு உதவலாம் .

ஆைத்தோக இருத்தல்
உங் கள் கட்டிடத்திற் கான தீப்
பாதுகாப் புக்குரிய அவேர
நலடமுலறகலள மனப் பாடம்
சேய் யவும் . நீ ங் கள் ஒரு கட்டிடத்தில்
வசித்தால் , தீ விபத்து ஏற் பட்டால் என்ன
சேய் வது என்பது பற் றிய தகவல் கள்
உங் கள் கட்டிடத்தின் தீப் பாதுகாப் புத் திட்டத்தில் குறிப் பிடப் பட்டிருக்கும்
"குடியிருப் பாளர் தகவல் கள் " என்று இது அலழக்கப் படுகிறது. இந்தத்
திட்டத்தின் பிரதிலய நீ ங் கள் ஏற் கனசவ சபற் றிருக்க சவண்டும் , ஆனால்
வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு லமயத்திலிருந்து கூடுதல் பிரதிகலளப்
சபறலாம் .
உங் கள் யூனிட், கட்டிடம் அல் லது நிலரமலன அலமப் பு உட்பட நீ ங் கள்
சவளிசயறக்கூடிய அலனத்து வழிகலளயும் அறிந்து லவத்திருக்கவும் .
அவேர நிலலலமயின் சபாது உங் களுக்கு உதவி சதலவப் பட்டால்
சுய-அலடயாளே் சேயற் பாட்டில் பங் சகற் று
அவேர நிலலத் சதாடர்பு மற் றும் விசேட உதவித் தகவற் படிவத்லத
நிரப் பவும் . உங் கள் கட்டிடத்தின் தீப் பாதுகாப் புத் திட்டத்தில் உங் கள்
சபயர் சேர்க்கப் படும் , இதனால் உங் களுக்கு உதவி சதலவசயன
ஊழியர்கள் அல் லது முதற் பதிலாளிகள் அறிந்து சகாள் வர்.
நீ ங் கள் தீவிபத்து காரணமாக சவளிசயற சநர்ந்தால் சதாடர்பு
சகாள்
வ
தற் கு Toronto Community Housing உடன் உங் கள் சதாடர்புத் தீயிலிரு
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Toronto Community Housing பாதுகாப் பு
ந்து
தகவலலப்
புதுப்
வழிகாட்
டி 2021பித்த நிலலயில் லவத்திருக் கவும் .
பாதுகா

தப் பிக்குே் வழியைத் திட்டமிடல்
உங் கள் வீட்டின் தலரத் திட்டத்லத வலரந்து
சவளிசயறும் வழிகலள சதளிவாகக்
குறிப் பதன் மூலம் உங் கள் சோந்த
தப் பிக்கும் வழிலய நீ ங் கசள எளிதாக
உருவாக்கலாம் .
தப் பிக்கும் வழிகலள உங் கள் பிள் லளகள்
உட்பட வீட்டார் ஒவ் சவாருவரும் பயிற் சி
சேய் து பார்க்கவும் .
சிறு பிள் லளகள் மற் றும் சேல் லப் பிராணிகலள அவேரகாலத்தில்
யூனிட்லட விட்டு சவளிசயற் ற உதவுவதற் கு யார் சபாறுப் பு என்பலதத்
தீர்மானிக்கவும் .

தப் பிக்குே் பாயத:
_________________________________
உங் கள் முகவரிலய நிரப் பவும்
உங் கள் வீட்டின் தலரத் திட்டத்லத வலரந்து ஒவ் சவாரு அலறயிலிருந்தும்
சவளிசயறே் ேகல வழிகலளயும் குறிக்கவும் . நீ ங் கள் ஒரு அடுக்குமாடிக்
குடியிருப் பில் வசித்தால் , தீயிலிருந்து தப் பிக்கும் பாலதகலள அல் லது
படிக்கட்டுகலளக் குறிக்கவும் .
{468}இந்தக் கட்டத்தின் சமலதிகப் பிரதிகலளப் பதிவிறக்கம் சேய் து
அே்சுப் பிரதி எடுக்க {469}torontohousing.ca/home-escape {474}-க்குே்
சேல் லவும் .{475}

Toronto Community Housing: பாதுகாப் பு
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தீயிலிரு
ந்து
பாதுகா
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தீ விபத்து ஏற் பட்டால்
பாதுகாப் பாக இருந்தால் , உங் கள் யூனிட்லட
விட்டு சவளிசயறி உங் கள் பின்னால் கதலவ
மூடவும் . மின்உயர்த்திலய ஒருசபாதும்
பயன்படுத்த சவண்டாம் .
சவளிசயற் றத்துக்கான மிக அருகில் உள் ள
பாலதலயப் பயன்படுத்தவும் . நீ ங் கள்
பாதுகாப் பாக சவளிசயற முடிந்தால் , எந்தக்
காரணத்திற் காகவும் அதலன நிறுத்தசவா
அல் லது மீண்டும் உள் சள சேல் லசவா
சவண்டாம் . எப் சபாது உங் கள் கட்டிடத்திற் குள் சேல் வது பாதுகாப் பானது
என்று சராறன்சராத் தீயலணப் புே் சேலவகள் உங் களுக்குத்
சதரிவிக்கும் .

நீ ங் கள் உைரடுக்கு-ோடிக்
கட்டிடத்தில் வசிப் பதாயின்
(ஆறு ோடிக்கு மேல் )
தீவிபத்தின் சபாது பாதுகாப் பான இடம்
கட்டிடத்திற் கு சவளிசய இருந்தாலும் , உங் கள்
யூனிட்டுக்குள் புலக நுலழயவில் லல
என்றால் , நீ ங் கள் அவேர சேலவ
ஊழியர்களின் அறிவுறுத்தல் களுக்காகக்
காத்திருப் பது பாதுகாப் பானது. அவர்கள் வீடு
வீடாகே் சேல் வார்கள் அல் லது கட்டிடத்தின் இண்டர்காம் அலமப் லபப்
பயன்படுத்துவார்கள் .
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தீயிலிரு
ந்து
பாதுகா

நீ ங் கள் பாதுகாப் பாக
றவளிமைற முடிைாவிட்டால்
என்ன றெை் வது
புலக அல் லது சநருப் பு உங் கள் சவளிசயறும்
பகுதிகள் எல் லாவற் லறயும் தடுத்தால் ,
அல் லது நீ ங் கள் எளிதாக சவளிசயற
முடியாவிட்டால் , உங் கள் யூனிட்டில் இருந்து
சகாள் ளவும் . உங் கள் முன் கதலவ மூடி
லவக்கவும் . புலக உட்புகாமல் இருக்க
ஈரமான துண்டுகள் அல் லது தாள் களால்
இலடசவளிகலள மூடவும் . {482}நீ ங் கள் உங் கள் யூனிட்டில் உள் ளலதத்
தீயலணப் புத் துலறயிடம் சதரிவிக்க {483}9-1-1-ஐ அலழக்கவும் . ஒரு
பால் கனியில் அல் லது திறந்த ஜன்னலிலிருந்து சவளிர் நிறத் துணிலய
அலேக்கவும் அல் லது சதாங் கவிடவும் .
உங் கள் யூனிட்டின் கதவால் புலகலயத் தடுக்க முடியாவிட்டால் ,
உங் களால் முடிந்தவலர உங் களுக்கும் முன் மண்டபத்திற் கும் இலடயில்
பல கதவுகள் இருக்கும் வண்ணம் பார்த்துக் சகாள் ளவும் . உதாரணமாக,
உங் களுக்கும் புலகக்கும் இலடயில் ஒரு நலடபாலதயும் கதவும்
இருக்கும் வண்ணமாக உங் கள் படுக்லகயலறக்குே் சேன்று கதலவ
மூடவும் .

ஆயட தீப் பிடித்தால்
தீப் பிழம் புகலள எளிதில் அலணக்கக்கூடிய
சபார்லவ அல் லது துவாய் சபான்ற ஏதாவது
ஒன்லற உடனடியாக எடுக்கக்கூடியவாறு
லவத்திருக்கவும் . தீலய அலணக்க நீ ங் கள்
அல் லது அருகில் உள் ள ஒருவர் இலதப்
பயன்படுத்தலாம் .
நீ ங் கள் தலரயில் இறங் க முடிந்தால் , தலரயில்
இறங் கிப் சபார்லவ அல் லது துவாயில்
உருளவும் .

நீ ங் கள் வீட்டில் இல் லாதமபாது தீ விபத்து
ஏற் பட்டால்
உங் களால் முடிந்தளவு விலரவில் வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு
லமயத்லத 416-981-5500 என்ற எண்ணில் சதாடர்பு சகாள் ளவும் . இது
நீ ங் கள் பாதுகாப் பாகவும் சபாறுப் பாகவும் இருப் பலதத் தள
ஊழியர்களுக்குத் சதரியப் படுத்தும் .

தீவிபத்தின் மபாது Toronto Community Housing
என்ன றெை் யுே்
• வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு லமயம் சராறன்சராத் தீயலணப் பு
சேலவகளுக்கு உதவுவதற் கு ேமூகப் பாதுகாப் புப் பிரிலவத்
தளத்திற் கு அனுப் பும் .
• சராறன்சரா தீயலணப் பு சேலவகள் கட்டிடத்தின் தீப் பாதுகாப் புத்
திட்டப் சபட்டிலயத் திறக்கின்றது. சவளிசயற் றத்திற் கு உதவி
சதலவப் படும் நபர்களின் பட்டியலல அது சகாண்டுள் ளது.
அவர்கள் வீட்டுக்கு வீடு சேல் லலாம் அல் லது இண்டர்காமில்
அறிவுறுத்தல் கலள ஒலிபரப் பலாம் .
• சவளிசயற் றப் படும் வாடலகதாரர்களுக்காக அருகிலுள் ள
காத்திருப் புப் பகுதிலய அலமக்க ேமூகப் பாதுகாப் புப் பிரிவு
உதவுகின்றது.
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தகவல் கலள வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு லமயம் ,
ஊழியர்களுக்கு வழங் குகின்றது.

தீவிபத்தின் பின்னர்
• நீ ங் கள் எப் படி, எங் சக இருக்கிறீர்கள் என்பலத அறிவிக்க உங் கள்
குடும் பத்தினலரயும் நண்பர்கலளயும் சதாடர்பு சகாள் ளவும் .
• நீ ங் கள் உங் கள் வீட்லட விட்டு சவளிசய இருக்க
சவண்டியிருந்தால் , Toronto Community Housing அடுத்த படிமுலறகள்
பற் றிய புதுப் பிப் புகலள உங் களுக்கு வழங் கும் . சதலவப் பட்டால்
இடமாற் றம் சேய் ய அல் லது உங் கள் யூனிட் பாதுகாப் பாக
இருக்கும் சபாது மீண்டும் நுலழவதற் கு அவர்கள் உதவுவர்.
• பாதுகாப் பானது என்று Toronto Community Housing சோல் லும் வலர
உங் கள் வீட்டிற் குள் நுலழய சவண்டாம் .
• உங் கள் காப் புறுதி முகவலரத் சதாடர்பு சகாள் ளவும் . தீவிபத்லதப்
பற் றி அவர்களுக்குத் சதரியப் படுத்தவும் மற் றும் உங் கள்
சகாரிக்லக மீது எவ் வாறு சேயற் படத் சதாடங் கலாம் என்பலதக்
கண்டறியவும் .
• Toronto Community Housing கட்டிடத்திற் கான சேதத்லத மதிப் பிடும் .
பாதுகாப் பாக இருக்கும் சபாது திருத்தங் கள் சதாடங் கும் . Toronto
Community Housing உங் களுக்குத் தகவல் வழங் கும் .

தீ ஏற் படாது தடுத்தல்
வீட்டில் ஏற் படுே் றபாதுவான தீ விபத்துக்கள்
அதிகப் படியான குப் லப கூளங் கள் தீ
விபத்துக்கலள உருவாக்குகின்றன.
பாதுகாப் பாக இருப் பதற் கு, குப் லப
கூளங் கலள மிகவும் குலறத்துக்
சகாள் ளவும் . உங் கள் யூனிட்டிலிருந்து
சவளிசயற உங் களுக்கு ஒரு சதளிவான
பாலத இருப் பலத உறுதிப் படுத்திக்
சகாள் ளவும் .

பால் கனிகலள சேகரிப் பிற் காகப்
பயன்படுத்த சவண்டாம் . ஒரு பால் கனியில்
உள் ள சபாருட்கள் தப் பிக்கும் வழிலயத்
தடுக்கலாம் அத்துடன் எளிதில் தீப்
பிடிக்கலாம் . பால் கனியில் ஏற் படும் தீ
விபத்து மிகவும் ஆபத்தானது, ஏசனனில்
அலவ கட்டுப் பாட்லட இழந்து பரவும் வலரப்
சபரும் பாலும் கண்டறியப் படாமல் இருக்கும் .
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உங் கள் வாடலக ஒப் பந்தத்தின் கீழ் , உங் கள் வீட்டில் லகயடக்க
சவப் பமூட்டி உட்பட சமலதிகமான சவப் பமூட்டும் ோதனம் எலதயாவது
பயன்படுத்த Toronto Community Housing இலிருந்து எழுத்துப் பூர்வ அனுமதி
சபற சவண்டும் . நீ ங் கள் லகயடக்க சவப் பமூட்டி ஒன்லறப்
பயன்படுத்தினால் , எரியக்கூடிய எலதயும் விட்டுக் குலறந்தது மூன்று
அடி (ஒரு மீட்டருக்கு சமல் ) தூரத்தில் தள் ளி லவக்கவும் . அலத எப் சபாதும்
சநரடியாகே் சுவரிலுள் ள ஒரு மின்னிலணப் பில் சேருகவும் .

மின்னிலணப் புகள் மற் றும் பவர் பார்கலள
புத்திோலித்தனமாகப் பயன்படுத்தவும் .
உங் களுக்குத் சதலவயானவற் றிற் கு
இடமளிக்க நீ ங் கள் பயன்படுத்தாத
ோதனங் கலள இலணக்காது விடவும் ;
மின்னிலணப் புகள் எவற் றுக்கும் அதிகப்
பளு சகாடுக்க சவண்டாம் .
இரண்டு-சேருகுவாய் உள் ள
மின்னிலணப் பு ஒன்றில் மூன்று-முலனத்
தண்லடத் திணிக்க சவண்டாம் .

அலனத்து மின் கம் பி வயர்கலளயும் உங் கள்
கம் பளத்தின் கீழ் ப் புறத்தில் அல் லாது
சமற் புறத்தில் இருக்குமாறு இயக்கவும் .
கம் பளத்தின் கீழ் மின்கம் பி வயர்கள்
சேதமலடயக்கூடும் . கண்ணுக்குத் சதரியாத
இந்தே் சேதம் மின்கம் பி வயர்கள் அதிக சவப் பமலடந்து சநருப் லபத்
தூண்டுவதற் கு வழிவகுக்கும் .

அதிகப்படியான குப் லப கூளங் கள் தீ விபத்துக்கலள
தீயிலிரு
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கூளங் கலள மிகவும் குலறத்துக் சகாள் ளவும் . உங் கள்
யூனிட்டிலிருந்து சவளிசயற உங் களுக்கு ஒரு சதளிவான பாலத
இருப்பலத உறுதிப்படுத்திக் சகாள் ளவும் .

கவனக்குயறவான ெயேைல்
வீட்டில் தீ மற் றும் தீ சதாடர்பான காயங் களுக்கு ேலமயல் மிகவும்
சபாதுவான காரணமாகும் . இந்த உதவிக்குறிப் புகலளப் பின்பற் றுவதன்
மூலம் பாதுகாப் பாக இருக்கவும் .

தீப் பிடிக்கக்கூடிய சபாருட்கலளே்
சூட்டடுப் பு, ேலமயலடுப் பு, லமக்சராசவவ்
மற் றும் பல ேலமயல் உபகரணங் களிலிருந்து
புறம் பாகத் தள் ளி லவக்கவும் . உதாரணமாக,
உணவுப் சபக்சகஜிங் , துண்டுகள் ,
சூட்டடுப் புக் லகயுலறகள் மற் றும் மரப்
பாத்திரங் கலள நீ ங் கள் பயன்படுத்தாதசபாது
அவற் லறத் தூரமாக லவத்திருக்கவும் .

உங் கள் ேலமயல் உபகரணங் கலள சுத்தமாக
லவத்திருக்கவும் . இதில் சூட்டடுப் பு,
ேலமயலடுப் பு, லமக்சராசவவ் மற் றும்
சடாஸ்டர் ஆகியலவ அடங் கும் .
உணவு மற் றும் திரவம் எளிதில் தீப் பிடிக்கும் ,
குறிப் பாக கிரீஸ்.
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ேலமக்கும் சபாது உங் கள் அடுப் லபக்
கவனிக்காமல் விட்டுவிட சவண்டாம் . நீ ங் கள்
ேலமயலலறலய விட்டு சவளிசயற
சவண்டுமாயின், அடுப் லப
அலணத்துவிட்டுப் , பாலனகள் மற் றும்
ேட்டிகலளே் சூடான பகுதிகளிலிருந்து
புறம் சப நகர்த்தி லவக்கவும் .

ேலமயல் உபகரணங் கலள எப் சபாதும்
சநரடியாகே் சுவரிலுள் ள மின்நுலழவில்
சேருகவும் .
மின்னிலணப் பு வயர் விரிேல் அல் லது
சேதமலடந்த எந்த ோதனத்லதயும்
பயன்படுத்த சவண்டாம் - இது தீ விபத்து
ஒன்லற ஏற் படுத்தும் .

ெயேைலயறயில் தீவிபத்து
ஏற் பட்டால் என்ன றெை் ை
மவண்டுே்
எண்சணயிலிருந்து தீப் பிடிக்கத்
சதாடங் கினால் , அலத அலணக்க
ஒருசபாதும் தண்ணீலரப் பயன்படுத்த
சவண்டாம் . எண்சணய் த் தீலய நீ ர் சமலும்
சமாேமாக்கும் .
உங் களால் பாதுகாப் பாகே் சேய் ய
முடிந்தால் , சநருப் லப அலணக்க ேட்டியின் சமல் ஒரு பாலன மூடி
அல் லது குக்கித் தாலள மூடியபடி நகர்த்தவும் . ேலமயலடுப் பு பர்னலர
அலணக்கவும் . ேட்டிலய நகர்த்த சவண்டாம் . ேட்டி குளிர்ந்து சபாகும்
வலர மூடியால் மூடி லவக்கவும் .
உங் கள் ேலமயலலறயில் லவக்க ABC (பலவித-பாவலனக்குரியது)
தீயலணக்கும் கருவிலய வாங் கவும் .
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உங் கள் சூட்டடுப் பில் தீப் பிடித்தால் , அலத
அலணக்கவும் . சூட்டடுப் புக் கதலவ மூடி
லவக்கவும் . உள் ளடக்கங் கலளே் சூடாறிக்
குளிர விடவும் .
சூட்டடுப் பில் இருந்து தீப் பிழம் புகள் வந்தால்
அல் லது சநருப் லப உடனடியாக அலணக்க
முடியாவிட்டால் , உங் கள் வீட்லட விட்டு
சவளிசயறிக் கதலவ இறுக்கமாக மூடவும் .
அருகில் உள் ள உங் கள் கட்டிடத்தின் சநருப் பு
அலாரத்லத இழுக்கவும் . பாதுகாப் பான
பகுதியில் இருந்து சகாண்டு உடனடியாக 9-1-1 ஐ அலழக்கவும் .

"புயக பிடித்தலாகாது" புதிை
றகாள் யக
எமது கட்டிடே் சோத்துக்களில் "புலக
பிடித்தலாகாது" எனும் சகாள் லகலயே்
சேயற் படுத்துவலத சநாக்கி Toronto Community
Housing:நகர்கின்றது. இந்தக் சகாள் லக
நலடமுலறக்கு வந்த பிறகு வாடலகக்குக்
லகசயழுத்திடும் வாடலகதாரர்கள் தமது வாடலக
ஒப் பந்தத்தின் புலகபிடிப் பதற் கான கட்டுப் பாடுகலளப் பின்பற் ற
சவண்டும் .
இந்தக் சகாள் லக நலடமுலறக்கு வருவதற் கு முன்பாக தங் கள் வாடலக
ஒப் பந்தத்தில் லகசயழுத்திடும் வாடலகதாரர்கள் :
• கட்டிடத்தில் மற் றவர்களுக்கு இலடயூறு ஏற் படுத்தாத வலர மற் றும்
• கட்டிடத்தில் மற் றவர்களுக்கு ஆபத்லத உருவாக்காத வலரத் தங் கள்
யூனிட் மற் றும் பால் கனியில் புலகபிடிக்க முடியும் .
எல் லா ேந்தர்ப்பங் களிலும் , கட்டிடத்தின் சபாதுவான எந்தப் பகுதியிலும்
(படிக்கட்டுகள் , மண்டபப் பாலதகள் , கராஜ் கள் மற் றும் பல) அல் லது
கட்டிட நுலழவாயிலிலிருந்து ஒன்பது மீட்டருக்குள் புலகபிடிப் பது
அனுமதிக்கப் பட மாட்டாது.

கவனக்குயறவான புயகத்தல்
வீட்டில் கவனக்குலறவாகப் புலக பிடிப் பசத தீவிபத்து மரணங் களுக்கு
முக்கிய காரணம் . லகவிடப் பட்ட சிகசரட் தீப் பிடிக்கும் முன்னர் பல
மணிசநரம் புலகத்துக் சகாண்டிருக்கக் கூடும் .
புலகபிடிக்கப் பாதுகாப் பான இடம்
சவளிப் புறம் தான்.
சவளிசய புலகபிடிக்கும் சபாது, நீ ங் கள்
கட்டட நுலழவாயிலிலிருந்து அல் லது
சவளிசயறும் இடத்திலிருந்து குலறந்தது
ஒன்பது மீட்டர் (சுமார் 30 அடி) தூரத்தில்
இருக்க சவண்டும் . நீ ங் கள் கட்டிடத்திற் கு
மிக அருகில் புலகபிடித்தால் நகர
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ேட்டங் களின் கீழ் அபராதம் விதிக்கப் படலாம் .

சிகசரட் துண்டுகலளப் பால் கனியில் வீே
சவண்டாம் . பால் கனிகளில் ஏற் படும் தீசய
மிகவும் ஆபத்தானது. ஏசனன்றால் அலவ
கவனிக்கப் படாமசல எரியத் சதாடங் கிப் பரவும் .

ஆழமான, உறுதியான ோம் பற் கிண்ணத்லதப்
பயன்படுத்தவும் . சிகசரட்டுகள் மற் றும் பிற
புலகப் சபாருட்கள் முற் றிலும்
அலணந்துவிட்டனவா என்பலத உறுதிப் படுத்திக்
சகாள் ளவும் - சிகசரட்டுகலள எரிந்து
சகாண்டிருக்கசவா அல் லது புலகக்கசவா
விட்டுவிட சவண்டாம் . எரியக்கூடிய எலதயும்
ோம் பற் கிண்ணத்லத விட்டுத் தள் ளி லவக்கவும் .
அவற் லறத் தவறாமல் காலி சேய் யவும் .

புலகபிடிப் பதற் குரிய சபாருட்கலள லகக்கு
எட்டாதவாறு லவத்திருக்கவும் . தீப் சபட்டிகள்
மற் றும் லலட்டர்கள் சபாம் லமகள் அல் ல என்றும் ,
புலகபிடிக்கும் சபாருட்கள் ஏதாவது இருந்தால்
சபரியவர்களுக்கு உடசன சோல் ல சவண்டும்
என்றும் பிள் லளகளுக்குக் கற் றுக் சகாடுக்கவும் .
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மின்-சிகசரட்டுகள் சநருப் லபத் சதாடங் கலாம் .
நீ ங் கள் அவற் லறப் பயன்படுத்தும் சபாது அல் லது
சபட்டரிலய ோர்ஜ் சேய் யும் சபாது இது நிகழலாம் .
நீ ங் கள் அவற் லற எடுத்துே் சேல் லும் சபாது கூட
இது நிகழலாம் . ோர்ஜ் சேய் யும் மின்சிகசரட்டுகலளக் கவனிக்காமல் விட்டுவிட
அல் லது இரவில் ோர்ஜில் சபாட்டு விட சவண்டாம் .

உங் களுக்கு நித்திலர வருவது சபால்
உணர்ந்தால் அல் லது மது அருந்திக்
சகாண்டிருந்தால் புலகபிடிக்க சவண்டாம் .
படுக்லகயில் ஒருசபாதும் புலகபிடிக்க
சவண்டாம் .

நீ ங் கள் மருத்துவ ஆக்ஸிஜன் அல் லது சவறு
ஏதாவது அழுத்தப் பட்ட வாயுலவப்
பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால் , உங் களுக்கு
அருகில் அல் லது நீ ங் கள் அவற் லற லவக்கும்
இடத்திற் கு அருகில் எவலரயும் புலகபிடிக்க
அனுமதிக்க சவண்டாம் .

றேழுகுவர்த்திகள்
சமழுகுவர்த்திகள் ேரியாகப் பயன்படுத்தப் படாது விட்டால் கடுலமயான
தீ அபாயத்லத ஏற் படுத்தும் . நீ ங் கள் சமழுகுவர்த்திலய எரிக்கும் சபாது
அபாயங் கலளக் குலறப் பதற் கு நீ ங் கள் சேய் யக்கூடிய பல விடயங் கள்
உள் ளன.
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உறுதியான, பாதுகாப் பான சமழுகுவர்த்தி
தாங் கிலயப் பயன்படுத்தவும் , அது எரியாது
அல் லது முலனயில் எரிந்து சபாகாது.
படுக்லகயலறகள் , குளியலலறகள் அல் லது
தூங் கும் இடங் களில் சமழுகுவர்த்திலய எரிக்க
சவண்டாம் . நீ ங் கள் ஒரு அலறலய விட்டு
சவளிசயறியவுடன் அல் லது படுக்லகக்குே்
சேன்றவுடன் அவற் லற அலணத்து விடவும் .

சமழுகுவர்த்திகள் , தீப் சபட்டிகள் மற் றும்
லலட்டர்கலள சேல் லப் பிராணிகள் மற் றும்
பிள் லளகளிடமிருந்து விலக்கி லவக்கவும் .

சிறிதளவு இயடறவளி
ஏற் படுத்தவுே்
திலரே்சீலலகள் மற் றும் விடுமுலற
அலங் காரங் கள் அல் லது காட்சிகள் சபான்ற
தீப் பிடிக்கும் சபாருட்களிலிருந்து குலறந்தது 12
அங் குலங் கள் (30 சேமீ) தூரத்தில்
சமழுகுவர்த்திகலள ஏற் றி லவக்கவும் .

அது
அயணந் திருப் பயத உறுதிப் படுத்திக் றகாள் ளவுே்
திரிலய ஈரமாக்குவது ஒரு சமழுகுவர்த்தி முற் றாக அலணந்திருப் பலத
உறுதி சேய் ய நல் லசதாரு வழி. ஒரு தீக்குே்சிலய
ஊதி முடித்த பிறகும் இலதே் சேய் யலாம் .

மவறறாரு றதரியவெ் றெை் ைவுே்
பதிலாகே் சுடர் இல் லாத சமழுகுவர்த்திகலளப்
பயன்படுத்துவது பற் றி சிந்திக்கவும் .
சராறன் சரா ேமூக வீட்டுவேதி:
பாதுகாப் பு வழிகாட்டி 2021

தீயிலிரு
ந்து
பாதுகா
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உங் கள் புயக அலாரங் கயளத் றதாழிற் படக்கூடிை
முயறயில் யவத்திருக் கவுே்
சதாழிற் படும் புலக அலாரம் உங் கள் உயிலரக் காப் பாற் றும் . புலக
சவகமாகப் பரவுகின்றது. ஒரு புலக அலாரம் உங் களுக்கு முன்கூட்டிசய
எே்ேரிக்லக அளிக்கிறது, இதனால் நீ ங் கள் தீயிலிருந்து தப் பிக்க முடியும் .
உங் கள் புலக அலாரக் லகசயட்டின் பிரதிலய நீ ங் கள் ஏற் கனசவ
சபற் றிருக்க சவண்டும் . லகசயடு உங் கள் புலக அலாரம் எவ் வாறு
சேயற் படுகின்றது என்றும் அலத எவ் வாறு சோதிப் பது என்றும்
கூறுகின்றது. புலக எே்ேரிக்லகக் லகசயட்டின் மற் சறாரு பிரதி
உங் களுக்குத் சதலவப் பட்டால் , வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு
லமயத்லதத் சதாடர்பு சகாள் ளவும் .

வைக்கோன மொதயன
யூனிட்லடப் பரிசோதிக்கும் வருடாந்தே்
சேயற் பாட்டின் ஒரு பகுதியாக உங் கள்
யூனிட்டுக்குே் சேல் லும் சபாது உங் கள் புலக
அலாரம் சவலல சேய் கிறதா என்று எமது
ஊழியர்கள் சோதிக்கின்றார்கள் . ஒவ் சவாரு
மாதமும் உங் கள் புலக அலாரங் கலளயும்
நீ ங் கசள சோதிக்க சவண்டும் . சோதலனப்
சபாத்தாலன அழுத்தி அலாரத்தின் ஓலேலயக்
சகட்கவும் . உங் கள் புலக அலாரம் சவலல சேய் யவில் லல என்றால் ,
உடனடியாகத் தள ஊழியர்களிடம் சோல் லவும் அல் லது வாடிக்லகயாளர்
பராமரிப் பு லமயத்லதத் சதாடர்பு சகாள் ளவும் .

தவறான அலாரங் கயளத் தடுக்கவுே்
உங் கள் ேலமயலடுப் பிலிருந்து தூரமாகப் புலக
அலாரங் கள்
நிறுவப் பட சவண்டும் . ேலமயலினால் அடிக்கடி
தவறான முலறயில் அலாரங் கள்
ஒலிசயழுப் பினால் ,
உங் கள் கண்காணிப் பாளருடன் கலதக்கவும் .
உங்
கள் புலக அலாரம்
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நகர்த்தப் பட சவண்டும் . நீ ங் கள் தவறான அலாரத்லதப் சபறும் சபாது,
அங் சக
நீ ங் கள் அழுத்தக்கூடியது “hush” சபாத்தானாகும் . காற் று
சுத்தமாகும் சபாது அலாரம்
ேத்தம் சபாடுவலத சிறிது சநரத்துக்கு இது தடுக்கும் .

காது மகளாதவரா அல் லது மகட்பது கடினோ?
உங் களுக்காகப் பிரத்திசயகமாக
வடிவலமக்கப் பட்ட புலக அலாரங் கள் மற் றும்
எே்ேரிக்லகே் ோதனங் கள் உள் ளன. அவற் றில்
ஒன்று உங் களுக்குத் சதலவப் பட்டால் , உங் கள்
கட்டிடக் கண்காணிப் பாளர் அல் லது உங் கள்
வாடலகதாரர் சேலவகள் ஒருங் கிலணப் பாளர்
அல் லது உங் கள் மூத்சதார் சேலவகள்
ஒருங் கிலணப் பாளரிடம் சோல் லவும் (நீ ங் கள்
சீனியர் ஹவுசிங் யூனிட்டில் வசிப் பதுடன்,
ஒருங் கிலணந்த சேலவ மாதிரி உங் கள் பகுதியில்
சதாடங் கப் பட்டிருந்தால் ).

புயக அலாரத்யதெ் மெதப் படுத்த
மவண்டாே்
நீ ங் கள் உங் கலளயும் , உங் கள் குடும் பத்லதயும் ,
உங் கள் அயலவலரயும் ஆபத்தில்
ஆழ் தது
் கிறீர்கள் . புலக அலாரத்லதே்
சேதப் படுத்துவது, முடக்குவது அல் லது
அகற் றுவது ேட்டத்திற் கு எதிரானது.
திருத்தங் களுக்காக உங் களுக்கு, $100,000 வலர
அபராதம் விதிக்கப் படலாம் அல் லது
சவளிசயற் றப் படுதலல எதிர்சகாள் ளலாம் .

றபாதுவான பகுதிகளில் தீ அபாைங் கள்
உங் கள் கட்டிடத்தின் சபாதுவான பகுதிகளான அரங் குகள் , சவளிசயறும்
வழிகள் , மற் றும் படிக்கட்டுகள் ஆகியலவ அலனவருக்கும் பாதுகாப் பான
இடமாக இருக்க சவண்டும் . தீ அபாயங் கள் ஏற் படா வண்ணம் அவற் லறப்
பராமரிக்கவும் .

ேண்டப நயடபாயதகள்
ேக்களுக்கு ேட்டுமே
மண்டப நலடபாலதகள் மற் றும் அவேர
நிலலலமயின் சபாது சவளிசயறும் வழிகலள
எப் சபாதும் தலடகளற் றதாக லவத்திருக்கவும் .
ஒன் ராறிசயாத் தீக் குறியீடு (Ontario Fire Code)
சநருப் லபத் தூண்டும் அல் லது சவளிசயறும் வழிலயத் தடுக்கும்
எந்தசவாரு சபாருலளயும் அகற் ற ஊழியர்களுக்கு அதிகாரம்
அளிக்கின்றது. உங் கள் உடலமகள் அகற் றப் பட்டால் அல் லது சவளிசய
எறியப் பட்டால் அதன் சபறுமதி உங் களுக்குத் திருப் பிே் சேலுத்தப் பட
மாட்டாது. உங் கள் வாேலில் , மண்டப நலடபாலதகள் , முகப் பு அலறகள்
மற் றும் சவளிசயறும் வழிகளில் தலட சேய் யப் படும் சபாருட்களில்
பின்வருவன அடங் கும் , ஆனால் இலவ மட்டும் அல் ல:
•Toronto
விடுமுலற
கால
அலங்
கள்
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Community Housing:
பாதுகாப்
பு காரங் கள் உட்படக் கதவு அலங் காரங்
ந்
து
வழிகாட்
டி 2021தூக்கி லவக்கப் பட்டுள் ள ோதனங் கள்
அல் லது
பாதுகா

•
•
•
•
•

மலர்கள் (பிளாஸ்டிக் அல் லது உண்லமயானது)
வாேற் கதவு விரிப் புகள்
விடுமுலற கால மலர் வலளயங் கள் அல் லது மரங் கள்
லேக்கிள் கள்
தள் ளுவண்டிகள்

மூடிை கதவு ஒன்று தான்
பாதுகாப் பான கதவு
புலக மற் றும் தீ பரவுவலதத் தடுக்கக் கதவுகள்
உதவுகின்றன. எமது கட்டிடங் களில் உள் ள
யூனிட்டுக்கும் சபாது மண்டப நலடபாலதக்கும்
இலடசய உள் ள கதவுகள் தீப் பாதுகாப் புக்குமதிப் பிடப் பட்டலவ, அதாவது அலவ ஒரு
குறிப் பிட்ட காலத்திற் கு சவப் பத்லதயும்
தீப் பிழம் புகலளயும் தாங் கக்கூடியலவ.
எப் சபாதும் உங் கள் யூனிட் கதவு மற் றும் படிக்கட்டுக் கதவுகலள
முழுலமயாக மூடி லவக்கவும் .

குப் யபகள் அப் புறப் படுத்தப் படல்
குப் லபத் சதாட்டிே் ேரிசவாலடகலளத்
தலடயற் றதாகவும் , அவற் றின் மூடிகலள மூடி,
சுற் றியுள் ள பகுதிலயே் சுத்தமாகவும்
லவத்திருக்கவும் . சுத்தமான, சதாழிற் படும்
குப் லபத் சதாட்டிே் ேரிசவாலடகள் மற் றும்
கதவுகள் தீ அபாயத்லதக் குலறக்கின்றன.
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தீயிலிரு
ந்து
பாதுகா

படிக்கட்டுகயளத் தயடைற் றதாக
யவத்திருக் கவுே்
படிக்கட்டுகளில் சபாருட்கலள லவக்க
சவண்டாம் அல் லது படிக்கட்டுகலள எந்த
வலகயிலும் தலட சேய் ய சவண்டாம் . அவேர
நிலலலமகளில் கட்டடத்திலிருந்து மக்கள்
பாதுகாப் பாக சவளிசயற அனுமதிப் பதற் கு அலவ
எப் சபாதும் பாதுகாப் பாகவும் தலடயற் றதாகவும்
இருக்க சவண்டும் .

தீப் பாதுகாப் பு நம் ஒவ் சவாருவரினதும் சபாறுப்பாகும் . தீத்
தடுப்பு மற் றும் பாதுகாப்புக் குறிப்புகள் பற் றிய சமலதிகத்
தகவல் களுக்கு torontohousing.ca/firesafety க்குே் சேல் லவும் .

பருவகாலப்
பாதுகாப் பு
ஆண்டின் சில சநரங் களில் , மாறிவரும் காலநிலல
சில பாதுகாப் புக் கரிேலனகலளத் சதாற் றுவிக்கலாம் . பாதுகாப் பாக
இருக்க நீ ங் கள் என்ன சேய் ய முடியும் என்பலத அறிந்து சகாள் ளவும் .

மகாயட காலப் பாதுகாப் பு
றவளிப் புறத்தில் தீ மூட்டுதல்
{560}உங் களுக்கு அருகில் உள் ள
பட்டாசுகள் சகாளுத்தும் சபாதுவான
பகுதிலயக் கண்டுபிடிக் {561}3-1-1 ஐ
அலழக்கவும்
Toronto Community Housing யின் நிலப் பரப் புகளில்
பட்டாசு மற் றும் முகாம் களின் தீ என்பன எந்த சநரத்திலும்
அனுமதிக்கப் பட மாட்டாது. அலவ காயங் கலளயும் தீலயயும்
உண்டாக்கலாம் அத்துடன் வீடுகலளே் சேதப் படுத்தலாம் .

சிகறரட் துண்டுகயளக் கவனோக
அப் புறப் படுத்தவுே்
சிகசரட்லட அப் புறப் படுத்த எப் சபாதும் ஒரு
ோம் பற் கிண்ணம் அல் லது ஆழமான, உறுதியான
சகாள் கலலன மூடியுடன் பயன்படுத்தவும் .
அவற் லறப் புற் கள் , புதர்களுக்குள் அல் லது உங் கள்
பால் கனியில் எறிய சவண்டாம் .
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பருவகாலப்
பாதுகாப் பு

நீ ங் கள் கிரில் றெை் யுே் இடத்தில் கவனோக
இருக்கவுே்
பால் கனிகளில் பார்பிக்யூ மற் றும் கிரில் சேய் வது
அனுமதிக்கப் படுவதில் லல. சில கட்டிடங் களில்
சவளிப் புறப் சபாதுவான பகுதிகளில்
பார்பிக்யூக்கலள Toronto Community Housing
அனுமதிக்கின்றது. உங் கள் கட்டிடத்தில் எங் காவது
பார்பிக்யூக்கள் அனுமதிக்கப் படுகிறதா என்று
உங் கள் கட்டிட சமற் பார்லவயாளரிடம்
விோரிக்கவும் . பார்பிக்யூக்கலள கட்டிடங் களின்
பக்கங் களிலிருந்தும் எரியக்கூடிய எந்தப் சபாருட்களிலும் இருந்து
குலறந்தது 4.5 மீட்டர் (சுமார் 15 அடி) தூரத்தில் தள் ளி லவத்திருக்கவும் .
புசராப் சபன் சதாட்டிகள் பயன்பாட்டில் இல் லாதசபாது அவற் லற
இலணப் பிலிருந்து துண்டித்து லவக்கவும் . அவற் லறப் பாதுகாப் பாகப்
பூட்டி லவக்கவும் .

றவளிப் புறத்தில் உள் ளமபாது ஆயடயில்
தீப் பிடித்தால் என்ன றெை் ை மவண்டுே்
உங் கள் ஆலடகள் தீப் பிடித்தால் , நிறுத்திவிட்டுத் தலரயில் விழுந்து
உருளவும் .
சுற் றிே்சுற் றி ஓட சவண்டாம் . நீ ங் கள் சேய் வலத நிறுத்திவிட்டுத்,
தலரயில் விழுந்து லககளால் உங் கள் முகத்லத மூடிக் சகாள் ளவும் .
பின்னர் தீ அலணயும் வலரக்கும் முன்னும் பின்னுமாக உருளவும் .
உங் களால் நிறுத்தசவா, கீசழ விழுந்து உருளசவா முடியாவிட்டால் ,
நீ ங் கசளா அல் லது அருகிலுள் ள யாசரா ஒருவர் தீலய அலணக்க ஆலட
அல் லது துணிலயப் (ஜாக்சகட் அல் லது சபார்லவ) பயன்படுத்தலாம் .

றவப் ப காலத்தில் குளிர்ெசி
் ைாக இருத்தல்
சராறன்சரா ேமூக வீட்டுவேதி ஒவ் சவாரு கட்டிடத்லதயும் சவப் ப
அலமப் பிலிருந்து சகாலடகாலத்திற் கான குளிரூட்டும் முலறக்கு
மாற் றுகின்றது. உங் கள் யூனிட்டின் சவப் பநிலலயில் பிரே்ேலனகள்
இருந்தால் , வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு லமயத்லதத் சதாடர்பு
சகாள் ளவும் .
சூரிய ஒளிலயத் தடுக்கப் பகலில் உங் கள் மூடுதிலரகள் அல் லது
திலரே்சீலலகலள மூடி லவக்கவும் . நீ ங் கள் பயன்படுத்தாத
விளக்குகலள அலணக்கவும் மற் றும் ோதனங் கலள மின்
இலணப் பிலிருந்து அகற் றவும் . அலவ பயன்பாட்டில் இல் லாதசபாதும்
சவப் பத்லத சவளியிடுகின்றன.
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விசிறிகள் காற் லறக் குளிர்விப் பதில் லல - அலவ அலதே் சுற் றிலும்
விசிறுகின்றன. உங் கள் மீது உண்லமயில் சூடான காற் லற வீசுவது
உண்லமயில் சவப் ப சநாலய சவகமாக ஏற் படுத்தும் . நீ சரற் றமாக
இருப் பசத
முக்கிய
விடயமாகும் .
தாகம்

எடுக்காவிட்டாலும் நிலறயத் தண்ணீர ்

குடிக்கவும் .

றவப் ப எெ்ெரிக்யககள்
சதாடர்ே்சியாக இரண்டு அல் லது அதற் கு சமற் பட்ட நாட்களுக்கு பகலில்
அதிகபட்ேமாக 31C அல் லது அதிலும் சவப் பமாக இருந்தால் , இரவில்
குலறந்தபட்ேம் 20C அல் லது அதிலும் சவப் பமாக இருந்தால் , Environment
and Climate Change Canada (கனடா சுற் றுே்சூழல் மற் றும் காலநிலல
மாற் றம் ) சவப் பநிலலயின் எே்ேரிக்லககலள அறிவிக்கும் .
சதாடர்ே்சியாக இரண்டு அல் லது அதற் கு சமற் பட்ட நாட்களுக்கு 40C
அல் லது அதற் கு சமற் பட்ட ஈரப் பதன் நிலலகளுடன் மிகவும் ஈரப் பதமாக
இருக்கும் சபாதும் எே்ேரிக்லககள் வழங் கப் படும் .
Toronto Community Housing இன் சில கட்டிடங் களில் , சவப் ப எே்ேரிக்லக
ேமயத்தில் ஊழியர்கள் குளிரூட்டும் அலறலய அலமக்கின்றனர்.
குளிரூட்டும் அலற பற் றி ஊழியர்கள் அறிவிப் லப சவளியிடுவார்கள் .
உங் கள் கட்டிடத்தில் குளிரூட்டும் அலற இல் லலசயன்றால் , அருகில்
உள் ள குளிரூட்டப் பட்ட சபாது இடம் எங் குள் ளது என்பலத இந்த
அறிவிப் புத் சதரிவிக்கும் . {580}நீ ங் கள் {581}3-1-1 {586}ஐ அலழக்கலாம்
அல் லது உங் களுக்கு அருகில் உள் ள குளிரூட்டிய இடத்லதக் கண்டுபிடிக்க
{587}toronto.ca/cool-space க்குே் சேல் லலாம் .

குளிரூட்டிப் பாதுகாப் பு
தலரயில் லவக்கப் படும் குளிரூட்டிகள் மட்டுசம
உங் கள் யூனிட்டில் அனுமதிக்கப் படும் .
ஜன்னல் களில் குளிரூட்டிகள்
அனுமதிக்கப் படுவதில் லல.
உங் கள் குளிரூட்டிலயப் பற் றி ஏதாவது
சகள் விகள் இருந்தால் , உங் கள் கட்டிட
சமற் பார்லவயாளரிடம் சகட்கவும் அல் லது வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு
லமயத்லத அலழக்கவும்
416-981-5500.
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நீ ெ்ெல் தடாகப் பாதுகாப் பு
Toronto Community Housing இன் சில கட்டிடங் கள்
உட்புற நீ ே்ேல் தடாகங் கலளக் சகாண்டுள் ளன.
இந்தக் கட்டிடத்தின் குடியிருப் பாளர்களுக்கு
ஆண்டு முழுவதும் அலவ திறந்திருக்கும் . Toronto
Community Housing இன் சில நிலே் சோத்துக்களில்
சவளிப் புற நீ ே்ேல் தடாகங் களும் உள் ளன.
அந்த ேமூகத்தில் குடியிருப் பவர்களுக்கு
மட்டுமல் லாது அலனத்து சராறன்சரா ேமூக வீட்டு
வாடலகதாரர்களுக்கும் இலவ சகாலடகாலத்தில் திறந்திருக்கும் , .

விதிமுயறகயளப் படிக்கவுே்
அலனத்துத் தடாகங் களிலும் சுகாதார மற் றும்
பாதுகாப் பு விதிமுலறகள் ஒட்டப் பட்டுள் ளன.
நீ ங் கள் தடாகத்லதப் பயன்படுத்துவதற் கு முன்பு
உங் களுக்கு விதிமுலறகள் சதரியுமா என்பலத
உறுதிப் படுத்திக் சகாள் ளவும் . உதாரணமாக, 10
வயதிற் குட்பட்ட பிள் லளகள் தடாகத்தில் அல் லது
அலதே் சுற் றி இருக்கும் சபாது எப் சபாதும்
சபரியவர்களுடன் இருக்க சவண்டும் .

நீ ெ்ெல் பாடங் கள்
அலனத்து வாடலகதாரர்களுக்கும் எங் கள் தடாகங் களில் நாங் கள்
அடிக்கடி நீ ே்ேல் பாடங் கலள வழங் குகிசறாம் . இலவே நீ ே்ேல் பாடங் கள்
கிலடக்கிறதா என்பலத தளத்தின் உயிர்காப் பாளரிடம் சோதித்தறியவும் .
தடாகம் திறக்கும் நாளில் தளத்தின் உயிர்காப் பாளரிடம் நீ ங் கள் பதிவு
சேய் யலாம் .

றவப் ப எெ்ெரிக்யககள் - தடாகங் கள் நீ ண்ட மநரே்
திறந் திருக் குே்
சவப் ப எே்ேரிக்லககள் இருக்கும் சபாது, Toronto Community Housing தடாக
சநரத்லத நீ ட்டிக்கலாம் . தடாக சநரங் கள் பற் றி உங் களுக்குக் சகள் விகள்
இருந்தால் , பணியில் இருக்கும் உயிர்காப் பாளரிடம் சபேவும் .

{603}மகாயட றவப் பத்யதக் யகைாள் வது ேற் றுே்
றவப் ப எெ்ெரிக்யகயின் மபாது என்ன றெை் வது
என்பது பற் றிை மேலதிகத் தகவல் களுக்கு
{604}torontohousing.ca/becoolandsafe க்குெ்
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குளிர்காலத்துக்கான பாதுகாப் பு
குளிர்கால மாதங் களில் உங் கள் யூனிட் குலறந்தபட்ேம் 21 டிகிரியில்
இருக்கும் என்பலத உறுதி சேய் வது Toronto Community Housing இன்
சபாறுப் பாகும் . உங் கள் யூனிட்டின் சவப் பநிலலயில் பிரே்ேலனகள்
இருந்தால் , வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு லமயத்லதத் சதாடர்பு
சகாள் ளவும் .

கடுயேைான குளிர் காலநியல எெ்ெரிக்யககள்
பூே்சியத்துக்குக் கீசழ 15C-யாக அல் லது குளிரான குளிர்காற் றுடன்
பூே்சியத்துக்குக் கீசழ 20C யாக சவப் பநிலல இருக்கும் சபாது இலவ
வழங் கப் படுகின்றன.
கடுலமயான குளிர் அல் லது குளிர்காலப்
புயல் களின் ேமயத்தில் சூடாகவும்
பாதுகாப் பாகவும் இருக்க இந்த உதவிக்
குறிப் புகலளப் பின்பற் றவும் :
• நீ ங் கள் சவளிசய சேல் ல முடியாத நிலல
ஏற் பட்டால் பாவிப் பதற் கு இயலுமானால் ,
கூடுதல் உணவு மற் றும் மருந்துகலளக்
லகயிருப் பில் லவத்திருக்கவும் .
• நீ ங் கள் மின்ோர சவப் பத்துடன் ஒரு வீட்டில்
வசித்தால் , எல் லாக் குழாய் களிலும் சோட்டு
சோட்டாக சமதுவாக நீ ர் ஓடுமாறு லவக்கவும் . இது குழாய் கள்
உலறந்து சேதமலடவலதத் தடுக்க உதவுகிறது.
• சவப் பம் சவளிசயறினால் , அலத உடனடியாகத் தள
ஊழியர்களிடசமா அல் லது வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு
லமயத்திசலா சதரிவிக்கவும் . கடுலமயான குளிர் எே்ேரிக்லகயின்
சபாது சவப் பம் சவளிசயறிக் குலறந்தால் , சராறன்சரா ேமூக
வீட்டுவேதி சவப் பம் திரும் பவும் அதிகரித்து சீராகும் வலர
சபாதுவான ஒரு இடத்தில் சவப் பமயமாக்கும் பகுதிலய அலமக்கும் .
எே்ேரிக்லக: உங் கள் யூனிட்லடே் சூசடற் ற புசராப் சபன் சவப் பமூட்டிகள் ,
பார்பிக்யூக்கள் அல் லது எரிவாயு மூலம் இயங் கும் சஜனசரட்டர்கலளப்
பயன்படுத்த சவண்டாம் . நீ ங் கள் பார்க்கசவா அல் லது மணக்கசவா
முடியாத சகாடிய கார்பன் சமானக்லேடு எனும் நே்சு வாயுலவ அலவ
சவளிவிடுகின்றன.
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{628}குளிர்காலப் பாதுகாப் புக்குரிய சமலதிகமான குறிப் புகளுக்கு
{629}torontohousing.ca/safe_winter-ஐப் பார்லவயிடவும் .

எடுத்துெ் றெல் லத்தக்க
றவப் பமூட்டிகள் (யகைடக்க
றவப் பமூட்டிகள் )
எடுத்துே் சேல் லத்தக்க லகயடக்க சவப் பமூட்டி
ஒன்லறப் பயன்படுத்துவதற் கு,
நீ ங் கள் Toronto Community Housing இலிருந்து
எழுத்துபூர்வ அனுமதி சபற் றிருந்தால் , அதில்
Canadian Standards Association (CSA) சலபிள்
இருப் பலத உறுதிப் படுத்தவும் . காகிதம் , திலரே்சீலலகள் , தளர்வான
உலடகள் , தளபாடங் கள் , படுக்லக, மற் றும் சுவரில் ஒட்டும் சபப் பர்
சபான்ற எரியக்கூடிய யாவற் றிலிருந்தும் அலனத்து
சவப் பமூட்டிகலளயும் குலறந்தது ஒரு மீற் றர் (மூன்று அடி) தூரத்தில்
லவக்கவும் . பிள் லளகள் மற் றும் சேல் லப் பிராணிகலள எப் சபாதுசம
சவப் பமூட்டிகளில் இருந்து விலக்கி லவத்திருக்கவும் .

சவப் பமூட்டி ஒன்று பாவலனயில் இருக்கும் சபாது அதன் சமல் உலடகள்
அல் லது படுக்லககலள உலர்த்துவதற் காக லவக்காதீர்கள் , ஏசனனில்
இந்தப் சபாருட்கள் எளிதில் தீப் பிடிக்கும் .
நீ ங் கள் வீட்லட விட்டு சவளிசய சேல் லும் சபாது அல் லது படுக்லகக்குே்
சேல் லும் சபாது சவப் பமூட்டிகலள இயங் க
லவக்க சவண்டாம் .

மரடிமைட்டர்கள்
மிகக் கடுலமயான குளிர் காலநிலல உங் கள்
சரடிசயட்டர்கலள சவடிக்கே் சேய் யும் .
இது உங் களுக்கும் உங் கள் அயலவர்களுக்கும்
சவள் ளம் மற் றும் சேதத்லத ஏற் படுத்தும் .
{649}உங் கள் சரடிசயட்டர் சவடித்தால் ,
உடனடியாக {650}416-981-5500 ஐ அலழக்கவும் .

மரடிமைட்டர்கள் றவடிப் பயதத் தடுப் பதற் கான
குறிப் புகள்
• குளிர் காற் று உள் சள நுலழவலதத் தடுக்க உங் கள் ஜன்னல் கலள
மூடி லவக்கவும் . குளிர் காற் று சரடிசயட்டருக்குள் தண்ணீலர
உலறய லவக்கும் , அத்னால் அது சவடிக்கும் .
• உங் கள் சரடிசயட்டரின் கீழ் ப்பகுதிலய விட சமற் பகுதி குளிர்ே்சியாக
இல் லல என்பலத உறுதிப் படுத்திக் சகாள் ளவும் . காற் று அலடபட்டு
இருக்கும் சபாது இது நிகழ் கிறது. தள ஊழியர்கள் அல் லது
வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு லமயத்துடன் சபேவும் . அலடபட்டுள் ள
காற் று விலரவில் சவளிசயற் றப் பட அவர்கள் ஏற் பாடு சேய் வார்கள் .
• உங் கள் தளபாடங் கள் சரடிசயட்டரிலிருந்து குலறந்தது 15 சேமீ
(சுமார் ஆறு அங் குலங் கள் ) சதாலலவில் இருப் பலத
உறுதிப் படுத்திக் சகாள் ளவும் . தளபாடங் கள் அல் லது கனமான
திலரே்சீலலகள் மூலம் உங் கள் சரடிசயட்டர் மலறக்கப் பட்டால் ,
உங் கள் ோதனம் வழியாக சூடான காற் று பரவ சவண்டிய விதத்தில்
பரவாது.
Toronto Community Housing: பாதுகாப் பு
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பருவகாலப்
பாதுகாப் பு
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• சரடிசயட்டலர நீ ங் களாகே் ேரிசேய் ய சவண்டாம் . {655}உங் கள்
யூனிட் மிகவும் குளிராகசவா அல் லது மிகவும் சூடாகசவா இருந்தால் ,
தள ஊழியர்களிடம் சபசுங் கள் அல் லது வாடிக்லகயாளர் பராமரிப் பு
லமயத்லத {656}416-981-5500{659} என்ற எண்ணில் அலழக்கவும் .{660}

உயறபனி ேயை, பனிக்கட்டி ேற் றுே்
பனிப் றபாழிவு
உலறபனி மலழ மற் றும் ேக்திவாய் ந்த காற் று
காரணமாக மின் கம் பிகள் மீது மரங் கள்
விழும் சபாது மின் தலட ஏற் படுகின்றது.
{664}மின்தலடயின் சபாது என்ன சேய் ய சவண்டும்
என்பதற் கான குறிப் புகளுக்கு {665}{666}{667}பக்கம்
15{668}-{669}ஐப் பார்க்கவும் .

தகவலறிந் த வண்ணே் இருந் து றகாள் ளவுே்
காலநிலல அறிக்லககள் , ோலல அல் லது சபாக்குவரத்து மூடல் பற் றிய
புதுப் பிப் புகள் மற் றும் பிற அவேர சேய் திகலள உள் ளூர் ஊடகங் கள்
மூலம் அவதானமாகக் சகட்டறியவும் . குளிர்காலக் காலநிலல உங் கள்
கட்டிடத்லதப் பாதித்திருந்தால் Toronto Community Housing இன்
ஊழியர்களும் உங் களுடன் சதாடர்பில் இருப் பார்கள் .

உட்புறத்தில் தங் கியிருக்கவுே்
உலறபனி மலழ மற் றும் பனிக்-கட்டிகள் ஆகியன நலடபாலதகள் ,
பாலதசயாரங் கள் மற் றும் வீதிகலள வழுக்கக்கூடியனவாக சில
சநாடிகளில் மாற் றும் . உங் களால் முடிந்தால் , நலடபாலதகள் மற் றும்
வீதிகளில் உப் பு இடப் பட்டுப் பனி அகற் றப் படும் வலர உள் சளசய
இருக்கவும் .
பனிப் சபாழிவு ஏற் பட்ட 12 மணிசநரத்திற் குள் ஊழியர்கள் பனி மற் றும்
பனிக்கட்டிலய அகற் றுவார்கள் . நலடபாலதகள் , வாகனப் பாலதகள் ,
சவளிப் புறப் படிக்கட்டுகள் மற் றும் சவளிப் புற வாகனத் தரிப் பிடப்
பகுதிகளிலும் உப் பு அல் லது மணலல நாம் சதலவக்சகற் பப் சபாட்டு
லவப் சபாம் . உங் கள் கட்டிடப் பகுதியில் காணப் படும் வழுக்கக்கூடிய
அல் லது உலறபனிப் பகுதிகள் பற் றி முலறயிடுவதற் கு வாடிக்லகயாளர்
பராமரிப் பு லமயத்லதத் சதாடர்பு சகாள் ளவும் .

காற் றிலிருந் து பாதுகாப் பு
தீவிரமான காலநிலலயின் சபாது அதிக காற் று
சவகமாக வீேக்கூடும் . உங் கள் பால் கனியில்
அல் லது உங் கள் முற் றத்தில் இருக்கும் பாரம்
குலறந்த இசலோன சபாருட்கலளப்
பாதுகாக்கவும் . உங் கள் சபாருட்கள் காற் றினால்
தூக்கி வீேப் பட்டால் , அலவ உங் கலளயும் உங் கள்
அயலவலரயும் காயப் படுத்தலாம் .
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Halloween (ஹமலாவீன்) பாதுகாப் பு
Trick or treating (வீட்டுக்கு வீடு சேல் வது)
சவடிக்லகயாக இருக்கலாம் , ஆனால் அது
ஆபத்தானதும் கூட. நீ ங் கள் Halloween
நடவடிக்லககளில் பங் சகற் க விரும் பினால் , சிறு
பிள் லளகளுடன் சபற் சறார் ஒருவர் அல் லது
சபாறுப் புள் ள மற் சறாரு சபரியவர் எப் சபாதும் கூட
இருக்க சவண்டும் .
இயலுமானால் உங் கள் பிள் லளகள் சேல் சபாலன எடுத்துே் சேல் ல
சவண்டும் . ேந்சதகத்திற் கிடமான அல் லது ேட்டவிசராதமான சேயலல
நீ ங் கள் கண்டால் , உடனடியாகப் சபாலீலஸ அலழக்கவும் .
{688}பாதுகாப் பான உலடகள் மற் றும் அந்நியரின் ஆபத்து சபான்ற
சமலதிக Halloween பாதுகாப் புக் குறிப் புகளுக்கு
{689}torontopolice.on.ca/safetyzone ஐப் பார்லவயிடவும் .

Trick or treating க்குப் பதிலான மவடிக்யகைான ோற் று
நிகை் வுகள்
வீட்டுக்கு வீடு சேல் வதற் குப் பதிலாக, Halloween க்கான சிறப் பு
நிகழ் வுகலள நடத்தும் ேமூக லமயங் கள் சபான்ற இடங் கலளத் சதடவும் .
அல் லது உங் கள் பிள் லளகள் மற் றும் அவர்களின் நண்பர்களுக்காக
உங் கள் சோந்த நிகழ் ேசி
் லய நடத்தவும் .

றோழிறபைர்க்கப் பட்டபிரதி
ஒன்று உங் களுக்குத் மதயவைா?
இந்த ஆவணத்தில் Toronto Community Housing வாடலகக்
குடியிருப் பாளர்களுக்கான முக்கியமான தகவல் கள் உள் ளன. {697}இந்த
வழிகாட்டியின் பிரதி ஒன்று உங் களுக்குத் சதலவப் பட்டால் , {698}416-9815500{723} ஐ அலழக்கவும் .{724}
சதலவ

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.

இந்தப் பாதுகாப் பு வழிகாட்டியின்
சமாழிசபயர்க்கப் பட்ட பிரதிகலளயும் நீ ங் கள்
சபற் றுக் சகாள் ளலாம்
torontohousing.ca/safetyguide.
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சமாழி
சபயர்ப்பு
கள்

இயணப் பு 1: அவெர நியலயேக்கான படிவே்
விபரத் தாள்

அவ
ெர நியலயேகளின்
மபாது

{732}{733}{734}{735}{736}{737}{738}{739}{740}{741}

முதற் சபயர்{744}

சதா ட ர்
பு த்

த க வ ல் க ள்

911 ஐ அயைக் கவுே்
{745}கலடசிப் சபயர்

முகவரி{746}

{747}அடுக்கக எண்

நகரம் {748}

{749}தபால் குறியீடு

மாற் று {750}({751}{752}
{753}{754}){755}{756}
த்
/
/
பிறந்
த
{757}சதா
நா
ோத
வ
திகதி
சுகாதார அட்லட --------------------------------------------ே்
ருட
லலசப
பாலினம் {788}☐ {789}ஆண் {790}☐ {791}சபண் ☐ மற்
றலவ - நான் ள்
ே்
------- சி
என் லனப் பின் வருமாறு அலடயாளம் காண்கிசறன்

{772}பிரதான சதாலலசபசி {773}(

முதன் லம சமாழி(கள் )
▢ சமம் பட்ட
பராமரிப்பு உத்தரவு

)

உடன் சகாப்பில்

அவேரநிலலத் சதாடர்பு 1

{798}பிரதான சதாலலசபசி {799}({801}
{802} {803}
அவேரநிலலத் சதாடர்
{806}- பு 2

{816}மாற் றுத் சதாலலசபசி {817}(

{804}){805}

{826}பிரதான சதாலலசபசி {827}({829}

{836}மாற் றுத் சதாலலசபசி {837}(

{830} {831}
{832}){833}
முதன் லம பராமரிப்
{834}-பு வழங் குநர்

{848}சதாலலசபசி {849}(

)

-

)

-

)

-

சதா ட ர் பு
லட ய லவ
{872}{873}▢ {874}இதய சநாய் கள்
{875}(ஆஞ் லஜனா, மாரலடப் பு, லபபாஸ்,
இதயமுடுக்கி)

▢ பக்கவாதம் /TIA

{886}{887}▢ {888}உயர் இரத்த
ஏலனயலவ
அழுத்தம் {889}(உயர் குருதிஅழுத்தம் )
▢ இதய சேயலிழப்பு
Toronto Community Housing: பாதுகாப் பு
வழிகாட்டி 2021

ம ரு த் து வ ர லா
வ
று
{860}{861}▢ {862}நீ ரிழிவு

{863}{864}(இன்
சுலின் ோர்ந்த / ▢
{898}{899}▢ {900}COPD
இன் சிஓபிடி
சுலின்(எம்
ோராத)
{865}▢ புற் றுசநாய்
{901}
பிஸிமா,
அல் லேமர்
மூே்சுக்குழாய் அழற் சி)

{906}{907}▢ {908}வலிப்பு
{909}(வலிப் புத் தாகக்ம்)
▢ ஆஸ்துமா

▢
ஞாபகமற
தி
▢
மனசநாய்

அவேர
நிலலலமக்கான
படிவம்
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ம ரு ந் து க ள்
1)

6)

11)

2)

7)

12)

3)

8)

13)

4)

9)

14)

5)

10)

▢ ஒவ் வாலமகள்
எதுவும்
ஏலனயலவ
அறியப் படவில்
லல

15)

ம ரு ந் து க ளி ன் ஒ வ்
வா
லம க ள்
▢
▢ ASA
▢

▢
சகாடீன்

ேல் ஃபா

(அஸ்பிரின்)

பி ர த் தி சய க க் க ரி ே லன க ள்
பரவக்கூடிய சதாற் று / சநாய்
ஏலனயலவ
மருத்துவமலன இலணப்பு

{992}{993}▢ {994}பிரத்திசயகமானலவ {995}(டயாலிசிஸ், நரம் பு, முதலியன)

▢ விரிவான
வரலாறு

/ பு ல னு
இ ய க் க
{1000}▢
{1016}{1017}▢
ண ர் வு
க
ம்{1004}{1005}▢ {1006}பார்லவ
{1001}சே
{1007}(குலறபாடு / கண்ணாடி /
{1018}சகட்டல்
ள்{1027}(லகத்
யற்
லகப்
பார்லவயற்
றார்
)
{1024}{1025}▢
{1026}இயக்
கம் பிரே்சசி
லனகள்
{1019}
தடி(குலறபாடு
/
/ உதவி /
ேக்கக
ரள்
நாற் காலி / நலடவண்டி / சமாட்டார் சபாருத்தப் பட்ட காது சகளாசதார்)
பற்
ஸ்கூட்டர் / சேயற் லக மூட்டு)

உங் கள் வீட்டிலுள் ள சேல் லப்பிராணிகள்

சேல் லப்பிராணிகளின் பட்டியல் மற் றும் சேல் லப்பிராணிப் பராமரிப் பு வழிமுலறகள்

இந் த சேல் லப்பிராணிகளில் ஏதாவது ஒன் று சேலவ புரியும் விலங் காக உள் ளதா? ☐
இல் லல ☐ ஆம்
(
)
பராமரிப்புத் சதாடர்பு 1{1038}
{1039}
(
)
பராமரிப்
புத் சதாடர்பு 2{1052}
சதாலலசபசி
{1053}
/
/
சதாலலசபசி
நா
ோத
வ
ள்

பூர்த்தி சேய் தவர் சபயர்{1054}
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{1055

ே்

ருட
ே்

அவேர
நிலலலமக்கான
படிவம்
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