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به روز رسانی اطالعات در مورد انعطاف پذیری پرداخت اجاره
اگر شما به علت  COVID-19درآمد شغلی خود را از دست داده اید ،برای برنامه انعطاف پذیری پرداخت
اجاره واجد شرایط هستید .اگر درآمد خود را از دست نداده باشید ،شما واجد شرایط نمی باشید و پرداخت
کامل اجاره شما همچنان در اول هر ماه ادامه خواهد داشت.

ارسال بسته مربوط به  COVID-19از طریق پست :در اوائل ماه آوریل یک بسته شامل
اطالعات مربوط به برنامه انعطاف پذیری اجاره برای هر خانوار مسکن اجتماعی تورنتو
( ) TCHCاز طریق پست ارسال کردیم .این بسته شامل فرمهایی برای تعدیل یا تعویق اجاره و یک
فرم بررسی دارایی و درآمد خانوارها بود .این بسته برای بررسی اجاره ساالنه خانوار شما به
حساب نمی آید .این بسته برای مستاجرینی است که به علت  COVID-19شغل خود را از
دست داده اند و مایل به درخواست کمک برای پرداخت اجاره هستند.
کمک برای خانوارهایی که پرداخت آجاره آنها مطابق با درآمدشان (( )RGIاست :ما با شم ا کار خواهیم
کرد تا اجاره خود را بر اساس تغییر در درآمد خود دوباره محاسبه کنید.
کمک به خانوارهایی که اجاره آنها طبق نرخ بازار است :گزینه هایی را برای به تعویق انداختن بخشی از
اجاره شما پیشنهاد میکنیم .شما میتوانید انتخاب کنید که یک سوم ،نصف یا سه چهارم اجاره خود را تا سه
ماه بپردازید و سپس مابه التفاوت آن را به صورت پرداخت اضافی همراه با اجاره عادی خود به مدت شش
تا هشت ماه پرداخت کنید.
تمام خانوارها باید مدارکی را دال بر از دست دادن درآمدشان ارائه دهند .اگر شما مدارکی در دست
ندارید ،ما با شما همکاری خواهیم کرد ،اما باید بعداً آنها را ارسال کنید.

برای کسب اطالعات بیشتر یا دریافت این فرمها ،لطفا ً با مرکز خدمات مشتری از طریق تلفن
 0022-181-614تماس بگیرید یا از وب سایت  torontohousing.ca/covid-19دیدن کنید.

به منظور دریافت این اطالعیه به زبان یا فرمت دیگر لطفا ً با شماره تلفن  0055-181-614تماس بگیرید

