தகொவிட்-19/COVID-19
பநொ பவல் பகொதரொனொ வவ ர ஸ்
ஏப்பிரல் 1, 2020

உங்களுக்கு உேவி தவண்டும் என்றொல் உேவ இங்கு
நொம் இருக்கிதறொம்.
ஒரு நொளின் எந்ே தநரம் என்றொலும், எமது தேவவபபறுநர்
பரொமொிப்பு முகவர் ஒருவருடன் கவேப்பேற்கு அவழயுங்கள்
பேொவைதபேி எண் 416-981-5500, அல்ைது மின்னஞ்ேல்
help@torontohousing.ca முகவொிக்கு அனுப்புங்கள்.
தகொவிட்-19/ COVID-19 அவேரகொை நிவைவமயின் பபொழுது, பரொபறொன்தரொ ேமூக வீட்டு வொொியப்
பணியொளர்கள் எமது கட்டிடங்களிலும் கொொியொையங்களிலும் அத்ேியொவேியமொன மற்றும் பநருக்கடி
நிவையில் தேவவப்படும் தேவவகவள பேய்ேவொறு பணியொற்றி வருகின்றனர்.

பின்வரும் தேவவகளின் பபொழுது, நீங்கள் 24 -7 மணி தநரமும் எமது
தேவவபபறுநர் பரொமொிப்பு நிவையம் வழியொக, எம்முடன் பேொடர்பு பகொள்ள
முடியும்:
உங்கவள நீங்கதள சுய ேனிவமப்படுத்தும் ஒருவரொக இருந்து பகொண்டு,
உணவு மற்றும் மருந்து தபொன்ற அன்றொட வொழ்வுத் தேவவகவளப்
பபறுவேில் உங்களுக்கு உேவி தேவவப்படுகிறது.
ேிருத்ே தவவைகள் தேவவப்படுகின்றன. அவேரகொை நிவைவமத்
தேவவகவள நொம் உடன் பேய்கிதறொம். அவேரகொை நிவைவம
இல்ைொே ேிருத்ே தவவைகள் பின்னர் ஒரு ேிகேிக்கு என்று ஏற்பொடு
பேய்யப்படும்.
வருபவர்கள் முன்தனற்பொடு இல்ைொமல் உள்வருவேற்கு எமது
கொொியொையங்கள் மூடப்பட்டு உள்ள நிவையில், பணியொளர்கவள தநொில்
கொணுவேற்கு ஒரு ேந்ேிப்பு ஏற்பொட்டிவன ஒழுங்கு பேய்ய தவண்டி
உள்ளது.
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ஆதரொக்கிய இயல்பில் பைவீனங்கள் பகொண்டவர்கள் என்று அவடயொளம் கொணப்பட்டு
உள்ள முேிதயொர் மற்றும் வொடவகக் குடியிருப்பொளர்கவள, எமது பணியொளர்கள்
பேொவைதபேியில் அவழத்து, அவர்களுக்கு எவ்விே ஆேொர உேவிகள் தவண்டுபமன்று
தகட்டு வருகின்றனர்.
எமது ேமூக பொதுகொப்புப் பிொிவு, தேவவயில் 24 -7 மணி தநரமும்
பேொடர்ந்து பேயற்பட்டு வருகிறது. பொதுகொப்பு ேம்பந்ேப்பட்ட
விடயங்களுக்கு எப்தபொதும் தபொை நீங்கள் 416-921-2323 பேொவைதபேி
எண்ணில் அவழக்க முடியும்.
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தகொவிட்-19/COVID-19 பற்றிய முக்கிய ேகவல்கள்
தகொவிட்-19 என்பது புேிேொகத் தேொன்றியுள்ள, பகொதரொனொ இனத்வேச் தேர்ந்ே ஒரு வவரஸ்
கிருமி ஆகும். இந்ே வவரஸ் கிருமியின் கொரணத்ேொல் உண்டொகும் அறிகுறிகளில் கொய்ச்ேல்,
இருமல், உடலில் ேவேநொர் தநொவுகள் மற்றும் கவளப்பு உணர்வு ஆகியவற்றுடன் மூச்சு
விடுவேில் ேிரமம் என்பதும் அடங்கும். பேொண்வட வலி / கரகரப்பு, ேவையிடி மற்றும்
வயிற்தறொட்டம் ஆகியனவும் தேொன்றைொம் என்று பேொிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
தகொவிட்-19 கிருமி பேொற்றின் அறிகுறிகளுடன் உங்களுக்கு சுகவீனம் ஏற்பட்டொல்
நீங்கள் உங்கவளதய ேனிவமப் படுத்ேிக் பகொள்ள தவண்டும். வீட்டிதைதய ேங்கி
விடுங்கள். உங்கள் வீட்டு ஆட்கள் உட்பட மற்றவர்களுடன் பநருக்கமொகப் பழகுவவேத்
ேவிருங்கள். பரலிபெல்த் ஒன்ரொறிதயொ (Telehealth Ontario) அவமப்புடன் 1-866-797-0000
என்ற பேொவைதபேி எண்ணில் பேொடர்பு பகொள்ளுங்கள். அத்துடன் உங்களுவடய பிரேம
ஆதரொக்கிய பரொமொிப்பு வழங்குபவருடனும் பேொடர்பு பகொள்ளுங்கள்.

சுயமொக உங்கவள நீங்கதள ேனிவமப்படுத்துவது எப்படி
வீட்டிதைதய ேங்கி விடுங்கள். தவவைக்கு அல்ைது பொடேொவைக்கு
மற்றும் எந்ேபவொரு பபொதுேனம் கூடும் இடத்துக்கும்
தபொகதவண்டொம். பபொதுேனப் தபொக்குவரத்து வொகனங்கவள
உபதயொகிக்க தவண்டொம்.
உஙகள் வீட்டுக்கு வருதவொொின் எண்ணிக்வகவய கட்டுப்படுத்துங்கள்.
நீங்கள் கட்டொயம் ேந்ேிக்க தவண்டிய நபர்கவள மட்டும் உள்தள
அனுமேியுங்கள். வருதவொர் உங்கள் வீட்டில் நிற்கும் தநரத்வேயும்
சுருக்கமொக வவத்ேிருங்கள். முேிதயொர் மற்றும் தநொபயேிர்ப்பு உடல்ேிறன்
பேொகுேி பொேிக்கப்பட்டவர்கள் ஆகிதயொொிடம் இருந்து விைகி நில்லுங்கள்.
மற்றவர்களுடன் பநருக்கமொகப் பழகுவவேத் ேவிருங்கள்.மற்றவர்களிடம்
இருந்து விைகி தவறொன ஒரு ேனி அவறயில் ேங்குங்கள். இயலுபமன்றொல்
தவறொன ஒரு குளியல் அவறவய பயன்படுத்துங்கள். எல்தைொரும்
பபொதுவொக உபதயொகிக்கும் இடங்கவளயும் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து
பகொள்ளும் அவறகவளயும் அடிக்கடி கிருமி நீக்கம் பேய்யுங்கள்.
கொற்தறொட்டத்வே கூட்டுவேற்கொக ஜன்னல்கவள ேிறந்து விடுங்கள்.
மற்றவர்களிடம் இருந்து குவறந்ே பட்ேம் இரண்டு மீற்றர்கள் (ஆறு அடி)
தூரம் இருக்கும்படி பொர்த்துக் பகொள்ளுங்கள்
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பரொபறொன்தரொ பபொதுேன ஆதரொக்கிய அவமப்பு சுயமொக ேனிவமப்படுத்ேல்
ேம்பந்ேமொக பவளியிட்ட அறிவிப்பு
கனடொவுக்கு பவளிதய பிரயொணம் பேய்து, மொர்ச்சு 2, 2020 ேிகேி பேொடக்கமொக இந்ே
நொட்டுக்கு மீண்டும் ேிரும்பி வருகின்ற எவரும் ேம்வமத் ேொதம 14 நொட்களுக்கு ேனிவமப்
படுத்ே தவண்டும் என பரொபறொன்தரொ பபொதுேன ஆதரொக்கிய அவமப்பு (Toronto Public Health)
அறிவுவர கூறுகிறது.

சுயமொகத் ேனிவமப் படுத்ேல் பற்றி நீங்கள் அறிவித்ேல்
நீங்கள் உங்கவளதய ேனிவமப் படுத்தும் பபொழுது, ேயவு பேய்து எமது தேவவபபறுநர்
பரொமொிப்பு நிவையத்துக்கு (Client Care Centre) பேொவைதபேி 416-981-5500 இைக்கத்ேில்
அல்ைது help@torontohousing.ca மின்னஞ்ேல் முகவொி வழியொக பேொியப்படுத்துங்கள்.
இேன்மூைம் நொங்கள் பபொருத்ேமொன பொதுகொப்பு நடவடிக்வககவள எடுக்க முடிவதுடன்,
உங்களுக்குத் தேவவயொன ஆேொர உேவிகளுக்குொிய பேொடர்புகவளயும் ஏற்படுத்ேித் ேர
முடியும்.

கிருமித் பேொற்றில் இருந்து உங்கவளப் பொதுகொத்துக் பகொள்ளுேல்
கிருமித் பேொற்று நிகழ்வவேத் ேடுப்பேற்கொக ேவர்க்கொரம் மற்றும் ேண்ணீர் பகொண்டு
அடிக்கடி உங்கள் வககவள குவறந்ே பட்ேம் 15 வினொடிகளுக்கொவது கழுவ தவண்டும்
என்று பபொதுேன ஆதரொக்கிய அவமப்பு அேிகொொிகள் விேந்து உவரக்கின்றனர்.
இவ்வொறு வக கழுவுேல் வகச்சுத்ே இரேொயனப் பபொருளிவன உபதயொகிக்கும் அளவுக்கு
நல்ை பைவனத் ேருகிறது. மொநகரம் அடங்கிலும் இப்பபொருளுக்கொன ேட்டுப்பொடு நிைவி
வருகிறது.
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உடல் ொீேியொக தூரநின்று பழகும்
நவடமுவறகள்
உடல்ொீேியொக தூரநின்று பழகுேல்
என்பது தகொவிட்-19 வவரஸ் கிருமி
பரவும் தவகத்வேத் ேணிக்கும்
தநொக்கத்துடன், மனிேர்கள்
மற்றவர்களுடன் பநருக்கமொகப்
பழகுவவேத் ேவிர்க்கும் ஒரு
நவடமுவறயொகும். இது ேமூகொீேியொகத்
தூரநின்று பழகுேல் என்றும்
அவழக்கப்படும்.
நொம் எல்தைொருதம ஆதரொக்கியமொக
இருப்பேற்கும், அத்துடன் தகொவிட்-19
வவரஸ் கிருமி பரவுவவேத் ேடுப்பேற்கும்
உேவுகின்ற மிகச் ேிறந்ே வழி, எமது
வீடுகளில் ேங்கி இருந்து பகொண்டு
உடல்ொீேியொகத் தூர நின்று பழகுேல்
ஆகும். உடல்ொீேியொக தூரநின்று பழகும்
நவடமுவறகள் இப்படியொக அவமயும்:
• உங்களொல் முடியுமொனொல் வீட்டில்
இருந்துபகொண்டு உங்கள்
பேொழிவைச் பேய்ேல்
• அத்ேியொவேிய கொரணங்களுக்கு
அல்ைொமல் வீட்டினுள்தள
ேங்கிவிடுேல்
• நீங்கள் 70 வயதுக்கு தமற்பட்டவரொக
அல்ைது தநொபயேிர்ப்பு உடல்ேிறன்
பேொகுேி பொேிக்கப்பட்டவரொக
இருந்ேொல், உங்கவள நீங்கதள
ேனிவமப்படுத்துேல்
• முடியுமொன தநரபமல்ைொம்
மற்றவர்களிடம் இருந்து இரண்டு
மீற்றர் (ஆறு அடி) தூரத்வேப்
தபணுேல்
• ஐந்து நபர்களுக்குக் கூடுேைொக
ஒன்றுதேரத் தேவவப்படும்
கூட்டங்கவள எல்ைொம் நிறுத்துேல்
அல்ைது பின்தபொடுேல்

பபொதுேன ஆதரொக்கிய அவமப்பின் முயற்ேிக்கு ஆேரவொகவும்

உடல்ொீேியொகத் தூரநின்று பழகுவேற்கு
வேேியொகவும் பின்வரும் கட்டுப்பொடுகவள TCHC
வீட்டு வொொியம் நவடமுவறக்குக் பகொண்டு
வந்துள்ளது. தமைேிக அறிவித்ேல் வழங்கப்படும்
வவரயில் இவவ நவடமுவறயில் இருக்கும்:

• TCHC வீட்டு வொொியக்
கொொியொையங்கள் எல்ைொவற்றிலும்
விரும்பியதநரம் உள்வருகின்ற
வேேி நிறுத்ேப்படும்.
• எமது கட்டிடங்களில் உள்ள
பபொழுதுதபொக்கு மற்றும் ேமூக ஒன்று
கூடல் அவறகள் மூடப்படும்.
பவளிப்புற முகவர் நிவையங்களொல்
நடொத்ேப்படும் உணவு வங்கிகள்
மற்றும் உணவு வினிதயொகத்
ேிட்டங்களுக்கு இவ்விடயத்ேில்
விேிவிைக்கு உண்டு.
• வொடவகக் குடியிருப்பொளர்களுக்கொன
தேர்ேல்கள் மற்றும் இவவ
ேம்பந்ேப்பட்ட பேயற்பொடுகள் யொவும்
இவடநிறுத்ேப்பட்டு உள்ளன.
• பபொதுேனக் கூட்டங்கள் மற்றும்
வொடவகக் குடியிருப்பொளர் ேகவல்
நிகழ்வுகள் இவடநிறுத்ேப்பட்டு
உள்ளன.
• வீட்டு அைகின் உட்புறக் கட்டவமப்பு
தவவை மற்றும் அவேரகொை
நிவைவமயற்ற தபணுேல்
தவண்டுதகொள்கள் யொவும் பின்ேள்ளிப்
தபொடப்படும்.
• விவளயொட்டு வமேொனங்கள்
மற்றும் பிற பவளிப்புற
பபொழுதுதபொக்கு இடங்கள்
மூடப்படும்.
அவேரகொை நிவைவம பகொண்ட ஒரு
ேிருத்ேதவவை உங்களுக்குத் தேவவப்பட்டொல்
தேவவபபறுநர் பரொமொிப்பு நிவையத்வே (Client
Care Centre) பேொவைதபேியில் அவழயுங்கள்.
உங்கள் வீட்டில் ேிருத்ே தவவைகள்
பேய்வேற்பகன அனுப்பப்படும்
விற்பவனயொளர்கள் பேொந்ே பொதுகொப்பு
கவேங்கவள அணிந்து இருப்பர்.
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வீட்டு வொடவக பேலுத்துவது கஷ்டம் என்று தயொேிக்கிறீர்களொ?
தகொவிட்-19 நிவைவமயின் கொரணத்ேொல் ேமது பேொழில் வருமொனத்வே
இழந்ே வொடவகக் குடியிருப்பொளர்களுக்கு பரொபறொன்தரொ ேமூக
வீட்டுவொொியம் கட்டுப்பொடுகவள ேளர்த்துகிறது.
உங்கள் வருமொன இழப்புக்கு ஆேொரம் கொட்டும் ஆவணங்கவள, வருமொனத்துக்கு
இவேவொன வொடவக (Rent-Geared-to-Income / RGI) பேலுத்துதவொரும் மற்றும் ேந்வே நிவை
வொடவக (market rent) பேலுத்துதவொரும் ஆகிய வொடவகக் குடியிருப்பொளர்கள்
இருவவகயினரும் ேமர்ப்பிக்க தவண்டும். உங்களிடம் இதுபற்றிய ஆவணங்கள்
உடனடியொக இல்வை என்றொலும் நொம் உங்களுடன் இணங்கிச் பேயல்பட முடியும்.
ஆனொலும் இேவனப் பிந்ேிய ஒரு ேிகேியில் நீங்கள் எமக்குச் ேமர்ப்பிக்க தவண்டும்.
RGI வொடவக பேலுத்தும் வீட்டுக் குடியிருப்பொளர்களுக்கு, உங்களுவடய பேொழில்
வருமொன இழப்பு அளவின் அடிப்பவடயில் TCHC வீட்டு வொொியத்ேினர் உங்களுவடய

வீட்டு வொடவகயிவன மீள்கணிப்பீடு பேய்வொர்கள். ேந்வே வொடவக பேலுத்தும்
வீட்டுக் குடியிருப்பொளர்களுக்கு, உங்கள் வொடவகயின் ஒரு பகுேிவய நீங்கள் பிந்ேிச்
பேலுத்துவேற்கு உொிய ஏற்பொடுகவள வீட்டுவொொியத்ேினர் உங்களுக்கு வழங்குவர்.

பேொழில் வருமொனத்வே இழக்க தநொிடொே வொடவகக் குடியிருப்பொளர்கள் ேமது வொடவக
பணம் முழுவவேயும் பேலுத்ே தவண்டும் என்று எேிர்பொர்க்கப்படுகிறது.
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தகொவிட்-19 அவேரகொை நிவைவமயின் பபொழுது பகொண்டு
வரப்பட்டுள்ள முக்கியமொன மொற்றங்கள்
TCHC வீட்டுவொொியம் அேன் கொொியொையங்களின் உள்தள வந்து குடியிருப்பொளர்கள்
வொடவக பேலுத்துவவே ஏற்றுக் பகொள்ளமொட்டொது. வொடவகக் குடியிருப்பொளர்கள்
ேமது வொடவகயிவன அவர்களது கட்டிடக் கண்கொணிப்பொளொின் (Superintendent)
அலுவைகத்ேில் அல்ைது அவர்களது உள்ளூர் பேயல்பொட்டுப் பிொிவு (Local Operating
Unit) கொொியொையத்ேில் உள்ள ஏற்புப் பபட்டியில் (drop-box) இடமுடியும். ேபொலில்
அனுப்பும் முவற, கணினி மூைமொன வங்கி முவற, பேொவைதபேி வழியொன வங்கி
முவற அல்ைது முன்கூட்டி வங்கிக்கு அங்கீகொரம் வழங்கும் பேயல்முவற தபொன்ற
வழிகளொலும் அவர்கள் ேமது வொடவகயிவனச் பேலுத்ே முடியும்.
கனடொ வருமொன வொி முகவர் அவமப்பு, வருமொன வொி மற்றும் நைன்பபறும்
விபரங்கவள ேொக்கல் பேய்யும் இறுேி நொளுக்கொன கொைத்வே நீட்டி உள்ளது. புேிேொக
விேிக்கப்பட்டுள்ள இறுேி நொள் ஜுன் 1, 2020 ேிகேி ஆகும்.
தமைேிக அறிவித்ேல் பகொடுக்கப்படும் வவரயில், பரொபறொன்தரொ மொநகரொட்ேியும்
வருமொனத்துக்கு இவேவொன வொடவகத் பேொவகவய கணிப்பீடு பேய்யும் விேிமுவறகளில்
பேய்ய இருந்ே மொற்றங்கவளப் பின்தபொட்டு உள்ளது. இவ்விேிமுவறகளின்படி
வொடவகக் குடியிருப்பொளர்களின் அடுத்ே வொடவக மீளொய்வு ஜுவை 1, 2020 ேிகேிக்குப்
பின்னர் நவடபபறும் பபொழுது, 2019 ஆம் ஆண்டுக்கொன வருமொனவொிக் கணிப்பீட்டு
அறிவித்ேவை (Notice of Assessment) வவத்ேிருக்க தவண்டும் என்ற தேவவ ஏற்பட்டு
இருக்கும்.

தமைேிக நவடமுவறகள்
ஒரு நொளில் மூன்று ேடவவகள்
என்று வொரத்ேில் ஏழு நொட்கள்
சுத்ேமொக்கல் மற்றும் கிருமி
நீக்கம் பேய்ேல்
எமது கட்டிடங்களில் நீட்டிய தேவவ
மணித்ேியொைங்கள்: கொவை 8
மணிமுேல் மொவை 6 மணி
வவரயில், வொரத்ேில் ஏழு நொட்கள்

அறிவித்ேல்கள்: கட்டிட
நுவழ வொயில்களில்
“உங்கள் வருவகவய
பின்தபொடுங்கள்” மற்றும்
கொொியொையங்களில் “20
வினொடிப் பொிேீைவன”

கொற்றுப் பேனீட்டுக் கருவி (AC) மொற்றீடு
பேய்யும் ேிட்டம்
பவப்பமொன பருவகொைம் வந்து தேருவேற்கு
முன்பொக, முழுவமயொன பொதுகொப்புக் கவன
முவறகளுடன், நொங்கள் கொற்றுப் பேனீட்டுக்
கருவி மொற்றும் ேிட்டத்ேிவன பேொடர்ந்து
பேய்கிதறொம். இவ்வொறு மொற்றுகின்ற
தவவைவய இன்வறய ேமயத்ேில்
பேய்யொமல் விடுவேற்கு வொடவகக்
குடியிருப்பொளர்கள் விரும்பினொல், அது
ேொத்ேியமொகும். தகொவிட்-19 தநொய்
விொிவவடயும் நிவைவமவயக் கருேி,
வொடவகக் குடியிருப்பொளர்களின்
ஆதரொக்கியம் மற்றும் பொதுகொப்புக்கொக
நொங்கள் இத்ேிட்டத்வே மொற்றி ஒழுங்கு
பேய்தவொம்.
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ேகவலிவனப் பபற்றவர்களொக இருங்கள்
• பரொபறொன்தரொ மொநகரொட்ேி இவணயத்ேளம்: toronto.ca/covid-19
• TCHC வீட்டுவொொியத்ேின் ேனிவிதேட வவைத்ேளப் பக்கம்: torontohousing.ca/covid-19
• எமது கட்டிடங்களில் ஏற்றப்படும் விளம்பரச் சுவபரொட்டிகள் மற்றும் ேபொல் வழி
அறிவித்ேல்கவள பேொடர்ந்து பொர்த்துக் பகொள்ளுங்கள்.

தகொவிட்-19/ COVID-19 பேொடர்பிைொன எமது புேிய பேய்ேிகவள
மின்னஞ்ேல் வழியொக நீங்கள் பபற விரும்புகிறீர்களொ?
மின்னஞ்ேல் help@torontohousing.ca என்ற முகவொிக்கு அனுப்புங்கள்.
உங்கள் மின்னஞ்ேலில் Sign Me Up என்ற தவண்டுதகொள் வொேகத்வேக்
குறிப்பிடுங்கள்.

இந்ே பவளியீட்டிவன தவபறொரு பமொழியில் அல்ைது வடிவத்ேில் பபற
தவண்டுவேற்கு அவழயுங்கள்: 416-981-5500
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