உங்கள் நிருவாகப் பிாிவின் 2020 ஆண்டுக்கான வாடககக்
குடியிருப்பாளர் செயலாக்க நிதிப் பீடத்தில் பங்கு பற்றுவதற்கு
விண்ணப்பியுங்கள்

தமது ெமூகத்தின் முன்னிகலத் ததகவககளப் பூர்த்தி செய்வதற்கு மூலவள உதவி ததகவப்படும் தனி
வாடககக் குடியிருப்பாளர் அல்லது வாடககக் குடியிருப்பாளர் குழுக்கள் முன்கவக்கும் தவண்டுதகாள்ககள
இந்தக் குழுவினர் மீளாய்வு செய்வர்.

விண்ணப்பிக்கும் இறுதி நாள் ஜனவாி 31, 2020
இதுபற்றிய தகவல் வழங்கும் நிகழ்வு ஒன்றுக்கு உங்ககளப் பதிவு செய்யுங்கள் (எல்லா
ஸ்தலங்களிலும் அணுகுமுகற வெதிகள் அடங்கி உள்ளன)
திகதி

தநரம்

சதாடர்பாளர்

இடம்

செவ்வாய் கிழகம
ஜனவாி14

பி.ப. 2:30 முதல்
4:30 வகர

341 புதளார் வீதி தமற்கு
341 Bloor Street. W.
St. George St. and Bloor St. W.

செவ்வாய் கிழகம
ஜனவாி14

மாகல 6:30 முதல்
8:30 வகர

41 தமபல் அவன்யூ
41 Mabelle Avenue
Dundas Ave. W. and Mabelle Ave.

ரானியா றீட்
Tania Reid
Tania.Reid@torontohousing.ca
647-471-9768
ெிகான்டர் பனாக்
Sikander Panag
Sikander.Panag@torontohousing.ca
416-873-6934

புதன்கிழகம
ஜனவாி 15

புதன்கிழகம
ஜனவாி 15

மாகல 6:30 முதல்
8:30 வகர
*தயவுசெய்து
தநரமாற்றம்
கவனியுங்கள்
மாகல 6:30 முதல்
8:30 வகர

31 கில்டர் டிகறவ்
ஆஃப்ொர் மஞ்ெி
31 Gilder Drive
Afsar Manji Afsar.Manji@torontohousing.ca
Midland Ave. and Eglinton Ave. E.
647-458-2315
*தயவுசெய்து இடமாற்றம் கவனியுங்கள்
341 புதளார் வீதி தமற்கு
341 Bloor Street. W.
St. George St. and Bloor St. W.

ரானியா றீட்
Tania Reid
Tania.Reid@torontohousing.ca
647-471-9768

வியாழக்கிழகம
ஜனவாி 16

பி.ப. 2:30 முதல்
4:30 வகர

1775 எக்லின்ரன் அவன்யூ
1775 Eglinton Avenue W.
Dufferin St. and Eglinton Ave

ெிகான்டர் பனாக்
Sikander Panag
Sikander.Panag@torontohousing.ca
416-873-6934

வியாழக்கிழகம
ஜனவாி 16

பி.ப. 2:30 முதல்
4:30 வகர
* தயவுசெய்து
தநரமாற்றம்
கவனியுங்கள்

1420 விக்தராறியா பார்க் அவன்யூ
1420 Victoria Park Avenue
Victoria Park Ave. and Eglinton Ave. E
* தயவுசெய்து இடமாற்றம்
கவனியுங்கள்

ஆஃப்ொர் மஞ்ெி
Afsar Manji Afsar.Manji@torontohousing.ca
647-458-2315

சமன்கமயான வககயில் ெிற்றுண்டிகள் வழங்கப்படும். தவண்டிக் சகாள்தவாருக்கு TTC பிரயாண அகடயாள தராக்கன்
செலவு ஈடுசெய்யும் வெதி உள்ளது. உங்கள் சமாழியில் சமாழிசபயர்ப்பு உகரயாளர், அல்லது உங்கள் குழந்கதக்கு
பராமாிப்பாளர் ததகவப்பட்டால், கூட்ட நிகழ்வுக்கு குகறந்த பட்ெம் 5 சதாழில் நாட்களுக்கு முன்பாக எங்களுக்கு

அறிவியுங்கள். அசமாிக்க முகறயிலான கெகக (ASL) சமாழிசபயர்ப்பு உதவியாளர் ததகவப்பட்டால் கூட்ட நிகழ்வுக்கு
குகறந்த பட்ெம் 10 சதாழில் நாட்களுக்கு முன்பாக எங்களுக்கு அறிவியுங்கள்.

பிரென்னம் அளிக்க முடியாத நிகல? தகள்விகள் உண்டு?

தயவுசெய்து இங்கு சென்று பாருங்கள்: torontohousing.ca/TAFtable, அல்லது மின்னஞ்ெல்

அனுப்புங்கள்.EngagementRefresh@torontohousing.ca அல்லது உங்கள் உட்பிரததெ ெமூக தெகவகள்
ஒருங்கிகணப்பாளருடன் (CSC)சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள். உங்களுகடய ெமூக தெகவகள் ஒருங்கிகணப்பாளர் யார்
என்று சதாியவில்கலயா? தெகவ சபறுநர் பராமாிப்பு நிகலயத்திகன (Client Care Centre) 416-981-5500
சதாகலதபெி இலக்கத்தில் அகழயுங்கள். ஒரு முகவர் சபாருத்தமான நபருடன் உங்ககள இகணத்து விடுவார்.
இந்த ஆவணத்கத அணுகக் கூடிய ஒரு வடிவத்தில் தகட்டுப் சபறுவதற்கு அல்லது இதன் சமாழிசபயர்ப்பு
வடிவம் ததகவசயன்றால் தயவு செய்து மின்னஞ்ெலில் சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள்:
help@torontohousing.ca அல்லது 416-981-5500 சதாகலதபெி எண்ணில் அகழயுங்கள்.
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