வாடகைக் குடியிருப்பாளர் செயலாக்ை நிதிப் பீடம்

விண்ணப்ப படிவம்
சபயர்:
முைவாி:
மின்னஞ்ெல்:
சதாகலபபெி எண்:
1. வாடகைக் குடியிருப்பாளர் செயலாக்ை நிதிப் பீடத்தின் ஓர் அங்ைத்தவராை
இருக்கையில் நீங்ைள் மற்கைய வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைள் ெிலருடன் பெர்ந்து
பணியாற்ைி, வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைளால் அகடயாளம் ைாணப்படுைின்ை
முன்னிகலத் பதகவைகளப் பூர்த்தி செய்யும் செயல்திட்டங்ைள் மற்றும்
முன்முயற்ெிைளுக்ைான மூலவள உதவிகயக் பைட்டு தனிவாடகைக்
குடியிருப்பாளர்ைள் அல்லது வாடகைக் குடியிருப்பாளர் குழுக்ைள் செய்யும்
பவண்டுபைாள்ைகள மீளாய்வு செய்து, அங்ைீைாரம் வழங்குவீர்ைள். வாடகைக்
குடியிருப்பாளர் செயலாக்ை நிதிப்பீடத்தில் இகணந்து சைாள்வதற்கு நீங்ைள் ஏன்
ஆர்வமாை இருக்ைிைீர்ைள் என்றும், இதன் வழியாை நீங்ைள் ொதிக்ை விரும்புவது
என்ன என்றும் எங்ைளிடம் கூறுங்ைள்.
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விண்ணப்ப படிவம்
2. உங்ைள் சொந்தச் ெமூைத்தில் அல்லது அதனிலும் விாிவான ஒரு ெமூைத்தில்
ஒரு தன்னார்வத் சதாண்டராை நீங்ைள் சபற்ை அனுபவம் பற்ைி எங்ைளிடம்
கூறுங்ைள். தயவு செய்து சராசைான்பரா ெமூை வீட்டுவாாியத்தின்
முன்சனடுப்புைளில் தன்னார்வத் சதாண்டராைச் செயற்பட்டு நீங்ைள் சபற்ை
அனுபவம் ஏதும் இருந்தால் அதகனயும் பெர்த்துக் கூறுங்ைள்.
(உதாரணம்:சராசைான்பரா வீட்டு வாாியத்தின் வாடகைக் குடியிருப்பாளர்
ஆபலாெகனச் ெகப / சவற்ைிட உபபயாை நிதிைள், ெமூை முதலீட்டு நிதி (SIF),
சராசைான்பரா மாநைரத்தின் அயலிடப்பகுதி மானியங்ைள் மற்றும்
பங்ைாண்கம வாய்ப்பு மரபுவழி நிதிைள், யூகனற்ைட் பவய் அகமப்பின்
மீளாய்வுக் குழுக்ைள் பபான்ைகவ.)
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ைடந்த 2018ஆம் ஆண்டு வாடகைக் குடியிருப்பாளருடன் நடாத்தப்பட்ட
ஆபலாெகனச் செயற்பாட்டின் சபாழுது அவர்ைளுக்ைான ஈடுபாட்டு
முன்முயற்ெிைளில் பல்லினப் பங்கு அளிப்பு மற்றும் பிரதிநிதித்துவத்துக்கு
வழங்ை பவண்டிய முக்ைியத்துவம் பற்ைி வலியுறுத்திக் கூைியிருந்தனர். இந்த
பவண்டு பைாளுக்கு இகெவாை நடக்கும் முயற்ெியில் நாங்ைள் விண்ணப்பப்
படிவங்ைளில் சுயவிருப்புடன் அந்தரங்ைமாை தைவல் வழங்ைக்கூடிய மக்ைள்
ெனத்சதாகையியல் பகுதி ஒன்ைிகன பெர்ப்பதற்கு ஆரம்பித்பதாம். புதுப்பித்த
வாடகைக் குடியிருப்பாளர் ஈடுபாட்டுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாை இது
அகமந்தது. இப்பக்ைத்தில் தரப்பட்டுள்ள பைள்விைளுக்குப் பதிலளித்து எல்லா
விண்ணப்பதாரர்ைளும் தங்ைகள அகடயாளம் ைாட்டும்படி ஊக்ைமளிக்ை
விரும்புைின்பைாம்.
குைிப்பு: இத் தைவலிகன சவளியிடுவது உங்ைளுக்கு அசெௌைாியமான
ஒன்ைாை இருக்கும் என்ைால் “சவளியிட விரும்பவில்கல” என்ை சதாிவிகன
உபபயாைியுங்ைள். சதாிவு நடாத்தப்படும் செயல் முகையிகன உங்ைள்
பதில்ைள் பாதிக்ைப் பபாவதில்கல.
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விண்ணப்ப படிவம்
பாலினம்
ஆண்
சபண்

என்கன நான் அகடயாளம் ைாணும் விதம்:________

நான் சவளியிட விரும்பவில்கல

இருபால் முகையில் அடங்ைாதவர்

வயது
16 முதல் 29

65+

30 முதல் 58

நான் சவளியிட விரும்பவில்கல

59 முதல் 64

LGBTQ2S+
LGBTQ2S+ என்பது பல வகையான மாறுபட்ட பாலின அகடயாளங்ைகள
குைிப்பிடுவதற்கு உபபயாைிக்ைப்படும் ஒரு சுருக்ைக் குைியீடு ஆகும். இதில்
ஒருபால் உைவுப் சபண்ைளும் ஆண்ைளும், இருபால் உைவு மற்றும் எதிர்ப்பால்
பண்பு நாட்டம், விபனாதம் மற்றும் ஈராவி இயல்பு உகடயவர்ைள் மட்டும்
அல்லாமல் இன்னும் பல வகையினரும் அடங்குவர். இந்த விளக்ைத்தின்
அடிப்பகடயில் நீங்ைள் உங்ைகள LGBTQ2S+ இயல்புகடய ஒருவராைக்
ைருதுைிைீர்ைளா?
இல்கல
நான் சவளியிட விரும்பவில்கல
ஆம்
4

வலுவீனம்
“வலுவீனம்” என்ை வார்த்கத மனிதர்ைளில் பலவகைப்பட்டதாை பல
அளவுைளில் இருக்கும் ஒரு நிகலகமகயக் குைிப்பிடுைிைது. இவற்ைில் ெில
ைண்ணுக்குத் சதாிவன ஆைவும் ெில ைண்ணுக்குத் சதாியாதகவ ஆைவும்
இருக்கும். ஒரு வலுவீனம் ஒருவர் பிைக்கும் சபாழுது அகமந்திருக்ைலாம்,
விபத்து ஒன்ைினால் விகளந்து இருக்ைலாம் அல்லது ைாலப்பபாக்ைில் வளர்ந்த
ஒன்ைாைவும் இருக்ைலாம். இவற்ைில் உடல் ாீதியான வலுவீனங்ைள், பைட்கும்
திைன் அல்லது ைண்பார்கவயில் வலுவீனங்ைள், விருத்தியில் வலுவீனங்ைள்,
ைற்பதில் வலுவீனங்ைள், நீண்ட ைாலச் சுைவீனம் மற்றும் உளநல வலுவீனங்ைள்,
துர்ப்பழக்ைத்திற்கு அடிகமயாதல் ஆைியன அடங்கும். ஒரு வலுவீனம்
நிரந்தரமானதாை, தற்ைாலிைமானதாை அல்லது வந்து பபாகும் ஒன்ைாை
அகமயலாம். இதன் ைாரணமாை ெமூை நடவடிக்கைைளில் முழுகமயாைப்
பங்குபற்றுவதில் ைஷ்டம் அல்லது தகட ஏற்படலாம். இந்த விளக்ைத்தின்
அடிப்பகடயில் நீங்ைள் உங்ைகள வலுவீனம் சைாண்ட ஒருவராைக்
ைருதுைிைீர்ைளா?
ஆம்

இல்கல

நான் சவளியிட விரும்பவில்கல
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இனப்பிாிவு /மானிடொதி

ஓர் இனப்பிாிவு /மானிடொதி ொர்ந்த குழுவினர் அவர்ைளது மானிடொதி
அல்லது நிைம் என்பவற்கைக் சைாண்டு மட்டுபம வகைப்படுத்தப்
படுைின்ைனர். இதில் அவர்ைளது பிைந்த நாடு, குடியுாிகம அல்லது ெமய

ஈடுபாடு பபான்ைகவ ைருதப்படுவது இல்கல. பின்வரும் இவற்ைில் எது
உங்ைளுகடய இனப்பிாிவு அல்லது மானிடொதிகய மிைப் சபாருத்தமாை
விபாிக்ைிைது என்று அகடயாளம் ைாட்டுங்ைள் :
ைறுப்பர் (உ-ம்: ஆபிாிக்ைர், அல்லது ஆபிாிக்ை ைாிபியன் அல்லது ஆபிாிக்ை
ைபனடியன் வழிவந்தவர்)
ைிழக்கு ஆெியர் (உ-ம்: ெீனர், சைாாியர், ஜப்பானியர், தாய்வானியர்
வழிவந்தவர்)
லத்திபனா இனத்தவர் (உ-ம்: லத்தின் அசமாிக்ைர், ஹிஸ்பானிக்
வழிவந்தவர்)
மத்திய ைிழக்கு நபர் (அராபியர், பபர்ெியர், பமற்கு ஆெியர் வழி வந்தவர் உ-ம்: ஆப்ைானியர், எைிப்தியர், இரானியர், சலபனியர், துருக்ைியர்,
குருடிஷ் பபான்ைவர்)
சதற்கு ஆெியர் (சதற்கு ஆெியர் வழிவந்தவர்- உ-ம்: இந்தியர்,
பாைிஸ்தானியர், பங்ைளாபதெியர், இலங்கையர், இந்பதா ைாிபியன்
பபான்ைவர்)
சதன்ைிழக்கு ஆெியர் (உ-ம்: பிலிப்பிபனா, வியட்னாமியர், ைம்பபாடியர்,
தாய்லாந்தவர், இந்பதாபனெியர் மற்றும் பிை சதன்ைிழக்கு ஆெியர்
வழிவந்தவர்)
சவள்களயர் (உ-ம்: ஐபராப்பியர் வழிவந்தவர்)
பட்டியலில் இல்லாத இனம். நான் என்கன அகடயாளப்படுத்தும் இனம்:
நான் சவளிப்படுத்த விரும்பவில்கல
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ஆதிவாெி /பூர்வீைக்குடி மக்ைள்

ஆதிவாெி/பூர்வீைக்குடி மக்ைள் என்பபார் தம்கம முதலினத்தவர் (அந்தஸ்து
சபற்ைவர், சபைாதவர், ஒப்பந்தத்துக்கு உட்பட்டவர், உட்படாதவர்), மற்றும்
இன்னுயிற் அல்லது சமற்ைிஸ் ெமூைத்தினர் என்று அகடயாளம் ைாணுைின்ைனர்.
இந்த விளக்ைத்தின் அடிப்பகடயில் நீங்ைள் உங்ைகள ஓர் ஆதிவாெி /
பூர்வீைக்குடி நபர் என்று ைருதுைிைீர்ைளா?
ஆம்

இல்கல

நான் சவளியிட விரும்பவில்கல
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விண்ணப்ப படிவம்
விண்ணப்பம் ெமர்ப்பிக்கும் இறுதி நாள்:
விண்ணப்பங்ைள் 2020 ஜனவாி 31ம் திைதி இரவு 11: 59 மணிக்கு முன்பாை
எமக்குக் ைிகடத்தல் பவண்டும். பூர்த்தி செய்த உங்ைள் விண்ணப்பத்கத
பின்வரும் இடங்ைளில் ெமர்ப்பியுங்ைள்.

• உங்ைள் உட்பிரபதெ ெமூைபெகவைள் ஒருங்ைிகணப்பாளாிடம் (CSC)
ெமர்ப்பியுங்ைள்.

• மின்னஞ்ெல் வழியாை அனுப்புங்ைள்: EngagementRefresh@torontohousing.ca
இவ்விண்ணப்பத்கத நிரப்புவதற்கு பநரம் ஒதுக்ைியகமக்ைாை உங்ைளுக்கு எமது
நன்ைி. உங்ைள் முயற்ெி சவற்ைி அளிக்ைட்டும்!
விண்ணப்பப் படிவத்கத நிரப்புவதற்கு உங்ைளுக்கு உதவி பதகவப்பட்டால்
அல்லது பவறு பைள்விைள் உங்ைளிடம் உண்டு என்ைால் தயவுசெய்து உங்ைள்
உட்பிரபதெ சதாடர்புச் ெமூை பெகவைள் ஒருங்ைிகணப்பாளகர (Community
Services Coordinator) நாடுங்ைள். உங்ைளுகடய ெமூை பெகவைள்
ஒருங்ைிகணப்பாளர் யாசரன்று சதாியவில்கலயா? பெகவ சபறுநர்
பராமாிப்பு நிகலயத்திகன 416-981-5500 சதாகலபபெி இலக்ைத்தில்
அகழயுங்ைள். ஒரு முைவர் சபாருத்தமான நபருடன் உங்ைகள இகணத்து
விடுவார்.

தைவல் அந்தரங்ைம் அைிவிப்பு: இப்படிவத்தில் பவண்டப்பட்டுள்ள
தனிப்பட்ட முகையிலான தைவல், வீட்டு வெதிச் பெகவைள் ெட்டம் 2011
மற்றும் மாநைராட்ெியின் தைவல் சுதந்திரம் மற்றும் அந்தரங்ைப்
பாதுைாப்புக்ைான ெட்டத்தின் பிாிவு 28(2) ஆைியன வழங்கும் அதிைாரத்தின்
ைீழ் பெைாிக்ைப்படுைின்ைது. இத்தைவல் சபாதுவான நிருவாைத்
பதகவைளுக்கு உபபயாைிக்ைப்படும்.
இத் தைவல் பெைாிப்பு ெம்பந்தமாை உங்ைளிடம் பைள்வி ஏதும்
உண்சடன்ைால், தயவு செய்து எங்ைளுடன் சதாடர்பு சைாள்ளுங்ைள்.
மின்னஞ்ெல் முைவாி: EngagementRefresh@torontohousing.ca
அல்லது சதாகலபபெி எண்: 416-981-4435.
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