வாடகைக் குடியிருப்பாளர்
செயலாக்ை நிதிப் பீடம்
தைவல் சதாகுப்பு

முன்னுகை
வணக்ைம்
இதகை வாெிக்கும் ஒருவைாை நீங்ைள் இருந்தால் உங்ைள் ெமூைத்தில்
நல்ல மாற்றத்கதக் சைாண்டுவைத் தீவிைமாை உள்ள ஒருவர் என்று
உங்ைகளக் ைருதுைிறறாம்.
2020ம் ஆண்டுக்ைாை வாடகைக் குடியிருப்பாளர் செயலாக்ை நிதி
(TAF/Tenant Action Funds) பீடங்ைளில் பங்குபற்றிச் றெகவயாற்ற விரும்பும்
வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைகள ெந்திக்ை நாம் விரும்புைிறறாம்.
இவ் வாடகைக் குடியிருப்பாளர் செயலாக்ை நிதிப் பீடங்ைளில் அங்ைத்துவம்
வைிப்றபாாில் நைைடங்ைிலும் சைாசறான்றைா ெமூை வீட்டு வாாியத்தில்
குடியிருப்பாளைாை உள்ளவர்ைளும் அடங்குவர். வாடகைக்
குடியிருப்பாளர்ைளால் தமது ெமூைங்ைளுக்கு முன்ைிகலத் திட்டங்ைள் என்று
அகடயாளம் ைாணப்படும் செயல்திட்டங்ைள் மற்றம் முன்முயற்ெிைளுக்கு
நிதியுதவி றதகவசயை வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைள் றவண்டிக் சைாண்டால்
அவர்ைளது றவண்டுறைாள்ைகள இப்பீடங்ைளின் அங்ைத்தவர்ைள் மீளாய்வு
செய்வர் .
இந்த தைவல் சதாகுப்பில் முன்கூறியவாறாை அங்ைத்தவர்ைளின் பங்கு,
சபாறுப்புைள் மற்றும் இந்தப் பதவிக்குத் சதாிவாை எப்படி விண்ணப்பிக்ைலாம்
என்பகவ றபான்ற விடயங்ைளுக்ைாை றமலதிை தைவல் அடங்ைி உள்ளது.
இதுபற்றி உங்ைளிடம் றைள்விைள் உண்சடன்றால் நீங்ைள்
EngagementRefresh@torontohousing.ca என்ற முைவாிக்கு மின்ைஞ்ெல் ஒன்று
அனுப்புங்ைள் அல்லது சதாகலறபெியில் அகையுங்ைள்: 416-981-4435.
இதகை நீங்ைள் வாெித்து அறிந்து சைாள்வதற்கு எமது நன்றிகயக் கூறுைிறறாம்.

சபாருளடக்ை அட்டவகண
வாடகைக் குடியிருப்பாளர் ஈடுபாட்டுத் திட்டம்
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வாடகைக் குடியிருப்பாளர் செயலாக்ை நிதிப் பீடங்ைள் – எவ்வாறு
நாம் இன்கறய நிகலக்கு வந்றதாம்
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அடுத்த படிநிகல முயற்ெிைள்
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சதாிவுக்ைாை தகைகம வகையகறைள்
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அங்ைத்துவப் பங்ைாற்றல் மற்றும் எதிர்பார்ப்புைள்
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சதாிவுக்ைாை செயல்முகற
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தைவல் வைங்கும் நிைழ்வுைள்
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செயல்துடிப்புள்ள ெமூைங்ைகளக்
ைட்டிசயழுப்பும் முயற்ெியில்
வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைளின்
முன்ைிகலத் றதகவைகளப் பூர்த்தி
செய்தல்

வாடகைக் குடியிருப்பாளர் ஈடுபாட்டுத் திட்டம்
வாடகைக் குடியிருப்பாளர் ஈடுபாட்டுத்
திட்டம் 2019 ம் ஆண்டு ஜுகல 19 ம்
திைதியன்று சைாசறான்றைா ெமூை வீட்டு
வாாியப் (TCHC) பணிப்பாளர் ெகபயின்
அங்ைீைாைத்கதப் சபற்றது.
சைாசறான்றைா ெமூை வீட்டு வாாியத்தின்
இல்லங்ைளில் குடியிருக்கும் வாடகைக்
குடியிருப்பாளர்ைகள எமது பணிைளில்
ஈடுபடுத்தும் உத்திறயாை பூர்வமாை ஒரு
திட்டமாை இது அகமந்துள்ளது.
புதுப்பிக்ைப்பட்ட வாடகைக் குடியிருப்பாளர் ஈடுபாட்டுத் திட்டத்தின் றநாக்ைம்
உட்பிைறதெச் செயற்பாடுைள் ெம்பந்தப்பட்ட தீர்மாைிப்புைளில் வாடகைக்
குடியிருப்பாளர்ைளின் பங்ைளிப்பிகை அதிைாிப்பது ஆகும். நைைபிதாவின்
செயற்பகட (Mayors Task Force) மற்றும் வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைறள

முதன்கமயாைவர் (Tenant’s First) ஆைியை தயாாித்த அறிக்கைைளிலும் இதுறவ
பாிந்துகைக்ைப்பட்டு உள்ளது. இப்படியாை ஒரு புதுப்பிக்ைப்பட்ட வாடகைக்
குடியிருப்பாளர் ஈடுபாட்டுத் திட்டத்திகை உருவாக்கும் முயற்ெியில் ைடந்த பல
வருடங்ைளாை வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைளும் வாாியத்தின் பணியாளர்ைளும்
ஒன்று றெர்ந்து உகைத்து வந்துள்ளைர். இவ்வகைத் திட்டம்
(TCHC)வீட்டுவாாியத்தின் வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைளில் இன்னும் கூடிய
எண்ணிக்கையாறைாகை அவர்ைள் ெமூைத்தின் உட்பிைறதெச் செயற்பாட்டுத்
தீர்மாைங்ைளில் ஈடுபடச் செய்து, அவர்ைகள ஊக்குவிக்ைவும் அவர்ைளின்
வலுவிகை அதிைாிக்ைவும் றநாக்ைம் சைாண்டிருந்தது.

வாடகைக் குடியிருப்பாளர் பட்டயத்தில் (Tenant Charter) கூறப்பட்டுள்ள
தத்துவங்ைகளப் பிைதிபலிப்பதாை இதன் ைட்டகமப்பு அகமந்துள்ளது.
வலுக்குகறவு உகடய ஒன்ைாறிறயா வாெிைளின் அணுகும் வெதிக்ைாை ெட்டம்,
TCHC வீட்டுவாாியத்தின் மைித உாிகமைள் றைாட்பாடு ஆைியவற்றுடன்
சதால்கல புாிதல் மற்றும் நீதியாை அணுகுமுகறக் சைாள்கை ஆைியவற்றின்
ைீழ் உள்ள அணுகும் வெதிக்ைாை றதகவப்பாடுைள் யாவற்கறயும் அடக்ைியதாை
இது உள்ளது. இந்த வாடகைக் குடியிருப்பாளர் ஈடுபாட்டுத் திட்டம்

யாவகையும் உள்ளடக்ைியதாை, யாவரும் அணுைக் கூடியதாை உள்ள ஒரு
சுற்றாடகல ஆதாிக்கும் ஒன்றாை அகமந்துள்ளது. இத்தகைய சுற்றாடல்
எல்றலாருக்கும் சைௌைவம் மற்றும் மாியாகத ஆைியவற்கறக் சைாடுப்பதாை,
பாைபட்ெம் மற்றும் சதால்கல சைாடுத்தல் ஆைியை இல்லாத ஒன்றாை
அகமயும்.
செயல்திறன் அடங்ைிய அர்த்தமுள்ள ஓர் ஈடுபாட்டின் தத்துவங்ைளாை உள்ள
மாியாகத, ெமநிகல வாய்ப்பு, தைவல் வைங்ைல், யாவகையும் அைவகணத்தல்,
அணுகும் வெதி மற்றும் கூட்டு முயற்ெி ஆைிய றைாட்பாடுைளின் வைிைாட்டலுக்கு
அகமயச் செயற்படும் TCHC வீட்டுவாாியம், உறுதியாை செயல்திறன் சைாண்ட
வாடகைக் குடியிருப்பாளர் ஈடுபாட்டுச் செயல்முகறகய ஆக்குவதிலும்,
குடியிருப்பாளர் யாவருக்கும் வைங்ைப்படும் நியாயமாை வாய்ப்புைகளப்
றபணுவதிலும் தீவிை ைவைம் செலுத்தி வருைிறது.
வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைளுடன் உள்ள உறவுைகள வளர்த்தல் மற்றும்
பன்முை றநாக்குடன் யாவகையும் உள்ளடக்ைிய கூட்டு முயற்ெியுடன் கூடிய
வைிைகளக் கையாண்டு உயிர்த்துடிப்பு உகடய ெமூைங்ைகளக்
ைட்டிசயழுப்புதல் என்பவற்கற சதாகல றநாக்குைளாைக் சைாண்டு இந்த
வாடகைக் குடியிருப்பாளர் ஈடுபாட்டுத் திட்டம் செயல்படுைிறது. இதன்
விகளவாை TCHC வீட்டுவாாியத்கதச் றெர்ந்த வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைள்
யாவருக்கும் ெமூைாீதியாைத் தீர்மாைங்ைள் எடுப்பதில் குைல் சைாடுப்பதற்கும்
தமது ைருத்துக்ைகள முன்கவப்பதற்கும் முடிைிறது.
முன்னுாிகமக்ைாை முக்ைியத்துவம் சைாடுக்ைின்ற ஒரு செயல் முகறயின் வைியாை
வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைள் அகடயாளம் ைாணும் றதகவைள் மற்றும்
முன்னுாிகம விடயங்ைள், இந்த வாடகைக் குடியிருப்பாளர் ஈடுபாட்டுத்
திட்டத்தின் அத்திவாைமாை அகமைின்றை. வாடகைக் குடியிருப்பாளர் ஈடுபாட்டுத்
திட்டத்தில் உள்ள எல்லா அம்ெங்ைளிலும் எடுக்ைப்படும் கூாிய ைவைத்கத
வாடகைக் குடியிருப்பாளர் தீர்மாைிக்கும் முன்னுாிகம விடயங்ைள்
தீர்மாைிக்ைின்றை. இம்முன்னுாிகம விடயங்ைள், எமது பங்ைாண்கம
அபிவிருத்தியில் நாம் ைாட்டும் அணுகுமுகற மற்றும் திட்டங்ைகள றெகவைகள
நாம் வைங்கும் வடிவம் ஆைியவற்கறயும் கூட வகையறுக்ைின்றை.

றமலதிை தைவல் சபறுவதற்கு இங்கு சென்று
பாருங்ைள்:
torontohousing.ca/ter

வாடகைக் குடியிருப்பாளர் செயலாக்ை நிதிப் பீடங்ைள்:
எவ்வாறு நாம் இன்கறய நிகலக்கு வந்றதாம்
புதிதாை வருைின்ற வாடகைக் குடியிருப்பாளர் ஈடுபாட்டுத் திட்டம் நகடமுகறக்குக்
சைாண்டு வைப்படும் வகையில், வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைள் சதாடர்ந்து மூலவள
உதவிைகளப் சபறுவகத உறுதி செய்யும் றநாக்ைத்துடன், நாம் 2019 செப்சைம்பர்

மாதம் நான்கு இகடக்ைால நிதியுதவிப் பீடங்ைகள (ஒவ்சவாரு நிருவாைப் பிாிவில்
ஒவ்சவான்று மற்றும் முதிறயார் அகமப்புக்கு தைிசயான்று என்று) அகமத்துக்
சைாண்றடாம். இவ்வாறை பீடங்ைள் வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைள் அல்லது
வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைளின் குழுக்ைள் மத்தியில் வாடகைக் குடியிருப்பாளர்
செயலாக்ை நிதிைகளப் பங்ைிட்டுக் சைாடுப்பதற்கு உதவிை. உருவாக்ைப்பட்ட
குடியிருப்பாளர் குழுக்ைளில் TCHC வீட்டுவாாிய அகமப்பின் பல்றவறு பகுதிைளில்
இருந்து வந்த பிைதிநிதிைள் இடம்சபற்று இருந்தைர். விண்ணப்பம் மற்றும்
றநர்முைப் பாிறொதகை ஆைியை அடங்ைிய ஒரு செயல்முகற வைியாை இவர்ைள்
சதாிவு செய்யப்பட்டைர்.
இகடக்ைால நிதியுதவிப் பீடங்ைளின் அங்ைத்தவர்ைள் வாடகைக்
குடியிருப்பாளர்ைளிடம் இருந்து அல்லது குடியிப்பாளர் குழுக்ைளிடம் இருந்து
நிதியுதவிக்ைாைக் ைிகடத்த விண்ணப்பங்ைகள மீளாய்வு செய்து அவற்கற
அங்ைீைாிக்கும் பணிகயச் செய்தைர். இந்த நிதியுதவி, குடியிருப்புப்
பணியாளர்ைளால் அகடயாளம் ைாணப்பட்டு முன்னுாிகமத் றதகவைளாை
ைருதப்படும் திட்டங்ைள் அல்லது சுயமுயற்ெிைளுக்குப் பயன்பட்டை.

அடுத்த படிநிகல முயற்ெிைள்
2020ம் ஆண்டுக்ைாை வாடகைக் குடியிருப்பாளர் செயலாக்ை நிதிைள் பீடத்திகை
2020 சபப்ருவாி 29ம் திைதி அல்லது அதற்கு முன்பாை நிறுவுவசதை நாம்

எதிர்பார்க்ைிறறாம். மார்ச்சு மாதத்தின் ஆைம்ப நாட்ைளில் வைிநடாத்தல் பயிற்ெி
சநறி ஒன்று இடம் சபற உள்ளது. வாடகைக் குடியிருப்பாளர் செயலாக்ை
நிதிைளுக்ைாை முதலாவது விண்ணப்ப மீளாய்வுக் கூட்டம் மார்ச்சு மாதம்
மூன்றாவது வாைத்தின் சபாழுது நகடசபறும்.

சதாிவுக்ைாை தகைகம வகையகறைள்
வாடகைக் குடியிருப்பாளர் செயலாக்ை நிதிப் பீடத்தில் பங்குபற்றுவதற்கு நீங்ைள்
16 அல்லது அதைிலும் கூடிய வயது உகடய ஒரு வாடகைக்குடியிருப்பாளைாை,
தைியாள் மற்றும் ெமூை நலைில் தீவிை ஈடுபாடு சைாண்டவைாை, உங்ைள்
ெமூைத்தில் மிகுந்த பற்று உகடயவைாை இருப்பதுடன் உங்ைளுகடய
தகலகமத்துவத் திறன்ைகள வளர்க்ை விரும்பும் ஒருவைாைவும் அகமய றவண்டும்.
இவ்விபைம் உங்ைகளப் பற்றியது றபாலத் சதாைிக்ைறது என்றால் இப்பதவிக்கு
நீங்ைள் நன்கு சபாருத்தமாை இருப்பீர்ைள். இதற்கு விண்ணப்பம் செய்யும்படி
நாங்ைள் உங்ைகள ஊக்குவிக்ை விரும்புைிறறாம்.

தைிப்பட்ட இயல்புைள்
உங்ைள் ெமூை நலைில் நீங்ைள் ஆர்வம் சைாண்டு அதில்
தீவிை ஈடுபாடு உகடயவைாை இருப்பீர்ைள். பிறர்
உணர்கவப் புாிந்து சைாள்பவைாை, மிகுந்த
விருப்பத்தடன் கூட்டுமுயற்ெியில் பங்குபற்றும்
ஒருவைாை மற்றவர்ைளுடன் நன்றாைப் றபெி உறவாடக்
கூடியவைாை, நம்பைைமாைவைாை, அடக்கு முகறக்கு
அப்பாற்பட்ட ஒரு ைட்டகமப்புக்கு இகெவாை
ஈயங்குபவைாை, சமல்லுணர்வு சைாண்டவைாை,
மாியாகத செலுத்துபவைாை உங்ைள் ெமூைத்தில்
தகலகமத்துவத்துக்ைாை திறன்ைகள சவளிப்படுத்திய
ஒருவைாை இருப்பீர்ைள்.

திறன்ைள் மற்றும் அறிவுத் தகுதிைள்
சைாசறான்றைா மாநைைம் எமது இந்த நைைத்தில் உள்ள ெமூைங்ைள் மற்றும்
வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைளின் றதகவைள் முன்ைிகல விடயங்ைள் பற்றிய
அறிவு சைாண்ட ஒருவைாை நீங்ைள் இருப்பீர்ைள். அத்துடன் சைாசறான்றைா
ெமூை வீட்டு வாாியத்தின் சைாள்கைைள் மற்றும் சதாைிற்பாடுைள் பற்றிய
அறிவு உங்ைளுக்கு இருக்கும் அல்லது இவற்கறக் ைற்றுக்சைாள்வதில் மிகுந்த
விருப்பம் ைாட்டுவீர்ைள்.

அனுபவம்
உங்ைள் சுற்றாடல் ெமூைத்தில் நீங்ைள்
ஈடுபாடு ைாட்டும் ஒருவர்
அத்துடன்/அல்லது ெமூை அபிவிருத்தி
விடயங்ைளில் அனுபவம் உகடயவைாை,
வாடகைக் குடியிருப்பாளர்
ஆறலாெகைச் ெகபைள், புதிய முயற்ெி
முன்சைடுப்புைள், சதாடர்ச்ெியாை
நகடசபறும் நிைழ்வுைள், மூலவளங்ைகள
ஒதுக்ைீடு செய்தல் றபான்றை வைியாை
வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைளுடன்
பணியாற்றிய ஒருவைாை இருப்பீர்ைள்.

வாடகைக் குடியிருப்பு
நீங்ைள் 16 அல்லது அதற்கும் கூடிய வயதுகடய ஒருவைாை இருப்பதுடன்
சைாசறான்றைா ெமூை வீட்டுவாாியக் குத்தகை ஒப்பந்தம் ஒன்றில்
உங்ைள் சபயகைக் சைாண்டவைாை இருப்பீர்ைள்.

அங்ைத்துவப் பங்ைாற்றல் மற்றும் எதிர்பார்ப்புைள்
வாடகைக் குடியிருப்பாளர் செயலாக்ை நிதிப் பீடத்தின் ஓர் அங்ைத்தவைாை நீங்ைள்
இருக்கையில், வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைளால் அகடயாளம் ைாணப்படுைின்ற
முன்ைிகலத் றதகவைகளப் பூர்த்தி செய்யும் செயல்திட்டங்ைள் மற்றும்
முன்முயற்ெிைளுக்ைாை மூலவள உதவிகய றைட்பவர்ைளாை தைிவாடகைக்
குடியிருப்பாளர்ைள் அல்லது வாடகைக் குடியிருப்பாளர் குழுக்ைள் செய்யும்
றவண்டுறைாள்ைகள மீளாய்வு செய்து அங்ைீைாைம் வைங்குவீர்ைள்.
இது மற்றவர்ைளுடன் நீங்ைள் விகல வடிவத் சதாடர்புைகள ஏற்படுத்தவும்,
உங்ைள் திறன்ைகள வளர்த்துக் சைாள்ளவும், ெமூை ஈடுபாட்டில் உறுதியாை
அனுபவத்கதப் சபற்றுக் சைாள்ளவும் ஒரு ெிறந்த வாய்ப்பிகை உங்ைளுக்கு
வைங்குைிறது.

ஆர்வநிகல முைண்பாடு
வாடகைக் குடியிருப்பாளர் நிதிப் பீடத்தின் அங்ைத்தவர்ைள் தமது ெமூைத்தில்
எழுைின்ற முன்முயற்ெிைளுக்கு நிதியுவிக் றைாாிக்கைைகள ெமர்ப்பிப்பதற்கு
அைமதிக்ைப்பட மாட்டார்ைள். அவர்ைள் வெிக்கும் ைட்டிடம் அல்லது இகணப்பு
வீடு ஒன்றுக்ைாை நிதியுதவிக்றைாாிக்கைைள் முன்கவக்ைப்படும் சபாழுது
அவ்வாறாை விண்ணப்பங்ைகள மதிப்பீடு செய்யும் முயற்ெியில் ெம்பந்தப்பட்ட
அங்ைத்தவர் பங்குபற்ற முடியாது என்பதுடன் அவர் ஆர்வநிகல முைண்பாடு
சவளிப்படுத்தல் படிவம் ஒன்றில் கைசயாப்பம் இடுதல் றவண்டும் என்று
எதிர்பாக்ைப்படுைிறது.
வாடகைக் குடியிருப்பாளர் செயலாக்ை நிதிப் பீடங்ைளின் அங்ைத்தவர்ைள்
பின்வரும் றதகவைகளப் பூர்த்தி செய்யறவண்டும் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுவர்:

• மைித சைளைவம், மாியாகத ஆைியவற்கற ஊக்குவிக்ைின்றதாை,
•
•
•
•

பாைபட்ெம் மற்றும் சதால்கல தருதல் ஆைியை இல்லாமல் யாவகையும்
உள்ளடக்கும் ஒரு சூைகல ஆதாித்தல்
வைிைாட்டல் மற்றும் பயிற்ெிக்ைாை நிைழ்வு ஒன்றுக்கு பிைென்ைம் அளித்தல்
2020 மார்ச்சு மற்றும் டிெம்பர் மாதங்ைளுக்கு இகடப்பட்ட ைாலத்தில் ஒழுங்கு
ஏற்பாடு செய்யப்படும் கூட்டங்ைளில் பிைென்ைமாை இருத்தல்
ெமூை முன்முயற்ெிைளின் அடிப்பகடயில் செய்யப்படும் நிதியுதவி
றவண்டுறைாள்ைளுக்கு அங்ைீைாைம் வைங்குதல்
எமது இகணயத் தளத்தில் இந்தப் பட்டயம் பற்றி வாெித்து அறிந்து
சைாள்வதற்கு இங்கு சென்று பாருங்ைள்:
torontohousing.ca/tenant-charter

• நிதி வைங்ைப்படும் முயற்ெிகய ஊக்குவித்தல்

அங்ைத்துவப் பங்ைாற்றல் மற்றும் எதிர்பார்ப்புைள்
நிதியுதவிக்ைாை றவண்டுறைாள்ைகள மீளாய்வு செய்யும்
செயல்முகற
• படிநிகல ஒன்று: கூட்டம் நகடசபறுவதற்கு ஒரு வாைத்துக்கு முன்பாை
விண்ணப்பங்ைள் மற்றும் றவண்டுறைாள்ைள் யாவற்கறயும் மீளாய்வு
செய்தல்

• படிநிகல இைண்டு: நிதியுதவி றைாாிக்கை முன்கவக்ைப்பட்டு உள்ள

ஒவ்சவாரு ெமூைத்திலும் வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைளால் அகடயாளம்
ைாணப்பட்ட முன்ைிகலத் றதகவைகள மீளாய்வு செய்தல்
• படிநிகல மூன்று: ெமூை மக்ைள் ெைத்சதாகையியல் அம்ெங்ைகள மீளாய்வு
செய்தல்
• படிநிகல நான்கு: வைங்ைக் கூடியதாை உள்ள நிதிைளின் நிகலயிகை
மீளாய்வு செய்தல்

• படிநிகல ஐந்து: விண்ணப்பம் பற்றிய றைள்விைள் அல்லது விளக்ைங்ைளின்
றதகவ உண்சடன்றால் விண்ணப்பத்தின் மதிப்பீட்டுக்கு முன்பாைப்
பணியாளர்ைள் ெம்பந்தப்பட்ட வாடகைக் குடியிருப்பாளருடன் அல்லது
வாடகைக் குடியிருப்பு குழுவுடன் சதாடர்பு சைாள்ளுவர்
• படிநிகல ஆறு: விண்ணப்பத்கத மதிப்பீடு செய்தல்
• படிநிகல ஏழு: தீர்மாைப் பத்திைத்தில் கைசயாப்பம் இடுதல்

சதாிவு செய்யும் செயல்முகற
1. உங்ைளுக்கு இதில் பங்குபற்ற ஆர்வம் உண்டா? 2020 ஜைவாி 31ம் திைதி இைவு
11: 59 மணிக்கு முன்பாை உங்ைள் விண்ணப்பத்கதச் ெமர்ப்பியுங்ைள்.

2. றநர்முைச் ெந்திப்புக்கு வரும்படி குறுைிய ஒரு பட்டியலில் சபயர்

உள்ளவர்ைளுடன் சதாடர்பு சைாள்ளப்படும். அங்ைத்தவர்ைளின்
சதாிவுக்ைாை இறுதி முடிவுைகள வாடகைக் குடியிருப்பாளர்ைள் மற்றும்
பணியாளர்ைள் அடங்ைிய குழு ஒன்று தீர்மாைிக்கும்.
3. றநர்முைச் ெந்திப்புைள் சபப்ருவாி மாதத்தின் ஆைம்ப நாட்ைளில் இடம் சபறும்.

தைவல் வைங்கும் நிைழ்வுைள்
வாடகைக் குடியிருப்பாளர் செயலாக்ை நிதிப் பீடங்ைள் பற்றியும் அவற்றில் பங்கு
பற்றசவன்று விண்ணப்பிக்கும் செயல்முகற பற்றியும் அறிந்து சைாள்வதற்கு
இவற்றிற்ைாை தைவல் வைங்கும் நிைழ்வு ஒன்றுக்குச் செல்லுங்ைள்.
திைதி

றநைம்

செவ்வாய்
ைிைகம
ஜைவாி14

பி.ப. 2:30
முதல்
4:30 வகை

செவ்வாய்
ைிைகம
ஜைவாி14

41 றமபல் அவன்யூ
ெிைான்டர் பைாக்
மாகல
6:30 முதல் 41 Mabelle Avenue Dundas Sikander Panag
Ave. W. and Mabelle Ave. Sikander.Panag@torontohousing.ca 4168:30 வகை
873-6934

புதன்ைிைகம
ஜைவாி 15

புதன்ைிைகம
ஜைவாி 15

பி.ப. 2:30
முதல்
4:30 வகை

இடம்

சதாடர்பாளர்

341 புறளார் வீதி றமற்கு ைாைியா றீட்
341 Bloor Street. W. St.
Tania Reid Tania.Reid@torontohousing.ca
George St. and Bloor St. W. 647-471-9768

65 ைிறீன்ைிசறஸ்ற்
றெர்க்ைிற்
65 Greencrest Circuit
Markham Rd. and
Lawrence Ave. E.

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

341 புறளார் வீதி றமற்கு ைாைியா றீட்
மாகல
341 Bloor Street. W. St.
Tania Reid Tania.Reid@torontohousing.ca
6:30 முதல்
George
St.
and
Bloor
St.
W.
8:30 வகை
647-471-9768

வியாைக்ைிைகம
ஜைவாி 16

பி.ப. 2:30
முதல்

வியாைக்ைிைகம
ஜைவாி 16

மாகல
6:30 முதல்
8:30 வகை

1775 எக்லின்ைன் அவன்யூ ெிைான்டர் பைாக்
1775 Eglinton Avenue W. Sikander Panag
Dufferin St. and Eglinton Sikander.Panag@torontohousing.ca 4164:30 வகை
Ave
873-6934
20 றைார்டன்றிஜ் பிறளஸ் ஆஃப்ொர் மஞ்ெி
20 Gordonridge Place
Afsar Manji Afsar.Manji@torontohousing.ca
Midland Ave. and Danforth
647-458-2315
Rd.

சதாடர்பு சைாள்ளுங்ைள்

torontohousing.ca/TAFtable
EngagementRefresh@torontohousing.ca
416-981-4435
@TorontoCommunityHousing

@TorontoCommunityHousing

@TOhousing

@torontohousing

இந்த ஆவணத்கத அணுைக்கூடிய ஒரு வடிவத்தில் றைட்டுப் சபறுவதற்கு அல்லது இதன் சமாைிசபயர்ப்பு வடிவம்
றதகவசயன்றால் தயவுசெய்து மின்ைஞ்ெலில் சதாடர்பு சைாள்ளுங்ைள் : help@torontohousing.ca அல்லது
சதாகலறபெியில் அகையுங்ைள்: 416-981-5500.
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