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আরও জানুন
আপয়ন Toronto Community Housing-এর খবর, সভা, নীয়ে, ফরম, এবং ফরদমর নমুনা সম্পদকব আরও েথ্য
www.torontohousing.ca–এ য়গদয় জানদে পাদরন।
আপয়ন য়নম্নয়লয়খে সাম্প্রয়েক সংস্করেগুদলা পাদবন:
• প্রদবশদ াগয সুয়বধা-সম্বয়লে নীয়ে
• Accessible Customer Service Policy (প্রদবশদ াগয সুয়বধা-সম্বয়লে গ্রাহক পয়রদেবা নীয়ে)
• Consent to Disclose Information form (কনদসন্ট টু য়িসদলাজ ইনফরদমশন ফরম)
• আবাসদনর জনয আদবেন করার কাগজপত্র
• Eviction Prevention Policy for Non-payment of Rent (Arrears) (অ-পয়রদশায়ধে ভাড়ার (বদকয়া) জনয
উদেে প্রয়েদরাধ নীয়ে)
• Policy on Evictions for Cause (উদেদের কারে-সম্পয়কব ে নীয়ে)
• Human Rights, Harassment and Fair Access Policy (মানবায়ধকার, হয়রায়ন ও পক্ষপােহীন সুয়বধা-প্রায়ি
নীয়ে)
• বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপত্র সংক্রাম্ত য়ভয়িও ও পযাদকজ
• ভাড়াটিয়ার স্থানান্তর-য়বেয়ক নীয়ে
• বাসস্থাদনর অবস্থার সখাোঁজখবর সনওয়ার প্রয়ক্রয়া
• Visitor and Guest Policy (েশবনাথ্ী ও অয়েয়থ্-সম্পয়কব ে নীয়ে)
যে য োন নীতি সম্পত ি ি মুতিি
১। এটো অনলোইতন মুিণ

তি যিতি:

রতি িোতরন

২। Operating Unit or Property Management office-এ ( মি রি ইউতনট বো সম্পতি-সংক্রোন্ত বযবস্থোিনো
োেি োলয়) যেখো

রতি িোতরন

৩। Client Care Centre-এর (গ্রোহ
এ যেোগোতেোগ

যসবো য ন্দ্র)) সোতে 416-981-5500 নম্বতর বো help@torontohousing.ca-

রতি িোতরন

এই বইটি প্রকাশনার সময় য়নভুব ল য়িল। সংদশাধন করার জনয help@torontohousing.ca–এ পাঠান।
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স্বাগেম
City of Toronto-এর মায়লকানাধীন, Toronto Community Housing সারা শহদরর এলাকাগুদলাদে প্রায় ৫৮,০০০
পয়রবারদক বাসস্থান প্রোন কদর। আমরা পয়রষ্কার-পয়রেন্ন, য়নরাপে, য়নপুে রক্ষোদবক্ষে ও স্বলমূদলযর আবাসন, এবং
বায়সন্দাদের পয়রদেবা ও সহায়ো প্রায়িদে সংদ াগ স্থাপন কদর সেওয়ার জনয কদঠার প্রয়াস চালাই। আমরা সুদ াগ-সুয়বধার
উন্নয়ে ঘটাদে অদনক অংশীোরদের সাদথ্ স ৌথ্ভাদব কাজ কয়র া আমাদের কয়মউয়নটির কলযাে ও জীবদনর মান উন্নে
করদে পাদর, টরদন্টাদক বসবাস করার জনয আরও ভাল কদর গড়দে সাহা য কদর।
এটা Toronto Community Housing-এর বায়ড়দে বসবাস করা সম্পয়কব ে আপনার সহায়য়কা। এদে ভাড়াটিয়া য়হদসদব
আপনার অয়ধকার ও োয়য়ত্ব সম্পদকব য়বস্তায়রে য়ববরে রদয়দি। এিাড়াও, য়কভাদব আপনার বাসস্থানদক বসবাদসর জনয
আরও মদনারম কদর গদড় সোলা ায় সস সম্পদকব েথ্য এখাদন রদয়দি।
আমরা ারা এই সহায়য়কাটিদক আপনার জনয সৃয়ি করদে োদের বুয়ি-পরামশব ও মোমে প্রোন কদরদি সস সকল
কমবচারী ও বায়সন্দা, এবং Tenant Communications Workgroup-সক (ভাড়াটিয়াদের সাদথ্ স াগাদ াগ রক্ষাকারী

েদলর সেসয) ধনযবোে জোনোই। । এই সহায়য়কাটি হাদের নাগাদলর মদধয রাখুন এবং স সকান সময় আপনার সাহাদ যর
প্রদয়াজন হদল আমাদের সাদথ্ স াগাদ াগ করুন।
গুরুত্বিূণি:ভাড়াটিয়ার জনয সহায়য়কাটি আপনার েদথ্যর একটি দ্রুে উৎস হদব, এই উদেদশযই করা হদয়দি। এই সহায়য়কার
েথ্যগুদলা সমদয়র সাদথ্ পয়রবেব ন হদে পাদর বা পুরাদনা হদয় স দে পাদর। এই সহায়য়কার েথ্যগুদলা আইনগে পরামশবরূদপ

গ্রহে করা াদব না। এই সহায়য়কায় য়লয়খে এবং কানািার স সকান আইন (সকন্দ্রীয়, প্রাদেয়শক, বা অনযানয) অথ্বা টরদন্টা
কয়মউয়নটি হাউয়জং-এর স সকান নীয়ে, প্রয়ক্রয়া, বা য়নদেব শনার মদধয দ্বন্দ্ব হদল, আইন, নীয়ে, প্রয়ক্রয়া, বা য়নদেব শনা বহাল
থ্াকদব। এই সহায়য়কার সকানয়কিু ই সকান প্রয়েশ্রুয়ে, প্রস্তাব বা চু য়ক্ত য়হদসদব সেখা াদব না া Toronto Community
Housing পালন করদব বা করদব না।

আমোর সহোতয় োটি হোতরতয় যগতল, অনুগ্রহ

যর তনতের ঠি োনোয় যেরি িোঠোন:

নোম
____________________________________________________________________________________
ঠি োনো
____________________________________________________________________________________
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সূচীপত্র
আমোতের Toronto Community Housing-এর েল ও আমরা
য়কভাদব আপনাদক সসবা প্রোন কয়র
06
08
09
10
13
14

Toronto Community Housing-এর সোতে ত ভোতব যেোগোতেোগ রতি হয়
আিনোর স্থোনীয় মী
অতধ োর ও েোতয়ত্বসমূহ
Toronto Community Housing-এর িতরতেবো-সংক্রোন্ত অঙ্গী োর
অতভতেোগ প্রতক্রয়ো

17

আপনার বোতি

17 সেলভোতব বসবোস রোর জনয িেয
17 বায়ড়দে ওঠা
17 য়লফট ও পয়রবহনকৃ ে সামগ্রী
17 সসৌন্দ ববধবন
18 ইউটিয়লটিস (গযাস, পায়ন, য়বেুযৎ, ইেযায়ের য়বল)
18 সটয়লদফান, কযাবল, ও ইন্টারদনট
18 ন্ত্রপায়ে
19 জানালার জনয শীোেপ য়নয়ন্ত্রে ন্ত্র ও সযাদটলাইট য়িশ
19 সপাো প্রােীর ত্ন
20 জানালা-সংক্রান্ত য়নরাপত্তা
20 ঝু লবারান্দা
21 চায়ব ও চায়বর ফব
21 বীমা
22 রক্ষোদবক্ষে ও সমরামে
22 য়হটিং বযবস্থা
22 আবজবনা,, জজব বজবযপোথ্ব ও পুনববযবহাদরাপদ াগী
23 সপাকামাকড় য়নয়ন্ত্রে
24 বাৎসয়রক বাসস্থান পয়রেশবন
24 আপনার বাসস্থাদন প্রদবশ করা
24 প্রদবশদ াগয সুয়বধা-সম্বয়লে আবাসন
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25 সবি সোধোরতণর
25
25
26
25
25
25
27
27
31

এলো োসমূহ

সববসাধারদের এলাকাসমূদহ ধূমপান করা াদব না ২৬ হলঘর
বাোস ভাগাভায়গ করুন
বয়হরঙ্গদনর স্থান
লয়ি কক্ষ
য়চত্তয়বদনােন কক্ষ
য়চত্তয়বদনােন কক্ষ
বয়হরঙ্গদন জদলর মদধয হাোঁটা ও সাোঁোদরর স্থান
পায়কব ং

আপনার যভোগেখল স্বত্ব

31
31
32
33

আিনোর বোতি ভোিো
বোতি ভোিোর ধরন
বোতি ভোিো িতরত োধ রোর িদ্ধতি
আিনোর বোতি ভোিোর েু তিিত্র
33 আপনার আদয়র পয়রবেব ন সম্পদকব অবয়হে করা
33 বায়েবক বায়ড় ভাড়ার পুনয়ববদবচনা
33 আপনার পয়রবাদর য়কভাদব কাউদক স াগ বা অপসারে করা ায়
34 হ্রাস করার (পয়রবাদরর সলাক সংখযার সচদয় বাসস্থান বড়) প্রয়ক্রয়া
35 য়বস্তৃ য়ে করার (পয়রবাদরর সলাক সংখযার সচদয় বাসস্থান সিাট) প্রয়ক্রয়া
35 য়কভাদব অনয একটি বাসস্থাদন স্থানান্তর হওয়ার জনয অনুদরাধ করা ায়
35 Visitor and Guest Policy
35 ৯০ য়েদনর সবশী অনুপয়স্থয়ে
36 বযয়ক্তগে েথ্য প্রকাশ
36 উতেে
38 বোসস্থোন িযোগ রোর প্রতক্রয়ো

39 আপনার তনরোিিো
40 আিনোর তমউতনটিতি
43 অতি তনরোিিো
45 তবেুযৎ তবভ্রোট

46 সম্পৃক্ত হওয়ো
46 সভো
46 সংবোে তবজ্ঞতির যবোর্ি
47 আমোতের ওতয়বসোইট
47 োর সতঙ্গ যেোগোতেোগ রতি হতব

47 িতরতেবো ও সহোয়িোসমূহ
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48
49
50
51
52
53

প্রতয়োজনীয় যেোন নম্বর
তনরোিিো-সম্পত ি ি যেোন নম্বর
সঙ্কতটর সময় সহোয়িো
েুবতের জনয িেয
অগ্রজতের জনয িেয
আিনোর স্থোনীয় িতরতেবোসমূহ

54 ব্দত োে ও িতরত ষ্ট
54 ব্দত োতের িতরভোেো
55 িতরত ষ্ট ১ – অতি তনরোিিো-সংক্রোন্ত িরোম ি
58 িতরত ষ্ট ২ – Toronto Community Housing-য

সবুজ রোখো
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আমোতের Toronto Community Housing েল ও আমরা
য়কভাদব আপনাদক সসবা প্রোন কয়র
Toronto Community Housing-এর ১৬০০ কমবচারী আদি ারা আপনাদক সমরামে, বায়ড়
ভাড়ার চু য়ক্তপত্র, স্থানীয় পয়রদেবা ও সহায়ো এবং য়নরাপত্তা সম্পদকব প্রদয়াজনীয় েথ্য প্রোন কদর।
Client Care Centre
Client Care Centre-এ তেতন ২৪ ঘণ্টো, বছতর ৩৬৫ তেন স াগাদ াগ করা স দে পাদর। প্রয়েয়নয়ধরা সফাদনর জবাব
সেয় এবং ভবদনর জরুরী অবস্থার সময় সাহা য করদে পাদর। োরা আপনার সভাগেখল স্বত্ব ও সমরামে-সংক্রান্ত অনুদরাধ
সম্পদকব আপনার প্রদের উত্তর য়েদে পাদর। 416-981-5500 নম্বতর যেোন করুন বা help@torontohousing.ca-এ
ইতমইল

রুন।

িত্ত্বোবধোয়
আপনার েত্ত্বাবধায়ক আপনার ভবন বা ভবন সংলগ্ন এলাকায় কাজ কদর। সস বা য়েয়ন প্রয়েয়েদনর রক্ষোদবক্ষে করার
কাজ েত্ত্বাবধান কদর এবং 416-981-5500 নম্বতর যেোন
যসগুতলো সম্পন্ন

তর যে স ল যমরোমতির জনয অনুতরোধ

রো হতয়তছ

তর। েত্ত্বাবধায়করা সকাল ৮:৩০টা সথ্দক য়বকাল ৪:৩০টা প বন্ত কাজ কদর।

য়নয়য়মে কমব সমদয়র পর Client Care Centre-এর সতঙ্গ যেোগোতেোগ

রুন।

Tenant Services Coordinator (ভোিোটিয়োতের িতরতেবো-তবেয়

সমন্বয় োরী)

আপনার Tenant Services Coordinator বাসস্থান ভাড়া সেওয়া, বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপদত্র েস্তখদের জনয বায়সন্দাদের
সাদথ্ সাক্ষাৎ করা, এবং বায়ড় ভাড়া য়হসাব করার োয়য়দত্ব য়নদয়ায়জে। আপনার বায়ড় ভাড়া বা সভাগেখল স্বত্ব সম্পদকব
অনয সকান প্রে থ্াকদল আপয়ন Tenant Services Coordinator-এর সাদথ্ স াগাদ াগ করদে পাদরন।

Community Services Coordinator ( তমউতনটির িতরতেবো সমন্বয় োরী)
আপনার Community Services Coordinator কয়মউয়নটির চায়হোগুদলাদক য়চয়িে করদে বায়সন্দা, স্থানীয় সনো, এবং
স্থানীয় সংস্থাগুদলার সাদথ্ কাজ কদর এবং সনেৃ ত্ব ও সম্পৃক্ত হওয়ার বযাপাদর বায়সন্দাদের সহায়ো কদর। োরা:
•
•

একই লদক্ষয সপৌিাদে আপনার সাদথ্ কাজ কদর
আপয়ন ও আপনার প্রয়েদবশীদক Toronto Community Housing-এর অভযন্তরস্থ স সকল পয়রদেবা, প্রাি
সুদ াগসুয়বধা এবং অনযানয সহায়োসমূহ স গুদলা আপনার প্রদয়াজদন হদে পাদর সসগুদলার সাদথ্ সংদ াগ স্থাপন কদর
সেয়।
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Community Patrol Officers ( তমউতনটির তনরোিিোতবধোন-তবেয়

মি িিো)

আমাদের Community Patrol Officers এবং Special Constables (য়বদশে কনদিবল), এবং বযয়ক্তগে য়নরাপত্তা
সকাম্পানীসমূহ আমাদের কয়মউয়নটিগুদলাদক য়নরাপে রাখদে Toronto Police Service-এর সাদথ্ স ৌথ্ভাদব কাজ কদর।
এই সকল কমবকেব াদের আমাদের কয়মউয়নটির এলাকাসমূদহ সেখা ায়। এিাড়াও, খন ভাড়াটিয়ারা Community
Safety Unit-সক (কয়মউয়নটির য়নরাপত্তা-সংক্রান্ে ইউয়নট) 416-921-2323 নম্বতর যেোন

তর িখন িোরো িোর

উির যেয়।

Community Safety Advisors ( তমউতনটির তনরোিিো উিতেষ্টো)
Community Safety Advisors-রা আপনাদের কয়মউয়নটির য়নরাপত্তা-সংক্রান্ত উদদ্বদগর সমাধাদন বা য়বদেেদে সহায়ো
করদে থ্া থ্ অভযন্তরীে সম্পে ও বয়হরাগে সংস্থাগুদলাদক য়চয়িে করদে পাদর। এিাড়াও, Community Safety
Advisors-রা বায়সন্দাদের সনেৃ দত্ব পয়রচায়লে য়নরাপত্তা কাউয়িলদক সহায়ো প্রোন কদর।

Community Housing Supervisor ( তমউতনটি হোউতজং িত্ত্বোবধোয় )
Community Housing Supervisor আপনার ভবদন স েলগুদলা কাজ কদর োদের পয়রচালনা কদর এবং আপনার
কয়মউয়নটিদে সমরামদের সমন্বয় কদর। োরা আপনার ভবদনর কমবচারী েলদক পয়রচালনা কদর।

Operating Unit Manager ( মি রি ইউতনট বযবস্থোি )
Operating Unit Manager আপনার স্থানীয় কমবরে ইউয়নট কা বালদয় স েল কাজ কদর োদের পয়রচালনা কদর।

Property Management Staff (সম্পতি-সংক্রোন্ত বযবস্থোিনো

মি েোরী)

Toronto Community Housing চারটি পয়রদেবা প্রোনকারীর সাদথ্ কাজ কদর ারা আমাদের য়কিু য়কিু সম্পয়ত্ত
পয়রচালনা করদে সহায়ো কদর। সম্পয়ত্ত-সংক্রান্ত বযবস্থাপনা সকাম্পানীগুদলা ভবদনর প্রােযয়হক কমবপিয়ে পয়রচালনা
সথ্দক য়কিু টা য়ভন্ন। আপনার স্থাদন সবসময়ই একজন েত্ত্বাবধায়ক থ্াকদব। েদব, োদের কা বালদয়র কাঠাদমা য়ভন্ন।
আপয়ন Client Care Centre-এ য়নদচর য়বেয়গুদলা বযাপাদর স াগাদ াগ করদে পাদরন:
•

আপনার বাসস্থাদন নেু ন কদর সমরামদের প্রদয়াজন হদল

•

একটি সমরামে ার জনয অনুদরাধ করা হদয়দি বা া সম্পন্ন করা হদয়দি

•

য়কভাদব অয়ভদ াগ করদে হয়

•

আপয়ন একটি য়চঠি সপদয়দিন

•

Client Care Centre-সক আিনোর য ে যটতলতেোতনর আলোি-আতলোেনোর বযোিোতর

আপনার প্রদেযকটি অনুদরাদধর জনয একটি সরফাদরি নম্বদরর কথ্া য়জজ্ঞাসা করদে ভু লদবন না।
আপনার বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপত্র, বায়ড় ভাড়া বা আপনার য়হসাব সম্পদকব কাদরা সাদথ্ কথ্া বলদে চাইদল, আপনার
স্থানীয় Property Management office-এ সেখা করুন। সেখা করুন।

8

আপনার অনুদরাদধর যখোোঁজখবর যনওয়োর জনয যরেোতরন্স নম্বরটি বযবহার করুন

(

খন আপয়ন সমরামদের জনয অনুদরাধ বা আপনার সভাগেখল স্বত্ব সম্পদকব প্রে য়জজ্ঞাসা করদে Client Care Centre-এ

416-981-5500 নম্বদর যেোন

রতবন, েখন আমোতের প্রতিতনতধ আপনাদক একটি সরফাদরি নম্বর সেদব। এটাই হল

আপনার সরফাদরি নম্বর। আপনার অনুদরাধ সম্পদকব সখাোঁজ য়নদে নম্বরটি বযবহার করুন। প্রদেযকবার আপয়ন সফান
করার সময় একটি সরফাদরি নম্বদরর কথ্া য়জজ্ঞাসা করদে ভু লদবন না।

আমার য়নদচর য়বেয়গুদলা সম্পদকব প্রে আদি....

সমরামে
আমার য়হসাব

য়কভাদব অয়ভদ াগ করদে হয়
আমার সভাগেখল স্বত্ব

আমার সশে সটয়লদফাদনর আলাপ-আদলাচনা

আমাদেরদক য়জজ্ঞাসা

করুন।
Toronto Community Housing-এর সাদথ্ য়কভাদব স াগাদ াগ করদে হয়
Toronto Community Housing-এর সম্পয়ত্তগুদলা সারা শহদর Operating Unit-এর মদধয
সংগঠিে। এই পয়রদেবাগুদলা বায়সন্দাদের কািাকায়ি রাদখ। ।

আপয়ন য়নম্নয়লয়খে উপাদয় আমাদের সাদথ্ স াগাদ াগ করদে পাদরন:
বযতিগিভোতব
আপয়ন কাদরা সাদথ্ বযয়ক্তগেভাদব কথ্া বলদে চাইদল, আমাদের েত্ত্বাবধায়দকর সাদথ্ কথ্া বলদে পাদরন েদব আপনাদক
আমাদের Operating Unit বা Property Management office-এ (য়কিু য়কিু ভবদনর সক্ষদত্র) স দে হদে পাদর।
দ্রুেভাদব সসবা সপদে হদল পূবব সথ্দকই সফান কদর সাক্ষাৎ করার জনয সময় য়নদয় য়নন। আপনার Operating Unit বা
Property Management office সকাথ্ায় অবয়স্থে সস বযাপাদর য়নয়িে না থ্াকদল, আপনাদক সকান কা বালদয় স দে হদব
Client Care Centre সসটা বলদে পারদব।
যেোতনর মোধযতম
এিাড়াও, আপয়ন 416-981-5500 নম্বতর য়েদন ২৪ ঘণ্টা Client Care Centre-য
ইতমইল

যেোন

রতি িোতরন।

রোর মোধযতম

আপনার য়বেয়টি জরুরী না হদল, আমাদের help@torontohousing.ca–এ ইদমইল করুন।
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োেি োলতয়র সময়সূেী: Operating Unit বো Property Management office সোধোরণি যসোমবোর যেত
শুক্রবোর স োল ৮:৩০টো যেত তব োল ৪:৩০টো িেি ন্ত যখোলো েোত । এগুতলো সোিোতহ ও সর োতর ছু টির
তেনগুতলোতি বন্ধ েোত । এই সময়সূেী আিনোর Property Management office-এর সময়সূেী যেত
হতল, েেোেে সময়সূেী

তভন্ন

োেি োলতয়র েরজোয় লোগোতনো েো তব।

আপনার স্থানীয় Operating Unit বা Property Management Staff
এ সকল কমবচারীরা আপনার ভবদনর বায়সন্দাদের সসবা প্রোন কদর। আপয়ন োদেরদক েদথ্যর জনয
ও আপনার স সকান প্রদয়াজদন য়জজ্ঞাসা করদে পাদরন।
খন আপয়ন একটি কা বালদয় কাদরা সাদথ্ কথ্া বলার জনয বযয়ক্তগেভাদব সেখা করদবন, আপয়ন:
• আপনার বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপত্র সম্পদকব প্রে য়জজ্ঞাসা করদে পাদরন।
•

আপনার বায়ড় ভাড়া সম্পদকব প্রশ্ন য়জজ্ঞাসা করদে পাদরন।

•

বায়ড় ভাড়া পয়রদশাধ করদে পাদরন।

•

অনয আদরকটি বাসস্থাদন স্থানায়ন্তে হওয়ার জনয অনুদরাধ করদে পাদরন।

•

Toronto Community Housing-এর আবায়সক নীয়ের অনুয়লয়প সপদে পাদরন।

•

আপনার সভাগেখল স্বত্ব বা য়হসাব সম্পদকব স সকান প্রে য়জজ্ঞাসা করদে পাদরন।

•

আপনার আদয়র পয়রবেব ন সম্পদকব অবয়হে করার জনয, আপনার বাৎসয়রক বায়ড় ভাড়ার পুনয়ববদবচনা সম্পন্ন করার
জনয, নেু ন কাউদক বায়ড়দে বসবাস করদে সেওয়ার জনয বা সকউ বায়ড় সিদড় চদল সগদল সসটা জানাদনার জনয
ফরমগুদলা পূরে করদে পাদরন।
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আপনার স্থানীয় কমবচারী
আপনার Operating Unit or Property Management office এবং অনযানয গুরুত্বপূেব বযয়ক্তর
সাদথ্ স াগাদ াগ করার েথ্যগুদলা য়নদচ য়লখুন।

গুরুত্বিূণি: োরা আপনাদক পয়রদেবা ও আপনার া প্রদয়াজন সসগুদলার বযাপাদর সহায়ো করদব।
( খন আপয়ন বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপদত্র স্বাক্ষর করদবন েখন এই েথ্যগুদলা পাদবন, বা আপয়ন স সকান সময় Client Care
Centre-এ 416-981-5500 নম্বদর যেোন করদে পাদরন।)
OPERATING UNIT-এর (OU)নাম: ______________________________________ OU তেঠি: ____________
সম্পতি-সংক্রোন্ত বযবস্থোিনো সকাম্পানীর নাম (প্রদ াজয হদল): ________________________________________
কা বালদয়র ঠিকানা:
ফযাক্স নম্বর: ______________________________ ইদমইল-এর ঠিকানা: ______________________________
Operating Unit Manager:
সটয়লদফান: _______________________________ কা বালদয়র সময়সূচী: _____________________________
Community Housing Supervisor:
সটয়লদফান: _______________________________ কা বালদয়র সময়সূচী: _____________________________
ভবতনর িত্ত্বোবধোয় :
সটয়লদফান: _______________________________ কা বালদয়র সময়সূচী: _____________________________
Tenant Services Coordinator (TSC) বো Property Administrator (সম্পতি-সংক্রোন্ত প্র োস ):
সটয়লদফান: _______________________________ ইদমইদলর ঠিকানা: _______________________________
Community Services Coordinator (CSC) তনতয়োগ:
সটয়লদফান: _______________________________ ইদমইদলর ঠিকানা: _______________________________
Community Services Coordinator (CSC) যেোগোতেোগ:
সটয়লদফান: _______________________________ ইদমইদলর ঠিকানা: _______________________________
Community Services Coordinator (CSC) সহোয়িো:
সটয়লদফান: _______________________________ ইদমইদলর ঠিকানা: _______________________________
Community Safety Advisors (CSA):
সটয়লদফান: _______________________________ ইদমইদলর ঠিকানা: _______________________________
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ভাড়াটিয়াদের অয়ধকার ও োয়য়ত্বসমূহ
ভাড়াটিয়া য়হদসদব আপনার অয়ধকার আদি:
যভোগেখল স্বত্ব-সংক্রোন্ত তনরোিিো
আপনার বাসস্থাদন আপয়ন বাস করদে পারদবন েক্ষে প বন্ত না:
• আপয়ন থ্া থ্ভাদব বায়ড়ওয়ালাদক (Toronto Community Housing) য়লয়খে য়বজ্ঞয়ি য়েদবন বা
• বায়ড়ওয়ালা Residential Tenancies Act-এর (বায়ড়ওয়ালা সরয়সদেনয়সয়াল সটনায়ি অযাক্ট) য়নয়ম ভঙ্গ করার জনয

আপনার সভাগেখল স্বত্ব বায়েল কদর।

প্রতব
রোর িূতবি তবজ্ঞতি
• জরুরী পয়রয়স্থয়ে না হদল, আপনার বাসস্থাদন প্রদবশ করার ২৪ ঘণ্টা পূদবব বায়ড়ওয়ালা (Toronto Community
Housing) অবশযই য়লয়খে য়বজ্ঞয়ি প্রোন করদব।
•

Residential Tenancies Act বা আপনার বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপদত্রর য়নয়ম অনু ায়ী, একজন Toronto Community
Housing-এর কমবচারী বা ঠিকাোর স আপনার বাসস্থাদন প্রদবশ কদর োদের কাদি প্রদবদশর জনয অবশযই একটি
থ্া থ্ কারে থ্াদক।

এ জন ভোিোটিয়ো তহতসতব, আিতন এবং যে য োন বযতি েোরো আিনোর সোতে বসবোস

তর সবোইত

আিনোর

বোতি ভোিোর েু তিিতত্রর েোতয়ত্বসমূহ যমতন েলতি হতব।
এগুদলার মদধয য়নম্নয়লয়খে োয়য়ত্বসমূহ রদয়দি, েদব এগুদলাদে সীমাবি নয়:
• প্রয়েমাদস আপনার বায়ড় ভাড়া সময় মে পয়রদশাধ করুন।
•

আপনার বাসস্থান পয়রষ্কার-পয়রেন্ন ও ভাল অবস্থায় রাখুন।

•

আপনার বা আপনার েশবনাথ্ী বা অয়েয়থ্র কারদে সকান ক্ষয়ে হদল সসগুদলার সমরামে করুন বা সমরামদের জনয
অথ্ব পয়রদশাধ করুন (স্বাভায়বক বযবহাদরর ফদল ক্ষয়ে হদল সসগুদলার সমরামে এটার অন্তভুব ক্ত নয়)।

•

আপনার কৃ েকমব এবং আপনার পয়রবাদরর অনযানয সেসয, েশবনাথ্ী, অয়েয়থ্, োদের সপাো প্রােী ও আপনার সপাো
প্রােীর কৃ েকদমবর জনয োয়ী হউন।

•

সবশী জহচচ না করার মাধযদম, আপনার সপাো প্রােীদক য়নয়ন্ত্রে ও োদের মলমূত্র পয়রষ্কার করার মাধযদম, এবং
সরবরাহকৃ ে আববজনা রাখার পাত্রগুদলা বযবহার কদর সববসাধারদের এলাকাসমূহ পয়রষ্কার রাখার মাধযদম আপনার
প্রয়েদবশীদক সন্মান করুন।

•

আমাদের কয়মউয়নটির সকল সম্পয়ত্তদক সন্মান করুন াদের মদধয রদয়দি ভাড়া করা বাসস্থানসমূহ, বযয়ক্তগে
সম্পয়ত্ত, সববসাধারদের বযবহাদরর স্থান ও কা বালয়সমূহ।

•

Toronto Community Housing-এর নীয়ে ও প্রদ াজয সকল আইনগুদলা সমদন চলুন।

•

আপনার মালামাদলর জনয গৃহস্থায়লসংক্রান্ত বীমা করুন। এটাদক সাধারেে বযয়ক্তগে মালামাল সুরক্ষা বীমা বা
ভাড়াটিয়ার বীমা বলা হয় (১৯ নম্বর পাোয় সেখুন)।
আপনার োলা পয়রবেব ন করার প্রদয়াজন হদল আপনার েত্ত্বাবধায়কদক সাহা য করার জনয বলুন। তনতজ তনতজ
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িোলো িতরবিিন

রতবন নো।

•

সকউ আপনার বাসস্থাদন উঠদল বা বাসস্থান সিদড় চদল সগদল, আপনার Tenant Services Coordinator বা
Property Administrator-সক ৩০ য়েদনর মদধয য়লয়খেভাদব অবয়হে করুন।

•

আপনার আদয়র পয়রবেব ন সম্পদকব পয়রবেব দনর ৩০ য়েদনর মদধয Tenant Services Coordinator বা Property
Administrator-সক অবয়হে করুন।

•

আপনার বাসস্থান অবশযই অনয বযয়ক্তদক ভাড়া য়েদে পারদবন না।

মোনবোতধ োর
টরদন্টা বহু মানুে ও সংস্কৃ য়ের সমন্বদয় গঠিে। Toronto Community Housing এই জবয়চত্রযদক আয়লঙ্গন কদর এবং একটি
সববাঙ্গীে আবাসন ও কাদজর পয়রদবশ প্রোন করদে প্রয়েশ্রুয়েবি স খাদন সকলদক সমানভাদব গুরুত্বপূেব মদন করা হয় এবং
সকদলর সাদথ্ পক্ষপােহীন আচরে করা হয়। বায়সন্দা, েশবনাথ্ী, অয়েয়থ্ ও কমবচারীদের পারস্পয়রক সন্মান-সমৃি, সকল
ধরদনর জবেময এবং হয়রায়ন সথ্দক মুক্ত একটি য়নরাপে পয়রদবদশ বাস ও কাজ করার অয়ধকার রদয়দি।
Toronto Community Housing-এর একটি Human Rights, Harassment and Fair Access Policy আদি া

Ontario Human Rights Code-এর (অন্টায়রও য়হউমযান রাইটস সকাি) আবয়শযক শেব গুদলাদক প্রয়েফয়লে কদর।
সকান বযয়ক্ত য়ে মদন কদর স োদের য়বরুদি হয়রায়ন এবং/অথ্বা জবেমযমূলক আচরে করা হদয়দি, এবং োদের
Operating Unit বা Property Management office-এর সাদথ্ এটা সমাধান করদে অক্ষম হয়, োহদল োরা এই নীয়ের
অধীদন অয়ভদ াগ োদয়র করদে পারদব।
Toronto Community Housing-এর মানবায়ধকার সম্পদকব আপনার আরও েদথ্যর প্রদয়াজন হদল, বা নীয়েটি পড়দে
চাইদল, আমাদের ওদয়বসাইট www.torontohousing.ca–এ যেখুন বা humanrights@torontohousing.ca-এ
ইতমইল

রুন।

____________________________________________________________________________________
গুরুত্বিূণি:. ভাড়াটিয়ার োয়য়ত্ব সম্পদকব (বহু ভাোয়) www.torontohousing.ca/lease-এ অনলোইতন এ টি
তভতর্ও িোওয়ো েোয়।

Toronto Community Housing-এর অয়ধকার ও োয়য়ত্বসমূহ
েোতয়ত্বসমূহ
আপনার বায়ড়ওয়ালা য়হদসদব আমরা:
• আপনার বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপদত্রর বদন্দাবস্ত অনু ায়ী, আইন অনুসাদর, বা উভদয়র অধীদন, আমরা আপনাদের
পয়রদেবা প্রোন কয়র।
•

আপনার ভাড়া করা বাসস্থানটি ভালমে রক্ষোদবক্ষে কদর রায়খ এবং পাোঁচ য়েদনর মদধয সমরামে সম্পয়কব ে
অনুদরাধগুদলার উত্তর সেই।

•

স্থানীয় স্বাস্থয, য়নরাপত্তা, এবং সম্পয়ত্ত সংক্রান্ত মান ও উপয়বয়ধগুদলা সমদন চয়ল।
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•

অনুদরাধ করা হদল অথ্ব পয়রদশাধ করার প্রমাে প্রোন কয়র।

•

আপয়ন আদয়র-সাদথ্-সামঞ্জসযপূেব-বায়ড়-ভাড়া প্রোন করদল, বাৎসয়রক বায়ড় ভাড়ার পুনয়ববদবচনা প্রয়ক্রয়া চালাই।

•

আপনার বাসস্থাদন প্রদবশ করার পূদবব ২৪ ঘণ্টার য়বজ্ঞয়ি প্রোন কয়র, য়কন্তু জরুরী পয়রয়স্থয়ে হদল (বনযা, আগুন,
জীবন আশঙ্কাজনক ঘটনা বা জীবদনর য়নরাপত্তা পরীক্ষা কদর সেখা) এ সকল সক্ষদত্র কমবচারীরা আপনার বাসস্থাদন
প্রদবশ করদে পাদর।

•

প্রয়েবন্ধী বযয়ক্তদের প্রদবশদ াগয সুয়বধা-সম্বয়লে গ্রাহক পয়রদেবা প্রোন কয়র।

অতধ োরসমূহ
আপনার বায়ড়ওয়ালা য়হদসদব, আমরা:
•

•

আপয়ন বাজারেদরর বায়ড় ভাড়া পয়রদশাধ করদল, একমাদসর ভাড়ার জামানে আোয় কয়র।
•

জামানেগুদলা আপনার সভাগেখল স্বদত্বর সশে মাদসর জনয পয়রদশাধকৃ ে বায়ড় ভাড়া য়হদসদব বযবহার করা হদব।

•

জামানেগুদলা অনয সকান কারদে বযবহার করা াদব না, স মন ক্ষয়ের জনয অথ্ব পয়রদশাদধ নয়।

•

বায়ড়ওয়ালা জামানেকৃ ে অদথ্বর উপর প্রয়ে বির অবশযই সুে প্রোন করদব।

স সকল ভাড়াটিয়া সেরীদে বায়ড় ভাড়া পয়রদশাধ কদর বা Toronto Community Housing-এর সম্পয়ত্ত-সংক্রান্ত
আইন ভঙ্গ কদর োদের উদেে করার অয়ভ ান চালাই।

আপয়ন ৩০ নম্বর পাোয় উদেদের আরও কারে সম্পদকব জানদে পাদরন।
গুরুত্বিূণি:. Toronto Community Housing আপনাদক উদেে করদে চায় না। আমরা শুরুদেই সমসযার সমাধান কদর
সফলদে চাই াদে কদর আপয়ন আপনার বাসস্থান রাখদে পাদরন। স সকল বায়সন্দাদের আয়থ্বক সমসযা রদয়দি আমরা

োদের সাদথ্ কাজ করদে অঙ্গীকারবি। আপয়ন ভাড়া পয়রদশাধ করদে না পারদল, বা আপনার সভাগেখল স্বত্ব সম্পয়কব ে
অনয সকান সমসযা থ্াকদল, অনুগ্রহ কদর আপনার Tenant Services Coordinator বা Property Administrator-এর
সাদথ্ স াগাদ াগ করুন।

Toronto Community Housing-এর পয়রদেবা-সংক্রান্ত অঙ্গীকার
Toronto Community Housing-এর Client Care Centre-সক আপয়ন য়েদন ২৪ ঘণ্টা, সিাদহ ৭ য়েন, বিদর প্রয়েয়েন
সপদে পাদরন। আমরা আমাদের সাধযমে আপনার প্রদয়াজনগুদলা সেখদে সচিা করব।
যমরোমি ও রক্ষণোতবক্ষণ
সমরামে সম্পয়কব ে অনুদরাধ করদে অনুগ্রহ কদর Care Centre-এ 416-981-5500 নম্বতর যেোন

রুন।

•

আমরা পাোঁচ কমবয়েবদসর মদধয সমরামে ও রক্ষোদবক্ষে সম্পয়কব ে অনুদরাধগুদলার উত্তর সেই।

•

স্থায়ী সমাধান খুদোঁ জ পাওয়ার জনয আমরা আপনার সাদথ্ কাজ করব।

•

জরুরী অবস্থা না হদল, আপয়ন আমাদের help@torontohousing.ca–এ ইতমইল িোঠোতি িোতরন। আমাদের
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প্রয়েয়নয়ধ আপনাদক একটি সরফাদরি নম্বর সেদব। এটা আপনার বযয়ক্তগে সরফাদরি নম্বর স টা আপয়ন অনুদরাধ
সম্পদকব সখাোঁজ-খবর য়নদে বযবহার করদবন।
•

আপনার প্রদেযকটি অনুদরাদধর জনয একটি সরফাদরি নম্বদরর কথ্া য়জজ্ঞাসা করদে ভু লদবন না।

জরুরী যমরোমি
আপয়ন খন জরুরী সমরামদের জনয সফান কদরন, সমরামদের ধরদনর উপর য়নভব র কদর চার ঘণ্টার মদধয একজন
কমবচারী আপনার বাসস্থাদন থ্াকদব। আমরা সমসযার সমাধাদনর সচিা করব বা আরও খারাপ হওয়া সথ্দক রক্ষা করব।
সমরামেটি সাময়য়ক সমাধান হদল, আপনার অনুদরাধটি েখন য়নয়য়মে সমরামে য়হদসদব গেয করা হদব এবং পাোঁচ
কমবয়েবদসর মদধয কমবচারীরা োর উত্তর সেদব।
প্রতব তেোগয সুতবধো-সম্বতলি গ্রোহ িতরতেবো
Toronto Community Housing-এর Accessible Customer Service Policy Accessibility for Ontarians with
Disabilities Act (অযাকদসয়সয়বয়লটি ফর অন্টায়রয়ানস উইথ্ য়িসএযায়বয়লটি অযাক্ট) অনুসরে কদর।
এই আইন সম্পদকব আরও জানদে হদল, Ministry of Community and Social Service-এর (য়ময়নয়ি অব কয়মউয়নটি
অযাে সসাশযাল সায়ভব দসস) ওদয়বসাইট www.mcss.gov.on.ca–এ যেখুন।

Accessible Customer Service Policy য়নম্নয়লয়খে য়বয়ধয়বধান অনুসরে কদর:
১। গ্রাহক পয়রদেবা এমন ভাদব প্রোন করা হদব া প্রয়েবন্ধী বযয়ক্তদের ম বাো ও স্বাধীনোদক সন্মান করদব।
২। একটি য়বকল্প বযবস্থার প্রদয়াজন না হদল, অনযানয সকল গ্রাহকদের মেই প্রয়েবন্ধী গ্রাহকরা একইরকম পয়রদেবা, একই
স্থাদন এবং একই বা অনুরূপভাদব পয়রদেবাসমূহ সথ্দক সম্পূেবভাদব উপকৃ ে হদব।
৩। অনযানয গ্রাহকদের মেই প্রয়েবন্ধী গ্রাহকদের আমাদের পয়রদেবা-প্রায়িদে অয়ভন্ন সুদ াগ প্রোন করা হদব।
৪।নীতিটি সম্পত ি আরও জোনতি হতল আমোতের ওতয়বসোইট www.torontohousing.ca/accessibility–এ
যেখুন।

Toronto Community Housing-এর অয়ভদ াগ প্রয়ক্রয়া
আমরা আপনার উদদ্বগ ও অয়ভদ াদগর বযাপাদর ত্নশীল। বায়সন্দাদের ভাল পয়রদেবা প্রোন করাই আমাদের লক্ষয। েদব
আপনারা না জানাদল, আমরা উদদ্বদগর সমাধান করদে পারব না। আপনারা অদনক উপাদয় আপনাদের উদদ্বগ বা
অয়ভদ াগ প্রকাশ করদে পাদরন। গ্রাহক পয়রদেবা, আপনার বাসস্থান বা কয়মউয়নটিদে সমরামে কাদজর মান, বা Toronto
Community Housing-এর বযবসায়য়ক চচবা সম্পদকব আপনার উদদ্বগ জানাদনার জনয য়নদচর স সকান একটি পিয়ে
বযবহার কদর আমাদের সাদথ্ স াগাদ াগ করদে পাদরন।
১। বযতিগিভোতব: আপনার Operating Unit Manager বা Property Management office-এর কমবচারীর সাদথ্
কথ্া বলুন।
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২। তলতখিভোতব: আপনার Operating Unit Manager বা Property Management office-এর কমবচারীদক য়লখুন।
৩। 416-981-5500 নম্বদর সফান করার মাধযদম, বা
৪। help@torontohousing.ca-এ ইতমল
যরেোতরন্স নম্বতরর

েো তজজ্ঞোসো

রোর

রোর মোধযতম।
েো মতন রোখুন।

আমাদের সাদথ্ প্রয়েবার আপনার অয়ভদ াদগর সমাধাদনর অগ্রগয়ে সম্পদকব সখাোঁজখবর জানদে কথ্া বলার সময় এই
নম্বরটি বযবহার করুন।
আপয়ন স পয়রদেবা সপদয়দিন সসটা য়নদয় সন্তুি না হদল, Operating Unit বা Property Manager-এর সাদথ্ কথ্া বলুন।
সস বা য়েয়ন আপনার অয়ভদ াগ য়লয়পবি করদব এবং ১০ কমবয়েবদসর মদধয সমাধান করার সচিা করদব। পয়রদেবা বা
আপনার অয়ভদ াগটির সাদথ্ স রকম আচরে করা হদয়দি সসটা য়নদয় আপয়ন সন্তুি না হদল, 416-981-5500 নম্বতর
যেোন

রুন। আপনার অয়ভদ াগ য়লয়পবি করা হদব এবং পাোঁচ কমবয়েবদসর মদধয একজন উচ্চের বযবস্থাপক আপনার

সাদথ্ স াগাদ াগ করদব।
আিতন অতভতেোগ

রোর িতর ত

হয়?

স কমবচারী আপনার অয়ভদ াগ গ্রহে করদব য়েয়ন েুই
আিতন

মি তেবতসর মতধয অতভতেোতগর প্রোতি তনতিি

রতবন।

খন জবোব িোতবন?

একজন কমবচারী ে

মি তেবতসর মতধয আিনোত

জবোব যেতবন। োরা আপনাদক অয়ভদ াগটি য়কভাদব সমাধান

করা হদব এবং অয়ভদ াগটি সমাধান করদে কে সময় লাগদব সস বযাপাদর জানাদবন।

Do What’s Right (র্ু যহোয়োট’জ রোইট): প্রিোরণো ও আবজিনো সম্পত ি অতবলতম্ব
অবতহি রুন
প্রোরো Toronto Community Housing-এর সকদলর উপর প্রভাব সফদল। প্রোরোমূলক কমবকাদের মাধযদম অথ্ব –
েহয়বদলর ক্ষয়েসাধন Toronto Community Housing-সক অদনক প্রদয়াজনীয় মূলধন পুনরুিাদর য়বয়নদয়াগ করদে বাধা
সেয়।
•

খায়ল বাসস্থাদনর য়বলয়ম্বে সমরামে অদপক্ষমাে োয়লকায় থ্াকা গ্রাহকদের অয়বলদম্ব অযাপাটবদমদন্ট স্থানান্তয়রে
হওয়াদক প্রয়েহে কদর।

•

সম্পয়ত্তর ক্ষয়েসাধন আয়থ্বক-েহয়বলদক সমরামদের অগ্রায়ধকার সথ্দক অনযয়েদক প্রবায়হে কদর।

•

অপবযয়ী কমবকাে আপয়ন ও আপনার কয়মউয়নটির প্রদয়াজনীয় সমরামদের জনয েীঘব সময় অদপক্ষার কারে হদে
পাদর।
Toronto Community Housing প্রোরো সম্পয়কব ে সফান গ্রহে করার জনয একটি স্বেন্ত্র পয়রদেবা য়নদয়াগ য়েদয়দি।
আপয়ন নাম প্রোন না কদরই আপনার উদদ্বগ সম্পদকব অবয়হে করদে পাদরন। আপনার পিন্দনীয় ভাোয় স সকান
সময় আপনার উদদ্বগ সম্পদকব অবয়হে করদে পাদরন।
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Investigations Unit of the Internal Audit Department (অভযন্তরীে য়হসাবয়নকাশ য়বভাদগর েেন্ত ইউয়নট), একটি
স্বেন্ত্র ইউয়নট ারা Toronto Community Housing-এর সবাদিবর পয়রচালকমেলীদের সাদথ্ সরাসয়র স াগাদ াগ রাদখ,
োরা আপনার উদদ্বগ সম্পদকব েেন্ত করদব।
আপয়ন একজন কমবচারীদের সেসয বা বায়সন্দাদক প্রোরো করদে সেখদল, অয়বলদম্ব অবয়হে করুন।
•

Do What’s Right-সক 1-877-993-6744 নম্বদর যে য োন সময় যেোন

•

অনলাইদন স য োন সময় অবতহি

•

অয়ভদ াগ য়লখুন ও িাকদ াদগ পাঠান:

রুন।

রোর জনয www.tnwgrc.com/torontocommunityhousing-এ সেখুন।

Chief Internal Auditor
c/o Toronto Community Housing
931 Yonge Street
Toronto, ON M4W 2H2
•

আপনার সাহাদ যর জনয www.torontohousing.ca/report_fraud_or_waste হতি এ টি নমুনো
র্োউনতলোর্ রতি িোতরন।
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আপনার বোতি
সফলভাদব বসবাস করার জনয েথ্য
১।বোতিতি ওঠো
বায়ড়দে ওঠার পূদবব আপনার বায়ড় পয়রষ্কার, সমরামে ও পরীক্ষা করা হয়। এিাড়াও, প্রদয়াজন হদল সমাকামাকদড়র জনয
সে করা হয়। আপনার েত্ত্বাবধায়ক আপনার সাদথ্ বায়ড়র-অবস্থা-য়নেবয়-সংক্রান্ত একটি পয়রেশবন করদব এবং বায়ড়দে
আপয়ন য়ক ধরদনর পয়রবেব ন করদে পারদবন এবং য়ক করদে পারদবন না সস সম্পদকব জায়নদয় সেদব। সস বা য়েয়ন আপয়ন
সকান য়কিু র সমরামদের প্রদয়াজন উদেখ করদল সসগুদলা য়লদখ সনদব, আপনাদক ক্ষয়ের জনয সমরামদের বযয়ভার বহন
বলদে য়ক সবাঝায় সসটা বযাখযা করদব এবং আপনার বায়ড়র ক্ষয়ের জনয সমরামদের বযয়ভার বহদনর একটি োয়লকা
আপনাদক সেদব।

২।তলেট ও িতরবহন ৃ ি সোমগ্রী
প্রয়েটি Toronto Community Housing-এর সম্পয়ত্ত য়ভন্ন।
•

আপয়ন একটি অযাপাটবদমন্ট ভবদন স্থানান্তর করদল, আপনার েত্ত্বাবধায়দকর সাদথ্ য়লফট সংরয়ক্ষে কদর রাখদে বলুন।
এিাড়াও, আপয়ন Client Care Centre-এ যেোগোতেোগ

রতি িোতরন। একজন প্রয়েয়নয়ধ আপনাদক একটি

সরফাদরি নম্বর সেদব এবং আপনার েত্ত্বাবধায়দকর সাদথ্ য়লফদটর পয়রদেবা-প্রায়ির বদন্দাবস্ত কদর সেদব।
•

আপনার স্থানান্তদরর য়েদন, বায়ড়দে ওঠার ২ ঘণ্টা পূদবব আপনাদক Client Care Centre-এ অবশযই কাউদক য়েদয়
য়লফদটর পয়রদেবা-প্রায়ির বদন্দাবস্ত করার জনয সফান করদে হদব।

•

আপনার সিাট বা বড় ধরদনর উপকরে স মন আসবাবপত্র ভবদন সরবরাহ করার কথ্া থ্াকদল, আপনার ভবদন
পয়রবহনকৃ ে সামগ্রী য়কভাদব গ্রহে করা হয় আপনার েত্ত্বাবধায়কদক সস সম্পদকব য়জজ্ঞাসা করুন।

৩। যসৌন্দেি বধি ন
আপনার বাসস্থান আরামোয়কভাদব উপদভাগ করুন। এটা আপনার বায়ড়।

মতন রোখতবন: আপনার বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপত্র অনু ায়ী সসৌন্দ ববধবন করার সময় স্থায়ী সকান পয়রবেব ন করা াদব না।

•

আপয়ন সকান ধরদনর স্থায়ী পয়রবেব ন করদল, বায়ড়দে ওঠার সময় আপনার বাসস্থান স অবস্থায় য়িল সসই অবস্থায়
য়ফয়রদয় আনার খরচ আপনার কাদি োবী করা হদব।

•

সমদঝর কাঠাদমার পয়রবেব ন করা াদব না।
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•

েরজা, আলমায়র, বা জল বযবস্থা এবং লাইটসহ স্থাপনকৃ ে জবেুযয়েক সরঞ্জাম অপসারে করা াদব না।

•

আঠাদলা য়চত্রকমব ঝু লাদনার আকয়শ া সেওয়াদলর ক্ষয়ে করদব না শুধু সসগুদলা বযবহার করা াদব। য়চত্রকমব ঝু লাদে
সপদরক বা আকয়শ বযবহার করা াদব না।

আপনার সসৌন্দ ববধবন “য়ক করা াদব” এবং “য়ক করা াদব না” সম্পদকব আরও প্রে থ্াকদল, আপনার েত্ত্বাবধায়দকর
সাদথ্ কথ্া বলুন বা Client Care Centre-এ যেোন রুন।
৪।ইউটিতলটিস (গযোস, িোতন, তবেুযৎ, ইিযোতের তবল)
•

আপনার Tenant Services Coordinator বা Property Administrator সকান ইউটিয়লটিস আপনাদক সরাসয়র
পয়রদশাধ করদে হদব ও সকানটি আপনার বায়ড় ভাড়ার সাদথ্ অন্তভুব ক্ত করা আদি সসটা জায়নদয় সেদব।

•

আপয়ন আদয়র-সাদথ্-সামঞ্জসযপূেব-বায়ড়-ভাড়া (rent-geared-to-income) পয়রদশাধ করদল, ইউটিয়লটিদসর জনয স
পয়রমাে অথ্ব পয়রদশাধ কদরন আপনার বাসস্থাদনর আকাদরর উপর য়নভব র কদর সসটা য়ভন্ন হদব। Housing Services
Act (হাউয়জং সায়ভব দসস অযাক্ট) এবং নগরীর আদয়র-সাদথ্-সামঞ্জসযপূেব-বায়ড় ভাড়ার মূলনীয়ের দ্বারা য়নধবায়রে।

•

য়বেুযদের য়বল পয়রদশাধ করার োয়য়ত্ব আপনার উপর থ্াকদল, টরদন্টা হাইদরা-সক 416-542-8000 নম্বতর যেোন
রুন বো বোতিতি ওঠোর িোতরতখর িূতবি www.torontohydro .com–এ য়গদয় আপনার একাউন্ট খুদল য়নন।
গযাদসর য়বল পয়রদশাধ করার োয়য়ত্ব আপনার উপর থ্াকদল, এনব্রীজ-সক 1-888-427-8888 www.enbriনম্বদর সফান
করুন বা বায়ড়দে ওঠার োয়রদখর পূদবব gegas.com –এ য়গদয় আপনার একাউন্ট খুদল য়নন।

৫।যটতলতেোন,

যোবল, ও ইন্টোরতনট

সটয়লদফান, কযাবল, ও ইন্টারদনট আপনার বায়ড় ভাড়ার সাদথ্ অন্তভুব ক্ত নয়। আপয়ন টরদন্টাদে পয়রদেবা প্রোন কদর স
সকান সকাম্পানীদক য়নববাচন করদে পাদরন। ন্ত্রকায়রগদরর ভবদনর য়নয়েি এলাকায় প্রদবশ করার প্রদয়াজন হদল আপনার
েত্ত্বাবধায়ক স ন সসখাদন থ্াকদে পাদর, সসই কারদে সসামবার সথ্দক শুক্রবার য়েদনর সবলায় সটয়লদফান বা কযাবল
সকাম্পানীর সাদথ্ সাক্ষাে করার জনয সময় ঠিক কদর য়নন।
আপয়ন সফাদনর–মাধযদম-প্রদবশ বযবস্থাসহ একটি ভবদন বাস করদল এবং এই বযবস্থাটি কাজ করদি না জানদে পারদল,
সফাদনর-মাধযদম-প্রদবশ বযবস্থাটির সাদথ্ োদের পয়রদেবা কাজ কদর য়কনা আপনার কযাবল প্রোনকারীর সাদথ্ পরীক্ষা
কদর সেদখ য়নন।
৬।েন্ত্রিোতি
Toronto Community Housing-এর প্রয়েটি বাসস্থাদন একটি কদর য়িজ ও চু লা প্রোন করা হয়। আপয়ন য়নয়য়মে
পয়রষ্কার করদল, এগুদলা ভালমে কাজ কদর। আপনার য়িজ বা চু লার সমরামে করার প্রদয়াজন হদল, Client Care
Centre-এ যেোন

রুন। প্রয়েয়নয়ধরা য়নয়য়মে কমবয়েবদসর সমদয় পয়রদেবা-প্রায়ির বদন্দাবস্ত করদে পাদর।

অদনক ভবদন সববসাধারদের জনয লয়ি কক্ষ আদি স গুদলা য়নয়েব ি সমদয় সখালা থ্াদক ও বন্ধ করা হয়। ভাড়াটিয়াদের
কাপড় সধায়ার সময়শন, কাপড় শুকাবার সময়শন, বা থ্ালাবাসন সধায়ার সময়শন োদের বায়ড়দে স্থাপন করার অনুময়ে
নাই। আপনার বায়ড়দে এই সকল সময়শন স্থাপন প্রয়ক্রয়া ভবদনর জল বযবস্থার ক্ষয়ে, বনযার কারে বা আপনার বা
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আপনার প্রয়েদবশীর জদলর ঘাটয়ে, বা অনযানয সমসযা সৃয়ি করদে পাদর। আপয়ন য়লয়খে অনুময়ে িাড়া ন্ত্রপায়ে স্থাপন
করদল, সসগুদলা অপসারে করা হদব এবং বায়ড়ওয়ালা দ্বারা পয়রদশায়ধে প্রদয়াজনীয় স সকান সমরামদের খরচ আপনার
কাদি োবী করা হদব।
৭। জোনোলোর জনয ীিোিি তনয়ন্ত্রণ েন্ত্র ও সযোতটলোইট তর্
আপনার বাসস্থাদন জানালার জনয শীোেপ য়নয়ন্ত্রে ন্ত্র বা সযাদটলাইট য়িশ স্থাপন করার পূদবব আপনাদক অবশযই
Operating Unit বা Property Management office সথ্দক য়লয়খে অনুময়ে লাভ করদে হদব। সুয়নয়েব ি য়নরাপত্তা
সংক্রান্ত য়নয়েমালা সমদন চলদে এবং য়নরাপত্তা ঝুোঁ য়ক এড়াদে এসব সরঞ্জাম অবশযই একজন স্বীকৃ ে সপশাজীবী দ্বারা লাগাদে
হদব। এগুদলা সঠিকভাদব স্থাপন করা হদয়দি আপনাদক োর প্রমাে প্রোন করদে হদব।
Operating Unit বা Property Manager এ সকল ন্ত্রপায়ে স্থাপন করদে স াগযোসম্পন্ন ঠিকাোরদের একটি োয়লকা
প্রোন করদে পাদর।
আপয়ন য়লয়খে অনুময়ে িাড়া জানালার জনয শীোেপ য়নয়ন্ত্রে ন্ত্র বা সযাদটলাইট য়িশ স্থাপন করদল, সসগুদলার অপসারে
এবং প্রদয়াজনীয় স সকান সমরামদের খরচ আপনার কাদি োবী করা হদব।
_____________________________________________________________________________
অনুগ্রহ

তর লক্ষয

রুন: আপয়ন সযাদটলাইট য়িশ স্থাপন করদল, এটা বাধযোমূলক স আপনার বায়ড়র জনয একটি

বীমা থ্াকদে হদব। বীমা সম্পদকব আরও েথ্য ১৯ নম্বর পাোয় পাওয়া াদব।
_____________________________________________________________________________
৮। যিোেো প্রোণীর েত্ন
আমরা জায়ন আপনার সপাো প্রােী আপনার কাদি কে গুরুত্বপূেব। আমরা সপাো প্রােী-বন্ধুসুলভ পয়রদবশ প্রোন কয়র।
অনুগ্রহ কদর লক্ষয করুন স য়সটি’র উপয়বয়ধগুদলা পয়রবার প্রয়ে সদববাচ্চ ৩টি কুকুদরর জনয অনুময়ে সেয়। আপয়ন
বায়ড়দে স সকান সময় কুকুর, য়বড়াল, সনউল এবং খরদগাদশর স সকান সমন্বদয়র িয়টির সবশী রাখদে পারদবন না।
আপনার সপাো প্রােীর আচরদের জনয আপয়ন োয়ী। এিাড়াও, আপনার েশবনাথ্ী বা অয়েয়থ্র সপাো প্রােীর আচরদের
জনয আপয়ন োয়ী। এর মদধয রদয়দি সপাো প্রােীর দ্বারা সৃি অেযয়ধক শব্দ এবং সপাো প্রােীর মলমূত্র পয়রষ্কার করাও।
আিতন, আিনোর ে ি নোেী বো অতিতের যিোেো প্রোণী েো তল, আিনোর তনম্নতলতখি তনতেি নো অনুসরণ রো
প্রতয়োজন:
• সববসধারাদের এলাকায় আপনার সপাো প্রােী েয়ড়-জােীয় বন্ধনী য়েদয় সবোঁদধ রাখুন উোহরেস্বরূপ, বাসস্থান েযাগ
করার সময় ও বয়হরঙ্গদন াওয়ার সময়।
•

স ভাদব আপনার বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপদত্র বেবনা করা হদয়দি, য়নয়িে হউন স আপনার সপাো প্রােী সকান সম্পয়ত্ত বা
অনযদের য়জয়নসপত্র ক্ষয়ে না কদর, উপদ্রব না কদর, বা অদ ৌয়ক্তক য়বশৃঙ্খলা সৃয়ি না কদর।

•

আপনার সপাো প্রােী কখনই ঝু লবারান্দায় একা িাড়দবন না।

•

ঝুোঁ কুন, হাো য়েদয় েু লুন ও োয়য়ত্বসহকাদর প্রয়েবার আপনার সপাো প্রােীর মলমূত্র বযাদগ ভরুন।

•

োয়য়ত্বসহকাদর সপাো প্রােীর বজবযপোথ্ব সফলা:
• সপাো প্রােীদক হাোঁটাদনার সময় বয়হরঙ্গদনর আবজবনা রাখার পাত্র বযবহার করুন
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•

কখনই য়বড়াদলর মলমূদত্রর বজবযপোথ্ব পায়খানায় সফলদবন না।

সপাো প্রােীর বজবয পোথ্ব (য়বড়াদলর মলমূত্র, পায়খর খাোঁচার আস্তরে) আবজবনা সফলার সরু ঢালু নদল (garbage
chute) য়নরাপদে স্থাপন করার জনয েুইটি বযাগ বযবহার করুন।
•

আপনার সপাো প্রােীর জনয লাইদসদির প্রদয়াজন আদি য়কনা ও সপাো প্রােী সম্পদকব অনযানয য়নয়ম জানদে City of
Toronto-সক 416-338-7387 নম্বদর সফান করুন বা www.toronto.ca/animal_services/licensing.htm–এ
যেখুন।

আপনার প্রয়েদবশীর কুকুর সারাক্ষে সঘউ সঘউ কদর িাকদল বা োদের সপাো প্রােীর মলমূত্র কখনই েু দল না য়নদল, বা
আপনার সপাো প্রােী-সংক্রান্ত অনয সকান অয়ভদ াগ থ্াকদল, 416-338-7297 নম্বতর বা animalservices@toronto.caএ যেোগোতেোগ

রুন।

Toronto Community Housing-এর কমীরা আপনার উদদ্বগ সম্পদকব আপনার প্রয়েদবশীর সাদথ্ স াগাদ াগ করার পূদবব,
প্রয়েদবশীর সপাো প্রােী সম্পদকব আপনার অয়ভদ াগগুদলা অবশযই এই পয়রদেবায় য়নবন্ধন করাদে হদব।
৯। জোনোলো-সংক্রোন্ত তনরোিিো
মানুে ও সপাো প্রােীদের জানালার োদরর জাদলর মধয য়েদয় পেন সথ্দক রক্ষা করদে অযাপাটবদমন্ট ভবদন জানালার োলা
বযবহার করা হয়। য়বশুি বাোস প্রদবশ করদে এবং আপনাদক য়নরাপে রাখদে োদের ১০ সসয়ন্টয়মটার সখালা স দে পাদর।
আপনাদক য়নরাপদে রাখদে এই জানালার োলা ও জানালার োদরর জাল। অনুগ্রহ কদর আপনার বাসস্থাদনর জানালার
োলা বা োদরর জাদলর ক্ষয়ে, য়বনি, বা অপসারে করদবন না। এটা করদল য়শশু, বা সপাো প্রােী, আপনার বায়ড়দে ারা
বাস কদর বা ারা সবড়াদে আসদি োদের য়নরাপত্তা ঝুোঁ য়কদে থ্াকদব। এিাড়াও, এটা আপনার বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপদত্রর শেব
লঙ্ঘন কদর এবং আপনার কাদি সমরামদের খরচ োবী করা হদে পাদর।
অনুগ্রহ কদর সকান জানালার োলা বা োদরর জাদলর সমরামে করার প্রদয়াজন হদল আপনার েত্ত্বাবধায়দকর সাদথ্ কথ্া
বলার মাধযদম বা Client Care Centre-এ যেোন রোর মোধযতম অবতহি রুন। আমরা পাোঁচ কমবয়েবদসর মদধয
স্বাভায়বক সমরামদের মেই সমসযাটি য়নদয় কাজ করব।
১০। ঝুলবোরোন্দো
____________________________________________________________________________________
আিনোর তনরোিিোর জনয: ত শু বো যিোেো প্রোণীতের

খনই আিনোর ঝুলবোরোন্দোয় এ ো ছোিতবন নো

___________________________________________________________________________________
তনতের সোমগ্রীগুতলো ঝুলবোরোন্দোয় রোখো েোতব নো।
•
•

োতিিট :সভজা কাদপবট য়সদমন্ট ও কাদঠর ক্ষয়ে করদে পাদর।

বোরতবত উস :এগুদলায় আগুদনর ঝুোঁ য়ক থ্াদক।

আিনোর ঝুলবোরোন্দো

োিি শু োবোর েতি নয়। কাপড় শুকাদনার জনয কাপড় শুকাবার আলনা বযবহার করুন।

আিনোর ঝুলবোরোন্দো গুেোমজোি রতণর জনয নয়। এটা আগুদনর ঝুোঁ য়কর সৃয়ি কদর। আপনাদক এটা পয়রষ্কার
করদে বলা হদব।
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আিনোর ঝুলবোরোন্দো যেত

খনই য োন ত ছু তনতক্ষি

রতবন নো। এটা করদল, আপয়ন য়নদচর মানুেদের গুরুত্বর

আহে বা সম্পদের ক্ষয়ে করদে পাদরন। য়সগাদরদটর সগাোঁড়া িাইোনীদে রাখুন; ঝু লবারান্দা সথ্দক এগুদলা য়নদক্ষপ করার
জনয আপনাদক জয়রমানা করা হদে পাদর।
আিতন িোয়রোর জনয জোল স্থোিন রতি েোইতল, আপনাদক Operating Unit বা Property Management office
সথ্দক অবশযই য়লয়খে অনুময়ে সপদে হদব।
আিনোর ঝুলবোরোন্দোয় সযোতটলোইট তর্ লোগোতি েোইতল, আপনাদক Operating Unit বা Property
Management office সথ্দক অবশযই য়লয়খে অনুময়ে সপদে হদব (১৬ নম্বর পাোয় সেখুন)।
১১। েোতব ও েোতবর েব
Toronto Community Housing আপনার বাসস্থান ও িাকবাদক্সর জনয চায়ব ও চায়বর ফব সেদব। এিাড়াও, ভবদনর
প্রধান প্রদবশপথ্ ও অনযানয সববসাধারদের বযবহাদরর স্থাদনর জনয য়নরাপত্তা ফব সপদে পাদরন।
•

আপনার অয়েয়রক্ত চায়বর কয়পর প্রদয়াজন হদল বা আপনার চায়ব হায়রদয় সগদল এবং আপনার োলা পয়রবেব ন
করাদনার প্রদয়াজন হদল, আপনার েত্ত্বাবধায়দকর সাদথ্ কথ্া বলুন।

•

জরুরী অবস্থায় বা কমব সমদয়র পদর Client Care Centre-এ 416-981-5500 নম্বতর যেোন

রুন। কাদরা উত্তর

য়েদে ১ সথ্দক ৪ ঘণ্টা লাগদে পাদর।
•

বায়সন্দারা োলা পয়রবেব ন বা সংদ াজন করদে পারদব না। োলা সংদ াজন বা পয়রবেব ন করা আপনার বায়ড় ভাড়ার
চু য়ক্তপদত্রর লঙ্ঘন। আপনার বাসস্থাদন প্রদবশ করার জনয োলা ভাঙ্গদে হদল, সমরামদের জনয আপনার কাদি খরচ
োবী করা হদব।

•

ারা আপনার পয়রবাদরর অংশ নয় োদেরদক আপনার চায়ব বা ফদবর কয়প সেদবন না। এটা সকদলর য়নরাপত্তাদক
ঝুোঁ য়কদে রাদখ এবং আপনার বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপত্র লঙ্ঘন কদর।

•

খন আপয়ন বাসস্থান সিদড় সেদবন, বায়ড় িাড়ার সশে য়েদন চায়বগুদলা েত্ত্বাবধায়দকর কাদি সফরে য়েন।

___________________________________________________________________________________________________

গুরুত্বিূণি: িোলো প্রতিস্থোিন
হতব।

রতি আিনোর

োতছ ৯৯ র্লোর িেি ন্ত ও েতবর জনয ২৫ র্লোর মূলয েোবী

রো

(এটা য়িদসম্বর ২০১৪-এর হার। আগামী বিরগুদলাদে মূল্ বৃয়ি সপদে পাদর।)
___________________________________________________________________________________________________

১২। বীমো
আপনার মালামাদলর জনয আপনার বীমা আদি য়ক? আপনার বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপত্র অনু ায়ী মালামাদলর জনয বীমা করা
আপনার োয়য়ত্ব। এ ধরদনর বীমাদক সাধারেে বযয়ক্তগে মালামাল সুরক্ষা বীমা বা ভাড়াটিয়ার বীমা বলা হয়।

22

আপনার বাসস্থান স সকান য়কিু স মন আগুন, বনযা, বা অনযানয জরুরী অবস্থার সময় ক্ষয়েগ্রস্ত হদল, Toronto
Community Housing-এর বীমা আপনার মালামাল প্রয়েস্থাপন করদে অথ্ব পয়রদশাধ করদব না।
আপনার আদয়র য়কিু বা পুদরাটাই Ontario Works (অন্টায়রও ওয়াকব স) বা Ontario Disability Support Program
(অন্টায়রও য়িসএযায়বয়লটি সাদপাটব সপ্রাগ্রাম) সথ্দক আসদল, এই কমবসয়ূ চগুদলা বযয়ক্তগে মালামাল সুরক্ষা বীমার বযয়ভার
বহন করদে পাদর। আরও েদথ্যর জনয আপনার সমাজকলযাে কমীর সাদথ্ কথ্া বলদে হদব।
বীমো ত
রতব?
বনযা, আগুন বা স সকান ঘটনা দ্বারা আপনার বাসস্থান ক্ষয়েগ্রস্ত হদল, বীমা মালামাল প্রয়েস্থাপদন সহায়ো করদে
আপনাদক অথ্ব প্রোন করদে পাদর। এিাড়াও, আপনার কৃ েকদমবর কারদে উোহরেস্বরূপ আগুন লাগদল, এটা আইনসংক্রান্ত বযয়ভার বহসন আপনাদক সহায়ো করদে পাদর। ক্ষয়ক্ষয়ে বা জরুরী অবস্থার কারদে আপনাদক য়কিু সমদয়র জনয
বাসস্থান েযাগ করদে হদল, এটা আপনার সহাদটল অবস্থান বা বাসস্থান প্রয়েস্থাপদনর বযয়ভারও বহন করদে পাদর।
স্বল্পমূতলযর বীমো
Marsh Canada (মাশব কানািা) স সকল ভাড়াটিয়া সামায়জক আবাসদন বাস কদর োদের জনয পয়রকয়ল্পে বীমা প্রোন
কদর। আপয়ন http://tenant.hscorp.ca–এ য়গদয় বা 1-866-940-5111 নম্বতর যেোন

রোর মোধযতম বীমোর হোর ও

ক্ষতিিূরতণর অতেি র িতরমোণ সম্পত ি জোনতি িোরতবন।
আপনার জনয সকান ধরদনর বীমা আপনার জনয সঠিক এ সম্পদকব সকান প্রে থ্াকদল, ইনসুযদরি বুযদরা অব কানািা-সক
(Insurance Bureau of Canada) সসামবার সথ্দক শুক্রবার সকাল ৮:০০টা সথ্দক য়বকাল ৫:০০টা প বন্ত 416-362-9528
নম্বদর সফান করুন।
১৩। রক্ষণোতবক্ষণ ও যমরোমি
আপনার সমরামদের প্রদয়াজন সরাসয়র গ্রোহ

যসবো য তন্দ্র 416-981-5500 নম্বতর সফান করার মাধযদম Toronto

Community Housing-সক আপনার বাসস্থান ভাল অবস্থায় রাখদে সহায়ো করদে পাদরন। আপয়ন অদপক্ষা করদল,
সমসযাটি আরও খারাপ হদয় স দে পাদর এবং সমরামদের জনয আপনার কাদি য়কিু বা পুদরা খরচ োবী করা হদে পাদর।

১৪। তহটিং বযবস্থো
অয়ধকাংশ ভবদন ভবন কমীরা োপমাত্রা প বদবক্ষে কদর। Toronto Apartment Minimum Temperature Bylaw
(টরদন্টা অযাপাটবদমন্ট য়ময়নমাম সটম্পাদরচার বাই-ল) অনুসাদর ১৫ সসদেম্বর সথ্দক ১ জুন প বন্ত ভবনগুদলার োপমাত্রা
কমপদক্ষ ২১ সসলয়সয়াস থ্াকদে হদব। আমরা এই উপয়বয়ধ বযবহার কদর কখন োপ চালাদে হদব বা বন্ধ করদে হদব সস
সম্পদকব য়সিান্ত গ্রহে কয়র। আপনার বাসস্থাদনর য়ভেদরর োপমাত্রা সম্পদকব আপয়ন উয়দ্বগ্ন হদল, Client Care Centre-এ
যেোন

রুন।
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১৫। আবজিনো, জজব বজিযিেোেি ও িুনিবযবহোতরোিতেোগী
সম্পয়ত্তর উপর য়ভয়ত্ত কদর আববজনা অপসারদের বদন্দাবস্ত য়বয়ধ য়ভন্ন হদে পাদর। আপনার পুনববযবহাদরাপদ াগী দ্রবয সথ্দক
জজব বজবযপোথ্ব পৃথ্ক করা য়নয়িে করুন। আপনার ভবদনর প্রেীকী য়চিগুদলা পরীক্ষা কদর সেখুন বা প্রদয়াজনীয় েদথ্যর
জনয আপনার েত্ত্বাবধায়কদক য়জজ্ঞাসা করুন। আপনার ভবদনর থ্া থ্ আবজবনা সফলার সঠিক সরু ঢালু নল বা পাদত্র,
বা ভবদনর বাইদরর বৃহৎ ধােব ধারদকর কাদি আপনার বজবযপোথ্ব য়নদয় ান।
অনুগ্রহ কদর আপনার ভাদগর অংশটি করুন এবং:
• সকল আববজনা সিাট সিাট প্লায়িক বযাদগ বাোঁধুন।
•

য়বড়াদলর মলমূত্র ও িায়াপাদরর জনয েুইটি বযাগ বযবহার করুন, এবং অনযান্ জজব বজবযপোদথ্বর সাদথ্ এগুদলা
অন্তভুব ক্ত করুন।

•

োোঁে, এযোতরোসতলর য ৌটো, বো বি বি সোমগ্রী আবজিনো যেলোর সরু ঢোলু নতলর (garbage chute)
তভিতর যেলো িতরহোর রুন । এই সামগ্রীগুদলা সকাথ্ায় সফলদে হদব আপনার েত্ত্বাবধায়কদক
য়জজ্ঞাসা
করুন।

•

আসবাব পত্র বা অনযান্ বড় বড় সামগ্রী আবজবনার জনয সকাথ্ায় আনদে হদব আপনার েত্ত্বাবধায়কদক য়জজ্ঞাসা
করুন।

১৬। যিো োমো ি তনয়ন্ত্রণ
েুভবাগযবশে, সেলাদপাকা, িারদপাকা, ইোঁের
ু , এবং অনযানয সপাকামাকড় কখনও কখনও আপনার বায়ড়দে থ্াকদে পাদর।
স সমস্ত জায়গা অদগািাদলা ও জনাকীেব সসখাদন োদের য়নয়ন্ত্রে করা কিকর।
আপনার সম্পয়ত্তদে সপাকামাকড় য়নয়ন্ত্রদে আপয়ন আমাদের সহায়ো করদে পাদরন:
• আপনার বাসস্থান পয়রষ্কার-পয়রেন্ন ও সগািাদলা রাখুন।
•

পায়রা, কাঠয়বড়ালী বা পথ্ভ্রি প্রােীদের খাওয়াদবন না। োরা অনযানয সপাকামাকড়দের আকেবে করদে পাদর।

•

অনযদের য়নদক্ষপ করা আসবাবপত্র েু দল আনদবন না কারে এগুদলাদে ইোঁের
ু , কীটপেদঙ্গর উপদ্রব থ্াকদে পাদর।

•

হলঘদর বা আবজবনা সফলার সরু ঢালু নল কদক্ষর সমদঝদে আববজনা রাখদবন না, কারে এটা ইোঁের
ু , কীটপেদঙ্গর
উপদ্রদব সাহা য কদর। আবজবনা পাদত্র সকল আবজবনা স্থাপন করা এবং ঢাকনার মাঝখাদনর ফাোঁক সম্পূেবরূদপ বন্ধ
হওয়া য়নয়িে করুন। বড় বড় সামগ্রীগুদলা স গুদলা আবজবনা সফলার সরু ঢালু নদল সফলা ায় না সসগুদলা য়বস্তৃ ে
আবজবনার জায়গায় আনদে হদব।

টরদন্টাসহ উত্তর আদময়রকার অদনক শহদর িারদপাকা একটি সমসযা। এদের য়নয়ন্ত্রে করার একমাত্র উপায় হদে অয়বলদম্ব
সংক্রয়মে বাসস্থানগুদলার য়চয়কৎসা করা। অ-রাসায়য়নক য়চয়কৎসার পিয়ে পাওয়া ায়।
সপাকামাকড়-সংক্রয়মে আসবাবপত্র বা সোশক বাইদর য়নদক্ষপ করদল, আপনার বাসস্থাদনর বাইদর সনওয়ার পূদবব এই

সামগ্রীগুদলা সমাড়াদে প্লায়িদকর জনয আপনার েত্ত্বাবধায়কদক বলুন। সববসাধারদের হলঘর কখনই য়কিু সফদল াদবন না।
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বো Client Care Centre-এ যেোন

তর যিো োমো ি সম্পত ি অবতহি

যিো োমো ি তনয়ন্ত্রণ বো তেত ৎসোয় য োন খরে নোই, েতে নো আিতন বোসস্থোন প্রস্তুি
বোসস্থোতনর তভিতর ঠি োেোতরর প্রতব ত প্রিযোখযোন তরন।

রুন।

রতি বযেি হন বো

___________________________________________________________________________________________________

য়চয়কৎসার জনয আপনার বাসস্থান য়কভাদব প্রস্তুে করদে হসব আপয়ন সস সম্পদকব য়নদেব শাবলী পাদবন।

১৭। বোৎসতর

বোসস্থোন িতরে ি ন

বিদর একবার, আপনার েত্ত্বাবধায়ক য়নদচর য়বেয়গুদলা য়নয়িে করদে আপনার বাসস্থান পয়রেশবন করদব:
১। আপনার বাসস্থাদনর সধাোঁয়া সদঙ্কে ঘণ্টা (সমাক এলামব) কাজ করদি (এবং প্রদ াজয হদল, কাববন মদনাঅক্সাইি সদঙ্কে
ঘণ্টা)।
২। জানালার োদরর জালগুদলা ক্ষয়েগ্রস্ত নয় ও জানালার োলাগুদলা জায়গামে আদি এবং য়বনি করা হয় নাই।
৩।

ন্ত্রপায়েগুদলা পয়রষ্কার ও কাজ করদি।

৪। সকান অয়েয়রক্ত অদগািাদলা অবস্থা বা আগুদনর ঝুোঁ য়ক নাই।
৫। সকান বড় ধরদনর সমরামদের প্রদয়াজন নাই।
বাৎসয়রক বাসস্থান পয়রেশবন একটি সময় খন মূলধন পুনরুিাদরর প্রদয়াজনীয়ো এবং Municipal Licensing
Standards (য়মউয়নয়সপযাল লাইদসয়িং স্ট্যাোিবস) সমদন চলা পরীক্ষা করা হয়। উোহরেস্বরূপ, আপয়ন টাউনহাউদজ বাস
করদল, বাৎসয়রক বাসস্থান পয়রেশবদনর সময় কমীরা সবইজদমদন্ট সকানরূপ পয়রবেব ন করা হয় নাই ো য়নয়িে করদব।
প্রয়েমাদস, Toronto Community Housing-এর কমীরা আপনার ভবদনর সববসাধারদের এলাকাসমূদহ অয়গ্ন সদঙ্কে ঘণ্টা
এবং অনযানয জীবন য়নরাপত্তা পিয়েগুদলা পরীক্ষা কদর।

১৮। আিনোর বোসস্থোতন প্রতব

রো

আপনার বাসস্থান হল আপনার বায়ড় এবং আমরা এই প্রকৃ ে সেযদক সন্মান কয়র। েদব, অদনক সময় Toronto
Community Housing বা Property Management-এর কমী এবং ঠিকাোরদের এদে প্রদবশ করার প্রদয়াজন হদে
পাদর। োদের একটি জরুরী অবস্থায়, সমরামদের কাজ করদে, আপনার বাসস্থান েেন্ত করদে, বা আপয়ন বায়ড় সিদড়
য়েদল নেু ন ভাড়াটিয়াদক এটা প্রেশবন করাদে আপনার বাসস্থাদন প্রদবশ করার প্রদয়াজন হদে পাদর।
জরুরী অবস্থা িাড়া, Residential Tenancies Act-এরয়নদেব শ অনুসাদর আপনার বাসস্থাদন প্রদবশ করার পূদবব আমাদের
আপনাদক ২৪ ঘণ্টার য়লয়খে য়বজ্ঞয়ি প্রোন করদে হদব।
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১৯। প্রতব তেোগয সুতবধো-সম্বতলি আবোসন
Toronto Community Housing বাসস্থাদনর উন্নয়েসাধন (উোহরেস্বরূপ, হাদে ধরার েে স্থাপন, েরজা প্রশস্ত, ইেযায়ে)
এবং ভবদনর সববসাধারদের এলাকা, য়কিু য়কিু সক্ষদত্র অয়ধকের উপদ াগী বাসস্থাদন স্থানান্তয়রে করার মাধযদম জেয়হক
প্রয়েবন্ধীো সম্পন্ন বায়সন্দাদের সুয়বধা-সম্বয়লে আবাসন প্রোন কদর। এই সহায়োটি য়কভাদব পাওয়া ায় সস সম্পদকব
আরও জানদে হদল আপনার Tenant Services Coordinator বা Property Administrator-এর সাদথ্ প্রদবশদ াগয
সুয়বধা-সম্বয়লে আবাসদনর জনয অনুদরাধ করদে প্রদয়াজনীয় ফরমগুদলা সম্পন্ন করা সম্পদকব কথ্া বলুন।
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সববসাধারদের এলো োসমূহ
সববসাধারদের এলাকাসমূদহর জনয েথ্য
১। সবি সোধোরতণর এলো োসমূহ ধূমিোন

রো েোতব নো

অন্টায়রওদে, অযাপাটবদমন্ট ভবদনর সববসাধারদের এলাকাসমূদহ ধূমপান করা আইন য়বরুি। সববসাধারদের এলাকাসমূদহর
মদধয রদয়দি য়লফট, য়সয়ড়োঁঘর, হলঘর, গায়ড় পাকব করার গযাদরজ, লয়ি কক্ষ, কয়রদিার, শরীরচচবা ঘর, আববজনা বা
পুনববযবহাদরাপদ াগী কক্ষ, এবং পাটিব বা য়চত্তয়বদনােন কক্ষ। আপয়ন বা আপনার পয়রবাদরর কাউদক সববসাধারদের
এলাকায় ধূমপান করার সময় ধরা হদল, আপয়ন City of Toronto সথ্দক ৫০০০ িলার প বন্ত জয়রমানার সন্মুখীন হদে
পাদরন।
____________________________________________________________________________________
গুরুত্বিূণি: টরতন্টোতি সোধোরণ ভবতনর যে য োন প্রতব বো প্রস্থোন িতের ৯ তমটোতরর মতধয (প্রোয় ৩০টি ধোি,
বো এ টি যছোট বোতসর জেঘি য) ধূমিোন রো আইন তবতরোধী। এর মতধয রতয়তছ স ল Toronto Community
Housing-এর অযোিোটিতমন্ট ভবন ও

োেি োলয়সমূহ।

___________________________________________________________________________________________________

আপনার বাসস্থাদন ধূমপান করদল, বাসস্থাদনর েরজাগুদলা বন্ধ রাখুন াদে সধায়া সববসাধারদনর চলার পদথ্ চলাচল না
কদর। আপয়ন ঝু লবারান্দায় ধূমপান করদল, প্রয়েদবশীদের সাদথ্ পরীক্ষা কদর য়নয়িে করুন স োরা পদরাক্ষ ধূমপান দ্বারা
প্রভায়বে হয় না। কখনই য়সগাদরদটর সগাোঁড়া ঝু লবারান্দা সথ্দক য়নদক্ষপ করদবন না। এটা করার জনয আপনাদক জয়রমানা
করা হদে পাদর।
২। বোিোস ভোগোভোতগ

রুন

চু দলর সজলী, সাবান, সুগয়ন্ধ, এবং সলাশন জােীয় পদেযর মদধয রাসায়য়নক পোথ্ব ও গন্ধ রদয়দি া অনয মানুদের স্বাদস্থযর
উপর প্রভাব সফদল, এবং োদের অসুস্থ সবাধ করাদে পাদর। সববসাধারদের হলঘদর কখনই এযাদরাসল সে বা পাউিার
বযবহার করদবন না। অনুগ্রহ কদর অনযানয সববসাধারদের এলাকায় “গন্ধ মুক্ত” দ্রবয বযবহার করার কথ্া য়বদবচনা
করুন। আপনার য়নববাচন আপনার প্রয়েদবশীদক প্রভায়বে কদর।
৩। লতি

ক্ষ

অয়ধকাংশ Toronto Community Housing-এর ভবনগুদলাদে মুদ্রা বা কািব-পয়রচায়লে কাপড় সধায়া ও শুকাবার
সময়শনসহ লয়ি কক্ষগুদলা আদি। প্রয়েটি লয়ি কদক্ষ সময় ও মূলয লাগাদনা আদি। আপয়ন সকান সময়শন কাজ না করদল, বা
সময়শন আপনার মুদ্রা সরদখ য়েদে সেখদল, লয়ি কদক্ষ লাগাদনা প্রেত্ত নম্বদর সফান করুন।
৪। তেিতবতনোেন

ক্ষ
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অদনক Toronto Community Housing-এর ভবদন য়চত্তয়বদনােন কক্ষ, সভা কক্ষ ও শরীরচচবা কক্ষ আদি। বায়সন্দা এবং
বায়সন্দাদের েলগুদলা এই কক্ষগুদলা সভা, পাটিব বা অনযানয উপলদক্ষর জনয ভাড়া করদে পাদর। বযয়ভার োবী করা হদে
পাদর বা বীমার প্রদয়াজন হদে পাদর।
আপয়ন য়কভাদব একটি কক্ষ ভাড়া করদে পারদবন সস সম্পদকব জানদে হদল Non-Residential Space Use policy
(অনাবায়সক স্থান বযবহার-য়বেয়ক নীয়ে) পড়ুন। এই েয়ললটির একটি কয়প সপদে:
•
•
•
•

www.torontohousing.ca– এ সেখুন, বা
আপনার Operating Unit বা Property Management office-এ সেখা করুন, বা
Client Care Centre-এ যেোন রুন, বা
help@torontohousing.ca-এ ইতমইল িোঠোন।

৫। হলঘর
Toronto Community Housing-এর ভবদনর সকল সববসাধারদের হলঘর আসবাবপত্র, কাদপবট ( য়ে না Toronto
Community Housing কেৃব ক স্থাপন করা হয়), স্কু টার, সাইদকল, িলার, ওয়াকার, বা আপনার আবজবনা সফলার
য়জয়নসপত্র মুক্ত রাখদে হদব। পয়রবাদরর বজবযপোথ্ব এবং বড় আবজবনাগুদলা আপনার সম্পয়ত্তর জনয য়নধবায়রে স্থাদন
আনুন।
পুরাদনা আসবাবপত্র বা বড় সামগ্রীগুদলা য়কভাদব এবং সকাথ্ায় সফলদে হদব সস সম্পদকব আপনার প্রে থ্াকদল:
• আপনার েত্ত্বাবধায়দকক য়জজ্ঞাসা করুন, বা
• Client Care Centre-এ যেোন রুন। হলঘদর কখনই য়জয়নসপত্র সফদল াদবন না। এদে আগুদনর ঝুোঁ য়ক থ্াদক।
৬। বতহরঙ্গতনর স্থোন
বায়সন্দাদের বয়হরঙ্গদনর স্থানসমূহ বযবহার করার জনয স্বাগেম, উোহরেস্বরূপ, বায়সন্দাদের বযয়ক্তগে স্থানসমূহ, স মন
পক্ষপােহীন ও য়ু ক্তসঙ্গেভাদব বায়ড়র য়পিদনর উঠান। এটা য়নরাপত্তা বজায় রাখদে সহায়ো কদর এবং সবাই োদের
কয়মউয়নটিদে বয়হরঙ্গদনর স্থানসমূহ উপদভাগ করদে পাদর।
সববসাধারদের বয়হরঙ্গদনর স্থাদন সকান অনুষ্ঠাদনর বদন্দাবস্ত করদে চাইদল, আপনাদক কমীর কাি সথ্দক অবশযই অনুদমােন
সপদে এবং শব্দ য়বয়ধয়নদেদধর প্রয়ে সহানুভূয়েশীল থ্াকদে হদব। আপনার স্থান বা অনুষ্ঠাদনর জনয ভাড়া করদে আপনার
েত্ত্বাবধায়দকর সাদথ্ স াগাদ াগ করুন। আপনার অনয সকান প্রে থ্াকদল আপনার Operating Unit বা Property
Management office-এর কমীর সাদথ্ কথ্া বলুন।
বতহরঙ্গতনর িোটিি
বায়সন্দাদের বায়ড়র য়পিদনর উঠাদনর মদধয বযয়ক্তগে পাটিব করার জন্ স্বাগেম। আপনার অয়েয়থ্ ও েশবনাথ্ীদের
কৃ েকদমবর জনয আপয়ন োয়ী। মদন রাখদবন, আপনাদক বায়ড়র য়পিদনর উঠাদনর জায়গার মদধয থ্াকদে হদব এবং শব্দ ও
পয়রষ্কার-পয়রেন্নো-সংক্রান্ত আপনার প্রয়েদবশীর প্রেযাশাসমূহদক সন্মান করদে হদব।
আপয়ন সববসাধারদের এলাকায় বয়হরঙ্গন বারয়বয়কউ বা সামায়জক সমাদবদশর বদন্দাবস্ত করার পয়রকল্পনা করদল, স্থানীয়
কমীর কাি সথ্দক আপনাদক অবশযই অনুময়ে সপদে হদব। Toronto Community Housing-এর Non-Residential
Space Use policy সথ্দক আপয়ন এটা য়কভাদব করদে হয় ো জানদে পারদবন।
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স সকান সববসাধারদের স্থাদন অচবধ অনুষ্ঠান অনুদমায়েে নয়। আপনার কয়মউয়নটিদে সকান অচবধ অনুষ্ঠান দ্বারা আপয়ন
প্রভায়বে হদল, আপনার উয়দ্বগ্নো সম্পদকব অবয়হে করদে

তমউতনটির Community Safety Unit-য

416-921-

2323 নম্বতর সফান করুন।
৭। বতহরঙ্গতন জতলর মতধয হোোঁটো ও সোোঁিোতরর স্থোন
আপনার বয়হরঙ্গদনর স্থাদন একটি সাোঁোদরর স্থান বা য়শশুদের জনয সাোঁোদরর স্থান া ২৪ ইয়ি বা োর সচদয় গভীর থ্াকদল,
সাোঁোদরর স্থাদনর চেু য়েব দকর সবড়া থ্াকদে হদব। এটা একটি City of Toronto-এর উপয়বয়ধ। আরও েদথ্যর জনয 311
নম্বতর যেোন

রুন।

৮। িোত ি ং
ভাড়াটিয়াদের পায়কব ংদয়র জনয স াগযো অজবন করদে:
• পয়রবারটিদক Toronto Community Housing-এর সাদথ্ ভাড়া-সংক্রান্ত বযাপাদর ভাদলা সুনাম থ্াকদে হদব।
•

বাহদনর মায়লকানা পয়রবাদরর সেসয ার নাম বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপদত্র আদি োর নাদম য়নবন্ধন করা থ্াকদে হদব।
ঠিকানাটি অবশযই Toronto Community Housing-এর হদে হদব স খাদন পয়রবাদরর সেসয বসবাস করদি।

•

গায়ড়র লাইদসি সপ্লদটর স্ট্ীকার অবশযই জবধ ও সাম্প্রয়েক েথ্য-সম্বয়লে থ্াকদে হদব।

একটি পায়কব ংদয়র অন স্থান ভাড়া করদে কা বালয় চলাকালীন সমদয় আপনাদক আপনার Operating Unit বা Property
Management office –এ স দে হদব এবং পায়কব ংদয়র অনুময়ের জনয য়নবন্ধন করদে হদব।
পয়রবাদরর সেসযদক অবশযই:
• Tenant Vehicle Parking Terms and Conditions (ভাড়াটিয়াদের ানবাহন পাকব করার শেব াবলী) পড়দে ও
অনুসরে করদে হদব।
•

Tenant Vehicle Parking Registration Form (সটনান্ট সভয়হকল পায়কব ং সরয়জদিশন ফরম) সম্পন্ন ও স্বাক্ষর
করদে হদব।

•

য়নবন্ধন করার সময় বাহদনর মায়লকানা ও বীমার প্রমাে প্রেশবন করদে হদব।

আপনার বায়ড়দে সাক্ষাৎ করদে আসা স সকান বযয়ক্ত বা Toronto Community Housing-এর সম্পয়ত্ত পয়রেশবন করদে
আসা বায়সন্দা স খাদন োদের পাকব করার জনয য়নবন্ধন করা হয় নাই োদের জনয েশবনাথ্ী পায়কব ং পাওয়া ায়। েুই
ধরদনর েশবনাথ্ী পায়কব ং স্থান আদি:
• িতরত োধ-ও-প্রে ি ন িোত ি ং স্থোন: এ সকল স্থাদন পাকব করা বাহনগুদলাদক অবশযই পয়রদশাধ-ও-প্রেশবন টিদকট ক্রয়
ও প্রেশবদনর য়নদেব শাবলী অনুসরে করদে হদব।
•

অ-িতরত োধ-ও-প্রে ি ন িোত ি ং স্থোন: এ সকল স্থাদন পাকব করা বাহনগুদলাদক অবশযই একটি সম্পূেব েশবনাথ্ী পায়কব ং
অনুময়েপত্র (Visitor Parking Permit) প্রেশবন করদে হদব। আপনাদক অনুময়েপদত্রর য়পিদনর য়নদেব শাবলী অনুসরে
করদে হদব ও এলাকার প্রেীয়ক য়চিগুদলা মানয করদে হদব।

েশবনাথ্ী পায়কব ং পাওয়া াদব য়কনা জানদে হদল আপনার েত্ত্বাবধায়দকর সাদথ্ কথ্া বলদে পাদরন। োরপর আপনার
Operating Unit বা Property Management office বা েত্ত্বাবধায়দকর কাি সথ্দক একটি েশবনাথ্ী পায়কব ং
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অনুময়েপদত্রর জনয অনুদরাধ করদে পাদরন। প্রয়েমাদস একটি পয়রবার নয়টি েশবনাথ্ী পায়কব ংদয়র অনুময়েপত্র পাওয়ার
জনয স াগয।
আপয়ন অনলাইদন www.torontohousing.ca/parking_toronto_community_housing-এ আরও য়বস্তায়রে
জানদে পাদরন।
পায়কব ং লঙ্ঘন সম্পদকব অবয়হে করদে, Toronto Community Housing-এর Community Safety Unit-সক
416-921-2323 নম্বদর সফান করুন।
Toronto Community Housing-এর সকল কমবকেব া City of Toronto-এর পায়কব ং-সংক্রান্ত টিদকট প্রোন করার জনয
আইনগেভাদব অনুময়েপ্রাি। োরা Toronto Community Housing-এর-এর সম্পয়ত্ত হদে অচবধ পাকব করা গায়ড় য়শকল
য়েদয় সটদন অপসারে করাদে পাদর।
আপয়ন পায়কব ং টিদকট সপদল, টিদকদটর য়পিদন জয়রমানা পয়রদশাধ ও মোচনকয প্রেশবন পিয়ে সম্পদকব য়নদেব শাবলী অনুসরে
করুন (য়বচার প্রয়ক্রয়ার ৩ নম্বরটি সেখুন)।
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ভোিোটিয়োতের সহোতয় ো সম্পদকব আপয়ন য়ক ভাবদিন আমাদেরদক জানান।
আপনার জয়রপটি আজদক োয়খল করুন!

আমরা সয়েযকারভাদবই ভাড়াটিয়াদের সহায়য়কা সম্পদকব আপয়ন য়ক ভাবদিন জানদে চাই।
আপনার অয়ভমে গুরুত্বপূেব!
সকল উত্তর কদঠারভাদব সগাপন রাখা হদব। অনুগ্রহ কদর এই পাোর য়পিদনর জয়রপটি পূরে করুন।
(অংশগ্রহে করার জনয আপনার বয়স ১৮ বা োর সবশী হদে হদব।)
সম্পন্ন রো জতরিটি ৩০ জুন, ২০১৫-এর মতধয েোতখল রতল, আিনোত এ টি ত োঁ স
বোজোতনো আতলোসহ েোতবর তরং (whistle keytag with a light) িোওয়োর জনয এ টি
জেবেয়ন লটোরীতি অং গ্রহণ

রোতনো হতব।

তজতি যনওয়োর জনয ১০০টি েোতবর তরং আতছ!
জয়রপটি আমাদের কাদি সপৌিাদনার য়েনটি উপায় আদি:
১। www.torontohousing.ca/tenant_guide_survey-এ সেখুন বা
২। য়পিদনর পাোয় সম্পন্ন করা জয়রপটি সহ এই পাোটি য়িদড় সফলুন, এটাদক অদধবক ভাোঁজ করুন, এবং এটা আপনার
েত্ত্বাবধায়দকর কাদি য়েন য় য়ন এটাদক একটি মুখবন্ধ করা খাদম সরদখ সেদবন। (আপয়ন চাইদল, আপয়ন য়নদজই এটাদক
একটি মুখবন্ধ করা খাদম সরদখ য়েদে পাদরন।) বা
৩। য়পিদনর পাোয় সম্পন্ন করা জয়রপটি সহ এই পাোটি য়িদড় সফলুন এবং এটা িাকদ াদগ পাঠিদয় য়েন:
Tenant Guide Survey
Toronto Community Housing
931 Yonge Street, 7th floor
Toronto, ON M4W 2H2
আদলাসহ চায়বর য়রংদয়র জনয লটারীদে আপয়ন অংশগ্রহে করদে চাইদল, য়নদচ আপনার সম্পূেব ঠিকানা অবশযই প্রোন
করদে হদব (আপনার জয়রদপর উত্তরগুদলা এখনও কদঠারভাদব সগাপন রাখা হদব)।

____________________________________________________________________________________
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সোমতগ্র ভোতব, আিতন এই ভোিোটিয়োতের সহোতয় োটিত

ত ভোতব মূলযোয়ন

রতবন?








চমৎকার
খুব ভাদলা
ভাদলা
চলনসই
খারাপ
খুব খারাপ
ভোিোটিয়োতের সহোতয় ো সম্পত ি ত ভোতব জোনতি যিতরতছন (স গুদলা প্রদ াজয টিক য়েন)?
 প্রয়েদবশী
 Toronto Community Housing কমবচারী
 আমার ভবন/কয়মউয়নটির প্রাচীরপত্র
 কয়মউয়নটি সংস্থা
 ভবদনর সভা বা কয়মউয়নটির সভা
 : অনযানয, অনুগ্রহ কদর য়লখুন:
 মদন নাই
ভাড়াটিয়াদের সহায়য়কায় আপয়ন স েথ্য খুজ
োঁ য়িদলন সসটা খুদোঁ জ পাওয়া আপনার জনয কেটু কু সহজ য়িল?
 খুব সহজ
 য়কিু টা সহজ
 য়কিু টা কঠিন
 খুব কঠিন
 আয়ম স েথ্য ভাড়াটিয়াদের সহায়য়কায় খুজ
োঁ য়িলাম সসই েথ্য খুদোঁ জ পাই নাই
 আয়ম য়নয়েব ি সকান েথ্য খুজ
োঁ য়িলাম না
ভোিোটিয়োতের সহোতয় োর িেযগুতলো যবোঝো িটু কু সহজ তছল?
 খুব সহজ
 য়কিু টা সহজ
 য়কিু টা কঠিন
 খুব কঠিন
আিতন িতেন ধতর Toronto Community Housing-এর বোতসন্দো?
 ২ বিদরর কম
 ৩ – ৫ বির
 ৬- ১০ বির
 ১০ বিদরর সবশী
আিতন এই ভোিোটিয়োতের সহোতয় োর সবতেতয় যব ী ত িছন্দ তরন?
ভোিোটিয়োতের সহোতয় োর ভতবেযৎ সংস্করতণ আিতন য োন িেযগুতলো সংতেোতজি
জয়রপটি সম্পন্ন করার জনয আপনাদক ধনযবাে!

রো যেখতি েোন?
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আপনার যভোগেখল স্বত্ব
আপনার বায়ড় ভাড়া

প্রয়েমাদসর প্রথ্ম য়েন আপনার বায়ড় ভাড়া পয়রদশাধনীয়।

বায়ড় ভাড়ার ধরন

Toronto Community Housing-এ য়েন ধরদনর বায়ড় ভাড়া পাওয়া ায়।
১। আতয়র-সোতে-সোমঞ্জসযিূণি-বোতি-ভোিো (RGI)
এই বায়ড় ভাড়া ভেুব য়ক-প্রাি আবাসদনর জনয পয়রদশাধ করা হয়। এটি সাধারেে পয়রবাদরর সববদমাট মায়সক আদয়র
(সবয়কিু সকদট সনওয়ার পূদববর আয়) শেকরা ৩০ ভাগ। অন্টায়রওদে সামায়জক আবাসন য়নয়দমর অধীদন, স পয়রমাে
অথ্ব পয়রদশাধ করা হয় প্রয়ে বির সসটা পুনয়ববদবচনা করা হয়। েদব, আপয়ন আদয়র-সাদথ্-সামঞ্জসযপূেব-বায়ড়-ভাড়া
পয়রদশাধ করদল এবং বিদরর স সকান সময় আপনার আদয়র পয়রবেব ন হদল, পয়রবেব ন সম্পদকব আপনাদক Toronto
Community Housing-সক ৩০ য়েদনর মদধয অবশযই অবয়হে করদে হদব।
আপনার আদয়র য়কিু বা পুদরাটাই Ontario Works বা Ontario Disability Support Program সথ্দক আসদল এবং
আপয়ন আদয়র-সাদথ্-সামঞ্জসযপূেব-বায়ড়-ভাড়া প্রোন করদল, আপনার বায়ড় ভাড়া একটি সস্কল অনুসাদর গেনা করা হয়।
আপয়ন এখনও Toronto Community Housing-সক আপনার আদয়র পয়রবেব ন সম্পদকব ৩০ য়েদনর মদধয অবয়হে করার
জনয োয়ী।
২। স্বল্পমূতলযর বোতি ভোিো
এই ধরদনর বায়ড় ভাড়া য়নধবায়রে বা গড় বাজাদরর বায়ড় ভাড়ার সথ্দক কম হয়। স াগযো অজবদনর জনয, একজন
আদবেনকারীর সববদমাট পায়রবায়রক বায়েবক আয় স বাসস্থাদনর জনয আপয়ন আদবেন করদিন সসটার বাৎসয়রক ভাড়ার
চার গুদনর সথ্দক সবশী হদে পারদব না।
৩। বোজোরেতরর বোতি ভোিো
এটা একই বা এলাকায় বযয়ক্ত মায়লকানাধীন বায়ড়ওয়ালা কেৃব ক োবী করা বায়ড় ভাড়ার সথ্দক অল্প পয়রমাে কম।
আপয়ন বাজারেদরর বায়ড় ভাড়া প্রোন করদল এবং আদয়র-সাদথ্-সামঞ্জসযপূেব-বায়ড়-ভাড়া জনয আদবেন করদে চাইদল,
আপনাদক অবশযই Housing Connections-এ (হাউয়জং কাদনকশনস) আদবেন করদে হদব। আপয়ন য়নদচর স সকান
একটি করদে পাদরন:
• আপয়ন 176 Elm Street এ সেখা করদে পাদরন।
•

আপয়ন 416-981-6111 নম্বদর সফান করদে পাদরন।

•

আপয়ন অনলাইদন www.housingconnections.ca–এ েথ্য সপদে পাদরন।
33

____________________________________________________________________________________
অনুগ্রহ তর লক্ষয রুন: সসখাদন অদপক্ষমাে োয়লকা আদি, এবং আদয়র-সাদথ্-সামঞ্জসযপূেব-ভেুব য়ক-বায়ড় ভাড়ার
বাসস্থান প্রোদনর পূদবব কদয়ক বির সলদগ স দে পাদর।
এিাড়াও, আপনার সমাট ভাড়ার সাদথ্ পায়কব ং বা ইউটিয়লটিস অন্তভুব ক্ত হদে পাদর।
____________________________________________________________________________________

ভাড়া পয়রদশাধ করার পিয়ে
বায়সন্দারা য়েনটি পিয়ের স সকান একটির মাধযদম োদের বায়ড় ভাড়া পয়রদশাধ করদে পাদর:
১। তপ্র-অতেোরোইজর্ যিতমন্ট
এটা আপনার বায়ড় ভাড়া সবসময় সময় মে সেওয়া হয় সসটা য়নয়িে করার জনয সবদচদয় সহজ উপায়। বায়ড় ভাড়া য়প্রঅদথ্ারাইজি সপদমন্ট-এর মাধযদম পয়রদশাধ করার জনয, আপনার বযাংক প্রয়েমাদস আপনার একাউন্ট সথ্দক আপনার
বায়ড় ভাড়ার অথ্ব সরাসয়র Toronto Community Housing-সক পাঠায়। খন আপয়ন বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপত্র স্বাক্ষর
কদরন েখন এই ধরদনর অথ্ব পয়রদশাধ করার বদন্দাবস্ত করদে ফরম পাদবন। আপনার আদরকটি ফরম লাগদল, অনুগ্রহ
কদর আপনার Operating Unit বা Property Management office-এ সেখা করুন, বা Client Care Centre-এ সফান
করুন।
প্রয়েমাদসর এক োয়রদখ আপনার একাউদন্ট প বাি েহয়বল না থ্াকদল, আপনার বযাংক ও Toronto Community
Housing উভয়ই আপনার কাি সথ্দক বযয়ভার আোয় করদব।
২। স্থোনীয় বযোং , যক্রতর্ট ইউতনয়ন, ট্রোষ্ট বো যে

যোত ং য োম্পোনী যিতমন্ট

এিাড়াও, আপয়ন স্থানীয় বযাংক, সক্রয়িট ইউয়নয়ন, ট্রাি বা সচক কযায়শং সকাম্পানীর মাধযদম বায়ড় ভাড়া পয়রদশাধ করদে
পাদরন।
আপয়ন এই উপাদয় বায়ড় ভাড়া পয়রদশাধ করদে চাইদল, Tenant Services Coordinator বা Property Administratorসক অথ্ব পয়রদশাধ রয়সদের জনয বলুন। আমরা আপনাদক এগুদলা বিদর একবার িাকদ াদগ পাঠাব। একটি অথ্ব পয়রদশাধ
রয়সে আপনার স্থানীয় বযাংক, সক্রয়িট ইউয়নয়ন, ট্রাি বা সচক কযায়শং সকাম্পানীর কাদি য়নদয় ান এবং আপনার বায়ড়
ভাড়া নগে, সচক মা মায়ন অিবার, বা বযাংক সময়শদনর মাধযদম পয়রদশাধ করুন।
৩। যটতলতেোন বো অনলোইন বযোংত ং যিতমন্ট
আপয়ন আপনার বায়ড় ভাড়া সটয়লদফান বা অনলাইন বযাংয়কংদয়র মাধযদম পয়রদশাধ করদে সক্ষম হদে পাদরন। য়কভাদব
পয়রদশাধ করা ায় সসটি জানদে আপনার বযাংক, সক্রয়িট ইউয়নয়ন বা ট্রাি সকাম্পানীর কাদরা সাদথ্ কথ্া বলুন।
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____________________________________________________________________________________
গুরুত্বিূণি :আপয়ন বায়ড় ভাড়া পয়রদশাধ করদে বযথ্ব হদবন বা সেরী হদে পাদর মদন করদল, আমাদের সফান করুন
____________________________________________________________________________________
আমরা আপনাদক আপনার বায়ড় রাখদে সহায়ো করদে চাই। আপয়ন বায়ড় ভাড়া পয়রদশাধ করদে বযথ্ব হদল, আপয়ন
বদকয়ায় থ্াকদবন। আপনার বায়ড় ভাড়া আদয়র-সাদথ্-সামঞ্জসযপূেব-বায়ড় ভাড়া হদল, এটা আপনাদক আপনার ভেুব য়ক
হারাদনার ঝুোঁ য়কদে রাখদব। আপয়ন হাসপাোদল থ্াকদল বা আপনার বযয়ক্তগে জরুরী অবস্থা থ্াকদল, আমরা আপনাদক
সাহা য করদে য়বদশে বদন্দাবস্ত করদে পায়র।
Client Care Centre-এ যেোন রুন াদে আপনার Tenant Services Coordinator বা Property Administrator
অবগে থ্াদক। আমরা আপনার সাদথ্ কাজ কদর পুনঃপয়রদশাধ করার পয়রকল্পনা জেয়র করদে পায়র।

আপনার বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপত্র
১। আিনোর আতয়র িতরবিিন সম্পত ি অবতহি

রো

City of Toronto ও Province of Ontario (প্রয়ভি অব অন্টায়রও) আদয়র-সাদথ্-সামঞ্জসযপূেব-ভেুব য়ক-বায়ড় ভাড়ার জনয
য়নয়ম য়নধবারে কদর। আপনার আদয়র পয়রবেব ন হদল, আপনাদক পয়রবেব ন সম্পদকব Tenant Services Coordinator বা
Property Administrator--সক য়লয়খে বা বযয়ক্তগেভাদব ৩০ য়েদনর মদধয অবয়হে করদে হদব। আপয়ন আদয়র
পয়রবেব ন সম্পদকব অবয়হে না করদল, আপনার কাি সথ্দক য়পিদনর বায়ড় ভাড়া আোয় করা হদে পাদর এবং/অথ্বা
আদয়র-সাদথ্-সামঞ্জসযপূেব-ভেুব য়ক-বায়ড় ভাড়া হারাদবন। েখন আপনার বায়ড় ভাড়া বাজারেদরর বায়ড় ভাড়ায় উদঠ াদব
এবং আপয়ন উদেদের সন্মুখীন হদে পাদরন। আদয়র পয়রবেব ন অবয়হে করা সম্পদকব আপনার প্রে থ্াকদল, আপনার
Tenant Services Coordinator বা Property Administrator-এর সাদথ্ কথ্া বলুন।
আিতন বো আিনোর িতরবোতরর য উ ত এই বছর ৬৫ বছর বয়তস িেোিিণ রতছন?
খন আপয়ন বা আপনার পয়রবাদরর একজন সেসয ৬৫ বির বয়দস পোপবে কদরন, এটা আপনার পয়রবাদরর বাৎসয়রক
আদয়র উপর প্রভাব সফদল এবং এটা প্রয়েমাদস আপয়ন স বায়ড় ভাড়া পয়রদশাধ কদরন সসটার উপর প্রভাব সফলদে পাদর।
আপয়ন অনয সকান সেশ সথ্দক সপনশন সপদল, আপনাদক এই আয় সম্পদকব Toronto Community Housing-সক অবয়হে
করদে হদব।
আপনার Canada Pension Plan (কানািা সপনশন প্লযান) বা Old Age Security (ওল্ড এইজ য়সয়কউয়রটি) সম্পদকব প্রে
থ্াকদল, স াগাদ াগ করার েথ্য ৪২ নম্বর পাোয় পাওয়া াদব।
২। বোতেি

বোতি ভোিোর িুনতবি তবেনো

আপয়ন আদয়র-সাদথ্-সামঞ্জসযপূেব-বায়ড়-ভাড়া পয়রদশাধ করদল, আমরা আপনাদক বিদর একবার বায়ড় ভাড়ার
পুনয়ববদবচনার পযাদকট পাঠাব। পযাদকটটির মদধয ফরম আদি া আপয়ন আপনার পয়রবাদরর সকদলর আয় সম্পদকব
অবয়হে করদে পূরে করদবন। আপনাদক অবশযই সম্পন্ন করদে হদব এবং ৩০ য়েদনর মদধয এ সকল ফরম সফরে য়েদে
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হদব। আপয়ন য়ে না কদরন, োহদল আদয়র-সাদথ্-সামঞ্জসযপূেব-ভেুব য়ক-বায়ড় ভাড়া হারাদে পাদরন।
Operating Unit বা Property Management office-এ সেখা করুন বা Client Care Centre-এ সফান কদর সাক্ষাদের
সময় ঠিক কদর য়নন।
৩। আিনোর আতয়র-সোতে-সোমঞ্জসযিূণি-বোতি-ভোিো িতরবোতর

োউত

ত ভোতব যেোগ বো অিসোরণ

রো

েোয়
সকউ বাসস্থাদন উঠদল বা বাসস্থান সিদড় চদল সগদল, আপনাদক Toronto Community Housing-সক ৩০ য়েদনর মদধয
জানাদে হদব।
পয়রবাদর কাউদক স াগ করদে:
১। Addition to Household Composition Request form (এযায়িশন টু হাউজদহাল্ড কদম্পায়জশন য়রদকাদয়স্ট্ ফরম)
সম্পন্ন করুন। আপয়ন www.torontohousing.ca–এ, আপনার Operating Unit বা Property Management
office-এ সেখা করার মাধযদম, বা Client Care Centre-এ সফান করার মাধযদম একটি কয়প সপদে পাদরন।
২। সকল সমথ্বনকারী কাগজপত্র সং ক্ত
ু কদর য়েন।
৩। েথ্যগুদলা আপনার Operating Unit বা Property Management office-এ পাঠিদয় য়েন বা য়নদয় আসুন।
আপনার অনুদরাধ গ্রহে করা হদল:
• আপনাদক নেু ন বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপত্র স্বাক্ষর করদে হদে পাদর।
•

পয়রবাদরর নেু ন আদয়র উপর য়ভয়ত্ত কদর আপনার বায়ড় ভাড়া পুনঃগেনা করা হসব।

•

আপনার পয়রবাদর একজন বযয়ক্তদক ক্ত
ু করা হদল এবং সস সকন্দ্রীয় অদপক্ষা োয়লকায় থ্াকদল, সস বা োদের নাম
োয়লকা সথ্দক অপসারে করা হদব।

আপনার পয়রবাদর অনয আদরকজন বযয়ক্তদক ক্ত
ু করার পূদবব য়কিু শেব অবশযই পূরে করদে হদব
• সস বা োরা আদয়র-সাদথ্-সামঞ্জসযপূেব-ভেুব য়ক-বায়ড় ভাড়ার জনয স াগয হদে হদব।
•

বযয়ক্তর ক্ত
ু করা অবশযই য়সটি’র সভাগেখল মান পূরে করদে হদব Toronto Municipal Code Property
Standards section-এর অধীদন )।

•

আপনার একাউদন্টর অবস্থা সদন্তােজনক হদে হদব।

আপনার বায়ড় সিদড় কাদরা চদল াওয়ার ৩০ য়েদনর মদধয আপনাদক Tenant Services Coordinator বা Property
Administrator-এর সাদথ্ স াগাদ াগ করদে হদব। বযয়ক্তর নাম আপনার বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপদত্র থ্াকদল, োদের

য়লয়খেভাদব সঘােো য়েদে হদব স োরা বাসস্থাদনর স সকান বা সকল অয়ধকার পয়রেযাগ করদি। আপনাদক নেু ন বায়ড়
ভাড়ার চু য়ক্তপত্র স্বাক্ষর করদে হদে পাদর।
৪। হ্রোস

রোর (িতরবোতরর যলো

সংখযোর যেতয় বোসস্থোন বি) প্রতক্রয়ো

আপয়ন আপনার পয়রবাদরর সচদয় অদনক বড় বাসস্থাদন বাস করদল, আপনাদক Toronto Community Housing-এর
অভযন্তরীে স্থানান্তর োয়লকায় ক্ত
ু কদর সেওয়া হদব। কমীরা আপনার পয়রবাদরর জনয থ্া থ্ আকাদরর একটি বাসস্থান
খুদোঁ জ সেওয়ার জনয আপনার সাদথ্ কাজ করদব। এটা এক বিদরর সথ্দক সবশী সময় য়নদল, আপনার পয়রবারদক Housing
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ু কদর সেওয়া হদব। আপনাদক েখন অনযানয আবাসন প্রোনকারীদের
Connections-এর সকন্দ্রীয় অদপক্ষা োয়লকায় ক্ত
সথ্দক কমপদক্ষ পিন্দমে পাোঁচটি আবাসন সথ্দক সবদি য়নদে বলা হদব।
৫। তবস্তৃতি

রোর (িতরবোতরর যলো

সংখযোর যেতয় বোসস্থোন যছোট) প্রতক্রয়ো

আপয়ন আপনার পয়রবাদরর সচদয় অদনক সিাট বাসস্থাদন বাস করদল, আপয়ন আপনাদক Toronto Community Housingএর অভযন্তরীে স্থানান্তর োয়লকায় ুক্ত কদর সেওয়ার জনয বলদে পাদরন। পয়রবাদরর সলাকসংখযার েু লনায় েুই বা সবশী
সবিরুদমর সথ্দক কম সবিরুদমর বায়ড়দে থ্াকদল, আপয়ন অগ্রায়ধকার পাদবন।
৬। ত ভোতব অনয এ টি বোসস্থোতন স্থোনোন্তর হওয়োর জনয অনুতরোধ

রো েোয়

Tenant Transfer Policy and Transfer Guideline (ভাড়াটিয়ার স্থানান্তর-য়বেয়ক নীয়ে ও স্থানান্ের-য়বেয়ক
য়নদেব শাবলী) পড়ার মাধযদম আপয়ন য়কভাদব অনয আদরকটি Toronto Community Housing-এর বাসস্থাদন স্থানান্তর
হওয়ার জনয আদবেন করদে হয় জানদে পাদরন। নীয়ে ও য়নদেব শাবলীর কয়প সপদে:
•
•
•

www.torontohousing.ca–এ েোন, বা
আপনার Operating Unit বা Property Management office-এ সেখা করুন, বা
Client Care Centre-এ যেোন রুন।

বাসস্থানগুদলা সবদি সনওয়ার জনয আপনার নাম অদপক্ষা োয়লকায় স াগ করাদে আপনাদক Tenant Services
Coordinator বা Property Administrator-এর সাদথ্ কথ্া বলদে হদব, বা Operating Unit বা Property
Management office-এ সেখা করদে হদব। অদনক ভবদন েীঘব অদপক্ষা োয়লকা রদয়দি। য়কিু য়কিু সক্ষদত্র আপনাদক পাোঁচ
সথ্দক ১০ বির প বন্ত অদপক্ষা করদে হদে পাদর।
৭। Visitor and Guest Policy
অয়েয়থ্ বিদর সদববাচ্চ ৩০ য়েন আপনার সাদথ্ থ্াকদে পাদর। এটা একনাগাদড় ৩০ য়েন বা সারা বিদর ৩০ য়েন হদে পাদর,
য়কন্তু সবশী নয়।
এই নীয়েটি আপনার বাসস্থাদন থ্াকা সকান বযয়ক্ত স আপনার পয়রবাদরর অনুদমায়েে সেসয নয় োদের জনয প্রদ াজয।
য়বদশে সক্ষদত্র, খন স্বল্পস্থায়ী য়চয়কৎসা-সংক্রান্ত সসবা বা পয়রদেবার প্রদয়াজন হদব, অয়েয়থ্রা আপনার Operating Unit
বা Property Manager-এর কাি সথ্দক অনুদমােন সাদপদক্ষ ৩০ য়েদনর সবয়শ আপনার বাসস্থাদন থ্াকদে পারদব।
Toronto Community Housing-সক য়ে অবয়হে করা হয় স অনুদমােন িাড়া আপয়ন ৩০ য়েদনর সবশী অয়েয়থ্
সরদখদিন, োরা এই পয়রয়স্থয়ের েেন্ত করদব। আপনার অয়েয়থ্ য়বদশে পয়রয়স্থয়ের না হদল, আপয়ন আপনার আদয়র-সাদথ্সামঞ্জসযপূেব-ভেুব য়ক-বায়ড় ভাড়া হারাদে পাদরন।

য়বদশে পয়রয়স্থয়ে সম্পদকব আরও জানদে বা Visitor and Guest Policy-এর একটি কয়প সপদে:
• Client Care Centre-এ যেোন রুন, বা
• আপনার Operating Unit বা Property Management office-এ সেখা করুন, বা
• অনলাইদন www.torontohousing.ca–এ ান।
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৮। আতয়র-সোতে-সোমঞ্জসযিূণি-বোতি ভোিো িতরত োধ

তর ৯০ তেন বো িোর যব ী বোসস্থোন যেত

অনুিতস্থতি

সামায়জক আবাসদনর জনয City of Toronto-এর নীয়ে ৯০ য়েনদক সদববাচ্চ সংখযা য়হদসদব য়নধবারে কদরদি স খন
আদয়র-সাদথ্-সামঞ্জসযপূেব-বায়ড় ভাড়া অবযাহেভাদব সপদে থ্াকা পয়রবাদরর সকল সেসয ৯০ য়েন “অনুপয়স্থে” বা োদের
বাসস্থাদন না বাস কদর থ্াকদে পারদব। েদব, এই য়নয়দম য়কিু বযয়েক্রম রদয়দি।
•

আপনার পয়রবাদরর সকল সেসয একই সমদয় অনযত্র থ্াকদল, এই য়নয়মটি সকবল প্রদ াজয হদব।

•

সংয়ক্ষি অনুপয়স্থয়ে একটানা ৭ য়েন প বন্ত বা কম সমদয়র জনয হদল ১২ মাস সময়কাদলর ৯০ য়েদনর সীমার মদধয
গেনা করা হদব না।

আপয়ন য়ে হাসপাোদল, পুনববাসদন থ্াদকন, আোলদের য়বচাদরর জনয প্রেীক্ষা করদিন বা আপনার কাদি বাসস্থান সথ্দক
৯০ য়েদনর সবশী েীঘব সময় অনযত্র থ্াকার জবধ কারেদক সমথ্বন করার মে কাগজপত্র আদি, অনুগ্রহ কদর আমাদের
জানান। এই নীয়ে সম্পদকব www.toronto.ca/housing/absence+from+RGI+unit.-এ আরও িিুন।

আরও জানদে, Client Care Centre-এ সফান করুন বা আপনার Operating Unit বা Property Management
office-এ সেখা করুন।
৯। বযতিগি িেয প্র ো
আপনার বযয়ক্তগে অয়ধকার রক্ষা করদে আইন আদি। খন বায়ড়ওয়ালারা আপনার বযয়ক্তগে েথ্য সংগ্রহ, বযবহার, এবং
ভাগাভায়গ কদর োদের েখন কদঠার য়নয়ম অনুসরে করদে হয়।
আতয়র-সোতে-সোমঞ্জসযিূণি-বোতি ভোিো িতরত োধ রতল:
আপয়ন আদয়র-সাদথ্-সামঞ্জসযপূেব-ভেুব য়ক-বায়ড় ভাড়ার জনয স াগয য়কনা য়নধবারে এবং আপনার বায়ড় ভাড়া য়নরূপে
করদে Toronto Community Housing-এর আপনার পয়রবাদরর সেসযদের সম্পদকব বযয়ক্তগে েথ্য সংগ্রহ করার
আবশযক হয়।
এিাড়াও, Housing Services Act, 2011 অনু ায়ী Toronto Community Housing-এর আপনার সভাগেখল স্বত্ব এবং
আবাসদনর ভেুব য়ক সম্পদকব েথ্ সংগ্রহ এবং রাখার ক্ষমো আদি।
য়ে আপয়ন কাউদক আপনার পক্ষ হদয় বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপত্র সম্পদকব কথ্া বলাদে চান, আপনাদক আপনার সভাগেখল স্বত্ব
সম্পদকব েথ্য আোন-প্রোন করদে আমাদের অনুময়ে প্রোন করার জনয Consent to Disclose Information (কনদসন্ট টু
য়িসদলাজ ইনফরদমশন) ফরম অবশযই পূরে করদে হদব।। আপয়ন এটা অনলাইদন, আপনার Operating Unit বা
Property Management office-এ বযয়ক্তগেভাদব, বা 416-981-5500 সফান করার মাধযদম করদে পাদরন।

উদেে
Residential Tenancies Act অনু ায়ী য়নম্নয়লয়খে কারদে আপনাদক উদেে করা হদে পাদর:
• আপয়ন বায়ড় ভাড়া পয়রদশাধ কদরন না।
•

য়নরাপত্তা মান দ্বারা অনুদমায়েে সলাক সংখযার সথ্দক সবশী সলাক আপনার বাসস্থাদন বাস কদর।

•

আপনার বাসস্থাদন বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপদত্র োয়লকাভু ক্ত নয় এমন সলাকজন বাস কদর।

•

আপনার বাসস্থান বা ভবদন ইোকৃ েভাদব গুরুত্বর ক্ষয়েসাধন কদরন।
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•

আদয়র-সাদথ্-সামঞ্জসযপূেব-বায়ড় ভাড়া প্রোন করার সমদয় আপনার আয় বা ারা আপনার সাদথ্ বাস করদি োদের
আয় অবয়হে কদরন না।

•

এমন আচরে কদরন া অনযানয বায়সন্দাদের য়ু ক্তসঙ্গে আদমােপ্রদমাে বযাহে কদর।

•

অনয বায়সন্দার য়নরাপত্তাদক হুময়ক সেন।

•

Toronto Community Housing-এর সম্পয়ত্ত-সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ কদরন।

•

আপনার বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপদত্রর শেব লঙ্ঘন কদরন।

Toronto Community Housing স সকল ভাড়াটিয়া বায়ড় ভাড়া পয়রদশাদধ য়পয়িদয় পদড় োদের োয়য়ত্বসমূূ্হ পূরদে
সহায়ো করদে, োদের আবাসন ধদর রাখদে কাজ কদর।
____________________________________________________________________________________
Office of the Commissioner of Housing Equity (অতেস অব েযো

তম নোর অব হোউতজং ইকুযউটি)

এই কা বালয় অগ্রজ (৫৯ বির এবং সবশী) এবং অসহায় ভাড়াটিয়া ারা োদের ভেুব য়ক হায়রদয়দি বা বায়ড় ভাড়া পয়রদশাধ
না করার জন্ সম্ভাবয উদেদের সন্মুখীন োদের জনয সুরক্ষার য়বেযমানো য়নয়িে করদে কাজ কদর। Toronto
Community Housing-এর কা বালয়টি (কয়মশনার সবাদিবর পয়রচালকমেলীদক অবয়হে কদর) স্বেন্ত্র। এটা সেো,
য়নরদপক্ষো, এবং স্বাধীনোর নীয়েমালা দ্বারা পয়রচায়লে হয়। স াগাদ াগ করার েথ্য: সটয়লদফান 416-632-7999, বা
ইদমইল: info@oche.ca।
____________________________________________________________________________________
উদেে সমসময় সশে অবলম্বন। আপনার বাসস্থান হল আপনার বায়ড় এবং একসাদথ্ কাজ করার মাধযদম আমরা আপনাদক
এটা ধদর রাখার জনয সহায়ো করদে চাই। আপনার বায়ড় ভাড়া পয়রদশাধ করদে অসুয়বধা হদল, অনুগ্রহ কদর অয়বলদম্ব
আমাদের জানান।
উদেে-সম্পয়কব ে নীয়ে সম্বদন্ধ আরও জানদে:
• Eviction Prevention Policy for Non-payment of Rent (Arrears)
• Policy on Evictions for Cause
আপয়ন:
• একটি কয়প www.torontohousing.ca সথ্দক িাউনদলাি করদে পাদরন, বা
• আপনার Operating Unit বা Property Management office-এ সেখা করদে পাদরন, বা
• Client Care Centre-এ 416-981-5500 নম্বদর যেোন করদে পাদরন।
____________________________________________________________________________________
গুরুত্বিূণি: এই সহায়য়কার সকান য়কিু ই আইন-সংক্রান্ত পরামশব য়হদসদব গ্রহে করা াদব না। সহায়য়কায় য়লয়খে এবং
কানািার স সকান আইদনর (সকন্দ্রীয়, প্রাদেয়শক, বা অনযানয) মদধয দ্বন্দ্ব হদল আইন বহাল থ্াকদব
____________________________________________________________________________________
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বাসস্থান েযাগ করার প্রয়ক্রয়া
১। তবজ্ঞতি প্রেোন
খন আপয়ন বাসস্থান েযাগ করার জনয প্রস্তুে, বাসস্থান েযাগ করার পয়রকল্পনা করার পূদবব আপনাদক অবশযই ৬০ য়েদনর
য়লয়খে য়বজ্ঞয়ি প্রোন করদে হদব (েুইটি সম্পূেব বেবপঞ্জীর মাস)। অনুগ্রহ কদর আপনার বাসস্থান েযাগ করার য়বজ্ঞয়িটি
আপনার Operating Unit বা Property Management office-সক য়েন।
২। েোতব ও েোতবর েব যেরি যেওয়ো
সিদড় াওয়ার পূদবব আপনাদক িাকবাদক্সর চায়ব ও চায়বর ফব, পায়কব ং গযাদরদজর চায়ব, এবং পায়কব ং স্ট্ীকারসহ সকল চায়ব
অবশযই সফরে য়েদে হদব। এগুদলা আপনার েত্ত্বাবধায়দকর কাদি য়েন। এই য়জয়নসগুদলা সফরে না য়েদল প্রয়েস্থাপন করার
খরচ আপনার কাদি োবী করা হদব।
৩। বোতি ভোিো এবং অনযোনয খরে
আপনার সভাগেখল স্বত্ব সমাি হওয়া প বন্ত া মাদসর সশে য়েন, আপনার কাদি বায়ড় ভাড়া োবী করা হয়। উোহরেস্বরূপ:
•

আপয়ন য়ে ১ মাচব য়লয়খে য়বজ্ঞয়ি প্রোন কদরন, আপয়ন মাচব ও এয়প্রদলর বায়ড় ভাড়া পয়রদশাধ করদবন এবং ১ সম-এর পূদবব
বাসস্থান েযাগ করদবন।

•

আপয়ন য়ে ১৫ সফব্রুয়ারীদে য়লয়খে য়বজ্ঞয়ি প্রোন কদরন, আপয়ন ৩০ এয়প্রল প
বাসস্থান েযাগ করদবন।

বন্ত বায়ড় ভাড়া পয়রদশাধ করদবন এবং ১ সম

-এর পূদবব

আপয়ন বাসস্থাদনর সকান ক্ষয়ে কদর থ্াকদল বা বাসস্থান সিদড় াবার সময় এটা সনাংরা থ্াকদল, সমরামে ও পয়রষ্কার
করার বযয়ভাদরর জনয আপয়ন োয়ী।
৪। িতরে ি ন
Toronto Community Housing-এর কমীরা আপয়ন য়বজ্ঞয়ি সেওয়ার য়কিু য়েদনর মদধযই আপনার বাসস্থান পয়রেশবন
করদব। আপয়ন বাসস্থান সিদড় াবার পদর োরা আবার পয়রেশবন করদব। আপনার বাসস্থান োর আয়ে অবস্থায় থ্াকদে
হদব। স্বাভায়বক বযবহাদরর ফদল ক্ষয়ে বাইদর আপনার বাসস্থাদনর স সকান ক্ষয়ের জনয আপনার কাি সথ্দক বযয়ভার
োবী করা হদব।
উোহরেস্বরূপ, আপয়ন ওয়ালদপপার লায়গদয় থ্াকদল, আপনাদক সসটা অপসারে করদে হদব।
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আপনার তনরোিিো
Toronto Community Housing আিনোর তনরোিিো সম্পত ি েত্ন ীল

জরুরী অবস্থায়, সবসময় 911 নম্বতর যেোন

রুন

আমরো ত
তর:
Toronto Community Housing-এর Community Safety Unit একটি েল ার মদধয রদয়দি special constables,
community patrol officers, এবং একটি সপ্ররে ও য়বেরে সকন্দ্র। আমাদের েলটি ভ্রামযমাে, সহোঁ দট, সাইদকল চদড়, বা
গায়ড়দে কদর কয়মউয়নটির য়নরাপত্তায়বধান করদি।
আিতন ত
রতি িোতরন:
Toronto Community Housing-এর বায়সন্দারা োদের প্রয়েদবশীদের য়েদক সেকব েৃয়ি রাদখ। য়কিু ভবদন, এদক অদনযর
সখয়াল রাখার জনয বায়সন্দাদের “বন্ধু প্রথ্া” রদয়দি। আপয়ন উয়দ্বগ্ন হদল, কাউদক জানান-উোহরেস্বরূপ, একজন বন্ধু, বা
কয়মউয়নটির য়নরাপত্তা ইউয়নট।
আপয়ন য়নরাপত্তা য়বেয় বা Toronto Community Housing-এর পায়কব ং লঙ্ঘন সম্পদকব অবয়হে করার জনয
Community Safety Unit-সক সফান করদে পাদরন।
____________________________________________________________________________________
তেতন ২৪ ঘণ্টোয়, সিোতহ সোি তেন 416-921-2323 নম্বতর যেোন

রুন।

____________________________________________________________________________________
আিতন েখন 416-921-2323 নম্বতর যেোন তরন িখন ত হয়?
সপ্ররে ও য়বেরেকারী আপনার য়ক প্রদয়াজন সস সম্পদকব জানদে আপনাদক প্রে য়জজ্ঞাসা করদব। এই প্রেগুদলার মদধয
থ্াকদে পাদর:
• আপয়ন সকাথ্ায়?
• সকাথ্ায় সাহা য প্রদয়াজন?
• সক সক জয়ড়ে?
এিাড়াও, সপ্ররে ও য়বেরেকারী সবাইদক য়নরাপদে রাখদে ে োড়াোয়ড় সম্ভব থ্া থ্ সাহা যকারী েল পাঠাদনা ায়
ো য়নয়িে করদে আপনাদক প্রে য়জজ্ঞাসা করদব। আমরা সকল সফান গুরুদত্বর সাদথ্ গ্রহে কয়র এবং থ্া থ্ কেৃব পদক্ষর
সাদথ্ কাজ কদর সাড়া সেই।
প্রয়েটি পয়রয়স্থয়ে য়ভন্ন:
• এটা জীবননাশক পয়রয়স্থয়ে হদল, সপ্ররে ও য়বেরেকারী 911 নম্বদর সফান কদর Toronto Emergency Services-এর
(টরদন্টা ইমারদজয়ি সায়ভব দসস) সাদথ্ স াগাদ াগ করদব।
•

এটা জীবননাশক পয়রয়স্থয়ে না হদল এবং এমন পয়রয়স্থয়ে নয় স Community patrol officers-এর প্রদয়াজন আদি,
সপ্ররে ও য়বেরেকারী আপনার েথ্য গ্রহে করদে পাদর। Community patrol officer-রা Toronto Police Service
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এবং property management-এর কমীদের সাদথ্ আপনার উদদ্বদগর সখাোঁজখবর সনওয়ার জনয কাজ করদব।
সটয়লদফানকারীরা সবনামী থ্াকদে পাদর। য়কন্তু, আপয়ন একজন কমবকেব ার সাদথ্ কথ্া বলদে চাইদল, সপ্ররে ও
য়বেরেকারীর আপনার নাদমর প্রথ্ম অংশ ও সটয়লদফান নম্বদরর প্রদয়াজন হদব।
কয়মউয়নটির য়নরাপত্তা ও অপরাধ য়নদরাধ সম্পদকব আরও েদথ্যর জনয Toronto Police Service-এর ওদয়বসাইট
www.torontopolice.on.ca–এ সেখুন।

আপনার কয়মউয়নটিদে য়নরাপত্তা
একটি সুস্থ ও য়নরাপে কয়মউয়নটি গড়দে বায়সন্দাদের য়নম্নয়লয়খে মানগুদলার বযাপাদর মদনাদ াগী হদে হদব:
১। আমরা (কমী ও বায়সন্দারা) এদক অপদরর সাদথ্ সন্মান ও সসাজনযমূলক আচরে কয়র এবং আমাদের
কয়মউয়নটিগুদলার জবয়চত্রযোর মূলয সেই।
২। আমরা শায়ন্তপূেব, সুস্থ ও য়নরাপে কয়মউয়নটির উন্নয়েয়বধান কয়র।
৩। আমরা আমাদের এবং আমাদের সন্তান, পয়রবাদরর সেসয, অয়েয়থ্, েশবনাথ্ী এবং সপাো প্রােীদের কৃ েকদমবর জনয
োয়ী।

৪। আমরা আমাদের কয়মউয়নটির সকল সম্পয়ত্তর সন্মান কয়র াদের মদধয রদয়দি ভাড়ার বাসস্থান, বযয়ক্তগে সম্পয়ত্ত,
সববসাধারদের স্থান ও কা বালয়সমূহ।
৫। আমরা Toronto Community Housing-এর নীয়ে, বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপত্র, এবং সকল আইনদক সন্মান ও সমথ্বন
কয়র।
আপয়ন সমাজয়বদরাধী আচরে সেখদল বা োর য়শকার হদল, অনুগ্রহ কদর Community Safety Unit-সক 416-921-2323
নম্বদর সফান করুন।
সমাজয়বদরাধী আচরদের সাধারে উোহরদের মদধয রদয়দি:
• অেযয়ধক শব্দ
• অপয়রয়চেদের জনয লয়বর েরজা সখালা
• উদেশযয়বহীনভাদব সঘারাদফরা
ত্রেত্র আবজবনা/অপয়রেন্ন স্থান/আবজবনা সথ্দক গন্ধ
•
• উেৃঙ্খল বা সমৌয়খকভাদব গায়লগালাজপূেব আচরদের মাধযদম মানুদের প্রয়ে অসন্মান প্রকাশ
• মানুদের সাদথ্ আক্রমোত্মক আচরে
• আপনার কুকুর েয়ড়-জােীয় বন্ধনী য়েদয় না বাোঁধা
• অয়নরাপে গৃহ-বযবস্থাপনা/অেযয়ধক য়বশৃঙ্খলা
Community Safety Unit এবং Operating Unit বা Property Manager সমাজয়বদরাধী আচরদের অয়ভদ াগগুদলা
য়নদয় কাজ করদব।
গুরুত্বিূণি: বায়সন্দারা ারা সমাজয়বদরাধী আচরে করদব োরা থ্া থ্ সেকীকরে পাদব। অয়ধকাংশ গুরুত্বর সক্ষদত্র,
োরা Landlord and Tenant Board (লযােলিব এবং সটনান্ট সবািব ) দ্বারা উদেদের সন্মুখীন হদে পাদর। এিাড়াও,
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প্রদয়াজন হদল, আমরা পুয়লশ বা অনযানয সংস্থা অন্তভুব ক্ত করব।
আিনোর উন্নয়তন তনরোিিো
আপয়ন এবং আপনার ভবনদক য়নরাপদে রাখদে:
• প্রদবশপথ্ বা েরজা খুোঁটি বা য়কিু য়েদয় সঠকা য়েদয় খুদল রাখদবন না। খন আপয়ন এটা কদরন, আপয়ন পুদরা ভবদনর
সকলদক ঝুোঁ য়কদে সফদল সেন।
•

সবসময় হলঘদর পয়রষ্কার রাখুন। আপয়ন না রাখদল, এদে আগুদনর ঝুোঁ য়ক থ্াদক। হলঘর পয়রষ্কার রাখা সহাোঁচট খাওয়া
ও পদড় াওয়া প্রয়েদরাধ করসে সহায়ো কদর। এটা সমদঝ কাদপবট পয়রষ্কার রাখদে সহজের কদর। এিাড়াও, এটা
জরুরী অবস্থায় কমীদের আপনার কাদি দ্রুেোর সাদথ্ সপাোঁিাদে সহায়ো কদর।

•

চড়ার পূদবব য়লফদটর য়ভেদর সেদখ য়নন। য়লফদটর য়ভেদর ইয়েমদধয সকউ রদয়দি স আপনাদক অস্বয়স্তকর কদর েু লদি
সেখদল, পদররটার জন্ অদপক্ষা করুন।

•

সবসময় আপনার বাসস্থাদনর েরজা বন্ধ করুন এবং োলা লাগান।

•

প্রদবশ পিয়ে বযবহার করার সময়, ভবদনর মদধয বযয়ক্তদক প্রদবশ করদে সেওয়ার পূদবব য়নয়িে হদয় য়নন ারা সফান
কদরদি আপয়ন োদেরদক সচদনন।

•

পেযয়বদক্রো বা অনয বযয়ক্ত াদের আপয়ন সচদনন না ভবদন প্রদবশ করদে সেদবন না।

•

আপনার সাদথ্ বসবাস কদর না এমন কাউদক আপনার বাসস্থাদনর চায়ব বা চায়বর ফদবর কয়প সেদবন না।

•

আপয়ন চায়ব বা চায়বর ফব হায়রদয় সফলদল, আপনার েত্ত্বাবধায়কদক অয়বলদম্ব জায়নদয় য়েন।

•

আপয়ন েীঘব সমদয়র জনয অনযত্র সবড়াদে চদল সগদল, আপনার েত্ত্বাবধায়কদক জায়নদয় য়েন। স সকল ভাড়াটিয়া
আদয়র-সাদথ্-সামঞ্জসযপূেব-বায়ড় ভাড়া পয়রদশাধ কদর োরা ৯০ য়েদনর সবশী োদের বাসস্থান খায়ল সরদখ চদল সগদল,
োরা োদের ভেুব য়ক হারাদনার ঝুোঁ য়ক সনয়।

•

অল্পবয়সী য়শশুদের বায়ড়দে একা সফদল াদবন না।

•

আপনার েত্ত্বাবধায়কদক জানান:
• আপনার ভবদনর য়ভেদর ও আদশপাদশ সকান আদলার বাল্ব পুদড় সগদি সেখদল
• েু োর এবং বরফ অপসারদের প্রদয়াজন আদি এমন সকান জায়গা থ্াকদল
• আপয়ন গাি, সঝাপঝাড় এবং সবড়া সাফ করার প্রদয়াজন আদি সেখদল।

িোত ি ংতয়র স্থোন ও আিনোর গোতিতি তনরোিিো
• ভূ গভব স্থ গযাদরজ বা উপদরর পায়কব ংদয়র স্থাদন আপানদক অনুসরে করদে সেদবন না। সকান য়কিু বা সকউ আপনাদক
য়বচয়লে কদর েু লদি সেখদল, গায়ড়দে থ্াকুন এবং সভোঁ পু বাজান বা গায়ড় চায়লদয় চদল ান। আপনার উদদ্বগ সম্পদকব
কয়মউয়নটির য়নরাপত্তা ইউয়নটদক অবয়হে করুন। আপয়ন য়ভন্ন সময় য়ফদর আসদে পাদরন।
•

গায়ড়র য়েদক াওয়ার বা রাস্তায় হাোঁটার সময় গান সশানা পয়রহার করুন াদে আপনার আদশপাদশ য়ক ঘটদি শুনদে
পাদরন।
আপনার সাইদকল থ্াকদল, পুয়লদশর কাদি এটার য়নবন্ধন করান। ভাল মাদনর োলা বযবহার করুন। আপনার সাইদকল
এমন সকান বস্তুর সাদথ্ োলা লাগান া কাটা বা ভাঙ্গা াদব না।
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•

আপনার সাইদকদল য়সয়রয়াল নম্বর না থ্াকদল, এটা চু য়র হদয় সগদল াদে আপয়ন শনাক্ত করদে পাদরন সসজনয এটার
কাঠাদমা ও চাকায় একটি নম্বর সখাোই করুন।

•

বযবহার করার সময় এবং পাকব করা অবস্থায় আপনার গায়ড় সবসময় োলাবি কদর রাখুন।

•

মূলযবান য়জয়নসপত্র গায়ড়র য়ভেদর সরদখ াদবন না।

•

গায়ড়দে উঠার পূদবব আপনার গায়ড়র য়ভেদর ও য়নদচ সেখুন।

•

. আপনার গায়ড় য়নদয় সকান ঝাদমলা থ্াকদল, গায়ড়র বদনদটর ঢাকনা খুলুন, য়নদজদক গায়ড়র য়ভেদর োলাবি করুন
এবং পুয়লশ বা য়শকলটানা ট্রাদকর জনয অদপক্ষা করুন। আপয়ন াদক সচদনন না োর জনয েরজা খুলদবন না।

টোউনতহোতমর তনরোিিো
• প্রয়েয়ষ্ঠে রাস্তার আদলায়কে এলাকা য়েদয় হাোঁটুন। সংয়ক্ষি রাস্তা এয়ড়দয় চলুন।
•

আপনার য়নচেলার জানালা ও েরজাগুদলা য়বদশে কদর উি আবহাওয়ার সময় োলাবি এবং য়নরাপে য়কনা য়নয়িে
করুন।

•

পুদড় াওয়া লাইট বাল্ব বা সবদড় উঠা গাি-গািড়া সম্পদকব আপনার েত্ত্বাবধায়কদক অবয়হে করুন।

•

আপনার বায়ড়র য়পিদনর উঠাদনর বায়ে রাদেরদবলা জ্বায়লদয় রাখুন। এটা পথ্চারীদের বাড়য়ে েৃয়িশয়ক্ত প্রোন কদর।
এিাড়াও, এটা সমাজ-য়বদরাধী আচরে য়নরুৎসায়হে কদর। য়বেুযৎ সাশ্রয়ী লাইট বাদল্বর বযবহার আপনার য়বেুযৎ
য়বদলর উপর প্রভাব সফলদব না।

আি বোতজর তনরোিিো
স সকান সময় Toronto Community Housing-এর সম্পয়ত্তদে আেশবায়জ বযবহার করা াদব না। য়েও সেখদে সুন্দর
লাদগ, আেশবায়জ য়শশু, প্রািবয়স্ক এবং সপাো প্রােীদের জনয য়বপজ্জনক। এরা আগুন ও বায়ড়ঘদরর ক্ষয়ের কারে হদে
পাদর। এিাড়াও, এরা সপাড়া কাটা, এবং অন্ধদত্বর মে গুরুত্বর আঘাদের কারে হদে পাদর।
সারা শহদর অনুয়ষ্ঠে হওয়া সববসাধারদের জনয আেশবায়জর প্রেশবন সম্পদকব জানদে:
• 311 নম্বতর যেোন রুন
• www.toronto.ca/special_events-এ যেখুন
প্রে বা উদদ্বদগর জনয অনুগ্রহ কদর স াগাদ াগ করুন:
• আপনার ভবদনর েত্ত্বাবধায়দকর সাদথ্
• Community Safety Unit-সক 416-921-2323 নম্বতর
• জরুরী অবস্থার সক্ষদত্র 911 নম্বতর যেোন রুন
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অয়গ্ন য়নরাপত্তা
আিতন আগুন যেখতল সমসময় 911 নম্বতর যেোন

রুন।

কখনই অনয সকউ ইয়েমদধয 911 নম্বদর সফান কদরদি অনুমান করদবন না। য়নম্নয়লয়খে েথ্যগুদলা সেওয়া য়নয়িে করুন:
•
•
•

আপনার নাম
আপনার ভবদনর ঠিকানা
আগুদনর অবস্থান

জীবন তনরোিিো সরঞ্জোম
একটি ঘণ্টা বাজাদনার মাধযদম সধাোঁয়া সদঙ্কে ঘণ্টা আপনাদক আগুন সম্পদকব সেব ক কদর সেদব। প্রয়েটি Toronto
Community Housing-এর বাসস্থাদন একটি সধাোঁয়া সদঙ্কে ঘণ্টা আদি। সধাোঁয়া সদঙ্কে ঘণ্টাটি কখনও অপসারে করসবন
না।
যধোোঁয়ো সতঙ্কি ঘণ্টো েেোেেভোতব বযবহোর রুন
খন চু লা বা রান্নাঘর সথ্দক সধাোঁয়া সবর হয় য়কন্তু সকান আগুন থ্াদক না, েখন সধাোঁয়া সদঙ্কে ঘণ্টা বাজদে শুরু করদল,
বাোস য়েদয় সধাোঁয়া েূর করুন বা “য়নস্তব্ধ (hush)” করার সবাোদম চাপ য়েন। আপনার সধাোঁয়া সদঙ্কে ঘণ্টা কাজ না করদল
বা খন সধাোঁয়া নাই েখন ঘণ্টা সবদজ উঠদল, “য়নস্তব্ধ” করার সবাোদম চাপ য়েন োরপর Client Care Centre-এ সফান
করুন।
আমাদের কমীরা আপনার বাসস্থান সেখদে সগদল প্রয়েবার এবং বাৎসয়রক বাসস্থান পয়রেশবদনর সময় সধাোঁয়া সদঙ্কে ঘণ্টা
কাজ করদি য়কনা য়নয়িে করদে পরীক্ষা কদর। সধাোঁয়া সদঙ্কে ঘণ্টা কাজ না করদল, এটা সমরামে বা প্রয়েস্থাপন করা হদব।
আপয়ন সধাোঁয়া সদঙ্কে ঘণ্টা য়নয়িয় বা অপসারে করদল, আপয়ন য়নদজদক, আপনার পয়রবার, এবং আপনার প্রয়েদবশীদের
ঝুোঁ য়কদে সফলদিন। আমরা Toronto Fire Services-সক (টরদন্টা ফায়ার সায়ভব দসস) অবগে করব ারা আপনাদক একটি
সেব কীকরে য়চঠি পাঠাদব। আপনার কাদি সমরামদের জনয বযয়ভার োবী করা হদে পাদর এবং আপনাদক ৫০,০০০ িলার
প বন্ত জয়রমানা করা হদে পাদর। এটা েুইবাদরর সবশী হদল, আপয়ন উদেদের সন্মুখীন হদবন।
োবি ন মতনোঅক্সোইর্ সতঙ্কি ঘণ্টো
একটি গন্ধয়বহীন গযাস, কাববন মদনাঅক্সাইদির স্তর সবশী উচ্চ হদল, কাববন মদনাঅক্সাইি সদঙ্কে ঘণ্টা আপনাদক সেব ক কদর
সেদব। বাসস্থাদনর মদধয কাববন মদনাঅক্সাইি সদঙ্কে ঘণ্টা স খাদন প্রাকৃ য়েক জ্বালানী য়েদয় ন্ত্রপায়ে পুদড় সসখাদন আদি,
উোহরেস্বরূপ, গযাস-চায়লে গরম পায়ন-সরবরাহ করার ন্ত্র (hot water heater) বা অয়গ্নকুে (furnace)।
একটি অযাপাটবদমন্ট ভবদন, প্রাকৃ য়েক জ্বালানীদে সপাড়াদনা ন্ত্রপায়ে এবং ভূ গবস্থ পায়কব ং গযাদরজসমূদহর মে কাববন
মদনাঅক্সাইি সদঙ্কে ঘণ্টা েুই েলা উপদর, েুই েলা য়নদচ এবং একই েলার বাসস্থাদনগুদলাদে আদি।
জরুরী অবস্থোর সময় প্রস্তুি হওয়ো
• আপয়ন এবং আপনার পয়রবার জরুরী অবস্থায় য়ক করদে হদব জানদে একটি পয়রকল্পনা কদর রাখুন। বায়ড় সিদড়
য়কভাদব য়নরাপদে স দে পারদবন য়বদশে কদর আপনার য়শশু থ্াকদল, অনুশীলে করুন। বায়ড়র বাইদর একটি জায়গা
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সবদি য়নন স খাদন আপনার পয়রবাদরর সবাই জরুরী অবস্থার সময় য়ময়লে হদবন।
•

জরুরী অবস্থার জনয একটি বযাগ জেরী করুন (গুরুত্বপূেব স াগাদ াগ করার েথ্য-সম্বয়লে োয়লকাসহ) এবং এটা
সকাথ্ায় আদি সজদন রাখুন।

•

আপনার পয়রবার ও য়জয়নসপত্র রক্ষায় সহায়ো করদে একটি বীমা করুন।

•

আপনার পয়রবাদরর সেসযরা জরুরী অবস্থায় আপনার সাদথ্ স াগাদ াগ করদে আপনার নাম ও নম্বর াদে জাদন
সসটা য়নয়িে করুন।

আপনার বাসস্থাদন আগুন লাগদল এবং আপয়ন সনভাদে অপারগ হদল, অয়বলদম্ব বাসস্থান েযাগ করুন, য়নকটবেী অয়গ্ন
সদঙ্কে ঘণ্টা সটদন য়েন এবং 911 নম্বদর সফান করুন।
•

আপনার ভবদন আগুন লাগদল, আপনার প্রধান েরজার য়পিদনর য়নদেব শাবলী সেখুন।

•

স সকান েরজা সখালার পূদবব, েরজার হােল ও েরজাদক, য়নদচ সথ্দক শুরু কদর উপদরর য়েদক স্পশব করুন। েরজা
গরম না হদল, এটা অল্প একটু খুলন
ু । হলঘর পয়রষ্কার থ্াকদল, আপনার চায়ব এবং জরুরী বযাগটি য়নন (আপনার
এরকম বযাগ থ্াকদল) এবং য়নকটবেী য়সয়োঁ ড় বযবহার কদর চদল ান।

•

আপনার য়পিদনর সকল েরজা বন্ধ করুন, োলা লাগাদবন না।

•

হলঘদরর অয়গ্ন প্রয়েদরাধ েরজাগুদলা স্বয়ংয়ক্রয়ভাদব বন্ধ হদয় াদব। খুটি
োঁ বা য়কিু য়েদয় সঠকা য়েদয় োদের খুদল
রাখদবন না।

আপয়ন সিদড় স দে না পারদল:
• সধাোঁয়া স খাদন প্রদবশ করদে পাদর সভজা সোয়াদল বা চাের য়েদয় সকল ফাটল বন্ধ কদর রাখুন। িাক সরবরাহ করার
জায়গা ও বাোস চলাচদলর পথ্গুদলা ঢাকদে সটপ বযবহার করুন।
•

সধাোঁয়ার কাি সথ্দক ঝু লবারান্দা বা েূরবেী কদক্ষ চদল ান। সধাোঁয়া উপদর উদঠ, োই পারদল সমদঝদে য়নচু হদয় থ্াকুন।

•

েমকল কমীদের আপয়ন সকাথ্ায় আদিন জানাদে একটি সোয়াদল বা চাের আপনার জানালা বা ঝু লবারান্দা সথ্দক
ঝু লান।

•

শান্ত থ্াকদে সচিা করুন।

Toronto Fire Services আগুন লাগার সময় বযবহার করার জনয য়নম্নয়লয়খে য়জয়নসপত্র সহকাদর একটি বযাগ জেয়র
করদে সুপায়রশ কদর:
• কদয়কটা সোয়াদল বা মুখদধাবার সিাট সোয়াদল আপয়ন সভজাদে এবং েরজার েলায়, এমনয়ক সধায়ায় ভরা এলাকায়
শ্বাস গ্রহদে সহায়ো করদে আপনার মুখ ও নাদকর উপদর রাখদে পাদরন।
•

িাক সরবরাহ করার জায়গা ও বাোস চলাচদলর পথ্গুদলা ঢাকার জনয য়কিু শক্ত জলদরাধক আঠাদলা সটপ এবং
অযালমুয়নয়াম ফদয়ল।

•

সাহাদ যর জনয সদঙ্কে পাঠাদে একটি বাোঁয়শ।

•

য়বেুযৎ য়বভ্রাট, হলঘর সধাোঁয়াদট, বা সাহাদ যর জনয সদঙ্কে পাঠাদে হদল, বযবহার করার জনয একটি টচবলাইট।

•
•

কাপড়, েরজা বা জানালায় বােব া সলখার জনয য়চয়িেকারী কলম (মাকব ার)
একটি সুয়ের য়বিানার চাের। আপনার ঘদর সধাোঁয়া ভারী হদল, য়বিানার চােরটি জদল য়সক্ত করুন এবং একটি সখালা
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জানালর কাদি একটি োোঁবু জেয়র করুন।
•

এই োয়লকার সবয়কিু সংরক্ষে করদে একটি ঢাকনা সহ প্লায়িদকর বালয়ে। আগুদনর সময় জল য়েদয় বালয়ে ভরয়ে
করুন।

য়নরাপত্তা ও প্রয়েদরাধ সম্পদকব আরও জানদে Toronto Fire Services-এর ওদয়বসাইট www.toronto.ca/fire–এ
সেখুন।

য়বেুযৎ য়বভ্রাট
Toronto Community Housing-এর প্রয়েটি সম্পয়ত্ত য়ভন্ন। য়কিু য়কিু ভবদন জরুরী সজনাদরটর আদি এবং য়কিু য়কিু
ভবদন নাই। আপনার ভবদনর য়বেুযৎ য়বভ্রাট সম্পদকব অবয়হে করদে:
•

Toronto Hydro-সক 416-542-8000 নম্বদর সফান করুন।

•

Client Care Centre-এযেোন করুন।

য়বেুযৎ য়বভ্রাট ৩ ঘণ্টার সবশী স্থায়ী হদব বদল অনুমান করা হদল, কমীরা য়বজ্ঞয়ি লায়গদয় সেদব এবং েথ্যটি বলার জনয
বাসস্থানসমূূ্দহ াদব এবং বায়সন্দাদের প্রদয়াজন পূরে করা হদে য়কনা য়নয়িে করদব। জরুরী অবস্থায় প্রস্তুে হওয়ার জনয
আরও েথ্য ৪৬ ও ৪৭ নম্বর পাোয় আদি।
য়বেুযৎ য়বভ্রাদটর জনয প্রস্তুয়ে সম্পদকব আরও জানদে www.torontohydro.com–এ সেখুন।
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সম্পৃক্ত হওয়ো

সভায়, সভার আদয়াজদন, বা কয়মটিদে স াগোন করদে আসুন!

আপনার কয়মউয়নটিদে য়কভাদব সম্পৃক্ত হওয়া ায়

সকল বায়সন্দার সম্পৃক্ত হওয়ার সুদ াগ রদয়দি। সকান য়বেয় আদি য়ক া আপনার কাদি গুরুত্বপূেব?
একটি সভায়, সভার আদয়াজদন, বা কয়মটিদে স াগোন করদে আসুন।
Resident and Community Services (সরয়সদিন্ট অযাে কয়মউয়নটি সায়ভব দসস ) একটি সম্পূেব য়বভাগ া বায়সন্দাদের
জনয সহায়ো, কমবসয়ূ চ, সুদ াগ এবং অনুষ্ঠানসমূহ প্রোন করার জনয য়নদবয়েে। এিাড়াও, এই য়বভাদগর কমীরা Toronto
Community Housing-এর সকল কয়মউয়নটিদে বায়সন্দাদের সম্পৃক্তোদক সহায়ো কদর।

সভা
যবোর্ি এবং যবোর্ি তমটির সভো
Toronto Community Housing-এর সবাদিবর পয়রচালকমেলীদে ভাড়াটিয়াদের জনয েুইটি পে আদি। আগ্রহী বায়সন্দারা
আদবেন করদে পাদরন এবং প্রয়ে চার বিদর এই পে পূরে করার জনয বায়সন্দাদের দ্বারা য়নববায়চে হদে পাদর। সবািব এবং
সবািব কয়মটির সভাগুদলা সাধারদের জনয উন্মুক্ত।
আমাদের ওদয়বসাইট www.torontohousing.ca-এ সময়সূয়চ সপাস্ট্ করা হয়।
সাধারে সভার আদলাচয য়বেয়সূয়চ সম্পদকব য়লয়খে বা সমৌয়খক য়ববৃয়ে জেয়র করদে 416-981-4232 (সবাদিবর সভার জনয)
বা (সবািব কয়মটির সভার জনয) 416-981-4194 নম্বদর সফান করুন।
তমউতনটির সভো
কমীদের দ্বারা Toronto Community Housing-এর বযবসা সম্পদকব আলাপ-আদলাচনা করদে অনুয়ষ্ঠে সভা আপনার
কয়মউয়নটিদে সংগঠিে করা স দে পাদর। এিাড়াও, বায়সন্দাদের জনয বায়সন্দা দ্বারা স্থানীয় য়বেয়গুদলা য়নদয় আদলাচনা
করার জনয োদের আদয়াজন করা স দে পাদর।

সংবাে য়বজ্ঞয়ির সবািব
অয়ধকাংশ Toronto Community Housing-এর ভবনগুদলাদে একা বা একায়ধক বায়সন্দাদের জনয সংবাে ও েথ্য সহ
সংবাে য়বজ্ঞয়ি সবািব আদি। আপনার কয়মউয়নটির কমবকাে সম্পদকব জানদে য়নয়য়মে আপনার ভবদনর সংবাে য়বজ্ঞয়ি
সবািব সেখুন।
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আমাদের ওদয়বসাইট
Toronto Community Housing-এর ওদয়বসাইট www.torontohousing.ca–এ বায়সন্দাদের জনয সংবাে ও েথ্য
আদি। এিাড়াও, আপয়ন নীয়ে, ফরম ও স্থানীয় কমবকাে সম্পদকব হালনাগাে েথ্য সপদে পাদরন।

কার সদঙ্গ স াগাদ াগ করদে হদব
সম্পৃি হতি েোন?
আপনার কয়মউয়নটিদে সম্পৃক্ত হদে চাইদল, Community Services Coordinator-এর সাদথ্ সংদ াগ স্থাপন করুন।
কমীর সাদথ্ স াগ সেওয়ার জনয আমাদের Operating Unit বা Property Management office-এ সেখা করুন বা
Client Care Centre-এ সফান করুন স আপনাদক সম্পৃক্তোর বযাপাদর সহায়ো করদে পারদব।
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পয়রদেবা ও সহোয়িোসমূহ
আপয়ন Toronto Community Housing-এর পয়রদেবাগুদলা য়েদন ২৪ ঘণ্টা, বিদর প্রয়েয়েন 416981-5500TTY নম্বতর বা help@torontohousing.ca-এ সফান বা স াগাদ াগ কদর সপদে
পাদরন।
তনতের তবেয়গুতলোর বযোিোতর Client Care Centre-এ যেোন
িোতরন:
•
•
•
•
•

রতি বো ইতমইল িোঠোতি

জেনয়ন্দন সমরামে সংক্রান্ত অনুদরাধ
বায়ড় ভাড়া বা বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপত্র সম্পদকব প্রে
অনয ইউয়নদট স্থানান্তর করার জনয অনুদরাধ
আপনার বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপদত্র য়কভাদব কাউদক স াগ বা অপসারে করা ায়, বা আপনার সভাগেখল স্বদত্বর স
সকান য়কিু সম্পদকব
আপনার জরুরী সমরামদের জনয সহায়োর প্রদয়াজন হদল, সবসময় সফান করুন, ইদমইল পাঠাদবন না। ১৭০টি
ভাোয় ভাোন্তর পাওয়া ায়।

একটি TTY (যটক্সট যটতলতেোন) ন্ত্র বয়ধর, শ্রবে, বা বাক প্রয়েবন্ধীদের সটয়লদফান বযবহার করার জনয সহায়ো কদর।
এই সহায়য়কায়, TTY নম্বরগুদলা স খাদনই পাওয়া ায় সসখাদনই োদের োয়লকাভু ক্ত করা হয়।

Toronto Community Housing-এর Community Safety Unit:
416-921-2323 নম্বতর যেোন রুন
• য়নরাপত্তা য়বেয়গুদলা সম্পদকব
• Toronto Community Housing-এর পায়কব ং লঙ্ঘন সম্পদকব অবয়হে করদে।
গুরুত্বিূণি: Community Safety Unit সম্পদকব আরও জানদে ৩২ নম্বর পাোয় সেখুন।

প্রদয়াজনীয় সফান নম্বর

সোমোতজ িতরতেবো (Social services): 211 বা 1-888-340-1001 TTY
আপনার এলাকার সামায়জক পয়রদেবা এবং টরদন্টা কয়মউয়নটি সংস্থাগুদলা সম্পদকব েথ্য জানার জনয সফান করুন।
অপাদরটররা অদনক ভাোয় কথ্া বদল।
নগরীর িতরতেবো (City services): 311 বা 416-338-0889 TTY
City of Toronto কেৃব ক প্রোনকৃ ে নগরীর পয়রদেবাসমূহ সম্পদকব েথ্য জানার জনয সফান করুন। অপাদরটররা অদনক
ভাোয় কথ্া বদল।
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Toronto Public Health (টরতন্টো িোবতল যহলে): 311 বা 416-392-0658 TTY
আপনার সটয়লদফান-মাধযদম কথ্াবােব া, স্বাস্থয সম্পয়কব ে সগাপনীয় েথ্য ও পরামশব, বা জন স্বাস্থয কমবসয়ূ চগুদলা স মন
খােযপ্রয়ক্রয়াকারদকর জনয প্রয়শক্ষে ও জন্মপূবব গভব াবস্থা-সম্পয়কব ে লাশসমূদহ য়নবন্ধন করাদনর জনয জন স্বাস্থয
সপশাজীবীদের কাদি য়বনামূদলয পাঠাদনা াদব।
Telehealth Ontario (যটতলতহলে অন্টোতরও):
1-866-797-0000 বা 1-866-797-0007 TTY
একজন নাদসবর কাদি সথ্দক সগাপনীয় স্বাস্থয সম্পয়কব ে েথ্য ও পরামশব পাওয়ার জনয সফান করুন।
Municipal Licensing and Standards:
311 বা 416-338-0889 TTY
সম্পয়ত্ত মান (স মন সময়মে বা প্রদয়াজনীয় সমরামে করার বযথ্বো সম্পদকব ) সম্পয়কব ে েদথ্যর জনয বা সববসাধারদের
এলাকায় উপয়বয়ধ লঙ্ঘন বা বযয়ক্তগে বাসস্থান সম্পদকব অয়ভদ াগ করার জনয সফান করুন।
Toronto Ombudsman’s Office (টরতন্টো অমবোর্সমযোন’স অতেস):
416-392-7062 বা 416-392-7100 TTY
আপয়ন অনযানয উপায়গুদলা সচিা করার পর নগর সরকার (এর মদধয রদয়দি এটার সংস্থা, সবািব, কয়মশনসমূহ, ও
Toronto Community Housing) সম্পদকব অয়ভদ াগ করদে সফান করুন।
Landlord and Tenant Board:
416-645-8080 বা 1-800-268-9242 TTY
Residential Tenancies Act সম্পদকব েদথ্যর জনয সফান করুন। এই আইন বায়ড়ওয়ালার এবং অন্টায়রওদে স সকল
ভাড়াটিয়া বায়ড় ভাড়া কদর োদের অয়ধকার ও োয়য়ত্বসমূহ বেবনা কদর।
Community Legal Education Ontario (CLEO) ( তমউতনটি তলগযোল এযোর্ুত ন অন্টোতরও) (তসএলইও):
416-408-4420
য়বনামূদলয আইন-সংক্রান্ত েদথ্যর জনয সফান করুন। CLEO আইনগে পরামশব প্রোন কদর না, য়কন্তু য়লগযাল এযাইি কদর।
Legal Aid Ontario (তলগযোল এযোইর্ অন্টোতরও):
416-979-1446 বা 416-598-8867 TTY
স্বল্পমূদলযর আইন-সংক্রান্ত পয়রদেবার জনয সফান করুন।
Federation of Metro Tenants’ Associations (যের্োতর ন অব যমতট্রো যটনোন্ট’স এযোতসোতসতয় নস) :
416-921-9494
এই অলাভজনক সংগঠনটি সটনান্টদের অয়ধকারসমূহ উন্নে করদে কাজ কদর। ভাড়াটিয়া য়হদসদব আপনার অয়ধকার
সম্পদকব েদথ্যর জনয সফান করুন।
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য়নরাপত্তা-সম্পয়কব ে সফান নম্বর

আপয়ন য়েদন ২৪ ঘণ্টায়, বিদরর প্রয়েয়েন এই নম্বরগুদলাদে সফান করদে পাদরন।
____________________________________________________________________________________
গুরুত্বপূেব: এই নম্বরগুদলা হাদের য়নকদট রাখুন োূ্হদল আপনার খন সহায়োর প্রদয়াজন হদব আপয়ন সহায়ো পাদবন।
____________________________________________________________________________________
Emergency services: 911 (জরুরী িতরতেবোসমূহ: 911)
TTY এবং যটক্সট (TTY and text) িোওয়ো েোয়।

উত্তর না পাওয়া প বন্ত সস্পইসবার অযানাউিার কী টিপুন। জরুরী অবস্থায় সবসময় এই নম্বদর সফান করুন। Toronto
Police Service, Toronto Fire Services এবং Toronto Paramedic Services-এর (টরদন্টা পযারাদময়িক সায়ভব দসস)
সাদথ্ সংদ াগ স্থাপন করদে এই নম্বদর সফান করুন।
Toronto Police Service Central Dispatch (টরতন্টো িুতল সোতভিতসস যসন্ট্রোল তর্সিযোে):
416-808-2222 বা 416-467-0493 TTY
অ-জরুরী অবস্থার সময় এই নম্বদর সফান করুন। Toronto Police Service সারা শহদর য়বভাদগ য়বভক্ত হদয় কাজ কদর।
। আপয়ন সকান য়বভাদগর য়নকদট বাস কদরন এবং োদের সাদথ্ স াগাদ াদগর েথ্য জানদে,
www.torontopolice.on.ca/divisions-এ সেখুন।
Crime Stoppers (ক্রোইম স্টিোরস):
416-808-8477 বা 1-800-222-8477
আপনার পুয়লদশর সাদথ্ ভাগাভায়গ করার জনয অপরাধ সম্পদকব েথ্য থ্াকদল, এই নম্বদর সফান করুন।
আপনার নাম প্রোন করার প্রদয়াজন নাই।
Victim Services (তভতিম সোতভিতসস): 416-808-7066
অপরাদধর য়শকারদের সম্পদকব অয়বলদম্ব সহায়োর জনয এই নম্বদর সফান করুন।
Ministry of the Attorney General (তমতনতি অব এযোটনী যজনোতরল)
Victim Support Line (তভতিম সোতিোটি লোইন): 416-314-2447
(সিাদহ সাে য়েন, সকাল ৮টা সথ্দক রাে ১০টা প বন্ত)
অপরাদধর য়শকারদের কমবস্থদল অয়বলদম্ব পয়রদেবার জনয সফান করুন। পয়রদেবাগুদলা বহু ভাোয় পাওয়া ায়।
Assaulted Women’s Help Line (এযোসতের্ উইতমন’স যহলি লোইন):
416-863-0511 বা 1-866-863-7868 TTY
লায়িে নারীদের সহায়ো করার জনয এই নম্বদর সফান করুন। ইংদরজী ও ফরাসী ভাোয় সহায়ো পাওয়া ায়।
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সঙ্কদটর সময় সহায়ো
আপয়ন বা আপনার পয়রয়চে সকান বযয়ক্তর মানয়সক স্বাস্থয বা আসয়ক্ত সংক্রান্ত সমসযা সমাধান
করদে সহায়োর প্রদয়াজন হদল, আপয়ন এই নম্বরগুদলাদে সফান করদে পাদরন। আপনার এলাকার
আরও পয়রদেবাগুদলা সম্পদকব জানদে 211 নম্বদর সফান।
Toronto Distress Centres (টরতন্টো তর্তিস যসন্টোরস): 416-408-4357 TTY
আদবগ-সংক্রান্ত, সঙ্কদটর সময় হস্তদক্ষপ এবং আত্মহেযা প্রয়েদরাদধ সহায়ো প্রোন কদর।
Gerstein Centre (গোরস্টোইন যসন্টোর): 416-929-5200
City of Toronto-এ বাস করা মানয়সক স্বাস্থয সংক্রান্ত সমসযার সন্মুখীন প্রািবয়স্ক বযয়ক্তদের সঙ্কদটর সময় হস্তদক্ষপ প্রোন
কদর।
St. Elizabeth Health Care (যসন্ট এতলজোতবে যহলে য য়োর): 416-498-8600
(টরদন্টার জনয সকন্দ্রীয় কা বালয়) 416-498-0043
(নথ্ব ইয়কব ও ইদটায়বদকা’র জনয ২৪ ঘণ্টায়, সিাদহ সাে য়েন)
সঙ্কদটর সময় ভ্রামযমাে সহায়ো, পয়রবাদরর সেসযদের জনয সহায়ো, অনযানয উদেখদ াগয ও সসবা প্রোনকারীদের
সহায়ো প্রোন কদর।
Community Care Access Centres (CCACs) ( তমউতনটি য য়োর অযো তসস যসন্টোরস) (তসতসএতসএস):
416-314-5518 বা 1-888-470-2222 TTY
কা বালদয়র সময়: সকাল ৮:৩০টা সথ্দক য়বকাল ৫:০০টা প বন্ত। অগ্রজদের জনয সসবা সম্পদকব েদথ্যর জনয স াগাদ াদগর
প্রথ্ম স্থান হল CCCAs এবং আপনার এলাকায় য়ক ধরদনর সসবা পাওয়া ায় সস সম্পদকব েথ্য প্রোন করদে পাদর।
Telecare Distress Centres of Canada: (যটতলত য়োর তর্তিস যসন্টোরস অব োনোর্ো): 416-920-0497
মযাোয়রন ও কযাদন্টায়নজ ভাোয় মানয়সক স্বাস্থয সংক্রান্ত ন্ত্রোয় কিদভাগ করা বযয়ক্তদের সহায়ো প্রোন কদর।
Progress Place Warm Line (যপ্রোতগ্রস যেইস ওয়োমি লোইন): 416-960-9276
(রাে ৮টা সথ্দক মধযরাে প বন্ত)
মানয়সক অসুস্থো সম্পন্ন বসবাসকারী বযয়ক্তদের জনয সমকক্ষ-সহায়ো পিয়ে প্রোন কদর।
Scarborough Hospital Regional (স্কযোরবতরো হসতিটোল তরতজওনযোল):
Mobile Crisis Team (সঙ্কতটর সময় ভ্রোমযমোণ েল): 416-495-2891
১৬ বির বা োর সবশী বয়সীদের মানয়সক স্বাস্থয সম্পয়কব ে সঙ্কদটর সময় হস্তদক্ষপ পরামশব প্রোন কদর। ঈস্ট্ ইয়বক ও
স্কযারবদরা এলাকায় সসবা প্রোন কদর।
Youthdale Treatment Centres (ইয়েতর্ইল তট্রটতমন্ট যসন্টোরস): 416-368-4896
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য়শশু ও ব
ু (১৬ বির বয়স প বন্ত) এবং োদের পয়রবাদরর জনয মানয়সক স্বাস্থয-সংক্রান্ত পয়রদেবা প্রোন কসর।
Kids Help Phone (ত র্স যহল্প লোইন): 1-800-668-6868
২০ বির বা োর কম বয়সীদের জনয পরামশব প্রোন কদর।
Children’s Aid Society of Toronto (তেতেন এইর্স যসোসোইটি অব টরতন্টো): 416-924-4646
TTY: নম্বতর যেোন রুন, িোরির 416-924-4646 নম্বতর যেোন রুন।

য়শশু য়নপীড়ন ও অবদহলা প্রয়েদরাধ করদে মূলযায়ন, সঙ্কদটর সময় হস্তদক্ষপ, পরামশব, এবং পয়রদেবা প্রোন কদর।
Toronto Withdrawal Management System (টরতন্টো উইেতরোয়োল মযোতনজতমন্ট তসতস্টম): 1-866-3669513
City of Toronto-এ ১৬ বির বা োর সবশী স সকান বয়সীদের ারা য়চয়কৎসা-সংক্রান্ত পরীক্ষা-য়নরীক্ষা িাড়া মােকদ্রবয
প্রেযাহার বযবস্থাপনা পয়রদেবা খুজ
োঁ দি োদের সহায়ো করদে প্রোন করা হয়।
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ুবদের জনয েথ্য
Toronto Community Housing-এ বসবাসরে েশজন বায়সন্দার মদধয প্রায় চারজন হদে ২৫
বির বয়দসর য়নদচ। আমাদের কয়মউয়নটির ুবদের অথ্বচনয়েক ও সামায়জক সুদ াগসমূদহর
কয়েপয় সক্ষদত্রর সাদথ্ সংদ াগ স্থাপন কদর সেওয়ার জনয আমরা অংশীোরদের সাদথ্ কাজ কয়র
স মন ক্রীড়া, য়শল্পকলা এবং য়শক্ষা।
অনলাইদন www.torontohousing.ca-এ বা স্থানীয় য়নদয়াগ কমীর সাদথ্ কথ্া বলার মাধযদম আরও জানুন।

তনতে েুবতের জনয ত ছু দ্রুি সহোয়িো সম্পত ি িেয যেওয়ো হল:
211 www.toronto.ca/youth বা 211 নম্বতর যেোন রুন
Youth Development Unit ( ুব উন্নয়ন ইউয়নট):
নগরীর য়নদয়াগ কমবসয়ূ চ, সস্বোদসবকদের জনয সুদ াগ এবং আরও অদনক।
www.211toronto.ca/topic/youth বা 211 নম্বতর যেোন রুন
১২ সথ্দক ২৯ বির বয়দসর বযয়ক্তদের জনয কয়মউয়নটি পয়রদেবাসমূদহর োয়লকা।
www.torontopaye.ca বা 416-397-5627 নম্বতর যেোন রুন
টরদন্টার অগ্রায়ধকার-য়ভয়ত্তক এলাকাগুদলাদে ব
ু দের জনয Partnership to Advance Youth Employment
(পাটবনারশীপ টু এযািভাি ইউথ্ এমপ্লয়দমন্ট)
www.woodgreen.org বা 416-645-6000 নম্বতর যেোন রুন
Woodgreen Community Services (উিগ্রীন কয়মউয়নটি সায়ভব দসস):
য়বনামূদলযর ব
ু দের কমবসয়ূ চসমূহ মজাোর সামায়জক প্রদমােভ্রমে, বায়ড়র কাদজ সহায়ো, এবং ব
ু দের ারা কানািায়
নেু ন এবং কাজ খুজ
োঁ দি োদের সহদ ায়গো প্রোন কদর।

অগ্রজদের জনয েথ্য
Toronto Community Housing-এ বসবাসরে চারজন বায়সন্দার মদধয প্রায় একজন হদে ৫৯
বির এবং োর সবশী বয়দসর। আমরা প্রয়েটি কয়মউয়নটিদে অগ্রজদের জনয য়নরাপে, স্বাস্থযকর
পয়রদবশ প্রোন করদে কাজ কয়র। আপনার স্থানীয় অয়ভগমন ও সহায়ো কমীর সাদথ্ কথ্া বলার
মাধযদম আরও জানুন।
তনতে অগ্রজতের জনয ত ছু দ্রুি সহোয়িো সম্পত ি িেয যেওয়ো হল:
211 www.toronto.ca/seniors বা 211 নম্বতর যেোন রুন
Toronto Seniors Portal (টরদন্টা য়সয়নয়র সপাটবাল): আবাসন, আয়থ্বক সম্পে,স্বাস্থয পয়রদেবা এবং আরও অদনক।
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www.rev.gov.on.ca/en/credit/gains বা 1-800-267-8097 নম্বতর Service Ontario-য (সোতভিস অন্টোতরও)
যেোন রুন
Guaranteed Annual Income System (গযারায়ন্টি এযানুয়যাল ইনকাম য়সদস্ট্ম): মায়সক সুয়বধা প্রোন করার মাধযদম
স াগযোসম্পন্ন অন্টায়রও-এর অগ্রজদের জনয একটি য়নয়িে সববয়নম্ন আয় সুয়নয়িে কদর।
www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp বা 1-800-267-8097 নম্বতর Service Ontario-য
যেোন রুন
Ontario Disability Support Program: াদের ৬৫ বির বা োর সবশী বয়স ারা Old Age Security-এর জনয স াগয
নয় এবং াদের আয়থ্বক প্রদয়াজন রদয়দি োরা অন্টায়রও য়িসএযায়বয়লটি সাদপাটব সপ্রাগ্রাম-এর জনয স াগযো অজবন করদে
পাদরন।
www.servicecanada.gc.ca বা 1-800-622-6232 নম্বতর Service Canada-য (সোতভিস োনোর্ো) যেোন রুন
Guaranteed Income Supplement (গযারায়ন্টি ইনকাম সাপয়প্লদমন্ট): য়নম্ন-আদয়র অগ্রজ ারা Old Age Security
পাদেন োদের জনয অয়েয়রক্ত মায়সক সুয়বধা
Old Age Security।
Old Age Security: ৬৫ বির বা োর সবশী বয়সী অগ্রজ ারা কানািায় ১০ বিদরর সবশী বাস করদি োদের জনয
মায়সক সুয়বধা
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আপনার স্থানীয় পয়রদেবাসমূহ
আপয়ন আপনার এলাকার স সকল পয়রদেবার উপর আস্থা রাদখন য়নদচর খায়ল স্থানটি োদের
নম্বরগুদলা সলখার জনয বযবহার করুন।
উোহরেস্বরূপ, আপয়ন য়নকটবেী কয়মউয়নটি স্বাস্থয সকন্দ্রর, ওয়াক-ইন-য়লয়নক, আইন-সংক্রান্ত য়লয়নক, ফু ি বযাংক, ইেযায়ে
অন্তভুব ক্ত করদে পাদরন। আপনার প্রদয়াজনীয় পয়রদেবা সম্পদকব েথ্য জানদে 211 বা 311 নম্বদর সফান করুন।
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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শব্দদকাে ও িতরত ষ্ট
শব্দদকাদের পয়রভাো
উতেে
বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপত্র বা Residential Tenancies Act অনুসাদর আইনগে বাধযবাধকো পালন না করার কারদে খন
একজন ভাড়াটিয়া ও োর পয়রবারদক আইনী উপাদয় বাসস্থান সথ্দক সবর কদর সেওয়া হয়।
েব
চায়বর ফবও বলা হয়। ফবগুদলা অদনক Toronto Community Housing-এর ভবদনর প্রধান েরজা খুলদে বযবহার করা
হয়। এটা একটা সিাট বস্তু, সাধারেে প্লায়িক বা ধােু য়েদয় জেয়র, খন আপয়ন েরজার কাদি পযািটি নাড়ান েখন এটা
েরজার োলা খুদল সেয়।।
িতরবোর
আপনার বাসস্থাদন বাস করা সকল মানুে। আপনার বাসস্থাদন কারা বাস করদি োদের প্রদেযদকর সম্পদকব আপনার

বায়ড়ওয়ালাদক অবশযই বলদে হদব। বায়ড়ওয়ালার আপনার পয়রবাদর কাউদক স াগ ও অপসারে করার য়নয়ম আদি।
Housing Services Act, 2011 (HSA)
এটা অন্টায়রওদে আদয়র-সাদথ্-সামঞ্জসযপূেব-বায়ড়-ভাড়া (RGI) সম্পয়কব ে আবাসন আইন য়নয়ন্ত্রে কদর। এটা Social
Housing Reform Act, 2000 (সসাশযাল হাউয়জং য়রদফামব অযাক্ট, ২০০০)-সক প্রয়েস্থাপন কদরদি।
প্রিোরণো
আয়থ্বক বা অনয সুয়বধা প্রোন করার জনয কাউদক য়নয়ন্ত্রে করার উদেদশয প্রোরোকারী বযয়ক্ত য়নদজর স্বাদথ্ব প্রোরো
(উোহরেস্বরূপ, য়মথ্যাবায়েো, িলচােু রী) কদর।
বোতিওয়োলো
এই সহায়য়কায়, Toronto Community Housing হল বায়ড়ওয়ালা।
বোতি ভোিোর েু তিিত্র
একজন বায়ড়ওয়ালা এবং এক বা একায়ধক ভাড়াটিয়ার মধযকার একটি চু য়ক্ত। আপয়ন সকান বাসস্থানটি বায়ড়ওয়ালার কাি
সথ্দক ভাড়া করদিন এটা আপনাদক জায়নদয় সেয়, এবং বায়ড়ওয়ালা ও ভাড়াটিয়ার অয়ধকার ও োয়য়ত্বসমূহ য়নধবারে কদর।
আপয়ন একজন ভাড়াটিয়া হদল, আপনাদক Toronto Community Housing-এর কমীর সাদথ্ সাক্ষাৎ করদে হদব এবং
একটি বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপত্র স্বাক্ষর করদে হদব। খন আপয়ন সভাগেখল স্বত্ব শুরু করদিন েখন বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপদত্রর
একটি কয়প আপনাদক প্রোন করা হদয়দি।
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Residential Tenancies Act (RTA)
এই আইন বায়ড়ওয়ালা ও ভাড়াটিয়া ারা আবায়সক সম্পয়ত্ত ভাড়া কদর োদের অয়ধকার ও োয়য়ত্বসমূহ য়নধবারে কদর।
অনয বযতিত ভোিো যেওয়ো (Sublet)
অনয বযয়ক্তদক ভাড়া সেওয়া বা সাবদলট হল খন একজন ভাড়াটিয়া বায়ড় সথ্দক চদল াদব এবং অনয আদরকজনদক
োদের বাসস্থাদন থ্াকদে সেদব। আপনার বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপত্র আপনার বাসস্থান অনয বযয়ক্তদক ভাড়া সেওয়ার অনুময়ে
প্রোন কদর না।
ভোিোটিয়ো
স বযয়ক্ত একটি বাসস্থাদনর জনয ভাড়ার চু য়ক্তপদত্র স্বাক্ষর কদরদি এবং বাসস্থাদন বাস করদে থ্াদক। (এটা একেল সলাক ও
হদে পাদর।) আপনার বাসস্থাদন এমন সকউ বাস করদে পাদর ারা আপনার পয়রবাদরর অংশ য়কন্তু ভাড়াটিয়া নয়।
উোহরেস্বরূপ, ১৬ বির বয়দসর য়নদচ য়শশুরা ভাড়াটিয়া নয় কারে োরা আইনগেভাদব বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপদত্র স্বাক্ষর
করদে পারদব না।
যভোগেখল স্বত্ব
বায়ড়ওয়ালা ও ভাড়াটিয়ার মধযকার একটি চলমান সম্পকব (বা ভাড়াটিয়াগে, একায়ধক বযয়ক্ত বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপদত্র
স্বাক্ষর করদল)। একটি সভাগেখল স্বত্ব বায়ড় ভাড়ার চু য়ক্তপত্র, Residential Tenancies Act এবং আপনার সভাগেখল স্বত্ব
ভেুব য়কপ্রাি হদল, Housing Services Act দ্বারা য়নয়য়ন্ত্রে হয়।
বোসস্থোন
এই সহায়য়কায়, একটি বাসস্থান হল স বায়ড়টি আপয়ন Toronto Community Housing-এর (অযাপাটবদমন্ট, টাউনহাউজ,
বায়ড়, ইেযায়ে স টাই সহাক) কাি সথ্দক ভাড়া করদিন।

পয়রয়শি ১
অতি তনরোিিো-সংক্রোন্ি িরোম ি
আিনোর রোন্নোঘর তনরোিে রোখুন।
•

আপনার চু লা পয়রষ্কার রাখুন এবং রান্না করার সময় কক্ষ সিদড় চদল াদবন না।

•
•

পাদত্রর হােলগুদলা য়ভেদরর য়েদক ঘুয়রদয় য়েন াদে আপয়ন ধাক্কা না খান এবং য়শশুরা এগুদলা ধরদে না পাদর
রান্নার গন্ধ েূর করার জনয জানালা খুদল য়েন। আপনার অযাপাটবদমদন্টর েরজা খুলদবন না। এটা সধাোঁয়া হলঘদর য়নদয়
াদব এবং ভবদনর অয়গ্ন সদঙ্কে ঘণ্টা বযবস্থাদক চালু কদর সেদব।

•

আগুন লাগদল, জানালা খুলদবন না বা েরজা খুোঁটি বা য়কিু য়েদয় সঠকা য়েদয় খুদল রাখদবন না। আপয়ন আগুন সনভাদে
অপারগ হদল, অয়বলদম্ব আপনার বায়ড় েযাগ করুন, য়নকটবেী অয়গ্ন সদঙ্কে ঘণ্টা সটদন য়েন এবং 911 নম্বদর সফান
করুন।

•

রান্না করার সময় আপনার সধাোঁয়া সদঙ্কে ঘণ্টা বাজা শুরু হদল, “য়নস্তব্ধ (hush)” করার সবাোদম চাপ য়েন।
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সধাোঁয়া পয়রষ্কার হদয় সগদল এটা শান্ত হদয় াদব।
•

কখনও সধাোঁয়া সদঙ্কে ঘণ্টা সংদ াগ য়বয়েন্ন করদবন না।

অতিেোহয িেোেি গুতলোর যক্ষতত্র সি ি েোকুন।
•

লাইটার ও য়েয়াশলাই য়নরাপে স্থাদন রাখুন।

•

কক্ষ সিদড় চদল াবার সময় জ্বলন্ত সমামবায়ে সফদল সরদখ াদবন না।

•

অয়গ্নোহয পোথ্ব স মন রঙ, এযাদমায়নয়া, বা সেল আবজবনা সফলার সরু ঢালু নদল য়নদক্ষপ করদবন না।

•

আপনার েত্ত্বাবধায়কদক অয়গ্নোহয পোথ্বগুদলা য়কভাদব য়নরাপদে য়নদক্ষপ করদে পাদরন য়জজ্ঞাসা করুন।

ধূমিোন

রোর সময় সি ি েোকুন।

•

সবসময় িাইোনী বযবহার করুন।

•

কক্ষ সিদড় চদল াবার সময় জ্বলন্ত য়সগাদরট সফদল সরদখ াদবন না।

•

য়বিানায় ধূমপান করদবন না।

•

কখনও য়সগাদরদটর সগাোঁড়া ঝু লবারান্দা সথ্দক য়নদক্ষপ করদবন না (১৮ নম্বর পাোয় আরও পড়ুন)।

জবেুযতি
•

আউটতলটগুতলো অিযতধ

যবোঝোই

রতবন নো।

বয়ধবে োর বা য়বেুযৎ েে বযবহার কদর অদনকগুদলা ইদলদরায়নক্স সামগ্রী বা ন্ত্রপায়ে একটি প্লাদগর মদধয লাগাদনায়
আগুদনর ঝুোঁ য়ক রদয়দি। স গুদলা আপয়ন বযবহার করদিন না সসগুদলা য়বয়েন্ন কদর য়েদয় আপনার প্রদয়াজনীয়গুদলার
জনয জায়গা কদর য়েন।

•

CSA-অনুদমায়েে জবেুযয়েক ন্ত্রপায়ে বযবহার করুন।

অতিতরি অতগোছোতলো অবস্থো আগুতনর ঝোঁু ত
•

সৃতষ্ট

তর।

আপনার বায়ড় পয়রষ্কার ও সগািাদলা রাখুন। আপয়ন বা আপনার পয়রয়চে কাদরা অদগািাদলা অবস্থা য়নয়ন্ত্রে করদে
সহায়োর প্রদয়াজন হদল, Client Care Centre-এ 416-981-5500 নম্বতর সফান করুন। আমরা আপনার
প্রদয়াজনীয় সাহা য প্রোন করব। আপনার া সাহাূ্ য প্রদয়াজন আমরা আপনাদক ো পাইদয় সেব।

হলঘতর যেতল েোওয়ো তজতনসিতত্র ঝোঁু ত
•

রতয়তছ।

. সফদল সেওয়ার জনয আপনার আসবাবপত্র বা অনযানয য়জয়নসপত্র থ্াকদল, এগুদলা কখনও হলঘদর সফদল াদবন না।
আপয়ন য়কভাদব ও সকাথ্ায় বড় য়জয়নসপত্র সফলদে পারদবন জানদে হদল 416-981-5500 নম্বদর সফান করুন।

জরুরী বযোগটি জিতর রুন
• জরুরী পয়রয়স্থয়েদে আপনার স সকল গুরুত্বপূেব েথ্য প্রদয়াজন হদে পাদর সসগুদলা একটি জরুরী বযাদগ থ্াকদে হদব।
•

স সকান বযাগ বযবহার করুন। এই বযাগটি আপনার সামদনর েরজার কাদি রাখুন। জরুরী অবস্থায় আপনাদক
দ্রুেভাদব বায়ড় িাড়দে হদল, এই বযাগটি আোঁকদড় ধরুন।
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জরুরী বযোগ জিতর

রতি আিনোর ত

ত

প্রতয়োজন

স াগাদ াদগর জনয গুরুত্বপূেব সটয়লদফান নম্বরসহ:
• আপনার অয়ভভাবক বা জরুরী অবস্থায় স াগাদ াদগর ঠিকানা
• পয়রবার ও বন্ধু-বান্ধব
• য়বদশে সসবা প্রোনকারী বা সহায়োকারী কমী
• য়চয়কৎসদকর কা বালয়
• ফামবায়সস্ট্/ঔেধালয়
• বীমা সকাম্পানীর েথ্য
অনযানয গুরুত্বপূেব য়জয়নসপত্র:
• অয়েয়রক্ত একটি চায়বর সগািা
• বযাংদকর বইদয়র কয়প ও য়কিু নগে অথ্ব
• অয়েয়রক্ত চশমা, কনটাক্ট সলনস, এবং/অথ্বা শ্রবে দন্ত্রর বযাটারী
• পয়রবেব ন করার জনয অন্তববাস
• প্রসাধনসামগ্রী
• একটি জদলর সবােল
• একটি কম্বল
• সপাো প্রােীদের খাবার ও ঔেধ (য়নয়য়মে প্রদয়াজন হদল) এবং আপনার সপাো প্রােীর ইনদজকশন/টিকাোদনর
ফদটাকয়প
এিাড়াও, আপনার জরুরী বযাদগর মদধয য়নদচর য়জয়নসপত্রগুদলা থ্াকদে হদব:
• আপনার িয়ব-সম্বয়লে পয়রচয়পদত্রর একটি কয়প
• এক সিাদহর উপদ াগী সপ্রসয়ক্রপশদনর ঔেধপত্র, য়চয়কৎসার সরঞ্জাম এবং য়বদশে সরঞ্জাম।
•
•
•
•

আপনার য়বদশে চায়হো বা অক্ষমো সম্পদকব য়বদশে য়নদেব শসহ একটি েথ্য পত্র
আপনার য়নয়য়ন্ত্রে খাবাদরর চায়হো পূরে করার খাবারগুদলা
আপনার এলায়জব সম্পদকব েথ্য
আপনার হাসপাোল কাদিবর কয়প

আপনার য়বদশে চায়হো, একজন সহায়োকারী বযয়ক্ত, বা জীবদন সবোঁদচ থ্াকার জনয সমৌয়লক সরঞ্জামায়ে থ্াকদল:
• Toronto Community Housing-সক জায়নদয় য়েন এবং জরুরী অবস্থা হদল, কাউদক য়েদয় আপনার সখাোঁজখবর
সনওয়ার জনয আগাম বদন্দাবস্ত করুন।
•

একটি MedicAlert (সময়িকএযালাটব) বালা পড়ুন বা শনাক্তকরে কািবটি বহন করুন।

•

সজাদর শব্দ কদর এমন একটি বযয়ক্তগে সদঙ্কে ন্ত্র বহন করুন, াদে প্রদয়াজন হদল আপয়ন সাহাদ যর জনয কাউদক
ইয়ঙ্গে করদে পাদরন।

•

আপনার সরঞ্জাদমর গাদয় সলদবল লাগান এবং এদের য়কভাদব বযবহার ও নাড়াচাড়া করদে হদব োর য়নদেব শাবলী
সং ুক্ত করুন।

প্রস্তুে থ্াকুন:
• আপনার জরুরী অবস্থায় স াগাদ াগ করার োয়লকায় আর সক সক থ্াকদব?
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•

জরুরী অবস্থায় আর য়ক য়ক প্রদয়াজন হদে পাদর?

জরুরী অবস্থার জনয য়কভাদব প্রস্তুয়ে য়নদে হদব সস সম্পদকব আরও জানদে হদল:
City of Toronto-এর Emergency Management-এর (অয়ফস অব ইমারদজয়ি মযাদনজদমন্ট)
www.toronto.ca/oem বা Emergency Management Ontario-এর (ইমারদজয়ি মযাদনজদমন্ট অন্টায়রও)
ওদয়বসাইটwww.emergencymanagementontario.ca-এ সেখুন।

পয়রয়শি ২
আিতন Toronto Community Housing-য
তি (এযোনোতজি) ও জল

ম বযবহোর

সবুজ রোখতি সহোয়িো

রুন, এবং বজিযিেোেি হ্রোস

রতি িোতরন

রুন।

আমরা শয়ক্ত ও জল সিদয় সহায়ো করদে আমাদের সম্পয়ত্তদে পয়রবেব ন করয়ি।

ইউটিয়লটিদসর জনয কম অথ্ব বযয় করার মাদন ভবদনর রক্ষোদবক্ষদের জনয সবশী অথ্ব।
আপয়ন আপনার ভাগটি করদে পাদরন:
• চদল াবার সময় বায়েগুদলা বন্ধ কদর য়েন।
•

স্নাদনর সময় সংয়ক্ষি করুন।

•

োোঁে মাজার সময় জল সিদড় রাখদবন না।

•

লয়ি করার সময় ঠাো জল বযবহার করুন।

•

ঝু লবারান্দায় কাপড় শুকাবার সময়শন বযবহার করার পয়রবদেব কাপড় শুকাদনার জনয কাপড় শুকাবার আলনা
(কাপড় শুকাবার েয়ড় নয়) বযবহার করুন।

•

শীেকাদল জানালা বন্ধ রাখুন। শীেকাদল খুব গরম হদল, সম্ভব হদল, োপ য়নয়ন্ত্রেকারী ন্ত্রটি কয়মদয় য়েন বা আপনার
েত্ত্বাবধায়দকর সাদথ্ কথ্া বলুন।

•

ঠাো সবশী হদল, শীেকাদল আপনার চু লাদক গরম করার জনয বযবহার করদবন না। এটা অয়নরাপে। আপনার
েত্ত্বাবধায়দকর সাদথ্ কথ্া বলুন স ন আমরা সমসযা খুোঁজদে পায়র এবং এটা ঠিক করদে পায়র।

•

য়িদজর েরজা খুদল রাখদবন না, এবং এটার স রকম শীেল থ্াকা উয়চে োর সথ্দক সবশী শীেল রাখদবন না।

•

সঠিকভাদব বন্ধ না হওয়া য়িদ্র ক্ত
ু জদলর কল ও জানালাগুদলা সম্পদকব আমাদের জানান।

•

ইদলদরায়নক্স সামগ্রী সকনার সময় এযানায়জব স্ট্ার সলদবল লাগাদনা খুজ
োঁ ন
ু । এই সলদবল লাগাদনা ইদলদরায়নক্স সামগ্রী কম
শয়ক্ত বযবহার কদর।

•
•

খন টিয়ভ, সস্ট্য়রও, এবং কয়ম্পউটার বযবহার হদে না, এগুদলা বন্ধ বা সংদ াগ য়বয়েন্ন কদর রাখুন, বা য়বেুযৎ
েে বযবহার করুন াদে আপয়ন একটি সুইচ য়েদয় এগুদলা বন্ধ করদে পাদরন।
ে সবয়শ পাদরন হ্রাস, পুনববযবহার, এবং পুনরায় বযবহার করুন।

আপনার ভবদনর পুনববযবহাদরাপদ াগী বা স সকান য়বেয় সম্পদকব প্রে থ্াকদল, আপনার েত্ত্বাবধায়দকর সাদথ্ কথ্া বলুন
বা Client Care Centre-এসফান করুন।
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