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اطالعات بیشتر
اطالعات بیشتر درباره اخبار ،جلسات ،سیاستها ،فرمها و قالبهای  Toronto Community Housingرا در
www.torontohousing.caبیابید.
جدیدترین نسخههای موارد زیر را خواهید یافت:
•

سیاست دسترسپذیری

•

( Accessible Customer Service Policyسیاست خدمات دسترسپذیر مشتری)

•

فرم ( Consent to Disclose Informationفرم رضایت افشای اطالعات)

•

مدارک مربوط به درخواستهای اسکان

•

)( Eviction Prevention Policy for Non-payment of Rent (Arrearsسیاست جلوگیری از تخلیه برای عدم پرداخت اجاره)
(دیرکرد)

•

( Policy on Evictions for Causeسیاست اخراج علتدار)

•

( Human Rights, Harassment and Fair Access Policyسیاست حقوق بشر ،آزار و اذیت و دسترسی عادالنه)

•

ویدئو و بسته لیزینگ

•

( Tenant Transfer Policyسیاست انتقال مستأجران)

•

( Unit Condition Follow-Up Processفرآیند پیگیری وضعیت واحد)

•

( Visitor and Guest Policyسیاست مهمان و بازدیدکننده)

برای دریافت یک نسخه از هر سیاست ،میتوانید:
 .1آن را آنالین پرینت بگیرید
 .2به ( Operating Unitواحد عملیات) یا ( Property Management officeدفتر مدیریت امالک) مراجعه کنید
 .3با ( Client Care Centreمرکز مراقبت از مشتری) به شماره  416-981-5500تماس بگیرید یا به آدرس
 help@torontohousing.caایمیل بفرستید
این کتاب در زمان انتشار صحیح و دقیق بوده است .اصالحات را به آدرس  help@torontohousing.caارسال کنید.
© دسامبر .Toronto Community Housing 4102
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خوش آمدید
 Toronto Community Housingمتعلق به  City of Torontoبوده و به حدود  00111خانوار در مناطق سراسر شهر
مسکن عرضه میکند .ما تالش میکنیم که مسکن تمیز ،امن ،مقاوم و مقرون به صرفه ارائه دهیم و خدمات و پشتیبانیهای مختلف
را به ساکنان عرضه کنیم .به منظور ایجاد فرصت بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی در جامعهمان و تبدیل تورنتو به جایی بهتر برای
زندگی ،ما با بسیاری از شرکا همکاری میکنیم.
این راهنمای سکونت شما در خانههای  Toronto Community Housingمیباشد .جزئیات مربوط به حقوق و مسئولیتهای
شما به عنوان مستأجر در این راهنما آمده است .همچنین اطالعاتی درباره نحوه تبدیل خانهتان به فضای عالی برای زندگی ارائه
شده است.
از بسیاری از کارکنان و ساکنان و نیز اعضای ( Tenant Communications Workgroupکارگروه ارتباطات مستأجران)
که ایدهها و نظرات خود را جهت مناسب ساختن این راهنما برای شماارائه دادند ،تشکر میکنیم .این راهنما را در دسترس خود
نگه دارید و هر زمان که نیاز به کمک دارید با ما تماس بگیرید.
نکته مهم :این راهنمای مستأجر به این منظور طراحی شده است که منبع سریع اطالعات برای شما باشد .اطالعات مندرج در این
راهنما ممکن است در طول زمان تغییر کند یا تاریخ گذشته شود .اطالعات مندرج در این راهنما نباید به عنوان مشاوره حقوقی
تلقی شود .چنانچه بین مطالب این راهنما و هرگونه قانون کانادا (فدرال ،استانی یا غیره) یا هرگونه رویه ،رهنمود یا سیاست
 Toronto Community Housingتناقضی وجود داشته باشد،مالک سیاست ،رویه یا رهنمود قانونی میباشد .هیچیک از
مطالب این رهنما نباید به عنوان تعهد انجام یا عدم انجام اقدام خاصی توسط  ،Toronto Community Housingپیشنهاد یا
توافق خاصی تلقی شود.

لطفاً در صورت گم شدن راهنمای من ،آن را به آدرس زیر برگردانید:
نام _______________________________________________________________________________
آدرس
_______________________________________________________________________________
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اصطالحات
ضمیمه  – 1توصیههای مربوط به ایمنی در برابر آتش
ضمیمه  - 2سبز نگه داشتن Toronto Community Housing

تیم  Toronto Community Housingما و نحوه خدماترسانی
به شما
 Toronto Community Housingحدود  0011کارمند دارد که به منظور ارائه خدمات و اطالعات
مورد نیاز شما درباره تعمیرات ،اجارهنامه شما ،خدمات محلی و پشتیبانیها و توصیههای ایمنی ،کار
میکنند.
Client Care Centre
میتوانید به صورت شبانهروزی و در  200روز سال ،به  Client Care Centreدسترسی داشته باشید .کارگزاران این مرکز
به تماسها پاسخ داده و در موارد اضطراری ساختمان به شما کمک میکنند .آنها همچنین سؤاالتی که درباره اجارهنامه و
درخواست تعمیر دارید را پاسخ میدهند .با شماره  416-981-5500تماس بگیرید یا با ایمیل help@torontohousing.ca
مکاتبه فرمایید.

سرپرست
سرپرست شما در ساختمان یا مجتمع شما کار میکند .او رسیدگی به تعمیرات روزمره را بر عهده دارد و درخواستهای خدمات
که از طریق تماس با شماره  416-981-5500ارائه شدهاند را تکمیل میکند .سرپرستها از ساعت  0321صبح تا 2321
بعدازظهر کار میکنند.
برای خدمات خارج از این ساعات ،با  Client Care Centreتماس بگیرید.

( Tenant Services Coordinatorهماهنگکننده خدمات مستأجران)
 Tenant Services Coordinatorشما ،مسئولیت اجاره دادن واحدها ،جلسه با ساکنان برای امضای اجارهنامه و محاسبه
اجارهبها را بر عهده دارد .شما میتوانید برای سؤاالتی که درباره اجاره خود یا هر گونه موضوع دیگر مربوط به اجارهنامه خود
دارید با  Tenant Services Coordinatorخود تماس بگیرید.

( Community Services Coordinatorهماهنگکننده خدمات اجتماعی)
 Community Services Coordinatorشما با ساکنان ،رهبران محلی و آژانسها همکاری میکند تا نیازهای اجتماع شما را
شناسایی کرده و از مشارکت ساکنان پشتیبانی نماید .آنها:
• برای دستیابی به اهداف مشترک با شما همکاری میکنند
• برای دستیابی به خدمات ،فرصتها و سایر پشتیبانیهای مورد نیاز خود ،شما و همسایگانتان در شبکه Toronto
 Community Housingبه یکدیگر متصل شدهاید.

( Community Patrol Officersماموران گشت اجتماعی)
 Community Patrol Officersو ( Special Constablesنگهبانان ویژه) و نیز شرکتهای خصوصی ایمنی با Toronto
 Police Serviceهمکاری دارند تا اجتماع ما را امن نگه دارند .این ماموران را میتوانید در اجتماعهای ما ببینید .آنها همچنین
در صورت تماس مستأجران با ( Community Safety Unitواحد ایمنی اجتماعی) به شماره  416-921-2323پاسخگو هستند.
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( Community Safety Advisorsمشاوران ایمنی اجتماعی)
 Community Safety Advisorsمیتوانند منابع داخلی مناسب و نیز آژانسهای خارجی برای کمک به حل و فصل یا رسیدگی
به مالحظات ایمنی در اجتماعات شما را شناسایی نمایند Community Safety Advisors .همچنین به شوراهای ایمنی تحت
مدیریت ساکنان پشتیبانی ارائه میدهند.

( Community Housing Supervisorسرپرست اسکان اجتماعی)
 Community Housing Supervisorsمدیر تیمهایی هستند که در ساختمانهای شما کار میکنند و همچنین هماهنگی تعمیرات
در اجتماع شما را نیز بر عهده دارند .آنها تیم کارکنان ساختمان شما را مدیریت میکنند.

) Operating Unit Managerمدیر واحد عملیاتی(
 Operating Unit Managerمدیریتکننده تیمی است که در ( Operating Unit officeدفتر واحد عملیات) محل شما کار
میکند.

)ًProperty Management Staffکارکنان مدیریت ملک(
 Toronto Community Housingبا چهار خدماتدهنده همکاری دارد که ما را در مدیریت برخی از امالکمان پشتیبانی
میکنند .شرکتهای مدیریت ملک نسبت به عملیات هر روزهای که در ساختمانها انجام میشود کمی متفاوت عمل میکنند .شما
همچنان یک سرپرست در ساختمان خود خواهید داشت .با این وجود ،ساختار دفاتر آنها متفاوت خواهد بود.
شما میتوانید با ( Client Care Centreمرکز مراقبت از مشتری) درباره این موارد تماس بگیرید:
تعمیر جدید مورد نیاز در واحد شما
•
تعمیری که قبل مورد درخواست یا تکمیل قرار گرفته است
•
نحوه ارائه شکایت
•
نامهای که دریافت کردهاید
•
آخرین تماس شما باClient Care Centre
•
حتما شماره ارجاع هر درخواستی که ارائه میدهید را بخواهید.
چنانچه نیاز دارید که درباره لیزینگ ،اجارهبها یا حساب خود با کسی صحبت کنید ،به Property Management office
مراجعه فرمایید.

برای پیگیری درخواست خود ،از شماره ارجاع استفاده نمایید

(

هنگام تماس با  Client Care Centreبه شماره 416-981-5500به منظور درخواست تعمیر یا رسیدن سؤالی درباره اجارهنامه
خود ،کارگزاران ما به شما شماره ارجاعخواهند داد .این شماره ارجاع شماست .برای پیگیری درخواست خود ،از این شماره
استفاده نمایید .هر بار که تماس میگیرید ،حتما شماره ارجاع خود را بخواهید.

سؤاالتی دارم در مورد...

تعمیر
حساب من

نحوه ارائه شکایت
اجارهنامه من

آخرین تماس من

از ما بپرسید.
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نحوه تماس با Toronto Community Housing
امالک  Toronto Community Housingدر قالب واحدهای عملیاتی در سراسر شهر سازماندهی
شدهاند .این باعث هرچه نزدیکتر شدن خدمات به ساکنان میشود.
شما میتوانید از راههای زیر با ما تماس بگیرید:
به صورت حضوری
اگر میخواهید به صورت حضوری با کسی صحبت کنید ،میتوانید با سرپرست ساختمان خود صحبت کنید؛ اما همچنین میتوانید
به  Operating Unitیا ( Property Management Officeکه بعضی ساختمانها دارند) نیز مراجعه فرمایید .به منظور
تسریع خدماترسانی ،برای تعیین وقت مالقات از قبل تماس بگیرید .اگر نمیدانید که  Operating Unitیا Property
 Management Officeشما کجا واقع شده است Client Care Centre ،میتواند شما را در مورد اینکه به کدام دفتر مراجعه
کنید راهنمایی نماید.
به صورت تلفنی
همچنین میتوانید با  Client Care Centreبه صورت شبانهروزی به شماره  416-981-5500تماس بگیرید.
از طریق ایمیل
اگر مورد شما فوری نیست ،با ما از طریق آدرس ایمیل  help@torontohousing.caمکاتبه فرمایید.
ساعات کار دفاتر Operating Unit :و  Property Managementدوشنبهها تا جمعهها از ساعت  03:8صبح تا 03:8
بعدازظهر باز هستند .این دفاتر آخر هفتهها و تعطیالت بسته هستند .اگر این ساعات در مورد Property Management
ًOfficeشما متفاوت باشد ،ساعات مربوطه آن دفتر روی درب آن نصب خواهد گردید.

کارکنان  Operating Unitو  Property Managementشما
اعضای کادر این دفاتر به ساکنان ساختمان شما خدمات ارائه میدهند .شما میتوانید برای اطالعات و نیز
هرآنچه مورد نیازتان است از آنها درخواست کنید.
هنگام مراجعه به این دفاتر برای صحبت حضوری با کادر آنها ،شما میتوانید:

•
•
•
•
•
•
•
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درباره اجاره خود سؤاالتی بپرسید.
درباره اجارهبهای خود سؤاالتی بپرسید.
اجارهبهای خود را بپردازید.
درخواست انتقال به واحد دیگری را ارائه دهید.
کپیهایی از سیاستهای Toronto Community Housingبرای ساکنان را دریافت کنید.
هر سؤالی که درباره اجارهنامه یا حساب خود دارید را مطرح نمایید.
فرمهای مربوط به گزارش تغییر درآمد ،بررسی ساالنه اجاره ،اعالم اضافه شدن فرد جدید به منزل شما یا رفتن یکی از
اعضای خانواده از منزل را پر کنید.

کارکنان محلی شما
اطالعات تماس  Operating Unitیا  Property Management Officeخود یا هر فرد مهم دیگری
را اینجا بنویسید.
نکته مهم :آنها در مورد خدمات و موارد مورد نیازتان به شما کمک خواهند کرد.
)وقتی اجارهنامه خود را امضا میکنید ،این اطالعات به شما داده میشود ،یا اینکه میتوانید هر زمانی با Client Care Centre
به شماره 416- 981-5500تماس بگیرید).
 )OU( OPERATING UNITنام________________________________:نامه ____________: OU
 PROPERTY MANAGEMENTنام شرکت (در صورت مصداق)______________________________ :
آدرس دفتر_________________________________________________________________ :
شماره فاکس ___________________________ :آدرس ایمیل___________________________ :
مدیر واحد عملیاتی:
تلفن _______________________________ :ساعات کار دفتر_______________________________ :
:Community Housing Supervisor
تلفن _______________________________ :ساعات کار دفتر_______________________________ :
سرپرست ساختمان:
تلفن _______________________________ :ساعات کار دفتر_______________________________ :
 (TSC) Tenant Services Coordinatorیا ( Property Administratorمدیر ملک):
تلفن _______________________________ :آدرس ایمیل_______________________________ :
:(CSC) Community Services Coordinator
تلفن _______________________________ :آدرس ایمیل_______________________________ :
دسترسی به :(CSC) Community Services Coordinator
تلفن _______________________________ :آدرس ایمیل_______________________________ :
پشتیبانی :(CSC) Community Services Coordinator
تلفن _______________________________ :آدرس ایمیل_______________________________ :
( (CSA) Community Safety Advisorsمشاوران ایمنی اجتماعی):
تلفن _______________________________ :آدرس ایمیل_______________________________ :
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حقوق و مسئولیتهای مستأجران
شما به عنوان مستأجر ،این حقوق را دارید:
امنیت اجارهنامه
تا زمانی در واحد خود زندگی کنید که:
اطالعیه کتبی به صاحبخانه ) (Toronto Community Housingبدهید یا
•
صاحبخانه به دلیل آنکه شما مقررات  Residential Tenancies Actرا نقض کردهاید ،به اجاره شما خاتمه دهد.
•
اطالعیه قبل از ورود
• صاحبخانه ) (Toronto Community Housingموظف است که  42ساعت قبل از ورود به واحد شما ،اطالعیه کتبی
دهد؛ مگر آنکه مورد اضطراری باشد.
• هر یک از کارکنان یا پیمانکاران Toronto Community Housingکه وارد واحد شما شود ،باید دلیلی برای ورودش
داشته باشد که مطابق با  Residential Tenancies Actیا مفاد اجارهنامه شما باشد.
شما به عنوان مستأجر و هر کسی که با شما زندگی میکند ،باید مسئولیتهایی که طبق اجارهنامه بر عهده دارید را رعایت کنید.
این مسئولیتها شامل  -و البته نه محدود به  -موارد زیر هستند:
هر ماه اجارهبهای خود را به موقع بپردازید.
•
واحد خود را تمیز و در وضعیت خوبی نگه دارید.
•
• آسیبهایی که شما یا بازدیدکنندگان یا مهمانان شما به واحد زدهاند را تعمیر کنید یا هزینه تعمیر آن را بپردازید( .این شامل
تعمیرات استهالک طبیعی و معمولی واحدها نمیشود).
• مسئولیت اعمال و کارهای خود ،اعضای خانواده ،بازدیدکنندگان ،مهمانان ،حیوانات خانگی خودتان و مهمانانتان را بر
عهده بگیرید.
• با ایجاد نکردن سر و صدای زیاد ،کنترل و نظافت حیوانات خانگیتان و کمک به تمیز نگه داشتن فضاهای مشترک از
طریق استفاده از سطل زبالههای تعبیهشده ،به همسایگان خود احترام بگذارید.
به کلیه اموال اجتماعمان اعم از واحدهای اجارهای ،امالک شخصی ،فضاهای مشترک و دفاتر احترام بگذارید.
•
از سیاستهای  Toronto Community Housingو کلیه قوانین جاری تبعیت کنید.
•
• داراییهای خود را بیمه خانوار کنید .این معموال بیمه مستأجران نامیده میشود (صفحه  01را ببینید).
•
اگر نیاز به تعویض قفل خود دارید ،از سرپرست خود کمک بخواهید .خودتان قفلها را تعویض نکنید.
• اگر کسی به جمع ساکنان واحد شما اضافه یا از آن کم شده است ،ظرف  21روز به  Tenant Services Coordinatorیا
 Property Administratorخود به صورت مکتوب اطالع دهید.
• هرگونه تغییر درآمد خود را ظرف  21روز از آن تغییر به  Tenant Services Coordinatorیا Property
 Administratorخود اطالع دهید.
به هیچ وجه نباید واحد خود را به فرد دیگری اجاره دهید.
•
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حقوق بشر
تورنتو متشکل از افراد و فرهنگهای فراوان است Toronto Community Housing .از این چندگونگی استقبال کرده و متعهد
به عرضه مسکن جامع و محیط کاریای است که در آن با هر فرد به طور یکسان و عادالنه رفتار میشود .ساکنان،
بازدیدکنندگان ،مهمانان و کارکنان همگی این حق را دارند که در محیطی امن توام با احترام متقابل و عاری از هرگونه تبعیض و
آزار و اذیت زندگی کنند.
 Toronto Community Housingیک  Human Rights, Harassment and Fair Access Policyدارد که دربردارنده
الزامات  Human Rights Codeاونتاریو میباشد.
هر کسی که احساس میکند مطابق با این سیاست ،مورد آزار و اذیت و/یا تبعیض قرار گرفته و  Operating Unitیا Property
 Management Officeمربوطه قادر به حل و فصل آن نبوده است ،میتواند اقامه دعوی و شکایت نماید.
اگر به اطالعات بیشتری درباره حقوق بشر در  Toronto Community Housingنیاز دارید یا مایل به مطالعه این سیاستها
هستید ،به وبسایت ما به آدرس  www.torontohousing.caمراجعه یا با ایمیل humanrights@torontohousing.ca
مکاتبه نمایید.
______________________________________________________________________________________________
نکته مهم :یک ویدئو درباره مسئولیتهای مستأجران (به زبانهای مختلف) در  www.torontohousing.ca/leaseموجود
میباشد.
_____________________________________________________________________________________________

حقوق و مسئولیتهای Toronto Community Housing
مسئولیتها
ما به عنوان صاحبخانه شما،
مطابق با مفاد اجارهنامه شما و طبق قانون یا هر دو به شما خدمات ارائه میدهیم.
•
ملک مورد اجاره شما را در وضعیت مطلوب نگه میداریم و ظرف پنج روز به درخواستهای تعمیر شما پاسخ میدهیم.
•
از استانداردها و آییننامههای محلی مربوط به سالمت ،بهداشت ،ایمنی و امالک تبعیت میکنیم.
•
در صورت تقاضا ،تأییدیه پرداخت ارائه میکنیم.
•
اگر اجارهبها مطابق با درآمد میپردازید ،به بررسی ساالنه اجاره شما رسیدگی میکنیم.
•
 42ساعت قبل از آنکه وارد خانهتان شویم ،به شما اطالع میدهیم؛ مگرآنکه مورد اضطراری باشد (سیل ،آتشسوزی،
•
اتفاقات تهدیدکنند حیات یا بررسی ایمنی-حیاتی واحد) که در این موارد ،کارکنان مجاز به ورود به واحد هستند.
خدمات مشتری دسترسپذیر را به افراد معلول ارائه میدهیم.
•
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حقوق
ما به عنوان صاحبخانه شما،
اگر اجاره بازار میپردازید ،اجارهبهای یک ماه را به عنوان سپرده نگه میداریم.
•
• این سپرده به عنوان اجاره پرداختی برای ماه آخر مدت اجاره شما منظور میشود.
• اینگونه سپردهها را نباید برای هر مصرف دیگری مانند هزینه تعمیر صدمات و خسارات استفاده کرد.
• صاحبخانه باید سود این سپرده را هر سال به مستأجر پرداخت نماید.
تخلیه مستأجرانی که اجارهشان را با تأخیر پرداخت میکنند یا در  Toronto Community Housingقانونشکنی
•
میکنند ،را پیگیری میکنیم.
شما میتوانید علتهای بیشتر برای تخلیه را در صفحه  21ببینید.
نکته مهم Toronto Community Housing :قصد ندارد شما را وادار به تخلیه کند .ما میخواهیم زودتر مشکالت را حل و
فصل کنیم تا شما بتوانید خانه خود را نگه دارید .ما متعهد به این هستیم که به مسائل ساکنانی که مشکالت مالی دارند رسیدگی
کنیم .لطفا در صورتی که قادر به پرداخت اجاره خود نیستید یا مشکالت دیگری مربوط به اجارهتان دارید ،با Tenant Services
 Coordinatorیا  Property Administratorتماس بگیرید.

تعهد به خدمت Toronto Community Housing
شما میتوانید به صورت شبانهروزی ،هفت روز هفته ،و تمام روزهای سال ،با  Client Care Centreوابسته به Toronto
 Community Housingدسترسی داشته باشید .ما همه تالش خود را میکنیم تا به نیازهای شما رسیدگی کنیم.
نگهداری و تعمیرات
برای ارائه درخواست تعمیرات ،لطفا با  Client Care Centreبه شماره  416-981-5500تماس بگیرید.
ما ظرف پنج روز کاری ،به درخواستهای مربوط به تعمیر و نگهداری شما رسیدگی میکنیم.
•
برای یافتن راهکاری بلندمدت ،با شما همکاری خواهیم کرد.
•
• اگر مورد اضطراری نباشد ،میتوانید به آدرس  help@torontohousing.caایمیل ارسال کنید .کارگزاران ما به شما
شماره ارجاع خواهند داد .این شماره ارجاع شخصی شماست برای مواقعی که بخواهیم به درخواست شما رسیدگی کنیم.
• هر بار که تماس میگیرید ،حتما شماره ارجاع خود را بخواهید.
تعمیرات اضطراری
وقتی برای تعمیرات اضطراری تماس میگیرید ،یکی از اعضای کادر ،بسته به نوع تعمیر ،ظرف چهار ساعت به خانه شما
مراجعه خواهد کرد .ما سعی میکنیم مشکل را حل کنیم یا از بدتر شدن آن جلوگیری نماییم .اگر تعمیر موقتی باشد ،درخواست
شما به عنوان تعمیر منظم تلقی شده و ما ظرف پنج روز کاری به آن پاسخ خواهیم داد.
خدمات دسترسپذیر مشتری
 Accessible Customer Service Policyمربوط به  Toronto Community Housingبا قانون دسترسپذیری برای
معلوالن اونتاریومطابقت میکند.
برای اطالعات بیشتر درباره این قانون ،به وبسایت وزارت جامعه و خدمات اجتماعی به آدرس www.mcss.gov.on.ca
مراجعه فرمایید.
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 Accessible Customer Serviceاز اصول زیر پیروی میکند:
 0.خدمات مشتری به نحوی ارائه میشود که به شأن و استقالل افراد معلول احترام گذاشته شود.
 4.مشتریان دارای معلولیت از خدمات یکسان ،در همان مکان و به همان شیوه یا شیوه مشابه برای سایر مشتریان برخوردار
میشوند؛ مگر آنکه اقدام دیگری در مورد آنها الزم باشد.
 2.به مشتریان دارای معلولیت این فرصت داده میشود که مانند همه مشتریان دیگرمان ،از خدمات ما بهرهمند شوند.
برای اطالعات بیشتر درباره این سیاست ،به وبسایت ما به آدرس  www.torontohousing.ca/accessibilityمراجعه
فرمایید.

روند شکایت Toronto Community Housing
ما به دغدغهها و شکایات شما اهمیت میدهیم .هدف ما ارائه خدمات خوب به ساکنان میباشد .با این وجود ،تا زمانی که
نگرانیهای خود را با ما در میان نگذارید ،نمیتوانیم به آنها بپردازیم .شما میتوانید نگرانیها یا شکایات خود را به روشهای
متعددی ابراز کنید .برای گزارش دغدغههای خود به بخش خدمات مشتری ،کیفیت تعمیر واحد یا مجتمع خود یا شکایت در مورد
روشهای تجاری  Toronto Community Housingمیتوانید از یکی از راههای زیر استفاده کنید.
.0

به صورت حضوری :با  Operating Unit Managerیا کارکنان  Property Management Officeخود صحبت
کنید.

.4

به صورت مکتوب :با استفاده از ایمیل یا پست معمولی با کارکنان  Operating Unitیا Property Management
 Officeمکاتبه کنید.

.2

به صورت تلفنی با شماره 416-981-5500یا

.4

از طریق ایمیل به help@torontohousing.ca

به خاطر داشته باشید که حتماً شماره ارجاع بخواهید.
هر بار که برای پیگیری روند پیشرفت شکایت خود با ما صحبت میکنید از این شماره استفاده کنید.
اگر از خدمات دریافتی خود رضایت ندارید ،با  Operating Unitیا  Property Manageخود صحبت کنید .او شکایت شما را
ثبت خواهد کرد و سعی میکند ظرف  01روز کاری به آن رسیدگی کند .اگر همچنان از خدمات یا روند رسیدگی به شکایت خود
رضایت ندارید ،با شماره  416-981-5500تماس بگیرید .شکایت شما ثبت خواهد شد و یک مدیر ارشد ظرف پنج روز کاری با
شما تماس خواهد گرفت.
پس از آنکه شکایت خود را ارائه کردید چه اتفاقی میافتد؟
کارمندی که شکایت شما را دریافت کرده استظرف دو روز کاریرسید آن را تأیید میکند.
چه زمانی پاسخ دریافت میکنید؟
کارمندی ظرف  18روز کاریبه شما پاسخ خواهد داد .آنها به شما میگویند که شکایت شما چگونه حل و فصل خواهد شد و این
روند چه مدت ممکن است طول بکشد.
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خط ویژه ( Do What’s Rightآنچه درست است را انجام دهید) :کالهبرداری و تقلب را گزارش کنید،
فوراً و در جا!
اعمال کالهبردارانه بر همه اهالی  Toronto Community Housingتأثیر میگذارد .از دست رفتن پول در نتیجه فعالیتهای
کالهبردارانه Toronto Community Housing ،را از سرمایهگذاری بر روی تعمیرات اساسی ضروری و مورد نیاز
بازمیدارد.
• به تأخیر انداختن تعمیرات واحدهای خالی باعث میشود که مشتریان لیست انتظار نتوانند زودتر وارد آپارتمان خود شوند.
•

اعمال خرابکارانه انحراف بودجه از اولویتهای تعمیر میشود.

•

فعالیتهای اسرافکارانه ممکن است باعث شود که شما و اجتماعتان مدت زمان بیشتری را منتظر تعمیرات مورد نیاز
بمانید.
 Toronto Community Housingسرویس مستقلی را به کار گرفته است تا پاسخگوی تماسهای مربوط به گزارش موارد
کالهبرداری باشد .شما میتوانید دغدغههای خود را به صورت بینام و ناشناس گزارش کنید .میتوانید مسائلتان را به زبان
خودتان و در هر زمانی گزارش نمایید.

•

( Investigations Unitواحد بازرسی) وابسته به ( Internal Audit Departmentاداره حسابرسی داخلی) ،واحدی مستقل
است که مستقیما به هیئت مدیره  Toronto Community Housingگزارشدهی میکند و به مسائل شما رسیدگی مینماید.
اگر دیدید یا حس کردید که یکی از کارکنان یا ساکنان مرتکب کالهبرداری شده است ،فورا آن را گزارش کنید.
• در هر زمانی میتوانید با خط  Do What’s Rightبه شماره  1-877-993-6744تماس بگیرید.
• برای گزارشدهی آنالین در هر زمانی میتوانید به وبسایت www.tnwgrc.com/torontocommunityhousing
مراجعه فرمایید.
• گزارش را بنویسید و به این آدرس پست کنید:
Chief Internal Auditor
c/o Toronto Community Housing
931 Yonge Street
Toronto, ON M4W 2H2
• میتوانید برای سهولت کار خود قالب پستی را از این آدرس دانلود کنید:
www.torontohousing.ca/report_fraud_or_waste
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خانه شما
اطالعات مربوط به زندگی موفق
 .0نقل مکان به خانه
قبل از اینکه به خانه نقل مکان کنید ،خانه شما نظافت ،تعمیر و بازبینی شده است .همچنین در صورت لزوم ،سمپاشی برای
حشرات نیز انجام شده است .سرپرستتان به همراه شما بازرسی هنگام ورود انجام خواهد داد و انواع تغییراتی که مجاز به انجام
آن در خانه هستید و نیستید را برایتان مرور میکند .او همچنین هرگونه تعمیر درخواستی که شما ذکر کنید را یادداشت میکند و
هزینههای آن را برایتان توضیح میدهد و لیستی از کل هزینههای خانهتان را به شما میدهد.

 .4آسانسورها و بستههای پستی
هر ملک  Toronto Community Housingمتفاوت از دیگری است.
• اگر در حال انتقال به ساختمان آپارتمانی هستید ،با سرپرست خود صحبت کرده و یک آسانسور رزرو کنید .همچنین میتوانید
با  Client Care Centreتماس بگیرید .کارگزار ما به شما شماره ارجاع خواهد داد و آماده بودن آسانسور برای شما را با
سرپرستتان هماهنگ خواهد کرد.
• شما باید در روز اثاث کشی دو ساعت قبل از ورود خود با  Client Care Centreتماس بگیرید تا کسی را مأمور آماده
کردن آسانسور کند.
• اگر اثاثیه کوچک یا بزرگ مانند مبلمان قرار است برای شما درب ساختمان تحویل داده شود ،از سرپرست خود درباره نحوه
رسیدگی به مرسوالت در ساختمان سؤال کنید.
 .2دکوراسیون
در واحد خود راحتی و آسایش ایجاد کنید و از آن لذت ببرید .اینجا خانه شماست.

به یاد داشته باشید :طبق شرایط اجاره شما ،هنگام دکوراسیون واحد اعمال تغییرات دائمی مجاز نمیباشد.

•
•
•
•

اگر تغییرات دائمی در واحد خود ایجاد کنید ،هزینه بازگرداندن واحد به وضعیت اولیه آن بر عهده شما خواهد بود.
کفپوش نباید تعویض شود.
درها ،کابینتها یا لولهکشی و اتصاالت برق نباید برداشته شوند.
فقط از قالبهای چسبی برای تابلو استفاده شود که به دیوار آسیبی نمیزنند .برای آویزان کردن تابلو نباید از میخ یا قالب
معمولی استفاده کنید.

اگر سؤالی درباره «بایدها» و «نبایدها»ی دکوراسیون واحد دارید ،با سرپرست خود یا  Client Care Centreصحبت کنید.
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 .2امکانات رفاهی
•  Tenant Services Coordinatorیا  Property Administratorتان به شما خواهند گفت که قبض کدام امکانات رفاهی
را باید مستقیما پرداخت کنید و کدامیک در اجارهبهای شما منظور میگردد.
• اگر اجارهبهای مطابق با درآمد پرداخت میکنید ،مبلغ پرداختیتان برای امکانات رفاهی بسته به اندازه واحدتان متغیر خواهد
بود .این مبالغ در قانون خدمات مسکنو نیز راهنمای اجارهبهای مطابق با درآمد شهر آمده است.
• چنانچه شما مسئول پرداخت قبض برق هستید ،با  Toronto Hydroبه شماره  416-542-8000تماس بگیرید یا برای ایجاد
حساب خود قبل از تاریخ ورودتان ،به وب سایت  www.torontohydro.comمراجعه فرمایید.
چنانچه شما مسئول پرداخت قبض گاز هستید ،با  Enbridgeبه شماره  1-888-427-8888تماس بگیرید یا برای ایجاد حساب
خود قبل از تاریخ ورودتان ،به وب سایت  www.enbridgegas.comمراجعه فرمایید.

 .0تلفن ،کابل و اینترنت
هزینه تلفن ،کابل و اینترنت در اجارهبهای شما منظور نمیشود .شما میتوانید هر یک از شرکتهای خدماتدهنده در تورنتو را
انتخاب کنید .از دوشنبه تا جمعه و در طول روز یک وقت مالقات با شرکت مخابرات یا کابل ترتیب دهید تا در صورتی که
تکنیسین نیاز به دسترسی به محدودههای غیرمجاز داشته باشد ،سرپرستتان بتواند در محل حاضر باشد.
اگر در ساختمانی با سیستم تلفن داخلی زندگی میکنید و این سیستم برای شما کار نمیکند ،با ارائهدهنده کابل صحبت کنید تا ببینید
آیا سرویس آنها با سیستم تلفن داخلی کار میکند یا خیر.
 .0لوازم خانگی
هر یک از واحدهای  Toronto Community Housingمجهز به یخچال و اجاق گاز میباشد .اگر آنها را به صورت منظم
تمیز کنید بهتر کار میکنند .اگر یخچال یا اجاق گاز شما نیاز به تعمیر دارد ،با  Client Care Centreتماس بگیرید .کارگزاران
در طول ساعات کاری معمول ،ترتیب سرویس آنها را خواهند داد.
بسیاری از ساختمانها اتاقهای شستشوی لباس مشترک دارند که در ساعات مشخصی کار میکند .مستأجران مجاز به نصب
ماشین لباسشویی ،خشککن یا ماشین ظرفشویی در خانههای خود نیستند .نصب این ماشینها در خانه میتواند باعث آسیب به
لولهکشی ساختمان شده و موجب ترکیدگی لوله ،قطع آب شما و همسایگانتان یا مشکالت دیگر شود .اگر لوازم خانگی را بدون
اخذ رضایت کتبی نصب کنید ،آنها برداشته میشوند و شما باید هزینه هرگونه تعمیرات را به صاحبخانه بپردازید.
 .1هواکش و دیشهای ماهواره
قبل از نصب هواکش یا دیش ماهواره ،باید از  Operating Unitیا  Property Management Officeخود مجوز کتبی
بگیرید .به منظور رعایت مقررات ایمنی و جلوگیری از بروز خطرات ایمنی ،یک متخصص شناختهشده باید این اقالم را نصب
کند .شما باید رسیدی ارائه دهید مؤید اینکه این وسایل به درستی نصب شدهاند.
 Operating Unitیا  Property Managerمیتواند لیستی از پیمانکاران مجرب را برای نصب این اتصاالت به شما بدهد.
اگر هواکش یا دیش ماهواره را بدون کسب مجوز کتبی نصب کنید ،هزینه برداشتن و هرگونه تعمیر مورد نیاز بر عهده شما
خواهد بود.
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__________________________________________________________________________________
لطفاً توجه داشته باشید:اگر دیش ماهواره نصب کنید ،الزامی است که خانه خود را بیمه کرده باشید .اطالعات بیشتر درباره بیمه
را در صفحه  01بخوانید.
_________________________________________________________________________________
 .0مراقبت از حیوان خانگی
ما میدانیم که حیوان خانگی شما چقدر برایتان مهم است .ما محیطی مناسب برای حیوانات خانگی شما داریم .لطفا توجه داشته
باشید که طبق آییننامههای شهر هر خانوار میتواند حداکثر سه سگ داشته باشد .شما نباید در هر زمانی در خانهتان جمعا بیش از
شش حیوان از مجموعه سگها ،گربهها ،موشهای خرما و خرگوشها داشته باشید .شما مسئول رفتار حیوان خانگی خود هستید.
شما همچنین مسئول رفتار حیوان خانگی بازدیدکننده یا مهمان خود نیز هستید .این شامل سر و صدای بیش از حد حیوان و
کثیفکاری آن میشود.
چنانچه شما ،بازدیدکننده یا مهمانتان حیوان خانگی دارید ،باید این موارد را رعایت کنید:
• در فضاهای مشترک به حیوان خانگی خود قالده ببندید ،برای مثال ،هنگام ترک واحد یا رفتن به بیرون.
• مطمئن شوید که حیوان خانگی شما به ملک یا متعلقات دیگران آسیب نمیزند ،مایه آزار و اذیت کسی نیست یا اینکه مزاحمت
نامعقول ،مطابق با مفاد اجارهنامه ،ایجاد نمیکند.
• هرگز حیوان خانگیتان را به تنهایی در بالکن رها نکنید.
• فضوالت حیوان را هر بار و به طور مسئوالنه خم شوید ،بردارید و در کیسه بریزید.
• فضوالت آن را به روش صحیح دفع کنید:
• وقتی با حیوان خود قدم میزنید ،از سطل زبالههای بیرون استفاده کنید
• هرگز فضوالت گربه را در توالت خود نریزید.
• همه فضوالت حیوانی (مدفوع گربه یا فضوالت قفس پرندگان) را در دو کیسه بریزید تا هنگام دفع شوتینگ زباله بیرون
نریزد.
برای اطالع از اینکه آیا برای حیوان خانگی خود نیاز به مجوز دارید یا خیر ،و نیز آگاهی از سایر مقررات درباره حیوانات
خانگی ،با  City of Torontoبه شماره  416-338-7387تماس بگیرید یا به وب سایت
www.toronto.ca/animal_services/licensing.htmمراجعه فرمایید.
اگر سگ همسایگان شما مدام پارس میکند یا آنها فضوالت حیوان را برنمیدارند ،یا چنانچه هرگونه شکایت دیگری دارید ،لطفا
با شماره  416-338-7297یا  animalservices@toronto.caتماس بگیرید.
شکایت مربوط به حیوانات خانگی همسایگان باید ابتدا وارد این سرویس شود تا بعد کارکنان Toronto Community
 Housingبتوانند این مسئله را در مورد همسایگان شما پیگیری نمایند.
 .1ایمنی پنجره
به منظور حفاظت از افراد و حیوانات خانگیشان در برابر افتادن از چارچوب پنجرهها ،از قفلهای پنجره استفاده میشود .این
قفلها را میتوان به اندازه  01سانتیمتر باز کرد تا هوای تازه به داخل راه پیدا کند و حال و هوایتان عوض شود.
هدف از تعبیه قفلها و توریهای پنجره ایمن نگه داشتن شماست .لطفا قفلها یا توریهای پنجره واحد خود را آسیب نزنید،
دستکاری نکنید ،یا برندارید .انجام این کار ،فرزندان یا حیوانات خانگیتان که در خانه شما زندگی میکنند یا مهمانتان هستند را
در معرض خطر قرار میدهد .این کار همچنین ناقض شرایط مندرج در اجارهنامه شماست و موظف به پرداخت هزینه تعمیرات
مرتبط خواهید شد.
17

لطفا در صورت نیاز به تعمیر قفلها یا توریهای پنجره با سرپرست ساختمان خود صحبت کنید یا با Client Care Centre
تماس بگیرید .ما ظرف پنج روز کاری و همانند تعمیرات معمول به مشکل شما نیز رسیدگی خواهیم کرد.
 .01بالکنها
_________________________________________________________________________________
برای حفظ ایمنی خود :هرگز فرزندان یا حیوانات خانگی خود را به تنهایی در بالکن رها نکنید.
_________________________________________________________________________________
این اقالم روی بالکن مجاز نمیباشد:
• فرش :فرش خیس ممکن است به بتون و چوب آسیب بزند.
• باربیکیو :ممکن است باعث آتشسوزی شود.
بالکن شما طناب رخت نیست .برای خشک کردن لباس از رختآویز میلهای استفاده کنید.
بالکن شما انباری نیست .این کار خطر آتشسوزی را افزایش میدهد .از شما خواسته میشود که اقالم انبارشده در بالکن را
جمعآوری و آنجا را نظافت کنید.
هرگز از بالکن خود چیزی پایین نریزید .در صورت انجام این کار ممکن است باعث وارد آمدن صدمات جدی به افراد یا اموال
شوید .تهسیگار خود را در جاسیگاری بریزید؛ ممکن است برای پایین انداختن تهسیگارهای خود از بالکن جریمه شوید.
اگر میخواهید قفس کبوتر نصب کنید ،باید از  Operating Unitیا  Property Management Officeخود مجوز کتبی
بگیرید.
چنانچه میخواهید روی بالکن خود دیش ماهواره نصب کنید ،باید از  Operating Unitیا Property Management
 Officeخود مجوز کتبی بگیرید (به صفحه  00رجوع کنید).
 .00کلیدها و کلیدهای هوشمند
 Toronto Community Housingکلیدها یا کلیدهای هوشمند واحد و صندوق پستیتان را به شما میدهد .کلیدهای هوشمند
ورودی اصلی ساختمان و نیز سایر فضاهای مشترک نیز به شما داده خواهد شد.
• در صورت نیاز به کپیهای بیشتر از کلیدتان یا گم کردن کلیدهایتان و نیاز به تعویض قفلها ،با سرپرست ساختمان خود
صحبت کنید.
• در مواقع اضطراری یا خارج از ساعات کاری با  Client Care Centreبه شماره  416-981-5500تماس بگیرید.
پاسخگویی ممکن است بین یک تا چهار ساعت طول بکشد.
• ساکنان مجاز به تعویض یا افزودن قفلها نیستند .افزودن یا تعویض قفلها به منزله نقض مفاد اجارهنامه شماست .چنانچه
برای ورود به واحدتان ناچار به شکستن قفل باشید ،باید هزینه تعمیرات را پرداخت نمایید.
• کپی کلیدها یا کلیدهای هوشمند خود را به افرادی که عضو خانوار شما نیستند ندهید .این کار ایمنی همه را در معرض خطر
قرار داده و به منزله نقض اجارهنامه میباشد.
• هنگام تخلیه و ترک واحد ،کلیدهای خود را در روز آخر به سرپرست ساختمان خود تحویل دهید.
________________________________________________________________________________________________

نکته مهم:هزینه تعویض قفلها تا  $99و کلیدهای هوشمند تا  $22میباشد که باید آن را پرداخت کنید.
(این نرخ مربوط به دسامبر  4102است .هزینهها در سالهای آتی ممکن است افزایش یابد).
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 .04بیمه
آیا اموال خود را بیمه کردهاید؟ طبق مفاد اجارهنامه ،شما مسئول بیمه کردن اموال خود هستید .این نوع بیمه معموال بیمه وسایل یا
بیمه مستأجران نامیده میشود.
اگر وسایل خود را بیمه نکرده باشید ،در صورت بروز حوادثی مانند آتشسوزی ،سیل یا هر گونه آسیب به واحدتان ،بیمه
 Toronto Community Housingهزینه تعویض وسایل شما را نخواهد پرداخت.
اگر همه یا بخشی از درآمد شما حاصل از  Ontario Worksیا  Ontario Disability Support Programباشد ،این برنامهها
هزینه بیمه وسایل را نخواهند پرداخت .برای اطالعات بیشتر با مددکار پرونده خود صحبت کنید.
بیمه چه کاری انجام میدهد؟
اگر واحد شما در نتیجه سیل ،آتشسوزی یا هر حادثه دیگری صدمه دیده است ،بیمه میتواند هزینه تعویض وسایل شما را پوشش
دهد .چنانچه مثال آتشسوزی در نتیجه اقدامات شما رخ داده باشد ،بیمه ممکن است در پرداخت هزینههای حقوقی نیز به شما کمک
کند .همچنین اگر به دلیل آسیب یا موارد اضطراری ،برای مدت زمانی مجبور به ترک واحد خود باشید ،بیمه میتواند در پوشش
هزینه اقامت در هتل یا واحد جایگزین کمک کند.
بیمه مقرون به صرفه
 Marsh Canadaبه مستأجرانی که در مسکن اجتماعی زندگی میکنند بیمه ارائه میدهد .شما میتوانید اطالعات مربوط به
نرخها و پوششها را در  http://tenant.hscorp.caیا از طریق تماس با شماره  1-866-940-5111به دست آورید.
چنانچه درباره اینکه چه نوع بیمهای برای شما مناسب است سؤالی دارید ،از دوشنبه تا جمعه از ساعت  0صبح تا  0بعدازظهر ،با
 Insurance Bureau of Canadaبه شماره  416-362-9528تماس بگیرید.
 .02نگهداری و تعمیر
شما میتوانید به محض نیاز به تعمیرات ،با  Client Care Centreبه شماره  416-981-5500تماس بگیرید و بدین ترتیب ،در
نگه داشتن واحدتان در وضعیت مطلوب به  Toronto Community Housingکمک کنید .در صورت تعلل و تأخیر ،ممکن
است مشکل بدتر شود و شما ملزم به پرداخت همه یا بخشی از هزینه تعمیرات شوید.

 .02گرمایش
کارکنان ساختمان ،دما را در بیشتر ساختمانها نظارت میکنند .بر اساس Toronto Apartment Minimum Temperature
 ،Bylawدمای ساختمانها از  00سپتامبر تا  0ژوئن ،باید حداقل  40درجه سانتی گراد باشد .ما در تصمیم اینکه چه زمانی سیستم
گرمایش را روشن و خاموش کنیم مطابق با این آییننامه عمل میکنیم .اگر درباره دمای داخل واحد خود مشکلی دارید ،با Client
 Care Centreتماس بگیرید.

 .00زباله ،پسماند ارگانیک و بازیافت
مقررات مربوط به دفع زباله ممکن است در هر ملک متفاوت باشد .لطفا حتما اقالم بازیافتی را از پسماندهای ارگانیک خود جدا
کنید .به عالئم نصبشده در ساختمان خود توجه کنید و اطالعات الزم را از سرپرست ساختمان خود بپرسید .زباله خود را در
شوتینگ یا سطل مناسب داخل ساختمان ،یا زبالهدانهای خارج از ساختمان بیندازید.
19

لطفا وظیفه خود در این مورد را انجام دهید و:
• همه زبالهها را در کیسههای نایلونی بریزید و در آن را گره بزنید.
• مدفوع گربه و پوشکها را در دو نایلون بگذارید و آنها را در میان پسماندهای ارگانیک دیگر بریزید.
سرپرست خود بپرسید که
• از قرار دادن شیشه ،قوطیهای آئروسل ،یا اشیاء بزرگ در شوتینگ زباله بپرهیزید .از
این زبالهها را کجا بریزید.
• از سرپرست خود بپرسید که مبلمان یا سایر اقالم بزرگ که میخواهید دور بریزید را کجا بگذارید.
 .00کنترل حشرات
متأسفانه گاهی سوسک ،ساس ،موش و سایر حشرات و حیوانات موذی وارد خانه میشوند .در جاهای درهمریخته یا بیش از حد
شلوغ ،کنترل آنها دشوارتر میباشد.
شما میتوانید در کنترل حشرات در ملک خود به ما کمک کنید:
• واحد خود را تمیز و مرتب نگه دارید.
• به پرندهها ،سنجابها یا سایر حیوانات ولگرد غذا ندهید .آنها ممکن است سایر حشرات را به خود جذب کنند.
• مبلمانی که دیگران دور انداختهاند را برندارید؛ زیرا ممکن است آلوده باشد.
• هیچ زبالهای را در راهروها ،سالنها یا کف اتاقهای شوت زباله نیندازید؛ چراکه ممکن است موجب هجوم حشرات شود.
مطمئن شوید که تمام زباله را در ظرف زباله ریختهاید و درب آن کامال بسته شده است .زبالههای بزرگتری که مناسب
شوتینگ نیستند را باید به منطقه زباله انبوه منتقل کنید.
ساس مشکلی است که بسیاری از شهرهای امریکای شمالی ،از جمله تورنتو ،با آن مواجه هستند .تنها راه برای کنترل آنها این
است که واحدهای آلوده فورا مورد پاکسازی قرار گیرند .گزینههای غیرشیمیایی دیگری نیز برای پاکسازی وجود دارد.
اگر مبلمان یا فرش حشرهدار خود را بیرون میاندازید ،از سرپرست واحد بخواهید که قبل از خارج کردن آن از واحدتان ،به
شما پالستیکهایی برای پیچیدن این اقالم بدهد .هرگز چیزی را در راهروها نیندازید.
_________________________________________________________________________________
نکته مهم :وجود حشرات در واحد خود را به سرپرست خود گزارش کنید یا با  trtCei trlC tCeilCتماس بگیرید .پاکسازی
یا کنترل حشرات در واحد شما هزینهای دربرندارد؛ مگرآنکه شما نتوانید واحد خود را برای این کار آماده کنید یا از ورود
پیمانکار مربوطه به داخل واحدتان ممانعت به عمل آورید.
_________________________________________________________________________________
دستورالعملهای مربوط به نحوه آمادهسازی واحدتان برای پاکسازی به شما داده خواهد شد.

 .01بازرسی ساالنه واحد
سرپرست شما سالی یک بار واحد شما را بازرسی میکند تا مطمئن شود که:
 .0هشداردهنده دود واحد شما (و هشداردهندههای مونوکسید کربن ،در صورت وجود) کار میکنند.
 .4توریهای پنجره آسیب ندیدهاند و قفلهای پنجره در جای خود هستند و دستکاری نشدهاند.
 .2لوازم خانگی تمیز هستند و کار میکنند.
 .2درهمریختگی بیش از حد یا خطر آتشسوزی وجود ندارد.
 .0نیاز به تعمیرات اساسی خاصی نیست.
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بازرسی ساالنه واحد فرصتی است برای نیاز به تعمیرات اساسی و تبعیت از استانداردهای مجوزدهی شهری .برای مثال ،اگر در
خانه شهری زندگی میکنید ،کارکنان در بازرسی ساالنه واحدتان اطمینان حاصل خواهند کرد که هیچ تغییری در زیرزمین ایجاد
نشده است.
هر ماهه ،کارکنان  gtitoot ytnnnoroC otnoroTهشداردهندههای آتش و سایر سیستمهای ایمنی حیاتی در فضاهای
مشترک ساختمان شما را بررسی خواهند کرد.

 .00دسترسی به واحدتان
واحد شما خانه شماست و ما به این حقیقت احترام میگذاریم .با این وجود ،ممکن است کارکنان و پیمانکاران Toronto
 Community Housingیا  Property Managementگهگاه مجبور به ورود به آن باشند .آنها ممکن است در مواقع
اضطراری برای انجام تعمیرات ،بازرسی واحد یا نشان دادن آن به مستأجران جدید در صورتیکه از واحد خارج شده باشید ،وارد
واحد شما شوند.
ما باید مطابق با  42 Residential Tenancies Actساعت قبل از ورود به واحد شما  -به استثناء موارد اضطراری -به شما
اطالعیه کتبی بدهیم.

 .01اسکان دسترسپذیر
 Toronto Community Housingساکنان دارای معلولیتهای جسمی را از طریق مجهز کردن واحدها (نصب دستگیره ،پهن
کردن چارچوب درها و غیره) اسکان میدهد .و فضاهای مشترک در ساختمانها ،در برخی موارد ،به واحد مناسبتری منقل
میشوند .برای اطالعات بیشتر درباره نحوه دریافت این کمک و تکمیل کارهای اداری الزم برای درخواست اقامت آسانتر ،با
 Tenant Services Coordinatorیا  Property Administratorخود صحبت کنید.
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فضاهای مشترک
اطالعات مربوط به فضاهای مشترک
 .0سیگار کشیدن در فضاهای مشترک ممنوع
در اونتاریو ،سیگار کشیدن در فضاهای مشترک ساختمانهای آپارتمانی خالف قانون است .فضاهای مشترک شامل آسانسور ،راه
پله ،راهرو ،پارکینگ ،اتاق شستشوی لباس ،البی ،سال ورزشی ،اتاق زباله یا بازیافت و اتاق مهمانی یا سرگرمی میشود .اگر
کسی از افراد خانوار شما در حال سیگار کشیدن درفضاهای مشترک مشاهده شود ،شما از سوی  yroC tT gtitootبا جریمهای
تا مبلغ  $0111مواجه خواهید بود.
_________________________________________________________________________________
نکته مهم :سیگار کشیدن در نه متری هر ورودی یا خروجی ساختمان عمومی (حدود  :8قدم یا به طول یک اتوبوس کوچک)
در تورنتو ممنوع است .این شامل همه ساختمانهای آپارتمانی و دفاتر  Toronto Community Housingمیشود.
_________________________________________________________________________________
چنانچه در واحد خود سیگار میکشید ،درهای واحدتان را بسته نگه دارید تا دود سیگارتان به راهروها نرود .اگر روی بالکن
سیگار میکشید ،مطمئن شوید که همسایگان در معرض دود سیگارتان قرار نمیگیرند .هرگز تهسیگارهای خود را از بالکن به
پایین نیندازید .ممکن است برای انجام این کار جریمه شوید.
 .4تشریک هوا
محصوالتی مانند ژل مو ،صابون ،عطر و لوسیون شامل مواد شیمیایی و رایحههایی است که بر سالمت سایر افراد اثر میگذارد
و ممکن است آنها را مریض کند .هرگز در راهروهای مشترک از اسپری یا پودر استفاده نکنید .لطفا در سایر فضاهای مشترک
نیز از محصوالت «بدون عطر» استفاده کنید .انتخاب شما بر همسایگانتان اثر میگذارد.
 .2اتاقهای شستشوی لباس
بیشتر ساختمانهای  Toronto Community Housingدارای اتاقهای شستشوی لباس یا ماشینهای کارتی شستشو و خشککن
هستند .ساعات کار و قیمتها در هر اتاق شستشو نصب شده است .اگر میبینید دستگاهی کار نمیکند یا سکه شما را میخورد ،با
شماره نصب شده در اتاق شستشو تماس بگیرید.
 .2اتاقهای تفریح و سرگرمی
بسیاری از ساختمانهای  Toronto Community Housingدارای اتاقهای تفریح و سرگرمی ،اتاقهای جلسه و سالن ورزشی
هستند .ساکنان و گروههای ساکن میتوانند این اتاقها را برای جلسات ،مهمانیها یا سایر رویدادها رزرو کنند .ممکن است
هزینهای اعمال شود و بیمه نیز الزم باشد.
برای اطالعات بیشتر درباره نحوه رزرو این اماکن Non-Residential Space Use Policy ،را بخوانید .برای دریافت یک
کپی از این سند:
• به  www.torontohousing.caمراجعه کنید ،یا
• به  Operating Unitیا  Property Management Officeخود مراجعه فرمایید ،یا
• با  Client Care Centreتماس بگیرید ،یا
• به آدرس  help@torontohousing.caایمیل بفرستید.
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 .0راهروها
در ساختمانهای  ، Toronto Community Housingهمه راهروها باید بدون وسایل ،فرش و موکت (مگر آنکه خود
 Toronto Community Housingآنها را فرش کرده باشد) ،اسکوتر ،دوچرخه ،کالسکه بچه ،واکر یا هر چیزی که بخواهید
دور بریزید باشد .پسماندهای خانوار و زبالههای بزرگ خود را به جای مشخصشده برای این کار در ساختمان خود ببرید.
چنانچه درباره نحوه و جای دور ریختن مبلمان قدیمی یا وسایل بزرگ خود سؤال دارید:
• از سرپرست ساختمان خود بپرسید ،یا
• با  Client Care Centreتماس بگیرید .هرگز اینگونه وسایل را در راهروها نگذارید .این کار خطر آتشسوزی به همراه
دارد.
 .0فضاهای باز
از ساکنان خواهشمند است که از فضاهای باز مانند فضاهای مسکونی خصوصی یا حیاط پشتی به صورت عادالنه و معقول
استفاده کنند .انجام این کار به حفظ ایمنی کمک کرده و به همه اجازه میدهد که در اجتماع خود از فضای آزاد بهرهمند شوند.
چنانچه مایل به میزبانی رویدادی در فضای باز مشترک هستید ،باید از کارکنان ساختمان اجازه بگیرید و مراقب محدودیتهای
ایجاد سر و صدا باشید .برای رزرو جا یا رویداد خود ،با سرپرست ساختمانتان تماس بگیرید .در صورتی که سواالت دیگری
دارید ،با کارکنان  Operating Unitیا  Property Management Officeخود صحبت کنید.

مهمانی در فضای باز
ساکنان در برگزاری مهمانیهای خصوصی در حیاط پشتی خود آزادند .مسئولیت رفتار و اعمال مهمانانتان بر عهده شماست .به
یاد داشته باشید که باید در محدوده حیاط پشتی خود بمانید و به انتظارات همسایههایتان در مورد سر و صدا و نظافت احترام
بگذارید.
در صورتی که قصد دارید در فضای باز مهمانی باربیکیو یا در فضای مشترک گردهماییهای اجتماعی برگزار کنید ،الزم است
از کارکنان محلی اجازه بگیرید .میتوانید اطالعات مربوط به انجام این کار را در Non-Residential Space Use policy
(سیاست استفاده از فضای غیرمسکونی)  Toronto Community Housingمالحظه کنید.
برگزاری رویدادهای غیرمجاز در فضاهای مشترک ممنوع است .در صورتی که رویدادی غیرمجاز در اجتماعتان موجب سلب
آرامش شما شد ،با ( Community Safety Unitواحد ایمنی اجتماعی) به شماره  416-921-2323تماس بگیرید تا مورد را
گزارش کنید.
 .1حوضها و استخرهای شنا در فضای باز
در صورتی که صاحب استخر روباز یا استخر مخصوص کودکان در فضای بیرونیتان هستید که عمق آن  42اینچ یا بیشتر است،
باید حتما محوطه استخر داشته باشید .این مورد بخشی از آییننامه  City of Torontoاست .برای کسب اطالعات بیشتر ،با200
تماس بگیرید.
 .0پارکینگ
برای کسب شرایط پارکینگ مستأجر:
• خانوار باید دارای وضعیت اجارهای مطلوبی در  Toronto Community Housingباشد.
• مالکیت خودرو باید به نام عضوی از خانوار ثبت شده و نام این عضو باید در اجارهنامه قید شده باشد .آدرس مربوطه باید
واحدی از  Toronto Community Housingباشد که عضو خانوار در آن زندگی میکند.
• برچسب پالک مجوز باید معتبر و بهروز باشد.
برای اجاره جای پارک ،باید در طول ساعات کاری به  Operating Unitیا ( Property Management Officeدفتر مدیریت
امالک) خود مراجعه کرده و برای کسب مجوز پارک ثبت نام کنید.
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عضو خانوار باید:
• ( Tenant Vehicle Parking Terms and Conditionsشرایط و ضوابط پارکینگ خودروی مستأجران) را مطالعه کرده
و از آن پیروی کند.
• ( Tenant Vehicle Parking Registration Formفرم ثبت نام پارکینگ خودروی مستأجران) را مطالعه کرده و امضا
نماید.
• هنگام ثبت نام تأییدیه مالکیت خودرو و بیمه را ارائه نماید.
پارکینگ بازدیدکننده به افرادی که برای بازدید به ملک شما آمدهاند یا به ساکنانی که برای بازدید به یکی از امالک Toronto
 Community Housingآمدهاند ولی برای پارکینگ ثبت نام نکردهاند ارائه میشود .دو نوع فضای پارکینگ بازدیدکننده وجود
دارد:
• فضاهای پارکینگ مکانیزه :خودروهایی که در این نوع پارکینگ توقف میکنند باید کارت پارک مکانیزه خریداری کرده و
دستورالعملهای نمایش را دنبال کنند.
• فضاهای پارکینگ غیر مکانیزه :خودروهایی که در این نوع پارکینگ توقف می کنند باید مجوز پارکینگ بازدیدکننده
تکمیلشده را ارائه دهند .شما باید دستورالعملهای قیدشده در پشت مجوز را دنبال کرده و از عالئم موجود در پارکینگ
پیروی کنید.
میتوانید برای اطالع از وجود پارکینگ بازدیدکننده با سرپرست خود صحبت کنید .سپس میتوانید به  Operating Unitیا
 Property Management Officeیا سرپرست خود درخواست مجوز پارکینگ بازدیدکننده ارائه دهید .هر خانوار مجاز به
کسب  1مجوز پارکینگ بازدیدکننده در ماه است.
برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به این آدرس اینترنتی مراجعه کنید
.www.torontohousing.ca/parking_toronto_community_housing
برای گزارش نقض قوانین پارکینگ ،با ( Community Safety Unitواحد ایمنی اجتماعی) Toronto Community
 Housingبه شماره  416-921-2323تماس بگیرید.
تمام ماموران  Toronto Community Housingمجاز به صدور برگههای پارکینگ  City of Torontoهستند .آن ها همچنین
میتوانند خودروهای پارک شده به صورت غیر قانونی در امالک  Toronto Community Housingرا با استفاده از جرثقیل
از محل دور کنند.
در صورت دریافت برگه پارکینگ ،دستورالعملهای مربوط به پرداخت جریمه و گزینههای اختالف را در پشت برگه مطالعه
کرده و از آن پیروی کنید (به گزینه دادگاه  2مراجعه کنید).
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نظر خود را درباره راهنمای مستأجر با ما در میان
بگذارید.
نظرسنجی خود را امروز ارسال کنید!

مایلیم نظر شما را درباره راهنمای مستأجر خود بدانیم.
نظر شما برایمان مهم است!
تمام پاسخها کامال محرمانه هستند .لطفا نظرسنجی پشت این برگه را تکمیل کنید.
(برای مشارکت سن شما باید  00سال یا بیشتر باشد).
در صورتی که نظرسنجی تکمیلشده خود را تا  :8ژوئن  2812ارسال کنید ،در قرعهکشی جاکلیدی
چراغدار سوتی شرکت داده خواهید شد.
جایزه جاکلیدی به  188نفر اهدا خواهد شد!

سه راه برای رساندن نظرسنجی به دست ما وجود دارد:
 .0از صفحه  www.torontohousing.ca/tenant_guide_surveyبازدید کنید یا
 .4این برگه را که نظرسنجی تکمیلشده در پشت آن قرار دارد جدا کرده و تا کنید و سپس به سرپرست خود بدهید تا آن را در
پاکت دربسته بگذارد( .در صورت تمایل میتوانید خودتان برگه را در پاکت دربسته قرار دهید ).یا
 .2این برگه را که نظرسنجی تکمیلشده در پشت آن قرار دارد جدا کرده و به آدرس زیر ارسال کنید:
Tenant Guide Survey
Toronto Community Housing
931 Yonge Street, 7th floor
Toronto, ON M4W 2H2
برای شرکت در قرعهکشی جاکلیدی چراغدار سوتی ،باید آدرس پستی کامل خودتان را در زیر قید کنید( .پاسخهای شما به
نظرسنجی همچنان محرمانه باقی خواهد ماند.
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______________________________________________________________________________________________

به طور کلی ،این راهنمای مستأجر را چگونه ارزیابی میکنید؟
 عالی
 بسیار خوب
 خوب
متوسط

ضعیف

بسیار ضعیف

چطور از وجود راهنمای مستأجر مطلع شدید؟ (تمام موارد مرتبط را عالمت بزنید)
 همسایه
 کارمند Toronto Community Housing
 پوستری در ساختمان  /اجتماع من
 اداره اجتماعی
 در جلسه ساختمان یا جلسه اجتماع
 سایر .لطفا بنویسید:
 به یاد نمیآورم
یافتن اطالعاتی که به دنبالش بودید در راهنمای مستأجر چقدر آسان بود؟
 خیلی آسان
 تقریبا آسان
 تقریبا مشکل
 خیلی مشکل
 قادر به یافتن اطالعاتی که به دنبالش بودم در راهنمای مستأجر نبودم
 به دنبال اطالعات خاصی نبودم
درک اطالعات ارائهشده در راهنمای مستأجر چقدر آسان بود؟
 خیلی آسان
 تقریبا آسان
 تقریبا مشکل
 خیلی مشکل
چه مدت ساکن  Toronto Community Housingبودهاید؟
 کمتر از  4سال
 0 – 2 سال
 01 – 0 سال
 بیش از  01سال
چه چیز راهنمای مستأجر را بیش از همه دوست دارید؟
______________________________________________________________________________________________
در نسخههای بعدی راهنمای مستأجر دوست دارید چه اطالعاتی اضافه شود؟
______________________________________________________________________________________________
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از اینکه نظرسنجی را تکمیل کردید سپاسگزاریم!

اجارهنامه شما
اجارهبهای شما
موعد پرداخت اجارهبهای شما روز اول هر ماه است.

انواع اجارهبها
سه نوع اجارهبها در  Toronto Community Housingوجود دارد.
 .0اجارهبهای مطابق با درآمد )(RGI
این اجارهبها برای مسکن یارانهای پرداخت میشود .مقدار آن معموال  21درصد درآمد ناخالص ماهانه خانوار (درآمد قبل از
اعمال کسور) است .طبق قوانین مسکن اجتماعی در انتاریو ،مبلغ اجارهبها ساالنه مورد بازبینی قرار میگیرد .با این حال ،اگر
شما اجارهبهای مطابق با درآمد میپردازید و درآمد شما در طول سال تغییری کند ،الزم است که این تغییر را طی مدت  21روز
به  Toronto Community Housingاطالع دهید.
اگر بخشی یا تمام درآمد شما از  Ontario Worksیا  Ontario Disability Support Programاست ،و شما اجارهبهای
مطابق با درآمد میپردازید ،اجارهبهای شما بر اساس ضابطه محاسبه میشود .مسئولیت گزارش تغییرات درآمد به Toronto
 Community Housingظرف مدت  21روز همچنان به عهده شماست.
 .4اجاره مقرون به صرفه
این نوع اجارهبها طبق اجاره بازار یا کمتر از آن دریافت میشود .برای کسب شرایط این وام ،درآمد ناخالص ساالنه خانوار
درخواستکننده نباید بیش از چهار برابر اجاره ساالنه واحد مورد درخواست باشد.
 .2اجاره بازار
مقدار این اجارهبها برابر با یا کمی کمتر از مبلغی است که صاحبخانههای خصوصی دریافت میکنند.
اگر اجاره بازار میپردازید و مایلید برای اجارهبهای مطابق با درآمد درخواست بدهید ،باید درخواست خود را به Housing
 Connectionsارائه کنید .میتوانید یکی از روشهای زیر را به کار بگیرید:
• میتوانید آنها را در آدرس  176 Elm Streetمالقات کنید.
• میتوانید با شماره  416-981-6111تماس بگیرید.
• میتوانید اطالعات مربوط را به صورت آنالین در آدرس  www.housingconnections.caمشاهده کنید.
_________________________________________________________________________________
لطفاً توجه کنید :شما در لیست انتظار قرار خواهید گرفت و ممکن است برخورداری از یارانه اجارهبها مطابق با درآمد سالها
طول بکشد.
مجموع اجارهبهای شما ممکن است شامل مواردی همچون پارکینگ و امکانات رفاهی شود.
_________________________________________________________________________________
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گزینههای پرداخت شما
ساکنان میتوانند اجارهبهای خود را به یکی از سه روش زیر پرداخت کنند:
 .0پرداخت از پیش تأییدشده )(PAP
این سادهترین روش برای اطمینان از پرداخت بهموقع اجارهبها است .برای پرداخت از پیش تأییدشده اجارهبها ،بانک هر ماه
اجارهبهای شما را به صورت مستقیم از حسابتان به  Toronto Community Housingارسال میکند .برای تنظیم این نوع
پرداخت ،هنگام امضای اجارهنامه فرمی دریافت خواهید کرد .در صورتی که به فرم دیگری نیاز دارید ،لطفا به Operating
 Unitیا  Property Management Officeمراجعه کنید و یا با  Client Care Centreتماس بگیرید.
در صورت نبود وجه کافی در حسابتان در اول هر ماه ،هم بانک و هم  Toronto Community Housingکارمزدی از شما
دریافت خواهند کرد.
 .4پرداخت از طریق بانک محلی ،اتحادیه اعتباری ،شرکت تراست یا شرکت نقدکننده چک
شما همچنین میتوانید اجارهبها را از طریق بانک محلی ،اتحادیه اعتباری ،شرکت تراست یا شرکت نقدکننده چک بپردازید.
اگر مایلید اجارهبهای خود را به این روش بپردازید ،از  Tenant Services Coordinatorیا Property Administrator
خود بخواهید که برگه پرداخت را در اختیارتان بگذارند .ما این برگهها را یکبار در سال به شما ارسال خواهیم کرد .برگه پرداخت
را به بانک ،اتحادیه اعتباری ،شرکت تراست یا شرکت نقدکننده چک ببرید و اجارهبها را به صورت نقد ،با چک یا حواله پول یا
از طریق دستگاه بانکی بپردازید.
 .2پرداخت از طریق تلفن بانک یا اینترنت بانک
میتوانید اجارهبهای خود را از طریق اینرنت بانک یا تلفن بانک بپردازید .برای اطالع از نحوه انجام این نوع پرداخت ،با بانک،
اتحادیه اعتباری یا شرکت تراست خود صحبت کنید.
__________________________________________________________________________________
مهم :در صورتی که فکر میکنید ممکن است نتوانید اجارهبها را بهموقع بپردازید ،با ما تماس بگیرید.
__________________________________________________________________________________
ما میخواهیم به شما کمک کنیم تا خانه خود را حفظ کنید .اگر اجارهبها را بهموقع پرداخت نکنید ،دچار دیرکرد میشوید .اگر نوع
اجارهبهای شما مطابق با درآمد است ،ممکن است این یارانه را از دست بدهید .در صورتی که در بیمارستان بستری یا گرفتار
موارد اضطراری شخصی هستید ،میتوانیم ترتیبات ویژهای برای شما برقرار کنیم.
برای مطلع ساختن  Tenant Services Coordinatorیا  ،Property Administratorبا  Client Care Centreتماس
بگیرید .برای ایجاد برنامه بازپرداخت میتوانیم با شما همکاری کنیم.
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اجاره شما
 .0گزارش تغییرات درآمدی
قوانین مربوط به یارانه اجارهبهای مطابق با درآمد را  City of Torontoو  Province of Ontarioوضع میکنند .در صورتی
که درآمدتان تغییر کند ،الزم است این تغییر را به صورت کتبی یا حضوری ظرف مدت  21روز به Tenant Services
 Coordinatorیا  Property Administratorگزارش کنید .در صورتی که تغییر درآمدتان را گزارش نکنید ،ممکن است
اجارهبهای معوق از شما دریافت شود و/یا یارانه اجارهبها مطابق با درآمد خودتان را از دست بدهید .سپس اجارهبهای شما به
سطح اجاره بازار افزایش مییابد و ممکن است حکم تخلیه برای شما صادر شود .در صورت داشتن سوال در مورد گزارش تغییر
درآمد ،با  Tenant Services Coordinatorیا  Property Administratorخود صحبت کنید.
آیا شما یا عضوی از خانوارتان امسال  52ساله میشود؟
در صورتی که شما یا عضوی از خانوارتان  00سال شوید ،ممکن است درآمد ساالنه خانوار شما و به تبع آن اجارهبهای
ماهانهتان تحت تاثیر قرار بگیرد.
در صورتی که از کشور دیگری مستمری دریافت میکنید ،باید این درآمد را به  Toronto Community Housingگزارش
کنید.
در صورتی که در مورد  Canada Pension Planیا  Old Age Securityسوالی دارید ،اطالعات تماس در صفحه  24موجود
است.
 .4بازبینی اجاره ساالنه
در صورتی که اجارهبهای مطابق با درآمد پرداخت میکنید ،ما هر سال بسته بازبینی اجارهبها را برای شما ارسال میکنیم .این
بسته شامل فرمهایی است که برای گزارش درآمد تمام افراد خانوار الزم است آنها را تکمیل کنید .این فرمها را باید ظرف مدت
 21روز تکمیل و ارسال کنید .در صورت عدم ارسال فرمها ،ممکن است یارانه اجارهبها مطابق با درآمد خود را از دست بدهید.
در صورتی که برای تکمیل این فرمها نیاز به کمک دارید ،برای تعیین وقت مالقات با  Operating Unitیا Property
 Management Officeخود مراجعه کنید یا با  Client Care Centreتماس بگیرید.
 .2چگونه شخصی را به خانوار «اجارهبها مطابق با درآمد» اضافه یا از آن حذف کنید
اگر شخصی به واحد شما نقل مکان کند یا آن را ترک کند ،باید ظرف مدت  21روز  Toronto Community Housingرا
مطلع کنید.
برای افزودن افراد به خانوار:
 .0فرم ( Addition to Household Composition Requestفرم درخواست افزایش ترکیب خانوار) را تکمیل کنید.
نسخهای از این فرم را میتوانید از طریق آدرس  ،www.torontohousing.caبا مراجعه به  Operating Unitیا
 ،Property Management Officeیا تماس با  Client Care Centreبه دست بیاورید.
 .4تمام مدارک مربوط را به پیوست ارسال کنید.
 .2اطالعات مربوط را به  Operating Unitیا  Property Management Officeتحویل دهید یا ارسال کنید.
اگر درخواست شما تایید شود:
• ممکن است الزم باشد اجارهنامه جدیدی امضا کنید.
• اجارهبهای شما بر اساس درآمد جدید خانوار مجددا محاسبه خواهد شد.
• اگر شخصی به خانوار شما اضافه شود و این شخص در لیست انتظار مرکزی بوده باشد ،از لیست انتظار حذف میشود.
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قبل از اضافه شدن شخصی به خانوار شما ،شرایط زیر باید فراهم باشد:
• این شخص باید واجد شرایط دریافت یارانه اجارهبها مطابق با درآمد باشد.
• افزودن اشخاص باید مطابق با استانداردهای سکونت شهر باشد (در قسمت Toronto Municipal Code Property
.)Standards
• حساب شما باید در وضعیت خوبی باشد.
باید ظرف مدت  21روز پس از اینکه شخصی خانه شما را ترک کرد با  Tenant Services Coordinatorیا Property
 Administratorتماس بگیرید .اگر نام شخص در اجارهنامه قید شده باشد ،وی باید به صورت مکتوب اعالم نماید که از تمام
منافع و مزایای واحد صرف نظر میکند .ممکن است الزم باشد اجارهنامه جدیدی امضا کنید.
 .2روشهای کوچکسازی (برای ساکنان خانههای بسیار بزرگ)
اگر در واحدی زندگی میکنید که برای خانوار شما بیش از اندازه بزرگ است ،به فهرست انتقاالت داخلی Toronto
 Community Housingاضافه خواهید شد .کارکنان ما برای یافتن واحدی با اندازه مناسب برای خانوارتان با شما همکاری
خواهند کرد .در صورتی که این امر بیش از یک سال طول بکشد ،خانوارتان به لیست انتظار مرکزی Housing Connections
اضافه خواهد شد .سپس از شما درخواست خواهد شد که از میان سایر ارائهکنندگان مسکن حداقل پنج گزینه مسکن انتخاب کنید.
 .0روشهای بزرگسازی (برای ساکنان خانههای بسیار کوچک)
اگر در واحدی زندگی میکنید که برای خانوار شما بیش از اندازه کوچک است ،به فهرست انتقاالت داخلی Toronto
 Community Housingاضافه خواهید شد .اگر خانهتان به اندازهای کوچک باشد که به دو یا چند اتاق خواب بیشتر نیاز داشته
باشید ،درخواست شما در اولویت قرار خواهد گرفت.
 .0نحوه درخواست انتقال به واحد دیگر
برای اطالع از نحوه درخواست انتقال به واحد  Toronto Community Housingدیگر( Tenant Transfer Policy ،سیاست
انتقال مستأجران) و  Transfer Guidelineرا مطالعه فرمایید .برای دریافت نسخهای از سیاست و راهنما:
• به آدرس  www.torontohousing.caمراجعه کنید ،یا
• به  Operating Unitیا  Property Management Officeخود مراجعه فرمایید ،یا
• با  Client Care Centreتماس بگیرید.
برای اینکه نامتان به لیست انتظار خانه انتخابیتان اضافه شود ،الزم است با  Tenant Services Coordinatorیا Property
 Administratorخود صحبت کنید ،یا به  Operating Unitیا  Property Management Officeمراجعه کنید .اکثر
ساختمانها دارای لیستهای انتظار بلندی هستند .در برخی موارد ،ممکن است مجبور شوید که برای پنج تا  01سال منتظر شوید.
Visitor and Guest Policy .1
مهمانان میتوانند برای حداکثر  21روز در سال در خانه شما اقامت کنند .مدت اقامت میتواند  21روز پیاپی یا مجموعا  21روز
در سال باشد؛ اقامت بیش از این ممنوع است.
این سیاست شامل هر شخصی است که در واحد شما اقامت دارد ولی عضو تاییدشده خانوارتان نیست .در موارد ویژه ،هنگامی که
خدمات یا مراقبت پزشکی کوتاهمدت مورد نیاز است ،مهمانان میتوانند با کسب مجوز از  Operating Unitیا Property
 Managerبیش از  21روز در واحد شما اقامت کنند.
در صورت اطالع  Toronto Community Housingاز اقامت مهمانان فاقد تاییدیه برای مدت بیش از  21روز ،مساله مورد
رسیدگی قرار خواهد گرفت .در صورتی که اقامت مهمان شما مورد ویژه نباشد ،ممکن است یارانه اجارهبها مطابق با درآمد خود
را از دست بدهید.
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برای کسب اطالعات بیشتر در مورد موارد ویژه یا دریافت نسخهای از :Visitor and Guest Policy
•
با  Client Care Centreتماس بگیرید ،یا
•
به  Operating Unitیا  Property Management Officeخود مراجعه فرمایید ،یا
به آدرس اینترنتی  www.torontohousing.caمراجعه فرمایید.
•
 .0غیبت بیش از  98روز از واحد با اجارهبهای مطابق با درآمد
در مورد خانوارهایی که اجارهبهای مطابق با درآمد پرداخت میکنند ،طبق راهنمای مسکن اجتماعی  ،City of Torontoحداکثر
تعداد روزهایی که تمام اعضای خانوار میتوانند در واحد «غیبت» کنند یا در آن زندگی نکنند و همچنان از یارانه اجارهبها مطابق
با درآمد برخوردار باشند  11روز است .با این حال ،استثنائاتی برای این قانون وجود دارد.
• این قانون فقط در مواردی اعمال میشود که تمام اعضای خانوار همزمان غائب باشند.
• غیبتهای کوتاه کمتر از هفت روز پیاپی جز محدودیت  11روزه در طول  04ماه محسوب نمیشوند.
در صورتی که در بیمارستان ،مرکز توانبخشی ،یا در انتظار محاکمه هستید یا دلیل مستند و معتبر دیگری برای غیبت بیش از
 11روز از واحد خود دارید ،لطفا به ما اطالع دهید .جزئیات بیشتر در مورد این راهنما را در این آدرس مطالعه کنید:
.www.toronto.ca/housing/absence+from+RGI+unit
برای کسب اطالعات بیشتر ،با  Client Care Centreتماس بگیرید ،یا به  Operating Unitیا Property Management
 Officeمراجعه کنید.
 .1افشای اطالعات شخصی
قوانینی برای محافظت از حق حریم شخصی شما وجود دارند .صاحبخانهها باید هنگام گردآوری ،استفاده ،و بهاشتراکگذاری
اطالعات شخصیتان قوانین سختگیرانهای را دنبال کنند.
در صورتی که اجارهبهای مطابق با درآمد پرداخت میکنید:
برای تشخیص واجد شرایط بودن شما جهت دریافت یارانه اجارهبها مطابق با درآمد و همچنین محاسبه اجارهبهاToronto ،
 Community Housingملزم به گردآوری اطالعات شخصی در مورد اعضای خانوار است.
عالوه بر این Toronto Community Housing ،بر اساس  1122 ،Housing Services Actدارای صالحیت و اختیار برای
گردآوری و نگهداری اطالعات در مورد یارانه مسکن و اجاره شما است.
در صورتی که مایلید در خصوص اجارهتان به شخصی وکالت بدهید ،الزم است که فرم Consent to Disclose Information
را تکمیل کنید تا ما اجازه به اشتراکگذاری اطالعات شما در مورد اجارهنامه را داشته باشیم .میتوانید این کار را به صورت
آنالین ،یا با حضور در  Operating Unitیا  ،Property Management Officeیا از طریق تماس با شماره 416-981-
 5500انجام دهید.

تخلیه
بر اساس  ،Residential Tenancies Actموارد زیر برخی از دالیل تخلیه شما را تشکیل میدهند:
• عدم پرداخت اجارهبها.
• سکونت افراد بیش از حد مجاز و برخالف استانداردهای ایمنی در واحد.
• سکونت افرادی در واحد که نامشان در اجارهنامه قید نشده است.
• ایراد صدمه جدی به واحد یا ساختمان به طور عمدی.
• عدم گزارش درآمد خود یا هر یک از اعضای خانوار در حالی که از یارانه اجارهبهای مطابق با درآمد برخوردار هستید.
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•
•
•
•

انجام رفتارهایی که با برخورداری منطقی سایر ساکنان تداخل میکند.
تهدید امنیت سایر ساکنان.
تخطی از قوانین در امالک .Toronto Community Housing
نقض شرایط و ضوابط اجارهنامه.

 Toronto Community Housingبه مستاجرانی که در پرداخت بهموقع اجارهبهای خود مشکل دارند کمک میکند تا به
مسئولیتهای خود عمل کرده ،و در صورت امکان ،خانه خود را حفظ کنند.
__________________________________________________________________________________
Office of the Commissioner of Housing Equity
این دفتر تالش میکند که برای افراد مسن ( 01سال به باال) و مستاجران آسیبپذیری که یارانه خود را از دسته دادهاند یا به دلیل
عدم پرداخت اجارهبها خانهشان تخلیه شده است مراقبتها و محافظتهایی ایجاد کند .این دفتر به Toronto Community
 Housingوابسته نیست (کمیسیونر به هیئت مدیره گزارش میدهد) .صداقت ،بیطرفی و استقالل اصول اساسی دفتر را تشکیل
میدهند .اطالعات تماس :تلفن  ،416-632-7999یا ایمیل.info@oche.ca :
__________________________________________________________________________________
تخلیه همیشه آخرین راهکار است .واحد شما خانهتان است و ما مایلیم از طریق همکاری به شما در حفظ آن کمک کنیم .در
صورتی که در پرداخت اجارهبها مشکلی دارید ،لطفا همین حاال به ما اطالع دهید.
در مورد سیاستهای ما در رابطه با تخلیه اطالعات بیشتری کسب کنید:
• ( (Arrears) Eviction Prevention Policy for Non-payment of Rentسیاست جلوگیری از تخلیه برای عدم
پرداخت اجاره) (دیرکرد)
• ( Policy on Evictions for Causeسیاست اخراج علتدار)
شما میتوانید:
• نسخهای را از سایت  www.torontohousing.caدانلود کنید ،یا
• به  Operating Unitیا  Property Management Officeخود مراجعه فرمایید ،یا
• با  Client Care Centreبه شماره  416-981-5500تماس بگیرید.
__________________________________________________________________________________
مهم :نباید هیچ یک از مطالب این راهنما مشاوره حقوقی قلمداد شود .در صورت وجود تناقض میان مطالب این راهنما و قانون
( Canadaفدرال ،استانی ،یا سایر قوانین) ،ارجحیت با قانون است.
__________________________________________________________________________________

مراحل نقل مکان و ترک واحد
 .0دادن اطالع قبلی
هنگامی که آماده نقل مکان و ترک واحد شدید ،باید  01روز (دو ماه کامل) قبل از تحویل و نقل مکان به صورت کتبی اطالع
بدهید .لطفا اطالعیه نقل مکان و ترک واحد خود را به  Operating Unitیا  Property Management officeخود تحویل
دهید.
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 .4تحویل کلیدها و کلیدهای هوشمند
الزم است قبل از ترک و نقل مکان تمام کلیدهای واحد ،اعم از کلید صندوق پستی و کلید هوشمند ،کلید پارکینگ و گاراژ ،و
برچسبهای پارکینگ را تحویل بدهید .کلیدها را به سرپرست خود تحویل دهید .در صورت عدم تحویل کلیدها ،هزینه تعویض از
شما دریافت خواهد شد.
 .2اجارهبها و هزینههای دیگر
اجارهبها تا آخر ماهی که اجارهنامه شما به پایان میرسد از شما دریافت میشود .برای مثال:
• در صورتی که اطالعیه کتبی را در  0مارس ارائه کردهاید ،اجارهبهای ماههای مارس و آوریل از شما دریافت میشود و شما
قبل از  0مه از واحد نقل مکان میکنید.
• در صورتی که اطالعیه کتبی را در  00فوریه ارائه کردهاید ،اجارهبها را تا  21آوریل پرداخت میکنید و قبل از  0مه از
واحد نقل مکان میکنید.
شما مسئول هزینه تعمیر خسارتهایی هستید که در واحد ایجاد کردهاید؛ همچنین در صورت کثیف بودن واحد هنگام تحویل آن،
هزینه نظافت آن بر عهده شماست.
 .2بازرسی
مدت کوتاهی پس از ارائه اطالعیه کتبی ،کارکنان  Toronto Community Housingواحد شما را بازرسی خواهند کرد .پس
از نقل مکان شما ،آنها مجددا واحدتان را بازرسی خواهند کرد .واحد شما باید در شرایط اولیه خود باشد .به جز برای استهالک
طبیعی و معمول ،بابت آسیبها و صدماتی که به واحد خود وارد کردهاید ،هزینهای از شما دریافت خواهد شد.
برای مثال ،اگر کاغذ دیواری نصب کردهاید ،باید آن را بردارید.
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ایمنی شما
 Toronto Community Housingبه ایمنی شما اهمیت میدهد.

در مواقع اضظراری ،با شماره  911تماس بگیرید.
آنچه ما انجام میدهیم:
( Community Safety Unitواحد ایمنی اجتماعی)  Toronto Community Housingدارای تیمی مرکب از Special
( Constablesنگهبان ویژه)( Community Patrol Officers ،ماموران گشت اجتماعی) ،و مرکز اعزام است .تیم ما متحرک
است و با پای پیاده ،با دوپرخه ،یا با خودرو به گشتزنی در اجتماعات میپردازد.
آنچه شما میتوانید انجام دهید:
ساکنان  Toronto Community Housingمراقب همسایگان خود هستند .در برخی از ساختمانها ،ساکنان دارای «سیستم
دوستان» برای مراقبت از هم هستند .در صورت داشتن نگرانی ،آن را با کسی در میان بگذارید ،برای مثال ،با یکی از
همسایگان ،با یک دوست ،یا با .Community Safety Unit
برای گزارش مسائل امنیتی یا نقض قوانین پارکینگ در امالک  ،Toronto Community Housingمیتوانید با Community
 Safety Unitتماس بگیرید.
__________________________________________________________________________________
تمام ساعت شبانه روز ،هفت روز هفته با شماره  416-921-2323تماس بگیرید.
_________________________________________________________________________________
هنگامی که با  416-921-2323تماس میگیرید ،چه اتفاقی میافتد؟
شخص اعزامکننده برای تشخیص نیازهایتان سواالتی از شما خواهد پرسید .سواالت ممکن است شامل این موارد باشد:
• کجا هستید؟
• کجا به کمک نیاز است؟
• چه کسانی در این موضوع دخیلاند؟
حهت ارسال سریع منابع مناسب برای حفظ امنیت همه ،شخص اعزامکننده سواالت دیگری نیز خواهد پرسید .ما تمام تماسها را
جدی میگیریم و برای واکنش مناسب با مقامات همکاری میکنیم.
هر وضعیتی ویژگیهای خاص خود را دارد.
• در صورتی که وضعیت تهدیدکننده حیات است ،شخص اعزامکننده فورا با خدمات اورژانسی  Torontoبه شماره  911تماس
خواهد گرفت.
• در صورتی که وضعیت تهدیدکننده حیات نبوده و نیازی به حضور  Community Patrol Officerنیست ،اشخاص
اعزامکننده اطالعات الزم را از شما دریافت خواهند کرد .برای رسیدگی به نگرانیهای شماCommunity Patrol ،
 Officersبا  Toronto Police Serviceو کارکنان مدیریت ملک همکاریهای الزم را به عمل خواهند آورد.
تماسگیرندهها ممکن است ناشناس باقی بمانند .در صورتی که میخواهید با یک مامور صحبت کنید ،اعزامکننده باید نام کوچک و
شماره تلفن شما را بداند.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد امنیت اجتماع و مقابله با جرم ،به وبسایت  Toronto Police Serviceبه آدرس
 www.torontopolice.on.caمراجعه فرمایید.
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ایمنی در اجتماع شما
برای ایجاد اجتماعی سالم و امن ،ساکنان باید به استانداردهای زیر توجه کنند:
 .0ما (کارکنان و ساکنان) با احترام و حسن نیت با یکدیگر رفتار میکنیم و برای تنوع در اجتماعاتمان ارزش قائل میشویم.
 .4ما برای گسترش صلح و آرامش ،سالمت و ایمنی در اجتماعاتمان تالش میکنیم.
 .2ما مسئول اعمال و رفتارهای خود و کودکان ،اعضای خانواده ،مهمانان ،بازدیدکنندگان و حیوانات خانگیمان هستیم.
 .2ما به کلیه اموال اجتماعمان اعم از واحدهای اجارهای ،امالک شخصی ،فضاهای مشترک و دفاتر احترام میگذاریم.
 .0ما به تمام سیاستهای  ،Toronto Community Housingشرایط و ضوابط اجارهنامه ،و قوانین احترام گذاشته و به آن
عمل میکنیم.
در صورت مشاهده رفتار ضداجتماعی ،با  Community Safety Unitبه شماره  416-921-2323تماس بگیرید.
نمونههای بارز رفتار ضداجتماعی شامل موارد زیر هستند:
• سر و صدای بیش از اندازه
• باز کردن درهای البی به روز غریبهها
• ولگردی
• ریختن/پخش کردن زباله/بوی زباله
• بی احترامی به مردم از طریق مزاحمت یا گفتن عبارات زشت و نامناسب
• داشتن رفتار تهاجمی با مردم
• عدم بستن قالده به سگ
• خانهداری پرخطر و غیرایمن/درهمریختگی بیش از اندازه
 ،Operating Unit ،Community Safety Unitیا مدیر ملک مسئول رسیدگی به رفتار ضداجتماعی هستند.
__________________________________________________________________________________
مهم :ساکنانی که مرتکب رفتارهای ضداجتماعی شوند اخطاریه رسمی دریافت خواهند کرد .در موارد جدی ،این ساکنان ممکن
است از طریق  Landlord and Tenant Boardبا تخلیه مواجه شوند .همچنین از پلیس و در صورت نیاز از سایر ادارات
برای رسیدگی دعوت خواهیم کرد.
__________________________________________________________________________________
ایمنی در پیشرفت شما
برای حفظ ایمنی خود و ساختمانتان:
• درب ورودیها و خانه را باز نگذارید .هنگامی که دربها را باز میگذارید ،همه ساکنان ساختمان را با خطر مواجه میکنید.
• تمام راهروها را تمیز نگه دارید .عدم حفظ نظافت راهروها به معنای ایجاد خطر آتشسوزی است .تمیز نگه داشتن راهرو
مانع زمین خوردن میشود .حفظ نظافت به تمیز نگه داشتن سطح خانه و فرشها نیز کمک میکند .عالوه بر این ،کارکنان
اورژانس هم سریعتر میتوانند به شما دسترسی داشته باشند.
• قبل از سوار شدن داخل آسانسور ،داخل آن را بررسی کنند .اگر شخصی داخل آسانسور است که از حضور او احساس
ناراحتی میکنید ،منتظر خالی شدن آسانسور بمانید.
• همیشه درب واحد خود را بسته و قفل کنید.
• هنگام استفاده از سیستم ورود و قبل از باز کردن درب ساختمان به روی شخص ،مطمئن شوید که وی را میشناسید.
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•
•
•
•

•
•

به فروشندگان و افراد ناشناس اجازه ورود به ساختمان ندهید.
کپی کلید و کلید هوشمند واحد خود را به افرادی که با شما زندگی نمیکنند ندهید.
در صورتی که کلید یا کلید هوشمند خود را گم کردید ،سریعا به سرپرست اطالع دهید.
در صورتی که قرار است برای مدت طوالنی غائب باشید ،به سرپرست خود اطالع دهید .مستاجرانی که اجارهبهای مطابق با
درآمد میپردازند ،در صورتی که برای بیش از  11روز واحد خود را خالی بگذارند با خطر از دست دادن یارانه مواجه
خواهند بود.
کودکان را در خانه تنها نگذارید.
در صورت بروز موارد زیر ،به سرپرست خود اطالع دهید:
• در صورت مشاهده المپ سوخته در داخل ساختمان یا در اطراف آن
• در صورت مشاهده فضاهایی که نیازمند برفروبی یا یخزدایی هستند
• در صورت مشاهده درختها ،درختچهها و پرچینهایی که نیاز به هرس دارند.

ایمنی در پارکینگ و داخل خودروی شما
• اجازه ندهید که شخصی شما را تا گاراژ زیرزمینی یا فضای پارکینگ تعقیب کند .در صورتی که شخصی یا چیزی شما را
عصبی میکند ،داخل خودرو بمانید و بوق بزنید یا با خودروی خود از محل دور شوید .نگرانی خود را به Community
 Safety Unitگزارش کنید .میتوانید در زمان دیگری برگردید.
• هنگام رفتن به سوی خودرو یا راه رفتن در خیابان ،از گوش دادن به موسیقی با صدای بلند بپرهیزید تا بتوانید از اتفاقات
اطراف خود مطلع باشید.
• در صورتی که صاحب دوچرخه هستید ،آن را نزد پلیس ثبت کنید .از قفل با کیفیت استفاده کنید .دوچرخه خود را به چیزهایی
که امکان بریدن یا شکستنشان نیست قفل کنید.
• در صورتی که دوچرخهتان فاقد شماره سلایر است ،شمارهای را روی بدنه یا چرخهای آن حک کنید تا در صورت سرقت
بتوانید آن را شناسایی کنید.
• همیشه خودروی خود را ،هم هنگام استفاده از آن و هم هنگام پارک ،قفل کنید.
• اشیاء ارزشمند را در خودروی خود نگذارید.
• قبل از سوار شدن ،داخل و زیر خودرو را بررسی کنید.
• در صورت بروز مشکل یا خرابی خودرو ،کاپوت را باال بزنید ،داخل خودرو بنشید و درها را قفل کنید ،و منتظر پلیس یا
ماشین یدککش بمانید .درب خودرو را به روی افراد ناشناس باز نکنید.
ایمنی خانه مستقل ()Townhome
• در مسیرهای شناختهشده و دارای نور کافی راه بروید .از مسیرهای میانبر بپرهیزید.
• از قفل و ایمن بودن پنجرهها و درهای همکف ،مخصوصا در روزهای گرم ،مطمئن شوید.
• المپهای سوخته و گیاه و چمنهای بلند را به سرپرست خود اطالع دهید.
• چراغ حیاط پشتی را در شب روشن نگه دارید .اینگونه پیادهها از نور کافی برخوردار خواهند بود .عالوه بر این ،احتمال
بروز رفتار ضداجتماعی نیز کاهش مییابد .استفاده از المپهای کممصرف باعث کاهش هزینه قبض برق میشود.
ایمنی آتشبازی
آتشبازی در امالک  Toronto Community Housingهمواره ممنوع است .هرچند تماشای آتشبازی لذتبخش است ،اما
برای کودکان ،بزرگساالن و حیوانات خطرناک است .این کار ممکن است باعث آتشسوزی و آسیب و خانهها شود .عالوه بر این،
ممکن است باعث صدمههای جدی اعم از سوختگی ،بریدگی ،و نابینایی شود.
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برای یافتن آتشبازیهای عمومی که در سراسر شهر برگزار میشود:
• با امور شهری به شماره  311تماس بگیرید.
• به این آدرس مراجعه کنید www.toronto.ca/special_events
برای طرح سواالت یا نگرانیهای خود ،با اشخاص زیر تماس بگیرید:
• سرپرست ساختمان خود
•  Community Safety Unitبه شماره 416-921-2323
• در مواقع اضطراری ،با شماره  911تماس بگیرید

ایمنی در برابر آتش
در صورت مشاهده آتشسوزی ،همیشه با  911تماس بگیرید.
هیچگاه تصور نکنید که شخص دیگری با  911تماس گرفته است .حتما این اطالعات را ارائه دهید:
• نام خود
• آدرس ساختمان خود
• محل آتشسوزی
تجهیزات ایمنی حیاتی
با به صدا درآمدن هشداردهنده دود از بروز آتشسوزی مطلع خواهید شد .تمام واحدهای Toronto Community Housing
دارای هشداردهنده دود هستند .هیچگاه هشداردهنده دود را حذف نکنید.
از هشداردهنده دود به درستی استفاده کنید
در صورتی که هشداردهنده دود به دلیل دود ناشی از اجاق گاز یا آشپزخانه فعال شود درحالیکه آتشسوزی اتفاق نیفتاده است ،با
استفاده از پنکه دود را از هشداردهنده دور کنید یا دکمه " در صورتی که هشداردهنده دود کار نمیکند یا بدون وجود دود صدا
میکند ،دکمه ” “hushرا فشار دهید و با  Client Care Centreتماس بگیرید.
کارکنان ما در هر بار بازدید از واحد شما ،و هنگام بازرسیهای ساالنه واحد ،هشداردهنده دود را برای اطمینان از عملکرد آن
بررسی میکنند .در صورتی خرابی هشداردهنده دود ،دستگاه تعمیر یا جایگزین خواهد شد .در صورتی که هشداردهنده دود را
غیرفعال یا حذف کنید ،خود ،خانواده و همسایگان خود را در معرض خطر قرار میدهید .ما موضوع را به اطالع Toronto
 Fire Servicesخواهیم رساند تا برای شما اخطاریه ارسال کند .عالوه بر این ،هزینه تعمیرات از شما دریافت میشود و ممکن
است تا  $50,000جریمه شوید .در صورتی که این امر بیش از دو بار اتفاق بیفتد ،واحدتان تخلیه خواهد شد.
هشداردهندههای مونوکسید کربن
در صورتی که سطح مونوکسید کربن ،که گاز بیبویی است ،بیش از اندازه باشد ،هشداردهندههای مونوکسید کربن به شما هشدار
میدهد .هشداردهندههای مونوکسید کربن در واحدهایی نصب شده است که دارای دستگاههای با سوخت فسیلی ،اعم از آبگرمکن
گازی یا کوره ،هستند.
در آپارتمان ،هشداردهندههای مونوکسید کربن دو طبقه باالتر ،دو طبقه پایینتر ،در همان طبقهای که دستگاههای با سوخت فسیلی
قرار دارد ،و در باالی پارکینگهای زیرزمینی نصب شده است.
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آماده موارد اضطراری باشد
• برای اقدام مناسب در مواقع اضطراری ،برای خود و خانوادهتان برنامه داشته باشید .ترک ایمن خانه را ،مخصوصا اگر
دارای کودک هستید ،تمرین کنید .نقطهای را خارج از خانه خود مشخص کنید تا تمام افراد خانوار در مواقع اضطراری در آن
نقطه گرد هم بیایند.
• یک کیت اضطراری (شامل فهرست مخاطبین مهم) تهیه کنید و محل آن را به خاطر بسپارید.
• برای محافظت از خانواده و اموال خود از بیمه استفاده کنید
• مطمئن شوید که اعضای خانوادهتان از نام و شماره مخاطبین اضطراریتان اطالع دارند.
در صورت بروز آتشسوزی غیرقابل کنترل در واحد ،سریعا محل را ترک کنید ،نزدیکترین هشداردهنده آتش را بکشید ،و با
 911تماس بگیرید.
• در صورت بروز آتشسوزی در ساختمان ،به دستورالعملهای موجود در پشت درب اصلی مراجعه کنید.
• قبل از باز کردن دربها ،دستگیره و خود درب را لمس کنید؛ از پایین درب شروع کنید و به سمت باال دست بکشید .در
صورتی که درب داغ نیست ،آن را به آرامی باز کنید .در صورت پاک بودن راهرو ،کلیدها و کیف اضطراری خود را )در
صورت داشتن چنین کیفی) بردارید و با استفاده از نزدیکترین راهپله محل را ترک کنید.
• پشت سرتان تمام درها را ببندید ،اما قفل نکنید.
• دربهای ضدآتش راهروها به صورت خودکار بسته خواهند شد .آنها را باز نگذارید.
در صورتی که قادر به ترک محل نیستید:
• با استفاده از حولهها و مالفههای خیس تمام ترکها و روزنههایی را که امکان ورود دود از آن وجود دارد مسدود کنید.
شکاف نامهها و خروجیهای تهویه را با چسب نواری بپوشانید.
• به بالکن یا اتاقی که بیشترین فاصله را از دود دارد بروید .دود به سمت باال حرکت میکند ،بنابراین در صورت امکان
خودتان را به کف نزدیک کنید.
• برای اینکه جای خود را به ماموران آتشنشانی نشان دهید ،حوله یا مالفهای را از پنجره خود آویزان کنید.
• آرامش خود را حفظ کنید.
 Toronto Fire Servicesتوصیه کرده است که بستهای حاوی اقالم زیر برای مواقع آتشسوزی تهیه کنید:
• چند حوله و کیسه تا بتوانید خیسشان کنید و در پایین درب ،یا در مکانهای پر از دود ،روی دهان و بینی خود بگذارید تا
بتوانید تنفس کنید.
• نوار چسب و پوشش فویل برای بستن شکاف نامه و منافذ.
• سوت یا سیگنال برای درخواست کمک.
• چراغ قوه برای مواقع قطع برق ،پر بودن راهرو از دود ،یا درخواست کمک.
• ماژیک برای نوشتن پیام روی لباسها ،دربها و پنجرهها.
• مالفه نخی .در صورتی که دود سنگینی در اتاقتان وجود دارد ،مالفه را کامال خیس کنید و در مجاورت پنجره باز خیمه
بزنید.
• یک سطل پالستیکی دربدار برای نگه داشتن اقالم ذکرشده .هنگام آتشسوزی ،سطح را با آب پر کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد محافظت و ایمنی در برابر آتش ،به وبسایت  Toronto Fire Servicesبه آدرس
 www.toronto.ca/fireمراجعه کنید.
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موارد قطع برق
هر ملک  Toronto Community Housingمتفاوت از دیگری است .برخی از ساختمانها دارای ژنراتورهای اضطراری و
برخی دیگر فاقد آن هستند .برای گزارش قطع برق در ساختمان خود:
• با  Toronto Hydroبه شماره  416-542-8000تماس بگیرید.
• با  Client Care Centreتماس بگیرید.
در صورتی که قطع برق قرار است بیش از سه ساعت طول بکشد ،کارکنان اطالعیه صادر کرده و برای ارائه اطالعات و
اطمینان از برآورده شدن نیازهای ساکنان از واحدها بازدید خواهند کرد .اطالعات بیشتر در مورد آماده شدن برای مواقع
اضطراری در صفحه  20و  21ذکر شده است.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد آماده شدن برای موارد قطع برق ،به آدرس اینترنتی www.torontohydro.com
مراجعه کنید.
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مشارکت

در جلسات شرکت کنید ،میزبان جلسات باشید ،یا به کمیتهها بپیوندید

چگونه در اجتماع خود مشارکت داشته باشید
تمام ساکنان دارای فرصت مشارکت هستند .آیا مساله مهمی برایتان وجود دارد؟ در جلسات شرکت کنید،
میزبان جلسات باشید ،یا به کمیتهها بپیوندید!
( Resident and Community Servicesخدمت ساکنان و اجتماع) ادارهای است که به پشتیبانی ،برنامهریزی ،فرصتسازی
و برگزاری رویداد برای ساکنان اختصاص دارد .کارکنان این اداره همچنین از مشارکت ساکنان در تمام اجتماعات Toronto
 Community Housingپشتیبانی میکنند.

جلسات
جلسات هیئت مدیره و کمیته هیئت مدیره
در هیئت مدیره  Toronto Community Housingدو صندلی به مستاجران تعلق دارد .ساکنان عالقهمند میتوانند برای کسب
این مناصب هر چهار سال یکبار اعالم آمادگی کرده و توسط ساکنان انتخاب شوند .شرکت در جلسات هیئت مدیره و کمیته هیئت
مدیره برای عموم آزاد است.
برنامه زمانی این جلسات در وبسایت ما به نشانی  www.torontohousing.caموجود است.
برای ارائه اظهاریه کتبی یا شفاهی در مورد دستور کار جلسه عمومی ،با شماره ( 416-981-4232برای جلسات هیئت مدیره) یا
( 416-981-4194برای جلسات کمیته هیئت مدیره) تماس بگیرید.
جلسات اجتماعی
جلساتی که در اجتماعتان برگزار میشود ،ممکن است توسط کارکنان و برای گفتگو در مورد امور Toronto Community
 Housingسازماندهی شوند .همچنین ساکنان میتوانند برای گفتگو درباره امور محلی این جلسات را برای ساکنان برگزار کنند.

تابلو اعالنات
اکثر ساختمانهای  Toronto Community Housingدارای یک یا چند تابلو اعالنات برای ارائه اخبار و اطالعات به ساکنان
هستند .برای اطالع از فعالیتهای اجتماعتان ،مرتب به تابلو اعالنات ساختمان خود سر بزنید.

وبسایت ما
وبسایت  Toronto Community Housingبه آدرس  www.torontohousing.caدارای اخبار و اطالعاتی برای ساکنان
است .همچنین میتوانید سیاستها ،فرمها و بهروزرسانیهای مربوط به فعالیتهای محلی را در آن بیابید.

شخص مورد تماس
مایل به مشارکت هستید؟
در صورتی که مایل به مشارکت در اجتماعتان هستید ،با ( Community Services Coordinatorهماهنگکننده خدمات
اجتماعی) محلی خود ارتباط برقرار کنید .برای ارتباط با کارکنان پشتیبان به  Operating Unitیا Property Management
 Officeخود مراجعه کنید یا با  Client Care Centreتماس بگیرید.
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خدمات و پشتیبانی
میتوانید در تمام روزهای سال و به صورت شبانهروزی از طریق شماره  416-981-5500TTYیا
ایمیل  help@torontohousing.caبا خدمات  Toronto Community Housingدر تماس باشید.
برای انجام امور زیر با  Client Care Centreتماس بگیرید یا به آن ایمیل بزنید:
•
•
•
•
•

درخواست برای تعمیر و نگهداری روتین
سوال در مورد اجارهبها و اجاره خود
درخواست برای انتقال به واحد دیگر
اطالعات در مورد اضافه کردن یا حذف کردن شخص از اجارهنامه و سایر اطالعات در مورد اجاره خود
در صورتی که برای تعمیرات اضطراری به کمک نیاز دارید ،همیشه تماس بگیرید؛ ایمیل نزنید .ترجمه به  011زبان ارائه
میشود.

دستگاه ( TTYتلفن متنی) به افراد ناشنوا ،کمشنوا ،یا دارای اختالالت گفتاری امکان میدهد که از تلفن استفاده کنند .در این
راهنما ،شمارههایی  TTYدر صورت وجود ارائه شدهاند.

( Community Safety Unitواحد ایمنی اجتماعی) :Toronto Community Housing
با  416-921-2323تماس بگیرید
• در مورد مسائل امنیتی
• برای گزارش نقض قوانین پارکینگ در امالک Toronto Community Housing
__________________________________________________________________________________
نکته مهم:اطالعات بیشتر درباره  Community Safety Unitدر صفحه .24
_________________________________________________________________________________

شمارههای مفید
خدمات اجتماعی 211 :یا 1-888-340-1001 TTY
برای دریافت اطالعات مربوط به خدمات اجتماعی و آژانسهای اجتماعی در محدوده خود تماس بگیرید .اپراتورها به زبانهای
مختلف صحبت میکنند.
خدمات شهری :11 :یا 416-338-0889 TTY
برای دریافت اطالعات مربوط به خدماتی که  City of Torontoارائه میدهد تماس بگیرید .اپراتورها به زبانهای مختلف
صحبت میکنند.
 :11 :Toronto Public Healthیا 416-392-0658 TTY
تماس شما قابل ارجاع به متخصص بهداشت عمومی به منظور دریافت رایگان و محرمانه اطالعات و مشاوره درمانی یا ثبت نام
برای برنامههای بهداشت عمومی مانند آموزش مسئول غذا و کالسهای فرزندپروری میباشد.
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:Telehealth Ontario
 1-866-797-0000یا 1-866-797-0007 TTY
برای دریافت اطالعات یا مشاوره درمانی محرمانه از پرستار ثبتشده ،تماس بگیرید.
:Municipal Licensing and Standards
 :11یا 416-338-0889 TTY
برای دریافت اطالعات مربوط به استانداردهای امالک (مانند برنامههای زمانی یا عدم انجام تعمیرات الزم) یا به منظور ارائه
شکایت درباره موارد نقض آییننامه در فضاهای مشترک و واحدها تماس بگیرید.
:Toronto Ombudsman’s Office
 416-392-7062یا 416-392-7100 TTY
برای ارائه شکایت درباره دولت شهری (شامل آژانسها ،هیئتها ،کمیسیونها و نیز  )Toronto Community Housingپس
از آنکه همه راههای دیگر را امتحان کردهاید ،تماس بگیرید.
:Landlord and Tenant Board
 416-645-8080یا 1-800-268-9242 TTY
برای دریافت اطالعات مربوط به Residential Tenancies Actتماس بگیرید .این قانون حقوق و مسئولیتهای صاحبخانهها و
مستأجران که امالک مسکونی در اونتاریو را اجاره کردهاند را توضیح میدهد.
:(CLEO) Community Legal Education Ontario
416-408-4420
برای اطالعات حقوقی رایگان تماس بگیرید CLEO .مشاوره حقوقی نمیدهد ،اما  Legal Aidمشاوره حقوقی میدهد.
:Legal Aid Ontario
 416-979-1446یا 416-598-8867 TTY
برای خدمات حقوقی کمهزینه یا رایگان تماس بگیرید.
:Federation of Metro Tenants’ Associations
416-921-9494
این سازمان غیرانتفاعی برای ارتقاء حقوق مستأجران کار میکند .برای اطالعات در مورد حقوق شما به عنوان مستأجر تماس
بگیرید.
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شمارههای ایمنی
میتوانید به صورت شبانهروزی و در تمام روزهای سال با این شمارهها تماس بگیرید.
__________________________________________________________________________________
نکته مهم :این شمارهها را در دسترس نگه دارید تا بتوانید در صورت لزوم کمک دریافت کنید.
__________________________________________________________________________________
خدمات اضطراری911 :
( TTYو پیامک قابل استفاده هستند).
تا زمان دریافت پاسخ اعالمکننده فاصله را فشار دهید .این شماره را همیشه در مواقع اضطراری استفاده کنید .برای ارتباط با
 Toronto Fire Services ،Toronto Police Serviceو  Toronto Paramedic Servicesبا این شماره تماس بگیرید.
:Toronto Police Service Central Dispatch
 416-808-2222یا 416-467-0493 TTY
در مواقع غیراضطراری با این شماره تماس بگیرید Toronto Police Service .در همه بخشهای سراسر شهر کار میکند.
برای اطالع از اینکه کدام بخش نزدیک به شماست و نیز دسترسی به اطالعات تماس آنها ،از وب سایت
www.torontopolice.on.ca/divisionsبازدید کنید.
:Crime Stoppers
 416-808-8477یا 1-800-222-8477
چنانچه اطالعاتی در مورد جرم و جنایتی دارید که میخواهید آن را با پلیس در میان بگذارید با این شماره تماس بگیرید.
نباید نام خود را بدهید.
416-808-7066 :Victim Services
برای پشتیبانی فوری برای قربانیان جنایت با این شماره تماس بگیرید.
Ministry of the Attorney General
416-314-2447 :Victim Support Line
(از  0صبح تا  01شب ،هفت روز هفته)
برای خدمات فوری در محل برای قربانیان جنایت ،با این شماره تماس بگیرید .این خدمات به بسیاری از زبانها موجود است.
:Assaulted Women’s Help Line
 416-863-0511یا1-866-863-7868 TTY
برای کمک به زنانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند با این شماره تماس بگیرید .کمک به زبانهای انگلیسی و فرانسه ارائه
میشود.
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پشتیبانیهای هنگام بحران
اینها شمارههایی هستند که اگر شما ،یا یکی از آشنایانتان ،در مورد مشکل ذهنی یا اعتیاد نیاز به کمک
داشته باشد میتواند به آنها تماس بگیرد .برای یافتن خدمات بیشتر در منطقه خود با  400تماس بگیرید.
416-408-4357 TTY :Toronto Distress Centres
خدمات حمایت عاطفی ،مداخله بحرانی و پیشگیری از خودکشی ارائه میدهد.
416-929-5200 :Gerstein Centre
مداخله بحرانی را به بزرگساالنی که دچار مشکالت ذهنی هستند و در  City of Torontoزندگی میکنند ارائه میدهد.
416-498-8600 :St. Elizabeth Health Care
(دفتر مرکزی برای تورنتو) 416-498-0043
(شبانهروزی ،هفت روز هفته ،برای  North Yorkو )Etobicoke
پشتیبانی سیار و مداخله بحرانی برای اعضای خانواده ،نزدیکان و پرستاران ارائه میدهد.
:(CCACs) Community Care Access Centres
 416-314-5518یا 1-888-470-2222 TTY
ساعات کاری :از  0321صبح تا  0311بعدازظهر .وقتی خواهان اطالعاتی درباره مراقبت از میانساالن هستید ،اولین گزینه
CCACها هستند .آنها میتوانند درباره انواع مراقبتها و درمانهایی که در محدوده شما موجود است شما را راهنمایی کنند.
416-920-0497 :Telecare Distress Centres of Canada
به زبانهای ماندارین و کانتونی پشتیبانی بیماریهای ذهنی را ارائه میدهد.
416-960-9276 :Progress Place Warm Line
(از  0صبح تا آخر شب)
به افراد مبتال به بیماریهای ذهنی ،پشتیبانی گروهی ارائه میکند.
Scarborough Hospital Regional
416-495-2891 :Mobile Crisis Team
در موارد بحرانی سالمت روان ،پاسخگوی افراد باالی  00سال میباشد .ارائه خدمات به  East Yorkو .Scarborough
416-368-4896 :Youthdale Treatment Centres
به ارائه خدمات سالمت روان به کودکان و نوجوانان (زیر  00سال) و خانوادههای آنها در  Torontoمیپردازد.
1-800-668-6868 :Kids Help Phone
به افراد  41سال به پایین مشاوره ارائه میدهد.
416-924-4646 :Children’s Aid Society of Toronto
 :TTYبا  ،111و سپس  416-924-4646تماس بگیرید
ارزیابی ،مداخله در بحران ،مشاوره و خدماتی برای جلوگیری از اهمال و سوء استفاده از کودکان ارائه میکند.
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( Toronto Withdrawal Management Systemسیستم مدیریت برداشت تورنتو)1-866-366-9513 :
به افراد  00سال به باال در  City of Torontoکه به دنبال خدمات غیرپزشکی مدیریت برداشت باشند کمک میکند.

اطالعات برای جوانان
از هر ده ساکن  ،Toronto Community Housingچهار نفر زیر  40سال دارند .ما با شرکای خود
همکاری میکنیم تا جوانان اجتماعات خود را به سوی فرصتهای اقتصادی و اجتماعی در حوزههای
مختلفی مانند ورزش ،هنر و تحصیالت آکادمیک سوق دهیم.
اطالعات بیشتر را در  www.torontohousing.caیااز طریق صحبت با کارکنان محلی به دست آورید.

در اینجا لینکهای سریعی برای جوانان قرار دادهایم:
 www.toronto.ca/youthیا شماره211
:Youth Development Unit
برنامههای استخدام ،فرصتهای داوطلبانه شهر و غیره.
 www.211toronto.ca/topic/youthیا شماره211
لیست خدمات اجتماعی برای افراد  04تا  41سال را به شما میدهد.
 www.torontopaye.caیا شماره 416-397-5627
 :Partnership to Advance Youth Employmentبرای جوانان ساکن در محلههای دارای اولویت .Toronto
 www.woodgreen.orgیا شماره 416-645-6000
:Woodgreen Community Services
برنامههای رایگان جوانان که اردوهای اجتماعی مفرح ،کمک در تکالیف خانه و مساعدت جوانان تازهوارد به کانادا و نیز
جویندگان کار را عرضه میکنند.

اطالعات برای میانساالن
تقریبا از هر چهار ساکن  ،Toronto Community Housingیک نفر  01سال به باال دارد .ما برای
ایجاد محیطی ایمن و سالم برای میانساالن در هر اجتماع تالش میکنیم .برای اطالعات بیشتر با کارکنان
بخش پشتیبانی و دسترسی محل خود صحبت کنید.
در اینجا لینکهای سریعی برای میانساالن قرار دادهایم:
 www.toronto.ca/seniorsیا شماره 211
 :Toronto Seniors Portalاقامتگاه ،منابع مالی ،خدمات بهداشتی و غیره.
 www.rev.gov.on.ca/en/credit/gainsیا تماس با  Service Ontarioبه شماره 1-800-267-8097
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 :Guaranteed Annual Income Systemبا ارائه مزایای ماهانه به سالمندان واجد شرایط  Ontarioحداقل درآمد آنها را
تضمین میکند.
 www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odspیاتماس با  Service Ontarioبه شماره1-800-267-
8097
 :Ontario Disability Support Programافراد  00سال به باال که واجد شرایط  Old Age Securityنیستند و نیاز مالی
دارند ممکن است واجد شرایط  Ontario Disability Support Programباشند.
 www.servicecanada.gc.caیا تماس با  Service Canadaبه شماره 1-800-622-6232
 :Guaranteed Income Supplementمزایای ماهانه اضافی برای میانساالن کمدرآمد واجد شرایط که
 Old Age Securityدریافت میکنند.
 :Old Age Securityمزایای ماهانه برای میانساالن  00سال به باالی واجدشرایط که به مدت حداقل  01سال در کانادا زندگی
کرده باشند.

خدمات محلی شما
در اینجا شماره سرویسها و خدماتی را بنویسید که در محله خود به آنها تکیه میکنید.
برای مثال ،میتوانید نزدیکترین مرکز درمانی اجتماع خود ،کلینیکهای بدون نیاز به وقت قبلی ،کلینیکهای حقوقی ،بانک غذا و
غیره را بنویسید .برای دریافت اطالعات در مورد خدمات مورد نیاز خود ،با شمارههای  400یا  200تماس بگیرید.
____________________________________________ _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ _____________________________________________________
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اصطالحات و ضمیمهها
لیست اصطالحات
تخلیه
وقتی مستأجر و خانوادهاش به دلیل عدم عمل به تعهدات مندرج در مفاد اجارهنامه یا طبق قانون ،Residential Tenancies Act
طی اقدامات قانونی از واحدشان اخراج میشوند.
کلید هوشمند
که به آن «کلید هوشمند» میگویند .این کلیدها برای باز کردن درهای اصلی بسیاری از ساختمانهای Toronto Community
 Housingمورد استفاده قرار میگیرند .شیء کوچکی است که معموال از پالستیک یا فلز ساخته شده است و شما آن را در مقابل
صفحه نزدیک به در میگیرید و سپس در باز میشود.
خانوار
همه افرادی که در واحد شما زندگی میکنند .شما باید به صاحبخانه خود بگویید که در واحدتان با چه کسانی زندگی میکنید.
صاحبخانه قوانینی درباره اضافه شدن یا رفتن افراد از جمع خانوار شما دارد.
(HSA) 1122 ،Housing Services Act
قانونی است که بر مسکن اجارهبها مطابق با درآمد ) (RGIدر اونتاریو حاکم میباشد .این قانون جایگزین Social Housing
 1111 ،Reform Actشد.
کالهبرداری
فریبکاری (مانند دروغ گفتن یا حیلهگری) که به منظور گول زدن فردی برای دادن مزایای مالی یا سایر مزایای خود به فرد
کالهبردار صورت گیرد.
صاحبخانه
در این راهنما Toronto Community Housing ،صاحبخانه است.
اجارهنامه
قراردادی است بین صاحبخانه و یک یا چند مستأجر .این قرارداد به شما میگویند که کدام واحد را از صاحبخانه اجاره کردهاید،
مبلغ اولیه اجارهبهای واحد چقدر است ،و همچنین حقوق و مسئولیتهای صاحبخانه و مستأجر را تعریف میکند .اگر مستأجر
هستید ،حتما به کارکنان  Toronto Community Housingمراجعه و اجارهنامه را امضا کردهاید .همچنین باید با شروع دوره
اجارهتان ،یک کپی از اجارهناه خود دریافت کرده باشید.
(RTA) Residential Tenancies Act
این قانون حقوق و مسئولیتهای صاحبخانهها و مستـأجرانی که امالک مسکونی را اجاره کردهاند را مشخص میکند.
اجاره فرعی
اجاره فرعی یعنی وقتی که مستأجر از واحدش برود و فرد دیگری را در واحد خود مستقر سازد .طبق مفاد اجارهنامه ،شما حق
اجاره فرعی واحد خود را ندارید.
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مستأجر
فردی است که اجارهنامه یک واحد را امضا کرده و در آن واحد زندگی میکند( .این میتواند به گروهی از افراد نیز اطالق شود)
ممکن است افرادی در واحدتان زندگی کنند که بخشی از خانوار شما هستند ،اما مستأجر نیستند .برای مثال ،کودکان زیر  00سال
تا زمانی که طبق قانون اجازه امضای اجارهنامه را پیدا نکنند ،مستأجر محسوب نمیشوند.
اجاره
رابطه مستمر بین صاحبخانه و مستأجر (یا مستأجران در صورتی که بیش از یک نفر اجارهنامه را امضا کرده باشد) است .اجاره
طبق مفاد اجارهنامه Residential Tenancies Act ،و اگر اجاره شما یارانهای باشد ،طبق  Housing Services Actانجام
میشود.
واحد
در این راهنما ،یک واحد خانهای است که از Toronto Community Housingاجاره کردهاید (اعم از آپارتمان ،خانه شهری،
خانه حیاط دار یا غیره).

ضمیمه 0
توصیههای ایمنی در برابر آتش
آشپزخانه خود را ایمن نگه دارید.
• اجاق گاز خود را تمیز نگه دارید و هنگام آشپزی اتاق را ترک نکنید.
• دسته قابلمهها را به طرف داخل قرار دهید تا آنها را نریزید و دست کودکان نیز به آنها نرسد.
• برای زدودن بوی آشپزی ،پنجره را باز بگذارید .درب آپارتمان خود را باز نکنید .این باعث میشود که دود وارد راهرو شده
و سیستم هشداردهنده آتشسوزی ساختمان را به کار بیندازد.
• در صورت بروز آتشسوزی ،در یا پنجرهای را باز نکنید .اگر قادر به خاموش کردن فوری آتش نیستید ،سریعا خانه خود را
ترک کنید ،نزدیکترین آژیر آتش را به صدار درآورید و با شماره  911تماس بگیرید.
• اگر وقتی دارید آشپزی میکنید ،آژیر دود روشن شد ،دکمه ” “hushرا بزنید.
این آژیر را ساکت میکند تا زمانی که دود از بین برود.
• هرگز آژیر دود را کامال قطع نکنید.
در مورد مواد قابل اشتعال احتیاط کنید.
• فندک و کبریتها را در جای امنی نگه دارید.
• وقتی از خانه خارج میشوید ،شمعها را روشن نگذارید.
• مواد قابل اشتعال مانند رنگ ،آمونیاک یا نفت را در شوتینگ زباله نیندازید.
• از سرپرست خود بپرسید که چگونه میتوانید مواد قابل اشتعال را به درستی دور بریزید.
هنگام سیگار کشیدن مواظب باشید.
• همیشه از زیرسیگاری استفاده کنید.
• وقتی از خانه خارج میشوید ،سیگار روشن را به حال خود رها نکنید.
• در رختخواب سیگار نکشید.
• تهسیگارهای خود را از بالکن پایین نیندازید (اطالعات بیشتر در صفحه .)00
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به پریزها بیش از حد سیم وصل نکنید.
• به برق زدن تعداد بیش از حد وسایل برقی به یک پریز با استفاده از سه راهی یا سیمهای خارجی برق خطر آتشسوزی در
پی دارد .چیزهایی که استفاده نمیکنید را از برق بکشید تا جا برای موارد مورد نیاز شما باز شود.
• از دستگاههای برقی مورد تأیید  CSAاستفاده کنید.
به هم ریختگی بیش از حد خطر آتشسوزی در پی دارد.
• خانه خود را تمیز و مرتب نگه دارید .اگر شما یا کسی از آشنایان شما در مورد مدیریت به هم ریختگیها به کمک نیاز دارید،
با  Client Care Centreبه شماره  416-981-5500تماس بگیرید .کمک مورد نیاز شما را عرضه خواهیم کرد.
وسایلی که در راهرو رها شدهاند خود خطرساز هستند.
• اگر وسیله یا هر چیز دیگری برای دور ریختن دارید ،آن را در راهرو نگذارید .برای آگاهی از نحوه و مکان دور ریختن
وسایل بزرگ ،با شماره  416-981-5500تماس بگیرید.
یک کیسه از اقالم ضروری تهیه کنید.
• این کیسه باید حاوی اطالعات مهمی باشد که در مواقع اضطراری ممکن است به آن نیاز پیدا کنید.
• از هر کیسهای میتوانید استفاده کنید .این کیسه را نزدیک در جلو نگه دارید .در مواقع اضطراری که باید خانه خود را سریعا
ترک کنید آن را بردارید و بیرون بیایید.

آنچه برای تهیه چنین کیسهای نیاز دارید
لیستی است از شماره تماسهای مهم ،شامل:
• سرپرستتان یا شمارههای اورژانس
• خانواده و دوستان
• خدماتدهنده درمانی یا مددکار پشتیبان
• مطب پزشک
• پزشک داروساز/داروخانه
• اطالعات شرکت بیمه
سایر اقالم مهم عبارتند از:
• دسته کلید یدک
• یک کپی از دفترچههای بانکی و مقداری پول نقد
• عینک اضافه ،لنز چشم و/یا باتری سمعک
• یک دست زیرپوش
• لوازم بهداشتی
• یک بطری آب
• پتو
• غذا و داروی حیوان خانگی (در صورت نیاز) و یک فتوکپی از مدارک/واکسیناسیون حیوان
کیف اضطراری شما همچنین باید شامل موارد زیر باشد:
• یک کپی از عکس شما
• دارو ،اقالم پزشکی و تجهیزات خاص مورد نیاز برای مدت یک هفته
• برگه اطالعات درباره نیازهای خاص یا معلولیت شما
• غذاهایی که نیازهای رژیمی شما را برطرف میکنند
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•
•

اطالعات مربوط به آلرژیهای شما
کپیهایی از کارتهای بیمارستانی شما

اگر فردی با نیازهای خاص هستید ،به شخص پشتیبان یا تجهیزات ایمنی حفظ حیات نیاز دارید:
• این مسئله را به  Toronto Community Housingبگویید و از قبل از کسی بخواهید که برایتان چک کند که آیا وضعیت
اضطراری پیش آمده است یا خیر.
• دستبند  MedicAlertبپوشید یا کارت شناسایی به همراه داشته باشید.
• یک آژیر شخصی داشته باشید که صدای بلندی ایجاد کند ،تا بتوانید در صورت لزوم سیگنال کمک بدهید.
• روی تجهیزات خود برچسب بزنید و دستورالعملهای نحوه استفاده و حرکت دادن آنها را بنویسید.
برای موارد زیر آماده باشید:
• چه کسی باید در لیست مخاطبان اضطراری شما باشد؟
• در وضعیت اضطراری ،به چه چیزهای دیگری ممکن است نیاز پیدا کنید؟

برای اطالعات بیشتر درباره نحوه آماده شدن برای وضعیت اضطراری ،مراجعه کنید به:
وب سایت  Office of Emergency Managementوابسته به  City of Torontoدر  www.toronto.ca/oemیا
 Emergency Management Ontarioبه آدرس .www.emergencymanagementontario.ca

ضمیمه 4
شما میتوانید به سبز نگه داشتن  Toronto Community Housingکمک کنید
مصرف آب و برق خود را کاهش دهید و زباله کمتری تولید نمایید.
برای کمک به ذخیرهسازی برق و آب ،در حال اعمال تغییراتی در امالک خود هستیم.
صرف پول کمتر برای امکانات رفاهی به معنای داشتن پول بیشتر برای حفظ و تعمیر ساختمان است.
شما میتوانید نقش خود را ایفا کنید:
• وقتی بیرون میروید ،المپها را خاموش کنید.
• مدت دوش گرفتن خود را کاهش دهید.
• هنگام مسواک زدن آب را باز نگذارید.
• هنگام انجام شستشوی لباسهایتان ،از آب سرد استفاده کنید.
• به جای استفاده از خشککن ،برای خشک کردن لباسها از رختآویز میلهای (نه بند رخت) در بالکن خود استفاده کنید.
• در زمستان پنجرهها را بسته نگه دارید .اگر در زمستان هوای داخل بیش از حد گرم شد ،در صورت امکان ترموستات را به
پایین بگردانید یا با سرپرست ساختمان صحبت کنید.
• حتی اگر هوا بیش از حد سرد بود ،از اجاق گاز خود برای گرم شدن در زمستان استفاده نکنید .خطرناک است .با سرپرست
ساختمان خود صحبت کنید تا بتوانیم مشکل را بیابیم و آن را برطرف کنیم.
• در یخچال را باز نگذارید و دمای آن را سردتر از حد مجاز نگه ندارید.
• هرگونه پنجره یا دریچه که به خوبی بسته نمیشود را به ما اطالع دهید.
• هنگام خرید وسایل الکترونیک ،به برچسب ستاره انرژی توجه فرمایید .دستگاههایی که این برچسب را دارند مصرف انرژی
پایینتری دارند.
• وقتی از تلویزیون ،استریو و کامپیوتر خود استفاده نمیکنید آنها را از برق بکشید یا خاموش کنید یا اینکه از سیم سه راهی
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•

استفاده کنید تا بتوانید با یک دکمه آنها را خاموش کنید.
تا آنجا که میتوانید اقالم خود را مورد کاهش مصرف ،بازیافت و استفاده مجدد قرار دهید.

اگر درباره بازیافت یا هر چیز دیگر در ساختمان خود سؤالی دارید ،با سرپرست ساختمان خود صحبت کنید یا با Client Care
 Centreتماس بگیرید.
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