வாடகைதாரருக்ைான வழிைாட்டி
உங்ைளுகடய Toronto Community Housing வட்டில்
ீ
வாழ்தல்

எங்ைள் குழு மற்றும் நாங்ைள் எவ்வாறு
உங்ைளுக்குச் சேகவபுரிைிச ாம்

உங்ைள் வடு
ீ
ப ாதுவான குதிைள்
உங்ைள் குத்தகை
உங்ைள் ாதுைாப்பு
ஈடு டுதல்
சேகவைள் மற்றும் உதவிைள்
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சமலும் அ ிந்துபைாள்ளுங்ைள்
Toronto Community Housing பேய்திைள், கூட்டங்ைள், பைாள்கைைள், டிவங்ைள் மற்றும்
படம்ப்சேட்டுைள் கு ித்த அதிைத் தைவல்ைகே நீங்ைள் www.torontohousing.ca என்
இகையத்தேத்தில் ைண்ட ிந்திடலாம்.

ின்வருவனவற் ின் ேமீ த்திய திப்புைகே நீங்ைள் ைண்ட ிவர்ைள்:
ீ
•
•

அணுகுமுக

பைாள்கை

Accessible Customer Service Policy (அணுைத்தக்ை வாடிக்கையாேர் சேகவ கு ித்த
பைாள்கை)

•

Consent to Disclose Information form (தைவல் மக பவேியீட்டுப் டிவத்திற்ைான ஒப்புதல்)

•

வேிப் ிட சவண்டுசைாள்ைளுக்ைான ஆவைங்ைள்

•

வாடகை (நிலுகவத் பதாகைைள்) பேலுத்தாகமக்ைாை பவேிசயற் ப் டுவகதத்
தடுப் தற்ைான பைாள்கை

•
•

Evictions for Cause (ைாரைத்திற்ைாை பவேிசயற்றுதல்ைள்) மீ தான பைாள்கை

Human Rights, Harassment and Fair Access Policy (மனித உரிகமைள், பதால்கலபைாடுத்தல்
மற்றும் நியாயமான அணுக்ைம் பைாள்கை)

•

வடிசயா
ீ
மற்றும் ப ாதிகய வாடகைக்கு விடுதல்

•

Tenant Transfer Policy (வாடகைதாரர் இடமாற் க் பைாள்கை)

•

Unit Condition Follow-Up Process (குடியிருப்புப் பதாகுதியின் நிகலகமகயப்
ின்பதாடர்ந்து ஆய்வு பேய்வதற்ைான பேயல்முக )

•

Visitor and Guest Policy ( ார்கவயாேர் மற்று விருந்தினர் பைாள்கை)

ஏதேனும் கைொள்கையின் அச்சிடப்பட்ட நைகைப் கபறுவேற்கு, நீங்ைள்:
1. அகே இகையத்ேில் அச்சிடைொம்
2. உங்ைளுகடய Operating Unit (இயக்ைத் கேொகுேி) அல்ைது Property Management Office-ஐ
(கசொத்து தேைொண்கே அலுவைைம்) பொர்கவயிடைொம்
3. Client Care Centre-ஐ (வொடிக்கையொளர் தசகவ கேயம்) 416-981-5500 என்ற எண்ைில்
அல்ைது help@torontohousing.ca என்ற ேின்னஞ்சல் முைவரியில் கேொடர்பு
கைொள்ளைொம்.
பவேியிடப் டும் சநரத்தில் இப்புத்தைம் துல்லியமாை இருந்தது. திருத்தங்ைகே help@torontohousing.ca என்
மின்னஞ்ேல் முைவரிக்கு அனுப்புங்ைள்.
© டிேம் ர் 2014 Toronto Community Housing.
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நல்வரவு
City of Toronto-வுக்கு உரிகமயான Toronto Community Housing ஆனது, நைரம்
முழுவதுமுள்ே குடியிருப்புப் குதிைேில் சுமார் 58,000 குடும் ங்ைளுக்கு
வடுைகே
ீ
வழங்குைி து. சுத்தமான, ாதுைாப் ான, ேி ப் ாைப் ராமரிக்ைப் ட்ட
மற்றும் வாங்ைத்தகு விகலயிலான குடியிருப்க வழங்குவதற்கும், சேகவைள்
மற்றும் உதவிைகேக் குடியிருப் ாேர்ைள் எேிதில் ப றுவதற்கும் நாங்ைள்
ைடுமுயற்ேி பேய்ைிச ாம். நமது ேமுதாயங்ைேில் நலவாழ்வு மற்றும்

வாழ்க்கைத் தரத்கத சமம் டுத்தக்கூடிய வாய்ப்புைகே ஏற் டுத்தித் தருவதற்கு
நாங்ைள் ல ங்குதாரர்ைளுடன் இகைந்து பேயலாற்றுைிச ாம். இது
வாழ்வதற்ைான ஒரு ேி ந்த இடமாை படாராண்சடாகவ உருவாக்குவதற்கு
உதவுைி து.
இது உங்ைளுகடய Toronto Community Housing வட்டில்
ீ
வேிப் தற்ைான உங்ைள்
கைசயடாகும். ஒரு வாடகைதாரராை உங்ைளுக்கு உள்ே உரிகமைள் மற்றும்
ப ாறுப்புைள் கு ித்த விவரங்ைள் இதில் உள்ேடங்ைியுள்ேன. உங்ைளுகடய

வட்கட,
ீ
வாழ்வதற்ைான ஒரு ேி ந்த இடமாை எவ்வாறு உருவாக்ைலாம் என் து
கு ித்த தைவல்ைளும் இதில் உள்ேடங்ைியுள்ேன.

இக்கைசயட்கட உங்ைளுக்ைொனேொை உருவாக்குவதற்கு தங்ைளுகடய
சயாேகனைகேயும் ைருத்துக்ைகேயும் வழங்ைிய ல ஊழியர்ைள் மற்றும்
குடியிருப் ாேர்ைளுக்கும், Tenant Communications Workgroup-இன் (வாடகைதாரர்
தைவல்பதாடர்பு ைிக்குழு) உறுப் ினர்ைளுக்கும் நாங்ைள் நன் ி பதரிவித்துக்
பைாள்ைிச ாம். இக்கைசயட்கட உங்ைளுடன் கவத்துக் பைாள்ளுங்ைள். சமலும்,
உங்ைளுக்கு உதவி சதகவப் ட்டால் எந்த சநரத்திலும் எங்ைகேத்
பதாடர்புபைாள்ளுங்ைள்.
முக்ைியம்: உங்ைளுக்ைான உடனடித் தைவல் ஆதாரமாை இருப் தற்கு இந்த
வாடகைதாரருக்ைான கைசயடு சநாக்ைம் பைாண்டுள்ேது. இக்கைசயட்டிலுள்ே
தைவல்ைள் ைாலப்ச ாக்ைில் மாற் மகடயலாம் அல்லது ைாலாவதியாைலாம்.
இக்கைசயட்டிலுள்ே தைவல்ைகேச் ேட்ட அ ிவுகரயாைக் ைருத்தில் பைாள்ேக்
கூடாது. இக்கைசயட்டில் வழங்ைப் ட்டிருக்கும் தைவல்ைள் மற்றும் ஏசதனும்
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ைனடியச் ேட்டம் (கூட்டாட்ேி, மாைாைம் அல்லது மற் வகையில்). அல்லது
ஏசதனும் Toronto Community Housing பைாள்கை, நகடமுக

அல்லது வழிைாட்டுதல்

ஆைியவற்றுக்கு இகடசய ஏசதனும் முரண் ாடு இருந்தால், ேட்டம், பைாள்கை,
நகடமுக

அல்லது வழிைாட்டுதசல சமசலாங்கும். Toronto Community Housing

ஏசதனும் ேலுகைகய அல்லது ஒப்புதகல வழங்கும் அல்லது வழங்ைாது
என் தற்ைான உறுதியேிப் ாை இக்கைசயட்டில் உள்ே எகதயும்
எடுத்துக்பைாள்ேக் கூடாது.

என்னுகடய கைதயடு கேொகைந்துவிட்டொல், ேயவுகசய்து அகே
பின்வரும் முைவரிக்குத் ேிருப்பி அனுப்பி கவக்ைவும்:
கபயர்
_______________________________________________________________________________
முைவரி
______________________________________________________________________________
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ப ாருேடக்ைம்
08

எங்ைள் Toronto Community Housing குழு மற்றும்

நாங்ைள் எவ்வாறு உங்ைளுக்குச் சேகவபுரிைிச ாம்

12 Toronto Community Housing-ஐ எவ்வொறு கேொடர்புகைொள்வது
14 உங்ைளுகடய உள்ளூர் ஊழியர்
15 உரிகேைள் ேற்றும் கபொறுப்புைள்
18 Toronto Community Housing-இன் தசகவக் ைடப்பொடு
21 புைொர் நகடமுகற

25

உங்ைள் வடு
ீ

25 கவற்றிைரேொன வொழ்விற்ைொன ேைவல்ைள்
25 வட்டில்
ீ
குடிசயறுதல்
25 மின்தூக்ைிைள் மற்றும் ஒப் கடப்புைள்
26 அலங்ைரித்தல்
26

யன் ாடுைள்

27 பதாகலச ேி, சை ிள் மற்றும் இன்டர்பநட்
27 உ ைரைங்ைள்
28 ேன்னல் குேிர்ோதனப் ப ட்டிைள் மற்றும் ோட்டிகலட் டிஷ்ைள்
29 வேர்ப்புப் ிராைிைேின் ராமரிப்பு
30 ேன்னல் ாதுைாப்பு
31 மாடிமுைப்புைள்

32 ோவிைளும் ேங்ைிலிைளும்
33 ைாப் டு
ீ
34

ராமரிப்பும் ழுதுநீக்ைமும்

35 சூடு டுத்தல்
35 குப்க , ைரிமக் ைழிவு மற்று மறுசுழற்ேி பேய்தல்
36 பூச்ேிைகேக் ைட்டுப் டுத்துதல்

37 வருடாந்திரக் குடியிருப்புத் பதாகுதி ஆய்வுைள்
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38 உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதிக்ைான அணுக்ைம்
38 அணுைத்தக்ை வேிப் ிடம்

39

ப ாதுவான பகுேிைள்

39 9துவான குதிைேில் புகைப் ிடிக்ைக் கூடாது
40 ைாற்க ப் ைிர்ந்துபைாள்சவாம்
40 ேலகவ அக ைள்
40 சைேிக்கை அக ைள்
41 நகடக்கூடங்ைள்
41 பவேிப்பு

பவற் ிடங்ைள்

42 பவேிப்பு

நகட ாகதைள் மற்றும் நீச்ேல் குேங்ைள்

42 வாைன நிறுத்துமிடங்ைள்
48

உங்ைள் குத்ேகை

48 உங்ைள் வொடகை

48 வொடகையின் வகைைள்
50 உங்ைளுகடய வழங்குத்கேொகை விருப்பத் தேர்வுைள்
52 உங்ைள் குத்ேகை ஒப்பந்ேம்
52 உங்ைள் வருமானத்தில் ஏற் டும் மாற் ங்ைகேத் பதரிவித்தல்
52 வருடாந்திர வாடகை மீ ோய்வு
53 உங்ைள் குடும் த்தில் யாசரனும் ஒருவகர எவ்வாறு சேர்ப் து
அல்லது நீக்குவது
54 உறுப் ினர்ைகேக் (குடும் த்தில் அதிைமான உறுப் ினர்ைள்)
குக ப் தற்ைான நகடமுக ைள்
55 உறுப் ினர்ைகே (குடும் த்தில் குக வான உறுப் ினர்ைள்)
அதிைரிப் தற்ைான நகடமுக ைள்

55 இடமாற் ம் பேய்வதற்கு எவ்வாறு சவண்டுசைாள் பேய்வது
56 Visitor and Guest Policy ( ார்கவயாேர் மற்றும் விருந்தினர் பைாள்கை)
56 90 நாட்ைளுக்கும் சமலாை வட்டிற்கு
ீ
வராமல் இருப் து
57 தனிப் ட்ட தைவல்ைேின் மக பவேியீடு

58 கவளிதயற்றுேல்

60 வட்கட
ீ
ைொைிகசய்வேற்ைொன நகடமுகறைள்
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62 உங்ைள் பொதுைொப்பு
64 உங்ைள் சமுேொயத்ேில்
68 ேீ பொதுைொப்பு
72 ேின்சொரச் கசயைிழப்புைள்

73 ஈடுபடுேல்
73 கூட்டங்ைள்

74 அறிவிப்புப் பைகைைள்
74 எங்ைளுகடய இகையத்ேளங்ைள்
74 யொகரத் கேொடர்புகைொள்வது

75 தசகவைள் மற்றும் உேவிைள்
76 பயனுள்ள எண்ைள்

78 பொதுைொப்பு எண்ைள்
79 கநருக்ைடிநிகைக்ைொன உேவிைள்
81 இகளயர்ைளுக்ைொனத் ேைவல்ைள்

82 முேிதயொர்ைளுக்ைொனத் ேைவல்ைள்
84 உங்ைளுகடய உள்ளூர் தசகவைள்

85 அருஞ்கசொற்கபொருள் & பின்னிகைப்புைள்
85 கசொற்ைளின் அருஞ்கசொற்கபொருள்

87 பின்னிகைப்பு 1 - ேீ பொதுைொப்புக்ைொன உேவிக் குறிப்புைள்
91 பின்னிகைப்பு 2 - Toronto Community Housing-ஐப் பசுகேயொை கவத்துக்
கைொள்ளுேல்
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எங்ைள் Toronto Community Housing குழு
மற்றும் நாங்ைள் எவ்வாறு உங்ைளுக்குச்
சேகவபுரிைிச ாம்

ழுது நீக்ைங்ைள், உங்ைளுகடய குத்தகை ஒப் ந்தம், உள்ளூர்
சேகவைள் மற்றும் உதவி மற்றும் ாதுைாப்பு பதாடர் ாை
உங்ைளுக்குத் சதகவப் டும் சேகவைகேயும் தைவல்ைகேயும்
வழங்குவதற்ைாை, Toronto Community Housing-இல் சுமார் 1,600
பதாழிலாேர்ைள் ைிபுரிைின் னர்.
Client Care Centre
Client Care Centre-ஐ ஒரு நாேில் 24 மைிசநரமும், வருடத்தில் 365 நாட்ைேிலும்

அணுைலாம். உங்ைள் அகழப்புைளுக்கு முைவர்ைள் திலேிப் ார்ைள், சமலும்
அவர்ைோல் ைட்டடம் பதாடர் ான அவேரைாலங்ைேில் உங்ைளுக்கு உதவிடவும்
முடியும். அவர்ைோல் உங்ைளுகடய குத்தகை மற்றும் ழுகத நீக்குவதற்ைான
சவண்டுசைாள்ைள் கு ித்தக் சைள்விைளுக்கும் கூட திலேிக்ை முடியும். 416-9815500 என்

எண்கை அகழக்ைவும் அல்லது help@torontohousing.ca என்

முைவரிக்கு மின்னஞ்ேல் அனுப் வும்.

ைண்ைொைிப்பொளர்

உங்ைளுகடய ைண்ைாைிப் ாேர் உங்ைளுகடய ைட்டடம் அல்லது வோைத்தில்
ைிபுரிைி ார். அவர் அன் ாடப் ராமரிப்க க் ைவனித்துக் பைாள்ைி ார். சமலும்,
416-981-5500 என்

எண்கை அகழப் தன் மூலம் பேய்யப் டும் சேகவ

சவண்டுசைாள்ைகேயும் நிக சவற்றுைி ார். ைண்ைாைிப் ாேர் ைாகல 8.30
மைியில் இருந்து மாகல 4.30 மைி வகர ைியாற்றுைி ார்.
அலுவல் சநரங்ைளுக்குப் ிந்கதய சேகவைளுக்கு, Client Care Centre -ஐத் பதாடர்பு
பைாள்ேவும்.
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Tenant Services Coordinator (வொடகைேொரர் தசகவைளுக்ைொன
ஒருங்ைிகைப்பொளர்)

குடியிருப்புத் பதாகுதிைகே வாடகைக்கு விடுதல், குத்தகை ஒப் ந்தத்தில்
கைபயாப் மிடுதல் பதாடர் ாை குடியிருப் ாேர்ைகேச் ேந்தித்தல் மற்றும்

வாடகைத் பதாகைகயக் ைைக்ைிடுதல் ஆைியவற்றுக்கு உங்ைளுகடய Tenant
Services Coordinator ப ாறுப் ாவார். உங்ைளுகடய வாடகை அல்லது சவறு
ஏசதனும் குத்தகை பதாடர் ான விவைாரங்ைள் கு ித்த சைள்விைளுக்கு,
உங்ைளுகடய Tenant Services Coordinator-ஐ நீங்ைள் பதாடர்புபைாள்ேலாம்.

Community Services Coordinator (சமுேொயச் தசகவைளுக்ைொன
ஒருங்ைிகைப்பொளர்)

உங்ைளுகடய Community Services Coordinator உங்ைளுகடய ேமுதாயத்
சதகவைகேக் ைண்ட ிவதற்ைாைவும், குடியிருப் ாேர் தகலகமப் ண்பு மற்றும்
ஈடு ாட்டிற்கு உதவுவதற்ைாைவும் குடியிருப் ாேர்ைள், உள்ளூர் தகலவர்ைள்
மற்றும் முைகமைளுடன் இகைந்து ைிபுரிைி ார். இவர்ைள்:
•

ப ாதுவான இலக்குைகே அகடவதற்கு உங்ைளுடன் இகைந்து
ைிபுரிைி ார்ைள்

•

உங்ைளுக்கு ைிகடக்ைக்கூடிய சேகவைள், வாய்ப்புைள் மற்றும்
சதகவப் டக்கூடிய ி

உதவிைளுக்ைாை உங்ைகேயும் உங்ைள் அண்கட

வட்டினகரயும்
ீ
Toronto Community Housing-ைிற்குள் இகைக்ைின் னர்.

Community Patrol Officers (சமுேொயக் ைண்ைொைிப்பு அேிைொரிைள்)
நமது Community Patrol Officers மற்றும் Special Constables (ேி ப்புக் ைாவலர்ைள்)
மட்டுமல்லாது, தனியார் ாதுைாப்பு நிறுவனங்ைளும் கூட நமது
ேமுதாயங்ைகேப் ாதுைாப் ாை கவத்துக் பைாள்வதற்ைாை Toronto Police Service
உடன் கூட்டிகைந்து பேயல் டுைின் ன. இந்த அதிைாரிைகே நமது

ேமுதாயங்ைேில் உள்ே தேங்ைேில் ைாைலாம். குடியிருப் ாேர்ைள் 416-921-2323
என்

எண்ைில் Community Safety Unit-ஐ (ேமுதாயப் ாதுைாப்புத் பதாகுதி)

அகழக்கும் ச ாது இவர்ைள் திலேிப் ார்ைள்.

Community Safety Advisors (சமுேொயப் பொதுைொப்பு ஆதைொசைர்ைள்)
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உங்ைள் ேமுதாயங்ைேில் உள்ே ாதுைாப்பு பதாடர் ான ைவகலைகேத் தீர்க்ை
அல்லது ச ாக்ை உதவுவதற்கு, ப ாருத்தமான உள் வேஆதாரங்ைள் மற்றும்
பவேிப்பு

முைகமைகே Community Safety Advisors-ஆல் அகடயாேம் ைாை

முடியும். குடியிருப் ாேர்ைள் தகலகம வைிக்கும் ாதுைாப்பு மன் ங்ைளுக்ைான
ஆதரகவயும் கூட Community Safety Advisors வழங்குைின் னர்.

Community Housing Supervisor (சமுேொயக் குடியிருப்பு
தேற்பொர்கவயொளர்)

உங்ைள் ைட்டடங்ைேில் ைிபுரிைின்

குழுக்ைகே Community Housing Supervisors

நிர்வைிக்ைின் னர், சமலும் இவர்ைள் உங்ைள் ேமுதாயத்தில் உள்ே ழுது
நீக்ைங்ைகே ஒருங்ைிகைப் தற்கும் உதவுைின் னர். இவர்ைள் உங்ைளுகடய
ைட்டடப் ைியாேர் குழுகவ நிர்வைிக்ைின் னர்.

Operating Unit Manager (இயக்ைத் கேொகுேி தேைொளர்)

உங்ைளுகடய உள்ளூர் Operating Unit Office-இல் (இயக்ைத் பதாகுதி அலுவலைம்)
ைியாற்றுைின்

குழுகவ Operating Unit Manager நிர்வைிக்ைி ார்.

கசொத்து தேைொண்கேப் பைியொளர்ைள்

எங்ைளுகடய ேில போத்துக்ைகே நிர்வைிப் தில் எங்ைளுக்கு உதவுைின்
நான்கு சேகவ வழங்குநர்ைளுடன் Toronto Community Housing இகைந்து
ைியாற்றுைி து. ைட்டடங்ைேின் அன் ாட இயக்ைங்ைேில் போத்து
சமலாண்கம நிறுவனங்ைள் ேி ிதேவு மாறு ட்டு உள்ேன. அப்ச ாதும் கூட
உங்ைள் தேத்தில் ஒரு ைண்ைாைிப் ாேர் இருப் ார். எனினும், அவற் ின்
அலுவலைக் ைட்டகமப்புைள் சவறு ட்டு இருக்கும்.
ின்வருவன பதாடர் ாை நீங்ைள் Client Care Centre-ஐத் பதாடர்புபைாள்ேலாம்.
•

உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதியில் சதகவப் டும் ஒரு புதிய ழுது
நீக்ைம்

•

சவண்டுசைாள் விடுத்த அல்லது நிக வு பேய்த ஒரு ழுது நீக்ைம்

•

எப் டி புைார் அேிப் து
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•

நீங்ைள் ப ற்றுள்ே ஓர் ைடிதம்

•

நீங்ைள் Client Care Centre-க்கு ைகடசியொை கசய்ே கேொகைதபசி அகழப்பு

உங்ைளுகடய ஒவ்பவாரு சவண்டுசைாளுக்ைாைவும் ஒரு கு ிப்பு எண்கைக்
சைட்டுப் ப

வும்.

உங்ைள் குத்தகை ஒப் ந்தம், உங்ைள் வாடகை அல்லது உங்ைள் ைைக்கு
கு ித்து நீங்ைள் யாரிடசமனும் ச ே சவண்டுபமனில், உங்ைளுகடய உள்ளூர்
Property Management office-ஐப் ார்கவயிடவும்.

உங்ைளுகடய சவண்டுசைாேின் நிகலகம கு ித்துப்

ின்பதாடர்வதற்கு, உங்ைளுக்கு வழங்ைப் ட்ட குறிப்பு

எண்கைப்
ழுது

யன் டுத்தவும்.

நீக்ைத்திற்ைான

(

சவண்டுசைாள்

அல்லது

உங்ைளுகடய

பதாடர் ான சைள்விக்ைாை நீங்ைள் Client Care Centre-ஐ 416-981-5500 என்

குத்தகை
எண்ைில்

அகழக்கும் ச ாது, எங்ைளுகடய முைவர்ைள் உங்ைளுக்கு ஓர் குறிப்பு எண்கை
வழங்குவார்ைள்.

இது

உங்ைளுக்ைான

கு ிப்பு

சவண்டுசைாேின் நிகலகம கு ித்துப்
யன் டுத்தவும். நீங்ைள் ஒவ்பவாரு முக
எண்கைக் சைட்டுப் ப

எண்ைாகும்.

உங்ைளுகடய

ின்பதாடர்வதற்கு இந்த எண்கைப்
அகழக்கும் ச ாதும், ஒரு கு ிப்பு

வும்.

இகவ கு ித்த சைள்விைள் எனக்கு உள்ேன...

ஒரு ழுது நீக்ைம்
என் ைைக்கு

எப் டி புைார் அேிப் து

என் குத்தகை

நான் ைகடேியாை பேய்த பதாகலச ேி அகழப்பு

எங்ைேிடம் சைளுங்ைள்.

11

Toronto Community Housing-ஐ எவ்வாறு
பதாடர்புபைாள்வது

Toronto Community Housing போத்துக்ைள், நைரம் முழுவதுமுள்ே
Operating Units-ைேினுள் அகமக்ைப் ட்டுள்ேன. இது
குடியிருப் ாேர்ைளுக்கு அருைாகமயில் சேகவைகேக்
ைிகடக்ைச் பேய்ைின் ன.
நீங்ைள் எங்ைகேப் ின்வரும் வழிைேில் பதாடர்புபைாள்ேலாம்:
தநரில் சந்ேித்ேல்

நீங்ைள் யாகரசயனும் சநரில் ேந்தித்துப் ச ே விரும் ினால், நீங்ைள்
உங்ைளுகடய ைண்ைாைிப் ாேரிடம் ச ேலாம் என் ாலும், நீங்ைள்
உங்ைளுகடய Operating Unit அல்லது Property Management office-ஐப் ார்கவயிட
சவண்டியிருக்கும் (ேில ைட்டடங்ைளுக்கு). விகரவான சேகவக்கு, ஓர் நியமனச்
ேந்திப்க ச் பேய்துபைாள்வதற்கு முன்னதாைசவ அகழயுங்ைள். உங்ைளுகடய
Operating Unit அல்லது Property Management office எங்குள்ேது என் து கு ித்து
உங்ைளுக்கு உறுதியாைத் பதரியவில்கல எனில், நீங்ைள் எந்த அலுவலைத்கதப்
ார்கவயிட சவண்டும் என் கத Client Care Centre-ஆல் உங்ைளுக்குக் கூ

முடியும்.

கேொகைதபசி மூைம்
நீங்ைள் Client Care Centre-ஐ ஒரு நாேில் 24 மைிசநரமும் 416-981-5500 என்
எண்ைில் அகழக்ைலாம்.
ேின்னஞ்சல் மூைம்

உங்ைளுகடய விவைாரம் அவேரமானது இல்கல எனில், help@torontohousing.ca
என்

முைவரிக்கு மின்னஞ்ேல் அனுப்புங்ைள்.
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அலுவைை தநரங்ைள்:Operating Unit ேற்றும் Property Management offices வழக்ைேொை
ேிங்ைள் முேல் கவள்ளி வகர ைொகை 8:30 ேைி முேல் ேொகை 4:30 ேைி
வகர ேிறந்ேிருக்கும். இகவ வொர இறுேிநொட்ைள் ேற்றும் விடுமுகற
நொட்ைளின் தபொது மூடப்பட்டிருக்கும். உங்ைளுகடய Property Management officeக்கு இந்தநரங்ைள் தவறுபட்டிருந்ேொல், கபொருத்ேேொன தநரங்ைள் குறித்து
அலுவைைக் ைேவில் கேரிவிக்ைப்பட்டிருக்கும்.

உங்ைளுகடய உள்ளூர் Operating Unit அல்லது Property
Management Office
இப் ைியாேர்ைள் உங்ைள் ைட்டடத்தில் உள்ே
குடியிருப் ாேர்ைளுக்குச் சேகவபுரிைின் னர். நீங்ைள்
அவர்ைேிடம் தைவல்ைகேயும், உங்ைளுக்குத் சதகவயான
விஷயங்ைகேயும் சைட்டு அ ிந்துபைாள்ேலாம்.
நீங்ைள் யாசரனும் ஒருவரிடம் ச சுவதற்ைாை ஒரு அலுவலைத்திற்கு வருகை
தரும் ச ாது, நீங்ைள்:
•

உங்ைளுகடய குத்தகை ஒப் ந்தம் கு ித்தக் சைள்விைகேக் சைட்ைலாம்.

•

உங்ைளுகடய வாடகை கு ித்தக் சைள்விைகேக் சைட்ைலாம்.

•

உங்ைள் வாடகைகயச் பேலுத்தலாம்.

•

சவப ாரு குடியிருப்புத் பதாகுதிக்கு இடமாற் ம் பேய்வதற்ைாை
சவண்டுசைாள் விடுக்ைலாம்.

•

Toronto Community Housing குடியிருப் ாேர்ைள் பைாள்கைைேின் நைல்ைகேப்
ப

•

லாம்.

உங்ைளுகடய குத்தகை அல்லது உங்ைள் ைைக்கு கு ித்து உங்ைளுக்கு
இருக்கும் ஏசதனும் சைள்விைகேக் சைட்ைலாம்.

•

உங்ைள் வருமானத்தில் ஏசதனும் மாற் ங்ைள் இருந்தால் அகதத்
பதரிவிப் தற்கு, உங்ைளுகடய வருடாந்திர வாடகை மீ ோய்கவப் பூர்த்தி
பேய்வதற்கு, யாசரனும் புதியவர் உங்ைள் வட்டில்
ீ
குடிபுகுந்தால் அல்லது
யாசரனும் ஒருவர் உங்ைள் வட்டிலிருந்து
ீ
பவேிசய ினால் அது கு ித்து
தைவல் அேிப் தற்கு டிவங்ைகேப் பூர்த்தி பேய்யவும்.
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உங்ைளுகடய உள்ளூர் ஊழியர்ைள்
உங்ைளுகடய Operating Unit அல்லது Property Management office
மற்றும் ி

முக்ைியமான ந ர்ைேின் பதாடர்பு விவரங்ைகே

இங்கு எழுதவும்.
முக்ைியம்:உங்ைளுக்குத் சதகவப் டும் சேகவைள் மற்றும் விஷயங்ைேில்
இவர்ைள் உங்ைளுக்கு உதவுவார்ைள்.
(நீங்ைள் உங்ைளுகடய குத்தகை ஒப் ந்தத்தில் கைபயாப் மிடும் ச ாது
இத்தைவல்ைகேப் ப றுவர்ைள்,
ீ
அல்லது நீங்ைள் Client Care Centre-ஐ416-981-5500
என்

எண்ைில் எந்த சநரத்திலும் அகழக்ைலாம்)

OPERATING UNIT (OU) கபயர்: ________________________________ OU ைடிேம்: ____________
கசொத்து தேைொண்கே நிறுவனத்தின் ப யர் (ப ாருந்தினால்): __________________
அலுவலைத்தின் முைவரி: _________________________________________________________
பதாகலப் ிரதி எண்: ___________________ மின்னஞ்ேல் முைவரி: ___________________
Operating Unit Manager:
பதாகலச ேி:: _______________________ அலுவலை சநரங்ைள்: ______________________
Community Housing Supervisor:
பதாகலச ேி:: _______________________ அலுவலை சநரங்ைள்: ______________________
ைட்டடத்ேின் ைண்ைொைிப்பொளர்::
பதாகலச ேி: _______________________ அலுவலை சநரங்ைள்: _______________________
Tenant Services Coordinator (TSC) அல்ைது Property Administrator (கசொத்கே
நிர்வைிப்பவர்):
பதாகலச ேி: _______________________ மின்னஞ்ேல் முைவரி: ______________________
Community Services Coordinator (CSC) ஈடுபொடு:
பதாகலச ேி: _______________________ மின்னஞ்ேல் முைவரி: ______________________
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Community Services Coordinator-ஐ (CSC) அணுகுேல்:
பதாகலச ேி: _______________________ மின்னஞ்ேல் முைவரி: ______________________
Community Services Coordinator (CSC) ஆேரவு:
பதாகலச ேி: _______________________ மின்னஞ்ேல் முைவரி: ______________________
Community Safety Advisors (CSA) :
பதாகலச ேி: _______________________ மின்னஞ்ேல் முைவரி: ______________________

வாடகைதாரர்ைேின் உரிகமைள் மற்றும்
ப ாறுப்புைள்
ஒரு வாடகைதாரராை உங்ைளுக்கு இருக்கும் உரிகம:
குத்ேகையின் பொதுைொப்பு

ைீ ழ்க்ைண்ட சூழ்நிகலைேில் நீங்ைள் உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதியில்
வேிக்ைலாம்:
•

நீங்ைள் குடியிருப் ின் உரிகமயாேருக்கு (Toronto Community Housing)
எழுத்துப்பூர்வமான அ ிக்கைகய முக யாை அேித்திருந்தால் அல்லது

•

Residential Tenancies Act-இன் விதிமுக ைகே மீ ியதற்ைாை உங்ைளுகடய
குத்தகைகய நில உரிகமயாேர் முடிவுக்கு பைாண்டு வரும் வகரயில்.

உள்நுகழவேற்கு முன்னேொன அறிவிப்பு
•

ஒரு அவேரைாலம் இருந்தாபலாழிய, குடியிருப் ின் உரிகமயாேர் (Toronto
Community Housing) உங்ைள் குடியிருப்புத் பதாகுதிக்குள் நுகழவதற்கு முன்னர்
உங்ைளுக்கு 24 மைிசநர எழுத்துப்பூர்வ அ ிக்கைகய அேிக்ை சவண்டியது
அவேியமாகும்.

•

உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதிக்குள் நுகழைின்

Toronto Community

Housing-இன் ஊழியர்ைள் அல்லது ஒப் ந்ததாரர்ைள் உங்ைளுகடய குடியிருப்புத்
பதாகுதிக்குள் நுகழவதற்கு, Residential Tenancies Act அல்லது உங்ைளுகடய
குத்தகை ஒப் ந்தத்துடன் இைங்குைின்

ஒரு ைாரைத்கதக் பைாண்டிருக்ை

சவண்டியது அவேியமாகும்.
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ஒரு வொடகைேொரரொை, நீ ங்ைளும் உங்ைளுடன் வசிக்ைின்ற தவறு எந்ே
நபரும் உங்ைளுகடய குத்ேகை ஒப்பந்ேத்ேின் கபொறுப்புைளுக்கு இைங்ைி
நடக்ை தவண்டியது அவசியேொகும்.
இதில் ின்வரும் ப ாறுப்புைள் மட்டுமல்லாது, மற்
உள்ேடங்கும்:
•

ி

ப ாறுப்புைளும்

ஒவ்பவாரு மாதமும் உங்ைளுகடய வாடகைகயக் கு ித்த சநரத்தில்
பேலுத்த சவண்டும்.

•

உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதிகய சுத்தமாைவும் ேி ந்த
நிகலகமயிலும் கவத்துக்பைாள்ே சவண்டும்.

•

நீங்ைசோ அல்லது உங்ைளுகடய ார்கவயாேர்ைசோ அல்லது
உங்ைளுகடய விருந்தினர்ைசோ ஏற் டுத்துைின்

சேதங்ைகேச் ேரிபேய்ய

சவண்டும் அல்லது அச்சேதங்ைகேச் ேரிபேய்வதற்ைான பதாகைகயச்
பேலுத்த சவண்டும். (இதில் வழக்ைமான சதய்மானங்ைளுக்ைான ழுது
நீக்ைங்ைள் உள்ேடங்ைாது.)
•

உங்ைளுகடய நடவடிக்கைைளுக்கும், உங்ைள் குடும் த்தில் உள்ே மற்
ந ர்ைள், உங்ைள் ார்கவயாேர்ைள், உங்ைள் விருந்தினர்ைள், அவர்ைேின்
வேர்ப்புப் ிராைிைள் மற்றும் உங்ைள் வேர்ப்புப் ிராைிைேின்
நடவடிக்கைைளுக்கும் ப ாறுப்ச ற்றுக் பைாள்ளுங்ைள்.

•

அதிைப் டியாை ேத்தம் ச ாடாமல் இருப் து, உங்ைளுகடய வேர்ப்புப்
ிராைிைகேக் ைட்டுப் டுத்துதல் மற்றும் சுத்தம் பேய்தல் மற்றும்
வழங்ைப் ட்டுள்ே குப்க த் பதாட்டிைகேப் யன் டுத்தி ப ாதுவான
குதிைகேச் சுத்தமாை கவத்துக்பைாள்ே உதவுதல் ஆைியவற் ின் மூலம்
உங்ைளுகடய அண்கடக் குடியிருப் ாேர்ைகே மதித்தல்.

•

வாடகைத் பதாகுதிைள், தனிப் ட்ட போத்து, ப ாதுவான இடங்ைள் மற்றும்
அலுவலைங்ைள் உள் ட நமது ேமுதாயங்ைேில் உள்ே அகனத்துச்
போத்துக்ைகேயும் மதித்து நடந்துபைாள்ளுங்ைள்.

•

Toronto Community Housing பைாள்கைைகேயும் ப ாருந்துைின்

அகனத்துச்

ேட்டங்ைகேயும் ின் ற்றுங்ைள்.
•

உங்ைளுகடய உகடகமைளுக்கு குடும் க் ைாப் ட்
ீ கடப் ப றுங்ைள். இது
வழக்ைமாை உள்ேடக்ைங்ைள் அல்லது வாடகைதாரர்ைளுக்ைான ைாப் ீடு
என் கழக்ைப் டுைி து ( க்ைம் 33-ஐ ார்க்ைவும்).
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•

உங்ைளுகடய பூட்கட மாற்

சவண்டிய அவேியமிருந்தால், உதவிக்கு

உங்ைளுகடய ைண்ைாைிப் ாேரிடம் சைட்ைவும். •நீ ங்ைளொைதவ பூட்டுைகள
ேொற்றக் கூடொது.
•

உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதிக்கு யாசரனும் ஒருவர் குடிசயறுைி ார்
அல்லது பவேிசயறுைி ார் எனில், அது கு ித்து 30 நாட்ைளுக்குள்

உங்ைளுகடய Tenant Services Coordinator அல்லது Property Administrator-யிடம்
எழுத்துப்பூர்வமாைத் தைவல் பதரிவிக்ைவும்.
•

உங்ைளுகடய வருமானத்தில் ஏசதனும் மாற் ங்ைள் இருந்தால், அது கு ித்து
உங்ைளுகடய Tenant Services Coordinator அல்லது Property Administrator-யிடம் 30
நாட்ைளுக்குள் தைவல் பதரிவிக்ைவும்.

•

உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதிகய நீங்ைள் உள்வாடகைக்கு விடக்
கூடாது.

Human rights
படாராண்சடா நைரம் ல்சவறு மக்ைள் மற்றும் ைலாச்ோரங்ைகேக் பைாண்டு
உருவான ஒரு நைரமாகும். இந்தப் ன்மயத்கத Toronto Community Housing
ஏற்றுக்பைாண்டு, இங்கு வாழும் அகனவகரயும் ேரிேமமாைப் ாவித்து, அவர்ைள்
நியாயமாை நடத்தப் டுவதற்ைான அகனத்தும் உள்ேடங்ைிய ஒரு
குடியிருப்க யும் ைிச் சூழ்நிகலகயயும் வழங்குவதற்கு உறுதிசயற்றுள்ேது.
குடியிருப் ாேர்ைள், ார்கவயாேர்ைள், விருந்தினர்ைள் மற்றும் ஊழியர்ைள்

ஆைிசயார், ரஸ் ர மரியாகதயுடன், ாகு ாடு ைாட்டுதல் மற்றும் பதால்கல
பைாடுத்தல் இல்லாமல் ஒரு ாதுைாப் ான சூழ்நிகலயில் வாழ்வதற்கும்
ைிபுரிவதற்கும் உரிகம பைாண்டுள்ேனர்.
ஒண்டாரிசயாவின் Human Rights Code-இன் சதகவப் ாடுைகேப் ிரதி லிக்ைின்
Human Rights, Harassment and Fair Access Policy-ஐ (மனித உரிகமைள்,
பதால்கலபைாடுத்தல் மற்றும் நியாயமான அணுக்ைம் பைாள்கை) Toronto
Community Housing பைாண்டுள்ேது.

இக்பைாள்கையின் ைீ ழ் யாசரனும் பதால்கலக் பைாடுக்ைப் டுவதாை
மற்றும்/அல்லது ாகு ாடு ைாட்டப் டுவதாை நம் ினால், அவர்ைள் அகத
தங்ைளுகடய Operating Unit அல்லது Property Management office மூலம்
தீர்த்துக்பைாள்ே இயலவில்கல எனில் புைார் தாக்ைல் பேய்யலாம்.
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நீங்ைள் Toronto Community Housing-இல் உள்ே human rights கு ித்து அதிைத் தைவல்ைள்
உங்ைளுக்குத் சதகவபயனில், அல்லது பைாள்கைகய வாேிக்ை விரும் ினால்,
எங்ைேின் ின்வரும் இகையத்தேத்கதப் ார்கவயிடுங்ைள்
www.torontohousing.ca அல்லது humanrights@torontohousing.ca என்
மின்னஞ்ேல் அனுப் வும்.

முைவரிக்கு

____________________________________________________________________________________
முக்ைியம்: குடியிருப் ாேரின் ப ாறுப்புைள் கு ித்த ஒரு வடிசயா
ீ
( ல
பமாழிைேில்) ின்வரும் இகைய முைவரியில் ைிகடக்ைப் ப றுைி து:
www.torontohousing.ca/lease.
____________________________________________________________________________________

Toronto Community Housing-இன் உரிகமைள் மற்றும்
ப ாறுப்புைள்
கபொறுப்புைள்
உங்ைளுகடய நில உரிகமயாேராை, நாங்ைள்:
•

உங்ைளுகடய குத்தகை ஒப் ந்தத்தில் வகரயறுக்ைப் ட்டுள்ே டி,
ேட்டத்தின் டி, அல்லது இகவ இரண்டின் டி சேகவைகே வழங்குைிச ாம்.

•

உங்ைளுகடய வாடகைச் போத்கத ேி ப் ாைப் ராமரிக்ைிச ாம் மற்றும்
ழுது நீக்குவதற்ைான சவண்டுசைாள்ைகே ஐந்து நாட்ைளுக்குள்

நிக சவற்றுைிச ாம்.
•

உள்ளூர் சுைாதாரம், ாதுைாப்பு மற்றும் போத்து தரநிகலைள் மற்றும் துகைச்
ேட்டவிதிைளுடன் இைங்ைி நடக்ைிச ாம்.

•

சவண்டிக் சைட்டுக்பைாள்ேப் டும் சவகேயில், பதாகை பேலுத்தியதற்ைான
ோன்க

•

வழங்குைிச ாம்.

நீங்ைள் வருமானத்கத அடிப் கடயாைக் பைாண்ட வாடகைகயச்
பேலுத்துைி ர்
ீ ைள் எனில், உங்ைளுகடய ஆண்டு வாடகை மீ ோய்கவச்
பேயல் டுத்துைிச ாம்.

•

ஏசதனும் அவேரைாலம் (பவள்ேம், தீ, உயிகர அச்சுறுத்துைின்

நிைழ்வு

அல்லது உயிர் ாதுைாப்புப் ரிசோதகன) இல்லாத வகர, உங்ைளுகடய
குடியிருப்புத் பதாகுதிக்குள் நீங்ைள் நுகழவதற்கு முன்னர் 24 மைிசநர
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அ ிவிப்க வழங்குசவாம். ஏசதனும் அவேரைாலம் ஏற் ட்டால், ஊழியர்ைள்
உங்ைள் குடியிருப்புத் பதாகுதிக்குள் நுகழயலாம்.
•

உடற்குக ைகேக் பைாண்டிருக்கும் ந ர்ைளுக்ைான அணுைத்தக்ை
வாடிக்கையாேர் சேகவகய வழங்குைிச ாம்.

உரிகேைள்
உங்ைளுகடய நில உரிகமயாேராை, நாங்ைள்:
•

நீங்ைள் ேந்கத வாடகைகயச் பேலுத்துைி ர்
ீ ைள் எனில், ஒரு மாத
வாடகைகய நாங்ைள் வாடகை கவப்புத்பதாகையாை வசூலிக்ைிச ாம்.
•

உங்ைள் குத்தகையின் ைகடேி மாதத்திற்ைான வாடகைத்பதாகையாை
கவப்புத்பதாகைைள் யன் டுத்தப் டும்.

•

சேதங்ைளுக்ைாை பதாகை பேலுத்துவது ச ான்

ஏசதனும் ி

ைாரைத்திற்ைாை கவப்புத்பதாகைைகேப் யன் டுத்த முடியாது.
•

நில உரிகமயாேர் ஒவ்பவாரு வருடமும் கவப்புத்பதாகைக்ைான
வட்டிகயச் பேலுத்த சவண்டியது ைட்டாயமாகும்.

•

தங்ைளுகடய வாடகைகயத் தாமதமாை பேலுத்துைின்

அல்லது Toronto

Community Housing-இன் போத்து பதாடர் ான ேட்டத்கத மீ றும்
வாடகைதாரர்ைகே பவேிசயற்றுவதற்ைான நடவடிக்கைகய எடுக்ைிச ாம்.
பவேிசயற் லுக்ைான சமலும் அதிை ைாரைங்ைகே நீங்ைள் க்ைம் 58-இல்
ைண்ட ியலாம்.
முக்ைியம்: Toronto Community Housing உங்ைகே பவேிசயற்

விரும் வில்கல.

உங்ைகே வட்கட
ீ
நீங்ைள் தக்ைகவத்துக் பைாள்வதன் ப ாருட்டு, நாங்ைள்
முன்கூட்டிசய ிரச்ேகனைகேத் தீர்க்ை விரும்புைிச ாம். நிதி ோர்ந்த

ேிரமங்ைகேக் பைாண்டிருக்ைக்கூடிய குடியிருப் ாேர்ைேின் இகைந்து
பேயல் டுவதற்கு நாங்ைள் ைடப் ாடு பைாண்டிருக்ைிச ாம். உங்ைளுகடய
வாடகைகய உங்ைோல் பேலுத்த முடியவில்கல எனில், அல்லது
உங்ைளுகடய குத்தகை பதாடர் ாை உங்ைளுக்கு சவறு ிரச்ேகனைள் உள்ேது
எனில், தயவுபேய்து Tenant Services Coordinator அல்லது Property Administrator-ஐத்
பதாடர்புபைாள்ளுங்ைள்.
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Toronto Community Housing-இன் சேகவக் ைடப் ாடு

நீங்ைள் Toronto Community Housing-இன் Client Care Centre-ஐ வருடம் முழுவதும் ஒரு
நாேின் 24 மைிசநரமும், வாரத்தில் ஏழு நாட்ைளும் பதாடர்புபைாள்ேலாம்.
உங்ைளுகடய சதகவைகே நிக சவற்றுவதற்கு எங்ைோல் ஆன ேி ந்த
முயற்ேிகய நாங்ைள் சமற்பைாள்சவாம்.
பழுது நீ க்ைங்ைள் ேற்றும் பரொேரிப்பு
ஒரு ழுது நீக்ைத்திற்ைான சவண்டுசைாகேச் பேய்வதற்கு, தயவுபேய்து Client Care
Centre-ஐ 416-981-5500 என்
•

எண்ைில் அகழக்ைவும்.

ழுது நீக்ைங்ைள் மற்றும் ராமரிப்புக்ைான சவண்டுசைாள்ைகே நாங்ைள் ஐந்து

சவகல நாட்ைளுக்குள் ேரிபேய்து பைாடுக்ைிச ாம்
•

நீடித்து நிகலக்ைக்கூடிய தீர்கவக் ைண்டவ ிவதற்கு நாங்ைள் உங்ைளுடன்
இகைந்து ைிபுரிசவாம்.

•

ஒரு அவேரைாலம் இல்கல எனில், நீங்ைள் help@torontohousing.ca என்
முைவரிக்கு மின்னஞ்ேல் அனுப் லாம். எங்ைளுகடய முைவர்ைள் உங்ைளுக்கு
ஒரு கு ிப்பு எண்கை வழங்குவார்ைள். இது உங்ைளுகடய சவண்டுசைாகேப்
ின்பதாடரும் ச ாது நீங்ைள் யன் டுத்துவதற்ைான உங்ைளுகடய

தனிப் ட்ட கு ிப்பு எண்ைாகும்.
•

நீங்ைள் ஒவ்பவாரு முக
சைட்டுப் ப

அகழக்கும் ச ாதும் கு ிப்பு எண்கைத் தவ ாமல்

வும்.

அவசரைொைப் பழுதுநீ க்ைங்ைள்
நீங்ைள் ஒரு அவேரைாலப் ழுது நீக்ைத்திற்ைாை அகழக்கும் ச ாது, அப் ழுது
நீக்ைத்தின் வகைகயப் ப ாறுத்து, ஒரு ஊழியர் உங்ைளுகடய வட்டிற்கு
ீ
நான்கு
மைிசநரத்திற்குள் வருகை தருவார். நாங்ைள் அப் ிரச்ேகனகயத் தீர்ப் தற்கு
அல்லது அது சமலும் சமாேமகடயாமல் தடுப் தற்ைான முயற்ேிகய

சமற்பைாள்சவாம். அப் ிரச்ேகனகயத் தற்ைாலிைமாை தீர்த்தால், உங்ைளுகடய
சவண்டுசைாள் ஒரு வழக்ைமான ழுதுநீக்ைமாை ைருத்தில் பைாள்ேப் ட்டு, அகத
எங்ைள் ஊழியர் ஐந்து சவகல நாட்ைளுக்குள் ேரிபேய்து பைாடுப் ார்.
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Accessible customer service
Toronto Community Housing-இன் அணுைத்தக்ை வாடிக்கையாேர் சேகவ கு ித்த
பைாள்கையானது, உடற்குக ைகேக் பைாண்டிருக்கும் ஒண்டாரிசயா

மக்ைளுக்ைான அணுகுமுக ச் ேட்டத்கதப் ின் ற்றுைி து.

இச்ேட்டம் கு ித்து சமலும் அ ிந்துபைாள்ே, ேமுதாயம் மற்றும் ேமூைச்
சேகவைள் அகமச்ேின் இகையத்தேத்கத www.mcss.gov.on.ca -இல்
ார்கவயிடவும்.

Accessible Customer Service policy ஆனது, ின்வரும் சைாட் ாடுைகேப் ின் ற்றுைி து:
1. உடற்குக ைகேக் பைாண்டிருக்கும் ந ர்ைேின் ைண்ைியத்கதயும்
சுயோர்க யும் மதிப் ேிக்ைின்
வழங்ைப் டும்.

ஒரு வழியில் வாடிக்கையாேர் சேகவ

2. ஒரு மாற்று நடவடிக்கை சதகவப் டாத வகரயில், மற்
வாடிக்கையாேர்ைகேப் ச ான்ச

அகனத்து

உடற்குக ைகேக் பைாண்டிருக்கும்

வாடிக்கையாேர்ைளும் அசத இடத்தில், அசத அல்லது அதற்கு ஒத்த வழியில்
அசத சேகவைேில் இருந்து முழு நன்கமைகேயும் ப றுவார்ைள்
3. மற்

அகனத்து வாடிக்கையாேர்ைள் எங்ைளுகடய சேகவைகே

அணுகுவகதப் ச ான்

அசத வாய்ப்பு உடற்குக ைகேக் பைாண்டிருக்கும்

வாடிக்கையாேர்ைளுக்கும் வழங்ைப் டும்.

இக்பைாள்கை கு ித்து சமலும் அ ிந்துபைாள்ே, எங்ைளுகடய
இகையத்தேத்கத www.torontohousing.ca/accessibility -இல் ார்கவயிடவும்.

Toronto Community Housing புைார் பேயல்முக

உங்ைளுகடய ைவகலைகேயும் புைார்ைகேயும் நாங்ைள் ைவனமாைக் ைருத்தில்
எடுத்துக் பைாள்ைிச ாம். குடியிருப் ாேர்ைளுக்கு ேி ந்த சேகவகய
வழங்குவசத எங்ைளுகடய கு ிக்சைாோகும். எனினும், நீங்ைள் எங்ைேிடம்
கூ வில்கல எனில், எங்ைோல் ிரச்ேகனகயத் தீர்த்துகவக்ை முடியாது.
உங்ைளுகடய ைவகல அல்லது புைாகர நீங்ைள் எங்ைேிடம் ல்சவறு வழிைேில்
பதரியப் டுத்தலாம். வாடிக்கையாேர் சேகவ, உங்ைள் குடியிருப்புத்

பதாகுதியில் அல்லது ேமுதாயத்தில் சமற்பைாள்ேப் ட்ட ழுதுநீக்ைப் ைியின்
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தரம் அல்லது Toronto Community Housing-இன் பதாழில் நகடமுக ைள் கு ித்த
ைவகலைகேத் பதரிவிப் தற்கு, நீங்ைள் ைீ ழ்க்ைண்ட ஏசதனும் முக ைகேப்
யன் டுத்தி எங்ைகேத் பதாடர்புபைாள்ேலாம்,
1. In person: உங்ைளுகடய Operating Unit Manager-யிடம் அல்லது Property Management
office-இல் உள்ே ஊழியர்ைேிடம் ச சுங்ைள்.

2. In writing: உங்ைளுகடய Operating Unit அல்லது Property Management office-இல்
உள்ே ஊழியர்ைளுக்கு மின்னஞ்ேல் அல்லது வழக்ைமான அஞ்ேல் மூலமாை
ைடிதம் எழுதுங்ைள்.
3. கேொகைதபசி வொயிைொை 416-981-5500 என்

எண்ைில் பதரிவிக்ைவும்,

அல்லது
4. மின்னஞ்ேல் வாயிலாை help@torontohousing.ca என்

முைவரிக்கு மின்னஞ்ேல்

அனுப்புங்ைள்.
ஒரு குறிப்பு எண்கைக் தைட்டுப் கபறுவேற்கு நிகனவில் கைொள்ளுங்ைள்.
உங்ைளுகடய புைாகரத் தீர்த்து கவக்கும் நடவடிக்கைகயப்
ின்பதாடர்வதற்ைாை நீங்ைள் எங்ைேிடம் ஒவ்பவாரு முக

ச சும் ச ாதும் இந்த

எண்கைப் யன் டுத்தவும்.
நீங்ைள் ப ற்றுள்ே சேகவ உங்ைளுக்குத் திருப்தியேிக்ைவில்கல எனில், Operating
Unit அல்லது போத்து சமலாேரிடம் ச சுங்ைள். அவர் உங்ைளுகடய புைாகரப்

திவு பேய்து, அகத 10 சவகல நாட்ைளுக்குள் தீர்த்து கவக்ை முயற்ேி பேய்வார்.
நீங்ைள் அச்சேகவயில் அல்லது உங்ைளுகடய புைார் கையாேப் டும் விதத்தில்
அப்ச ாதும் திருப்தியகடயவில்கல எனில், 416-981-5500 என்

எண்கை

அகழக்ைவும். உங்ைளுகடய புைார் திவு பேய்யப் டும், சமலும் ஒரு மூத்த
சமலாேர் உங்ைகே ஐந்து சவகல நாட்ைளுக்குள் பதாடர்புபைாள்வார்.
நீ ங்ைள் ஒரு புைொகர அளித்ே பிறகு என்ன நடக்கும்?
உங்ைளுகடய புைாகரப் ப றுைின்

ஊழியர், இரண்டு தவகை நொட்ைளுக்குள்

புைாகரப் ப ற்றுக்பைாண்டதற்ைான ஒப்புகைகய அேிப் ார்.
நீ ங்ைள் எப்தபொது பேிகைப் கபறுவர்ைள்?
ீ
ஒரு ஊழியர் உங்ைளுக்கு 10 தவகை நொட்ைளுக்குள் திலேிப் ார்.
உங்ைளுகடய புைார் எவ்வாறு தீர்க்ைப் டும் என் கதயும், உங்ைள் புைாகரத்
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தீர்த்து கவப் தற்கு எவ்வேவு ைாலம் ஆகும் என் கதயும் அவர்ைள்
உங்ைளுக்குக் கூறுவார்ைள்.

Do What’s Right: தேொசடி ேற்றும் ைழிவு குறித்து உடனடியொைப்
புைொரளிக்ைவும்
சமாேடிச் பேயலானது, Toronto Community Housing-இல் உள்ே அகனவகரயும்
ாதிக்கும். சமாேடியான நடவடிக்கையின் வாயிலாை ைத்கத இழப் தானது,
அவேியம் சதகவப் டும் மூலதனப் ழுதுநீக்ைங்ைேில் Toronto Community Housing
முதலீடு பேய்வகதத் தடுக்ைி து.
•

ைாலியாை உள்ே குடியிருப்புத் பதாகுதிைளுக்ைான ழுது நீக்ைங்ைகேச்
பேய்வதில் ஏற் டும் ைால தாமதமானது, ைாத்திருப்புப் ட்டியல் உள்ே
வாடிக்கையாேர்ைள் ஒரு அடுக்ைைத்தினுள் குடிசயறுவகதத்
தாமதப் டுத்தும்.

•

போத்திற்குச் சேதம் விகேவிக்கும் பேயலானது, முன்னுரிகம வழங்ைப் ட
சவண்டிய ழுது நீக்ைத்திற்கு நிதி ஒதுக்ைீ டு பேய்வகதத் தடுத்திடும்.

•

வைாக்கும்
ீ
நடவடிக்கைைோனது, அவேியம் சதகவப் டும் ழுது
நீக்ைங்ைளுக்ைாை நீங்ைளும் உங்ைள் ேமுதாயமும் நீண்ட ைாலம்
ைாத்திருப் கத விகேவிக்ைலாம்.

சமாேடி நடவடிக்கை கு ித்த பதாகலச ேி அகழப்புைகேப் ப றுவதற்ைாை
ஒரு தனிப் ட்ட சேகவகய Toronto Community Housing நியமித்துள்ேது. நீங்ைள்
உங்ைளுகடய ப யகரக் கூ ாமல், உங்ைளுகடய ைவகலைகேத்
பதரிவிக்ைலாம். உங்ைளுகடய பமாழியில் உங்ைள் ைவகலைகே நீங்ைள்
எந்த சநரத்திலும் பதரிவிக்ைலாம்.

Toronto Community Housing-இன் இயக்குநர் குழுமத்திற்கு சநரடியாை புைாரேிக்ைின்
ஒரு சுதந்திரமான பதாகுதியான Internal Audit Department-இன் (உள்நிறுவனத்
தைிக்கைத் துக ) Investigations Unit (விோரகைைள் பதாகுதி), உங்ைள்
ைவகலகய விோரிக்கும்.
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ஒரு ஊழியர் அல்லது குடியிருப் ாேர் சமாேடி பேய்துள்ேகத நீங்ைள் ார்த்தால்
அல்லது அவ்வாறு பேய்வதாை எண்ைினால், அது கு ித்து உடனடியாை புைார்
பேய்யவும்.
•

Do What’s Right பதாகலச ேி எண் 1-877-993-6744 -ஐ எந்த சநரத்திலும்
அகழக்ைவும்.

•

எந்த சநரத்திலும் இகையத்தில் புைாரேிக்ை,
www.tnwgrc.com/torontocommunityhousing என்

இகையத்தேத்கதப்

ார்கவயிடுங்ைள்.
•

ைீ ழ்க்ைண்ட ந ரிடம் புைாரேிப் தற்கு ைடிதம் எழுதுங்ைள் அல்லது மின்னஞ்ேல்
அனுப்புங்ைள்:
Chief Internal Auditor
c/o Toronto Community Housing
931 Yonge Street
Toronto, ON M4W 2H2

•

உங்ைளுக்கு உதவுைின்

ஒரு படம்ப்சேட்கட நீங்ைள்

www.torontohousing.ca/report_fraud_or_waste -இல் பேிவிறக்ைம்
கசய்துகைொள்ளைொம்.
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உங்ைள் வடு
ீ

பவற் ிைரமான வாழ்விற்ைான தைவல்ைள்
1. வட்டில்
ீ
குடிதயறுேல்
நீங்ைள் குடிசயறுவதற்கு முன்னர், உங்ைள் வடு
ீ சுத்தம் பேய்யப் ட்டு, ழுது
நீக்ைப் ட்டு, ஆய்வு பேய்யப் ட்டிருக்கும். சதகவப் ட்டிருந்தால், உங்ைள் வட்டில்
ீ
பூச்ேி மருந்தும் கூட பதேிக்ைப் ட்டிருக்கும். நீங்ைள் வட்டில்
ீ
குடிசயறுவதற்ைாை

உங்ைளுகடய ைண்ைாைிப் ாேர் உங்ைளுடன் வட்கட
ீ
ஆய்வு பேய்வார், சமலும்
உங்ைள் வட்டில்
ீ
நீங்ைள் பேய்யக் கூடிய மற்றும் பேய்யக்கூடாத மாற் ங்ைேின்
வகை கு ித்து உங்ைளுக்கு விேக்குவார். நீங்ைள் கு ிப் ிடும் எத்தகைய
ழுதுைகேயும் அவர் கு ிப்ப டுத்துக் பைாண்டு, நீங்ைள் எவ்வேவு ைட்டைம்
பேலுத்த சவண்டும் என் கத உங்ைளுக்கு விேக்குவார். சமலும், உங்ைள்
வட்டிற்ைாை
ீ
நீங்ைள் எவ்வேவு ைட்டைங்ைகேச் பேலுத்த சவண்டும்
என் தற்ைான ஒரு ட்டியகல உங்ைேிடம் அேிப் ார்.
2. ேின்தூக்ைிைள் ேற்றும் ஒப்பகடப்புைள்
ஒவ்பவாரு Toronto Community Housing போத்தும் சவறு ட்டதாகும்.
•

நீங்ைள் ஒரு அடுக்குமாடிக் ைட்டடத்தில் குடிசயறுைி ர்
ீ ைள் எனில், ஒரு
மின்தூக்ைிக்ைாை முன் திவு பேய்துபைாள்ே உங்ைளுகடய
ைண்ைாைிப் ாேரிடம் ச சுங்ைள். நீங்ைள் Client Care Centre -ஐக் கூட

பதாடர்புபைாள்ேலாம். ஒரு முைவர் உங்ைளுக்கு ஒரு கு ிப்பு எண்கை
வழங்ைி, உங்ைளுக்கு மின்தூக்ைி வேதிகய அேிப் தற்கு உங்ைளுகடய
ைண்ைாைிப் ாேகரக் பைாண்டு ஏற் ாடு பேய்து தருவார்.
•

நீங்ைள் குடிசயறும் நாேன்று, நீங்ைள் மின்தூக்ைி சேகவகயப்
யன் டுத்துவதற்கு இரண்டு மைிசநரங்ைளுக்கு முன்பு Client Care Centre -ஐத்
பதாடர்புபைாள்ே சவண்டியது ைட்டாயமாகும்.

•

அக க்ைலன் ச ான்

உங்ைளுகடய ேி ிய அல்லது ப ரிய ப ாருட்ைள்

ைட்டடத்தில் ஒப் கடக்ைப் ட்டால், அவற்க

உங்ைள் ைட்டடத்தில் எவ்வாறு

கையாளுவது என் து கு ித்து உங்ைள் ைண்ைாைிப் ாேரிடம் சைட்ைவும்.
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3. அைங்ைரித்ேல்
உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதிகய பேௌைரியமானதாை உருவாக்ைி
மைிழுங்ைள். இது உங்ைளுகடய வடாகும்.
ீ

நிகனவில் கைொள்ளுங்ைள்: உங்ைளுகடய குத்தகை ஒப் ந்தத்தின்
வகரயக ைேின் டி, அலங்ைரிக்கும் ச ாது நிரந்தர மாற் ங்ைள்
அனுமதிக்ைப் டாது.

•

நீங்ைள் நிரந்த மாற் ங்ைகேச் பேய்தால், நீங்ைள் குடிசயறும் சவகேயில்
உங்ைேிடம் குடியிருப்புத் பதாகுதி ஒப் கடக்ைப் ட்ட அசத நிகலகமயில்
நீங்ைள் அகதத் திரும் ஒப் கடப் தற்கு ஆகும் பேலவுைள் உங்ைேிடமிருந்து
வசூலிக்ைப் டும்.

•

தேவகமப்க மாற் க் கூடாது.

•

ைதவுைள், ச கழைள் அல்லது குழாயகமப்பு மற்றும் விேக்குப்
ப ாருத்திைகே அைற் க் கூடாது.

•

சுவர்ைகேச் சேதப் டுத்தாத, ஒட்டும் வகையிலான டங்ைகே மட்டுசம
யன் டுத்த சவண்டும். டங்ைகேத் பதாங்ை விடுவதற்ைாை ஆைிைள்
அல்லது பைாக்ைிைகேப் யன் டுத்தக் கூடாது.

அலங்ைரித்தல் பதாடர் ான “பேய்யக்கூடியகவ” மற்றும்
ீ து உங்ைளுக்கு சமலும் சைள்விைள் இருந்தால்,
“பேய்யக்கூடாதகவ” கு த்
உங்ைளுகடய ைண்ைாைிப் ாேரிடம் ச சுங்ைள் அல்லது Client Care Centre-ஐ
அகழயுங்ைள்.

4. பயன்பொடுைள்
•

நீங்ைள் எந்த யன் ாடுைளுக்ைாை சநரடியாை ைட்டைம் பேலுத்த சவண்டும்
மற்றும் உங்ைளுகடய வாடகையில் எகவபயல்லாம் உள்ேடங்ைியுள்ேன
என் து கு ித்து உங்ைளுகடய Tenant Services Coordinator அல்லது Property
Administrator உங்ைளுக்குக் கூறுவார்.

•

நீங்ைள் வருமானத்கத அடிப் கடயாைக் பைாண்ட வாடகைகயச்
பேலுத்துைி ர்
ீ ைள் எனில், நீங்ைள் யன் ாடுைளுக்ைாைச் பேலுத்துைின்
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பதாகைைோனது, உங்ைள் குடியிருப்புத் பதாகுதியின் அேகவப் ப ாறுத்து
மாறு டும். இத்பதாகைைள் Housing Services Act மற்றும் நைரத்தின் வருமானத்கத
அடிப் கடயாைக் பைாண்ட வாடகைக்ைான வழிைாட்டுதல்ைேில்
வகரயறுக்ைப் ட்டுள்ேன.
•

மின்ோரக் ைட்டைத்கதச் பேலுத்துவதற்ைான ப ாறுப்பு உங்ைளுகடயது
எனில், நீங்ைள் குடிசயறும் சததிக்கு முன் ாை உங்ைள் ைைக்கைத்
பதாடங்குவதற்கு 416-542-8000 என்

எண்ைில் Toronto Hydro -ஐ அகழயுங்ைள்

அல்லது www.torontohydro.com என்

இகையத்தேத்கதப் ார்கவயிடுங்ைள்.

எரிவாயுக் ைட்டைத்கதச் பேலுத்துவதற்ைான ப ாறுப்பு உங்ைளுகடயது
எனில், நீங்ைள் குடிசயறும் சததிக்கு முன் ாை உங்ைள் ைைக்கைத்
பதாடங்குவதற்கு 1-888-427-8888என்
அல்லது www.enbridgegas.com என்

எண்ைில் Enbridge -ஐ அகழயுங்ைள்

இகையத்தேத்கதப் ார்கவயிடுங்ைள்.

5. கேொகைதபசி, தைபிள் ேற்றும் இன்டர்கநட்
பதாகலச ேி, சை ிள் மற்றும் இன்டர்பநட் ஆைியகவ உங்ைள் வாடகையில்
உள்ேடக்ைப் டவில்கல. படாராண்சடாவில் சேகவ வழங்குைின்

ஏசதனும்

நிறுவனங்ைகே நீங்ைள் சதர்ந்பதடுத்துக் பைாள்ேலாம். திங்ைள் முதல் பவள்ேி
வகர, ைல் சவகேயில் பதாகலச ேி அல்லது சை ிள் நிறுவனத்துடன் நியமன
ேந்திப்புைகேச் பேய்துபைாள்ளுங்ைள். இதன் மூலம், பதாழில்நுட் ப் ைியாேர்
ைட்டடத்தின் தகடபேய்யப் ட்ட குதிக்குள் பேல்ல சவண்டிய சதகவ
ஏற் ட்டால், உங்ைளுகடய ைண்ைாைிப் ாேரால் அங்கு இருக்ை முடியும்.

நீங்ைள் ஒரு என்டர்-ஃச ான் ேிஸ்டத்கதக் பைாண்ட ஒரு ைட்டடத்தில் வேிக்கும்
சவகேயில், அந்த அகமப்பு சவகல பேய்யவில்கல என் கத நீங்ைள்
ைண்ட ிந்தால், என்டர்-ஃச ான் ேிஸ்டத்துடன் உங்ைளுகடய சை ிள் சேகவ
வழங்குநரின் சேகவ பேயல் டுைி தா என் கத அ ிய அவருடன் ேரி ாருங்ைள்.
6. உபைரைங்ைள்
ஒவ்பவாரு Toronto Community Housing பதாகுதியிலும் ஒரு குேிர் தனப் ப ட்டியும்
அடுப்பும் இருக்கும். நீங்ைள் அவற்க

முக யாைச் சுத்தம் பேய்தால், அகவ

ேி ப் ாை இயங்கும். உங்ைளுகடய குேிர் தனப் ப ட்டி அல்லது அடுப்க ப்
ழுது நீக்ைம் பேய்ய சவண்டிய சதகவயிருந்தால், Client Care Centre-ஐ
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அகழக்ைவும். வழக்ைமான சவகல சநரங்ைேின் ச ாது முைவர்ைோல்
சேகவக்கு ஏற் ாடு பேய்துதர முடியும்.
ல ைட்டடங்ைேில் ப ாது ேலகவ அக ைள் உள்ேன. அகவ கு ிப் ிட்ட
சநரங்ைேில் இயங்குைின் ன. ேலகவ இயந்திரம், ட்கரயர் அல்லது டிஷ்வாஷர்
ஆைியவற்க

தங்ைளுகடய வடுைேில்
ீ
நிறுவுவதற்கு வாடகைதாரர்ைளுக்கு

அனுமதியில்கல. உங்ைளுகடய வட்டில்
ீ
இத்தகைய இயந்திரங்ைகே
நிறுவுவது, உங்ைள் ைட்டடட்த்தில் உள்ே குழாயகமப்க ச் சேதப் டுத்தி,
உங்ைளுகடய வட்டில்
ீ
அல்லது உங்ைள் அண்கட வட்டில்
ீ
தண்ைர்ீ ாய்வது
அல்லது தண்ைர்ீ இழப்பு அல்லது ி

ிரச்ேகனைகே உருவாக்ைலாம். நீங்ைள்

எழுத்துப்பூர்வமான அனுமதியின் ி உ ைரைங்ைகே நிறுவினால், அகவ
அைற் ப் டும். சமலும், நில உரிகமயாேரால் ஏசதனும் ழுது நீக்ைங்ைள்

பேய்யப் டுவது சதகவப் ட்டால், அதற்குரிய ைட்டைங்ைள் உங்ைேிடமிருந்து
வசூலிக்ைப் டும்.
7. சன்னல் குளிர்சொேனப் கபட்டிைள் ேற்றும் சொட்டிகைட் டிஷ்ைள்
நீங்ைள் ேன்னல் குேிர்ோதனப் ப ட்டி மற்றும் ோட்டிகலட் டிஷ் ஒன்க
நிறுவுவதற்கு முன்னர், உங்ைளுகடய Operating Unit அல்லது Property Management
office-யிடமிருந்து நீங்ைள் எழுத்துப்பூர்வமான அனுமதிகயப் ப

சவண்டியது

ைட்டாயமாகும். வகரயறுக்ைப் ட்ட ாதுைாப்பு ஒழுங்குமுக ைகே

நிக சவற்றுவதற்கும், ாதுைாப்புத் தீங்குைகேத் தவிர்ப் தற்கும், இத்தகைய
ப ாருட்ைகே ஒரு அங்ைீ ைரிக்ைப் ட்ட பதாழில் பந ிஞர் நிறுவ சவண்டியது
ைட்டாயமாகும். அவர்ைள் ாதுைாப் ாை நிறுவினார்ைள் என் தற்ைான ோன்க
நீங்ைள் அேிக்ை சவண்டியது ைட்டாயமாகும்.
இத்தகைய ப ாருத்திைகே நிறுவுவதற்குத் தகுதிப ற்

ஒப் ததாரர்ைேின்

ட்டியகல Operating Unit அல்லது Property Manager-ஆல் வழங்ை முடியும்.
நீங்ைள் ஒரு ேன்னல் குேிர்ோதனப்ப ட்டிகய அல்லது ோட்டிகலட் டிஷ்கஷ
எழுத்துப்பூர்வமான அனுமதியின் ி நிறுவினால், அகத அைற்றுவதற்கும்,
சதகவப் டும் ஏசதனும் ழுது நீக்ைங்ைளுக்கும் உங்ைேிடமிருந்து ைட்டைம்
வசூலிக்ைப் டும்.
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____________________________________________________________________________________
ேயவுகசய்து குறித்துக் கைொள்ளுங்ைள்: நீங்ைள் ஒரு ோட்டிகலட் டிஷ்கஷ
நிறுவினால், நீங்ைள் உங்ைளுகடய வட்கடக்
ீ
ைாப் டு
ீ பேய்துபைாள்ே
சவண்டியது ைட்டாயமாகும். ைாப் டு
ீ கு ித்த கூடுதல் தைவல்ைகே க்ைம் 33-இல்
ைாைலாம்.
____________________________________________________________________________________
8. வளர்ப்புப் பிரொைிைளின் பரொேரிப்பு
உங்ைளுகடய வேர்ப்புப் ிராைிைள் உங்ைளுக்கு எவ்வேவு முக்ைியம் என் கத
நாங்ைள் அ ிசவாம். நாங்ைள் வேர்ப்புப் ிராைிைளுக்கு உைந்த சுற்றுச்சூழகல
வழங்குைிச ாம். ஒரு குடும் ம் அதிை ட்ேமாை மூன்று நாய்ைள் வகர மட்டுசம
வேர்க்ை நைரத்தின் துகைச் ேட்டவிதிைள் அனுமதிக்ைின் ன என் கதக்
கு ித்துக் பைாள்ளுங்ைள். நாய்ைள், பூகனைள், மரநாய்ைள் மற்றும் முயல்ைள்
உள்ேிட்ட ிராைிைேில், கூட்டாை ஆறு ிராைிைளுக்கு சமல் உங்ைோல் ஒசர
ேமயத்தில் உங்ைளுகடய வட்டில்
ீ
கவத்துக்பைாள்ே முடியாது. உங்ைளுகடய
வேர்ப்புப் ிராைியின் நடவடிக்கைைளுக்கு நீங்ைசே ப ாறுப் ாவர்ைள்.
ீ

உங்ைேின் ார்கவயாேர் அல்லது விருந்தினரின் வேர்ப்புப் ிராைியின்
நடவடிக்கைைளுக்கும் கூட நீங்ைசே ப ாறுப் ாவர்ைள்.
ீ
இதில் வேர்ப்புப்
ிராைிைள் எழுப்பும் அதிைப் டியான இகரச்ேலும், அசதாடு அவற் ின்
ைழிவுைகேச் சுத்தப் டுத்துவதும் உள்ேடங்கும்.
நீ ங்ைள் அல்ைது உங்ைள் பொர்கவயொளர் அல்ைது விருந்ேினர் ஒரு வளர்ப்புப்
பிரொைிகய கவத்ேிருந்ேொல், நீ ங்ைள் பின்வரும் வழிைொட்டுேல்ைகளப்
பின்பற்ற தவண்டியது அவசியேொகும்:
•

உங்ைளுகடய வேர்ப்புப் ிராைிகய ப ாதுவான குதிைேில் அகழத்துச்
பேல்லும் ச ாது, அதன் ைழுத்தில் வார் ட்கட அைிவித்து அகழத்துச்
பேல்லுங்ைள், உதாரைமாை, நீங்ைள் உங்ைள் குடியிருப்புத் பதாகுதிகய விட்டு
பவேிசய பேல்லும் ச ாதும், பவேிப்பு ங்ைளுக்குச் பேல்லும் ச ாதும்

•

உங்ைளுகடய குத்தகையில் கு ிப் ிடப் ட்டுள்ேவாறு, உங்ைள் வேர்ப்புப்
ிராைி மற் வர்ைேின் போத்கத அல்லது உகடகமைகேச் சேதம்

ஏற் டுத்தாமல் இருப் கத, பதால்கல பைாடுக்ைாமல் இருப் கத அல்லது
ைாரைமற்

குறுக்ைீ டுைகே உருவாக்ைாமல் இருப் கத உறுதி

பேய்துபைாள்ளுங்ைள்.
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•

உங்ைள் வேர்ப்புப் ிராைிகய நீங்ைள் ஒருச ாதும் உங்ைளுகடய
மாடிமுைப் ில் தனியாை விட்டுச் பேல்லக் கூடாது.

•

உங்ைளுகடய வேர்ப்புப் ிராைியின் ைழிவுைகே ஒவ்பவாரு முக யும்
ப ாறுப் ாைக் குனிந்து, அள்ேி வாரிபயடுத்து, ஒரு க யில் சேைரிக்ை
சவண்டும்.

•

வேர்ப்புப் ிராைியின் ைழிவுைகேப் ப ாறுப் ாை அப்பு ப் டுத்துதல்:
•

உங்ைளுகடய வேர்ப்புப் ிராைியுடன் நீங்ைள் நகடப் யிற்ேி பேய்யும்
ச ாது, பவேிப்பு

•

குப்க த் பதாட்டிைகேப் யன் டுத்த சவண்டும்

பூகனயின் குப்க க் ைழிவுைகே ஒருச ாதும் ைழிவக யில்
அப்பு ப் டுத்தக் கூடாது

•

அகனத்து வேர்ப்புப் ிராைிைேின் ைழிவுைகேயும் (பூகனக் ைழிவு,
கவக் கூண்டு உக த்துைிைள்) குப்க ச் ேரிசவாகடயில்
அைற்றுவதற்ைாை இரண்டு உக ைேில் த்திரமாைச் சேைரிக்ை சவண்டும்.

உங்ைளுகடய வேர்ப்புப் ிராைிக்கு நீங்ைள் எவ்வாறு உரிமம் ப
கு ித்தும் வேர்ப்புப் ிராைிைள் கு ித்த ி
அ ிந்துபைாள்ே, 416-338-7387 என்

லாம் என் து

விதிமுக ைள் கு ித்தும்

எண்ைில் City of Toronto-கவ அகழக்ைவும்

அல்லது www.toronto.ca/animal_services/licensing.htm என்
ார்கவயிடவும்.

இகைய முைவரியில்

உங்ைள் அண்கட வட்டாரின்
ீ
நாய் அகனத்து சநரமும் குகரக்ைி து அல்லது
அவர்ைளுகடய வேர்ப்புப் ிராைிகய அவர்ைள் ஒருச ாதும்
ைட்டுப் டுத்துவதில்கல என் ால், அல்லது உங்ைளுக்கு வேர்ப்புப் ிராைி
கு ித்த ி

புைார்ைள் இருந்தால், 416-337-7297 என்

எண்கைத்

பதாடர்புபைாள்ளுங்ைள் அல்ல்து animalservices@toronto.ca என்

முைவரிக்கு

மின்னஞ்ேல் அனுப்புங்ைள்.

அண்கட வட்டினரின்
ீ
வேர்ப்புப் ிராைிைள் கு ித்த புைார்ைள் இச்சேகவகயக்
பைாண்டு திவு பேய்ய சவண்டியது ைட்டாயமாகும். Toronto Community Housing-இன்
ஊழியர்ைள் உங்ைள் ைவகலைள் கு ித்து உங்ைளுகடய அண்கட வட்டினரிடம்
ீ
தைவல் பதரிவித்து நடவடிக்கை எடுப் ார்ைள்.
9. சன்னல் பொதுைொப்பு
ேன்னல் திகரைேின் வாயிலாை மக்ைளும் வேர்ப்புப் ிராைிைளும் ைீ சழ
விழுவகதத் தடுப் தற்ைாை ேன்னல் பூட்டுைள் அடுக்குமாடிக் ைட்டடங்ைேில்
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யன் டுத்தப் டுைின் ன. புத்தம் புதிய ைாற்று உள்சே நுகழவதற்கும்,
உங்ைகேப் ாதுைாப் ாை கவத்துக்பைாள்வதற்கும் அவற்க

10 பேண்டிமீ ட்டர்

அேவிற்குத் தி ந்து கவத்துக் பைாள்ேலாம்.
உங்ைகேப் ாதுைாப் ாை கவத்துக்பைாள்வதற்கு ேன்னல் பூட்டுைள் அல்லது

திகரைள் உள்ேன. உங்ைள் குடியிருப்புத் பதாகுதியில் உள்ே ேன்னல் பூட்டுைள்
அல்லது திகரைகேச் சேதப் டுத்தசவா, திருத்தம் பேய்யசவா அல்லது
அைற் சவா கூடாது. இவ்வாறு பேய்வது, உங்ைள் வட்டில்
ீ
வேிக்ைின்
உங்ைள் வட்டிற்கு
ீ
வருகை தருைின்

அல்லது

குழந்கதைள் அல்லது வேர்ப்புப்

ிராைிைேின் ாதுைாப்புக்கு ஆ த்கத ஏற் டுத்தும். சமலும் இது உங்ைள்
குத்தகை ஒப் ந்தத்தின் வகரயக ைகே மீ றும் பேயலாகும்.

ழுதுநீக்ைங்ைளுக்ைாை உங்ைேிடம் ைட்டைங்ைள் வசூலிக்ைப் டலாம்.

ஏசதனும் ேன்னல் பூட்டுைள் அல்லது திகரைள் ழுது நீக்ைம் பேய்யப் ட
சவண்டிய சதகவயிருந்தால், அது கு ித்து பதரிவிக்ை உங்ைளுகடய

ைண்ைாைிப் ாேரிடம் ச சுங்ைள் அல்லது Client Care Centre-ஐ அகழக்ைவும். ஒரு
வழக்ைமான ழுதுநீக்ைத்கதப் ச ான்று, உங்ைளுகடய ிரச்ேகனகய நாங்ைள்
ஐந்து சவகல நாட்ைளுக்குள் தீர்த்து கவப்ச ாம்.
10 ேொடிமுைப்புைள்
____________________________________________________________________________________
உங்ைளுகடய பொதுைொப்புக்ைொை: உங்ைளுகடய ேொடிமுைப்பில் ஒருதபொது
குழந்கேைகள அல்ைது வளர்ப்புப் பிரொைிைகளத் ேனியொை
விட்டுச்கசல்ைொேீர்ைள்.
___________________________________________________________________________________________________

பின்வரும் கபொருட்ைகள உங்ைள் ேொடிமுைப்பில் கவக்ை அனுேேியில்கை:
•

ேகரவிரிப்புைள்: ஈரமான தகரவிரிப்புைள் ைான்ைிரீட் மற்றும் மரத்கதச்
சேதப் டுத்தலாம்.

•

பொர்பிக்யூக்ைள்: இகவ தீ தீங்குைகே ஏற் டுத்தக்கூடியகவ.

உங்ைளுகடய ேொடிமுைப்பு துைிைகள உைரகவப்பேற்ைொனது அல்ை.
துகைைகே உலர்த்துவதற்கு, துைிைகே உலரகவப் தற்ைான அடுக்குச்
ேட்டத்கதப் யன் டுத்தவும்
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உங்ைளுகடய ேொடிமுைப்பு கபொருட்ைகளச் தசேித்து கவப்பேற்ைொனது
அல்ை. அது தீ வி த்கத உருவாக்ைக்கூடும். நீங்ைள் அவற்க

அைற்றுமாறு

சைட்டுக்பைாள்ேப் டுவர்ைள்.
ீ
உங்ைளுகடய ேொடிமுைப்பில் இருந்து எந்ேப் கபொருட்ைகளயும் ைீ தழ

வசிகயறியக்
ீ
கூடொது. நீங்ைள் இவ்வாறு பேய்தால், ைீ சழ உள்ே மக்ைகே நீங்ைள்
ைடுகமயாைக் ைாயப் டுத்தலாம் அல்லது போத்துக்ைகேச் சேதப் டுத்தலாம்.
ேிைபரட் துண்டுைகே ஆஷ்ட்சரவில் அகைக்ைவும். உங்ைளுகடய
மாடிமுைப் ில் இருந்து நீங்ைள் அவற்க க் ைீ சழ வேிபய
ீ
ிந்தால், உங்ைளுக்கு
அ ராதம் விதிக்ைப் டலாம்.
நீ ங்ைள் புறொக் கூட்கட நிறுவ விரும்பினொல், நீங்ைள் Operating Unit அல்லது
Property Management office -யிடமிருந்து எழுத்துப்பூர்வமான அனுமதிகயப் ப
சவண்டியது ைட்டாயமாகும்.

உங்ைளுகடய ேொடிமுைப்பில் நீ ங்ைள் ஒரு சொட்டிகைட் டிஷ்கை கவக்ை

விரும்பினொல், நீங்ைள் Operating Unit அல்லது Property Management office-யிடமிருந்து
எழுத்துப்பூர்வமான அனுமதிகயப் ப

சவண்டியது ைட்டாயமாகும் ( க்ைம் 28-

ஐப் ார்க்ைவும்).
11. சொவிைளும் சங்ைிைிைளும்
உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதிக்ைான மற்றும் உங்ைளுகடய
த ால்ப ட்டிக்ைான ோவிைள் அல்லது ஃச ாப்ைகே Toronto Community Housing
உங்ைளுக்கு வழங்கும். ைட்டடத்தின் ிரதான வாயில் மற்றும் ி

ப ாதுவான

பவற் ிடங்ைளுக்ைாைப் யன் டுத்திக் பைாள்வதன் ப ாருட்டு, நீங்ைள்
ாதுைாப்புச் ேங்ைிலிைகேயும் கூட ப
•

க்கூடும்.

உங்ைளுகடய ோவியின் கூடுதல் நைல்ைள் உங்ைளுக்குத் சதகவப் ட்டால்
அல்லது உங்ைள் ோவிைகே நீங்ைள் பதாகலத்துவிட்டால், சமலும்
உங்ைளுகடய பூட்டுைகே நீங்ைள் மாற்

சவண்டிய சதகவயிருந்தால்,

உங்ைளுகடய ைண்ைாைிப் ாேரிடம் ச சுங்ைள்.
•

ஒரு அவேரைாலத்தில் அல்லது அலுவல் சநரத்திற்கு ி கு Client Care Centre-ஐ
416-981-5500 என்

எண்ைில் அகழக்ைவும். யாசரனும் உங்ைளுக்குப்

திலேிக்ை ஒன்று முதல் நான்கு மைிசநரங்ைள் வகர ஆைலாம்.
•

குடியிருப் ாேர்ைள் பூட்டுைகே மாற்றுவதற்கு அல்லது சேர்ப் தற்கு
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அனுமதியில்கல. பூட்டுைகேச் சேர்ப் து அல்லது மாற்றுவது உங்ைளுகடய
குத்தகை ஒப் ந்தத்தின் விதிமுக ைகே மீ றும் ஒரு பேயலாகும்.
உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதிக்குள் நுகழவதற்ைாை உங்ைளுகடய
வட்டின்
ீ
பூட்கட உகடக்ை சவண்டியிருந்தால், அகதப் ழுது நீக்குவதற்ைான
ைட்டைம் உங்ைேிடம் வசூலிக்ைப் டும்.
•

உங்ைளுகடய குடும் த்கதச் ோராத சவறு ந ர்ைேிடம் உங்ைளுகடய
ோவிைள் அல்லது ாதுைாப்புச் ேங்ைிலிைேின் நைல்ைகே வழங்ைக் கூடாது.
இது அகனவரின் ாதுைாப்பும் தீங்கு விகேவிக்கும், சமலும் இது உங்ைள்
குத்தகை ஒப் ந்தத்தின் விதிமுக ைகே மீ றும் பேயலாகும்.

•

நீங்ைள் வட்கடக்
ீ
ைாலி பேய்யும் ச ாது, ைகடேி நாேன்று உங்ைளுகடய
ோவிைகே உங்ைள் ைண்ைாைிப் ாேரிடம் திரும் ஒப் கடயுங்ைள்.

___________________________________________________________________________________________________

முக்ைியம்: பூட்டுைகள ேொற்றுவேற்ைொை உங்ைளிடேிருந்து $99 ேற்றும்
பொதுைொப்புச் சங்ைிைிைளுக்ைொை $25 உங்ைளிடம் வசூைிக்ைப்படும்.
(இது டிேம் ர் 2014 நிலவரப் டியான விைிதமாகும். வரும் ஆண்டுைேில்
இக்ைட்டைங்ைள் உயரக்கூடும்.)
___________________________________________________________________________________________________

12. ைொப்பீடு
உங்ைளுகடய உகடகமைளுக்கு நீங்ைள் ைாப் டு
ீ பேய்துள்ே ீர்ைோ?
உங்ைளுகடய குத்தகை ஒப் ந்தத்தின் ைீ ழ், உங்ைளுகடய உகடகமைளுக்கு
நீங்ைள் ைாப் டு
ீ பேய்வது உங்ைளுகடய ைடகமயாகும். இந்த வகையான ைாப் டு
ீ ,
உள்ேடக்ைங்ைளுக்ைான ைாப் டு
ீ அல்லது வாடகைதாரர்ைளுக்ைான ைாப் டு
ீ
என் கழக்ைப் டுைி து.
உங்ைள் குடியிருப்புத் பதாகுதியில் தீ வி த்து, பவள்ேம் உட்புகுதல் அல்லது ி
அவேரைால சேதங்ைள் ச ான்

ஏசதனும் நிைழ்ந்தால், உங்ைளுகடய

உகடகமைகே மாற்றுவதற்கு Toronto Community Housing-இன் ைாப் டு
ீ பதாகை
எகதயும் அேிக்ைாது.
உங்ைளுகடய ேில அல்லது அகனத்து வருமானமும் Ontario Works அல்லது Ontario
Disability Support Program-இல் இருந்து வருைி து எனில், உள்ேடைங்ைளுக்ைான
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ைாப் ட்
ீ டின் பேலகவ இத்திட்டங்ைள் ஏற்ைக்கூடும். சமலும் அதிைத்
தைவல்ைளுக்கு உங்ைளுகடய சநர்வுப் ைியாேரிடம் நீங்ைள் ச ே சவண்டும்.
ைொப்பீடு என்ன கசய்யும்?
பவள்ேம், தீ அல்லது ஏசதனும் ி

ேம் வத்தினால் உங்ைள் குடியிருப்புத்

பதாகுதி சேதமகடந்தால், உங்ைளுகடய உகடகமைகே மாற்றுவதற்ைாை
ைாப் டு
ீ உங்ைளுக்கு பதாகை வழங்ைி உதவலாம். உதாரைத்திற்கு, உங்ைள்
பேயல்ைோல் ஒரு தீ வி த்து ஏற் ட்டது எனில், ேட்டச் பேலவுைளுக்ைாைவும் கூட
ைாப் டு
ீ பதாகையேித்து உதவக்கூடும். உங்ைள் குடியிருப்புத் பதாகுதி
சேதமகடந்ததன் ைாரைமாை அல்லது ஒரு அவேரைாலத்தின் ச ாது நீங்ைள் ஒரு
கு ிப் ிட்ட ைாலத்திற்கு உங்ைள் வட்கட
ீ
விட்டு பவேிசய

சவண்டிய சதகவ

ஏற் ட்டால், நீங்ைள் ஒரு விடுதியில் தங்குவதற்கு அல்லது உங்ைளுக்கு ஒரு
மாற்று வடு
ீ வழங்குவதற்கு ஆகும் பேலகவயும் கூட ைாப் டு
ீ ஏற்கும்.
வொங்ைத்ேக்ை விகையில் ைொப்பீடு
ேமுதாயக் குடியிருப் ில் வேிக்ைின்

வாடகைதாரர்ைளுக்ைாை

வடிவகமக்ைப் ட்ட ைாப் ட்
ீ கட Marsh Canada வழங்குைி து. விகலைள் மற்றும்
ைாப்புறுதி கு ித்த தைவல்ைகே நீங்ைள் http://tenant.hscorp.ca என்
இகையத்தேத்தில் ப

அகழப் தன் மூலம் ப

லாம் அல்லது 1-866-940-5111 என்
லாம்.

எண்கை

உங்ைளுக்கு எந்த வகையான ைாப் டு
ீ ேி ந்தது என் து கு ித்து உங்ைளுக்கு
சைள்விைள் இருந்தால், Insurance Bureau of Canada-கவ 416-362-9528 என்

எண்ைில்,

திங்ைள் முதல் பவள்ேி வகர, ைாகல 8 மைி முதல் மாகல 5 மைி வகர
அகழக்ைவும்.
13. பரொேரிப்பும் பழுதுநீ க்ைமும்
ழுது நீக்ைங்ைள் சதகவப் டும் சவகேயில் உடனடியாை Client Care Centre-ஐ 416981-5500 என்

எண்ைில் அகழப் தன் மூலம், உங்ைளுகடய குடியிருப்புத்

பதாகுதிகய Toronto Community Housing ேி ந்த நிகலகமயில்

கவத்துக்பைாள்வதற்கு உங்ைோல் உதவிட முடியும். நீங்ைள் ைாத்திருந்தால்,
அப் ிரச்ேகன சமாேமகடயக்கூடும், சமலும் உங்ைேிடமிருந்து ேில அல்லது
அகனத்துப் ழுது நீக்ைங்ைளுக்ைாைவும் ைட்டைம் வசூலிக்ைப் டும்.
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14. சூடுபடுத்ேல்
ப ரும் ாலான ைட்டடங்ைேில் உள்ே பவப் நிகலகய ைட்டட ஊழியர்ைள்
ைண்ைாைிக்ைின் னர். Toronto Apartment Minimum Temperature Bylaw-இன் டி,
ைட்டடத்தில் உள்ே பவப் நிகலைள், பேப்டம் ர் 15 முதல் ஜூன் 1 வகரயில்
குக ந்த ட்ேம் 21 பேல்ேியஷ் இருக்ை சவண்டும். நாங்ைள் எப்ச ாது
சூடு டுத்தகல இயக்ை மற்றும் நிறுத்த சவண்டும் என் கத முடிவு பேய்ய,
நாங்ைள் இந்த துகைச் ேட்டவிதிகயப் யன் டுத்துைிச ாம். உங்ைள்
குடியிருப்புத் பதாகுதியினுள் உள்ே பவப் நிகல கு ித்து உங்ைளுக்கு ஏசதனும்
ைவகல இருந்தால், Client Care Centre-ஐ அகழக்ைவும்.

15. குப்கப, ைரிேக் ைழிவு ேற்று ேறுசுழற்சி கசய்ேல்
குப்க ைகே அைற்றுவதற்ைான விதிமுக ைள் போத்துைளுக்கு இகடசய
மாறு டலாம். உங்ைளுகடய மறுசுழற்ேி பேய்யத்தக்ை ப ாருட்ைகே, ைரிமக்
ைழிவுைேிடமிருந்து ிரித்துத் தனியாை கவப் கத உறுதிபேய்யவும்.
உங்ைளுகடய போத்தில் உள்ே அகடயாேக் கு ிைகேச் ேரி ாருங்ைள் அல்லது
சதகவப் டும் தைவல்ைளுக்கு உங்ைளுகடய ைண்ைாைிப் ாேகரக் சைட்ைவும்.
உங்ைளுகடய ைழிவுைகே உங்ைள் ைட்டடத்தில் உள்ே ேரியான

ேரிசவாகடைேில் அல்லது பைாள்ைலன்ைேில் அைற் வும், அல்லது உங்ைள்
ைட்டடத்திற்கு பவேிசய உள்ே குப்க த் பதாட்டிைேில் அைற் வும்.
தயவுபேய்து உங்ைளுகடய ைடகமகயச் ேரியாை பேய்யுங்ைள், சமலும்:
•

அகனத்துக் குப்க ைகேயும் ேி ிய ிோஸ்டிக் உக ைேில் ைட்டுங்ைள்.

•

பூகனக் ைழிவு மற்றும் கடயப் ர்ைகே இரண்டு உக ைேில் சேைரியுங்ைள்,
சமலும் அவற்க

•

ி

ைரிமக் ைழிவுைளுடன் சேர்க்ைவும்.

ைண்ைொடி, ஏதரொதசொல் புட்டிைள் அல்ைது கபரிய கபொருட்ைகள குப்கபச்
சரிதவொகடயில் தபொடுவகேத் ேவிர்க்ைவும். அத்தகைய ப ாருட்ைகே
எங்கு அைற்

சவண்டும் என் து கு ித்து உங்ைள் ைண்ைாைிப் ாேரிடம்

சைட்ைவும்.
•

அக க்ைலன்ைள் அல்லது ி

ப ரிய ப ாருட்ைகே எங்கு அைற்

சவண்டும்

என் து கு ித்து உங்ைள் ைண்ைாைிப் ாேரிடம் சைட்ைவும்.
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16. பூச்சிைகளக் ைட்டுப்படுத்துேல்
துரதிருஷ்டவேமாை, ேிலசநரங்ைேில் ைரப் ான் பூச்ேிைள், மூட்கடப் பூச்ேிைள்,
எலிைள் மற்றும் ி

பூச்ேிைள் வடுைேில்
ீ
நுகழயலாம். ஆரவாரமான அல்லது

மக்ைள் அதிைமுள்ே இடங்ைேில் இவற்க க் ைட்டுப் டுத்துவது மிைவும்
ேிரமமாகும்.
உங்ைளுகடய போத்தில் இருக்கும் பூச்ேிைகேக் ைட்டுப் டுத்த நீங்ைள்
எங்ைளுக்கு உதவிட முடியும்:
•

உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதிகயச் சுத்தமாைவும், இகரச்ேலின் ியும்
கவத்துக் பைாள்ளுங்ைள்.

•

பு ாக்ைள், அைில்ைள் அல்லது சுற் ித் திரியும் விலங்குைளுக்கு
உைவேிக்ைாதீர்ைள். அகவ ி

•

பூச்ேிைகேக் ைவர்ந்திழுக்ைலாம்.

மற் வர்ைள் பவேியில் எ ிந்த அக க்ைலன்ைகே எடுத்து வராதீர்ைள், அதில்
பூச்ேிைள் ரவியிருக்ைலாம்.

•

நகடக்கூடங்ைேில் அல்லது ைழிவுச் ேரிசவாகட அக ைேில் உள்ே

தகரைேின் மீ து குப்க ைகேக் பைாட்டக் கூடாது, அது பூச்ேிைள் ரவுவதற்கு
ங்ைேிக்கும். அகனத்துக் குப்க ைகேயும் குப்க க்ைான பைாள்ைலத்தில்
சேர்த்து, அதன் மூடிகய முழுவதுமாை மூடியுள்ேகத உறுதிபேய்யவும்.
ைழிவுச் ேரிசவாகடயினுள் ப ாருந்தாத ப ரிய ப ாருட்ைகே, யனற்
ப ரிய ப ாருட்ைகே அைற்றுவதற்ைான குதிக்கு பைாண்டு பேல்ல
சவண்டியது ைட்டாயமாகும்.
படாராண்சடா உள் ட, வட அபமரிக்ைாவில் உள்ே ல நைரங்ைேில்
மூட்கடப்பூச்ேிைள் ிரச்ேகன உள்ேது. பூச்ேிைள் ரவிய குடியிருப்புத்
பதாகுதிைேில் உடனடியாை பூச்ேி மருந்து பதேிப் சத, இவற்க க்
ைட்டுப் டுத்துவதற்ைான ஒசர வழியாகும். இரோயனச் ேிைிச்கே அல்லாத
விருப் த்சதர்வுைளும் ைிகடக்ைப் ப றுைின் ன.
பூச்ேிைள் ரவிய அக க்ைலன் அல்லது டுக்கைைகே நீங்ைள் அைற்
சவண்டியிருந்தால், அவற்க

உங்ைள் குடியிருப்புத் பதாகுதிக்கு பவேிசய

எடுத்துச் பேல்வதற்கு முன் ாை, அவற்க ச் சுற் ிக் ைட்டுவதற்கு ிோஸ்டிக்
உக ைகே உங்ைள் ைண்ைாைிப் ாேரிடம் சைட்டுப் ப றுங்ைள். எந்தப்
ப ாருகேயும் ஒருச ாதும் நகடக்கூடத்தில் விட்டுச்பேல்லக் கூடாது.
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__________________________________________________________________________________________________

முக்ைியம்: பூச்சிைள் குறித்து உங்ைள் ைண்ைொைிப்பொளரிடம் ேைவல்
கேரிவிக்ைவும் அல்ைது Client Care Centre-ஐ அகழக்ைவும். உங்ைளுகடய
குடியிருப்புத் கேொகுேிகய நீ ங்ைள் ேயொரொை கவக்ைத் ேவறொே வகரயில்
அல்ைது நீ ங்ைள் ஒப்பந்ேேொரகர உங்ைள் வட்டினுள்
ீ
நுகழய அனுேேிக்கும்
வகர, பூச்சிக் ைட்டுப்பொடு அல்ைது பூச்சி ேருந்து கேளிப்பேற்கு ைட்டைம்
ஏதுேில்கை.
__________________________________________________________________________________________________

பூச்ேி மருந்து பதேிப் தற்ைாை உங்ைள் குடியிருப்புத் பதாகுதிகய நீங்ைள்
எவ்வாறு தயார் பேய்ய சவண்டும் என் து கு ித்த அ ிவுறுத்தல்ைகே நீங்ைள்
ப றுவர்ைள்.
ீ
17. வருடொந்ேிரக் குடியிருப்புத் கேொகுேி ஆய்வுைள்
வருடத்திற்கு ஒருமுக , உங்ைள் ைண்ைாைிப் ாேர் ின்வருவனவற்க
உறுதிபேய்வதன் ப ாருட்டு உங்ைள் குடியிருப்புத் பதாகுதிகய ஆய்வு பேய்வார்:
ீ
புகை எச்ேரிக்கை மைிைள் (மற்றும் ைார் ன் சமானாக்கைடு
1. உங்ைள் வட்டின்
எச்ேரிக்கை மைிைள், ப ாருந்தினால்) பேயல் டும் நிகலயில் உள்ேது.
2. ேன்னல் திகரைள் சேதமகடயவில்கல மற்றும் ேன்னல் பூட்டுைள் அதற்குரிய
இடத்தில் உள்ேன மற்றும் அகவ சேதப் டுத்தப் டவில்கல.

3. உ ைரைங்ைள் சுத்தமாைவும் பேயல்நிகலயிலும் உள்ேன.
4. அதிைப் டியான குப்க க் கூேங்ைள் அல்லது தீ தீங்குைள் இல்கல.
5. ப ரிய ழுதுநீக்ைங்ைள் எதுவும் சதகவப் டவில்கல.
வருடாந்திரக் குடியிருப்புத் பதாகுதி ஆய்வு என் து மூலதனப் ழுதுநீக்ைத்
சதகவைளுக்ைாைச் ேரி ார்க்ைின்

மற்றும் நைராட்ேி உரிமம் வழங்ைல்

தரநிகலைளுடன் இைங்ைி நடப் தற்ைான ஒரு சநரமாகும். உதாரைமாை, நீங்ைள்
ஒரு நிகரமகனயில் வேித்து வருைி ர்
ீ ைள் எனில், வருடாந்திரக் குடியிருப்புத்
பதாகுதி ஆய்வின் ச ாது, அடித்தேத்தில் எத்தகைய திருத்தங்ைளும்
பேய்யப் டவில்கல என் கத ஊழியர்ைள் உறுதி பேய்துபைாள்வார்ைள்.
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ஒவ்பவாரு மாதமும், உங்ைள் ைட்டடத்தின் ப ாதுவான குதிைேில் உள்ே தீ
எச்ேரிக்கை மைிைகேயும், ி

உயிர் ாதுைாப்பு அகமப்புைகேயும் Toronto

Community Housing ஊழியர்ைள் ரிசோதிப் ார்ைள்.
18. உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் கேொகுேிக்ைொன அணுக்ைம்
உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதி என் து உங்ைள் வடாகும்,
ீ
நாங்ைள் இந்த
உண்கமகய மதிக்ைிச ாம். எனினும், ேிலசநரங்ைேில் Toronto Community Housing
அல்லது Property Management ஊழியர்ைள் மற்றும் ஒப் ந்ததாரர்ைள் உங்ைள்
வட்டினுள்
ீ
நுகழய சவண்டியத் சதகவ ஏற் டக்கூடும். ஒரு அவேரைாலத்தில்,
ழுதுநீக்ைங்ைளுக்கு, குடியிருப்புத் பதாகுதிகய ஆய்வு பேய்வதற்கு அல்லது

நீங்ைள் வட்கட
ீ
ைாலி பேய்ைி ர்
ீ ைள் எனில், புதிய வாடகைதாரர்ைளுக்கு அகதக்
ைாண் ிப் தற்ைாை அவர்ைள் உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதியில் நுகழய
சவண்டிய சதகவ ஏற் டலாம்.
ஒரு அவேரைால நிகலகம ஏற் ட்டாபலாழிய, உங்ைளுகடய குடியிருப்புத்
பதாகுதியினுள் நுகழவதற்கு முன்னர் நாங்ைள் குக ந்த ட்ேம் ஒரு 24 மைிசநர
எழுத்துப்பூர்வ அ ிவிப்க உங்ைளுக்கு வழங்ை சவண்டுபமன்று Residential
Tenancies Act சைாருைி து .

19. அணுைத்ேக்ை வசிப்பிடம்
ைட்டடங்ைேில் உள்ே குடியிருப்புத் பதாகுதிைள் மற்றும் ப ாதுவான குதிைகே
புதுப் ிப் தன் வாயிலாை (உதாரைமாை, கைப் ிடிச் ேட்டங்ைகே நிறுவுதல்,
ைதகவ அைலப் டுத்துதல் முதலானகவ) உடல் குக

ாடுைகேக்

பைாண்டிருக்கும் குடியிருப் ாேர்ைளுக்கு Toronto Community Housing வேதி

ஏற் டுத்தித் தருைி து. ேில சநர்வுைேில், அவர்ைளுக்கு மிைவும் ப ாருத்தமான
ஒரு குடியிருப்புத் பதாகுதியில் அவர்ைகேக் குடிசயற்றுைி து. இந்த உதவிகய
எவ்வாறு ப றுவது என் து கு ித்து சமலும் விவரங்ைள் அ ிய மற்றும்
அணுைத்தக்ை வேிப் ிட சவண்டுசைாளுக்குத் சதகவயான ைாைிதப் ைிகய
நிக வு பேய்வது கு ித்தும் அ ிய Tenant Services Coordinator அல்லது Property
Administrator-யிடம் ச சுங்ைள்.
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ப ாதுவான குதிைள்

ப ாதுவான குதிைளுக்ைான தைவல்ைள்
1. கபொதுவொன பகுேிைளில் புகைப்பிடிக்ைக் கூடொது
ஒண்டாரிசயாவில், அடுக்குமாடிக் ைட்டடங்ைேின் ப ாதுவான குதிைேில்
புகைப் ிடிப் து ேட்டத்திற்கு எதிரானதாகும். மின் தூக்ைிைள், டிக்ைட்டுைகேத்
தாங்கும் அகமப்புைேின் ைீ ழ், நகடக்கூடங்ைள், வாைனக் கூடங்ைள், ேலகவ

அக ைள், முைப் க ைள், உடற் யிற்ேிக் கூடங்ைள், குப்க அல்லது மறுசுழற்ேி
பேய்வதற்ைான அக ைள் மற்றும் விருந்து அல்லது சைேிக்கை அக ைள்
ஆைியகவ ப ாதுவான குதிைேில் உள்ேடங்கும். நீங்ைசோ அல்லது உங்ைள்
குடும் த்தில் உள்ே யாசரனும் ஒருவசரா, ஒரு ப ாதுவான குதியில்
புகைப் ிடிக்கும் சவகேயில் ிடி ட்டால், City of Toronto-விடமிருந்து $5,000
வகரயிலான அ ராதம் உங்ைளுக்கு விதிக்ைப் டலாம்.
___________________________________________________________________________________________________

முக்ைியம்: கபொதுக் ைட்டடங்ைளின் ஏதேனும் நுகழவொயில் அல்ைது
கவளிதயறும் வழியின் ஒன்பது ேீ ட்டர்ைளுக்குள் (சுேொர் 30 அடிைள் அல்ைது
ஒரு சிறிய தபருந்ேின் நீ ளம்) புகைப்பிடிப்பது கடொரொண்தடொவில்
சட்டவிதரொேேொகும். இேில் அகனத்து Toronto Community Housing அடுக்குேொடிக்
ைட்டடங்ைளும் அலுவைைங்ைளும் உள்ளடங்கும்.

___________________________________________________________________________________________________

நீங்ைள் உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதியில் புகைப் ிடிக்ைி ர்
ீ ைள் எனில்,
அப்புகை நகடக்கூடத்திற்குச் பேல்லாத வகையில் உங்ைள் குடியிருப்புத்
பதாகுதியின் ைதவுைகே மூடி கவக்ைவும். நீங்ைள் உங்ைளுகடய மாடிமுைப் ில்
நின்றுபைாண்டு புகைப் ிடிக்ைி ர்
ீ ைள் எனில், அண்கட வட்டினர்
ீ
இரண்டாம்நிகலப் புகையால் ாதிக்ைப் டவில்கல என் கத அவர்ைேிடம்
உறுதி டுத்திக்பைாள்ளுங்ைள். மாடிமுைப் ிலிருந்து ஒருச ாதும் ேிைபரட்

துண்டுைகே வேி
ீ எ ியாதீர்ைள். அவ்வா ான பேயலுக்ைாை உங்ைளுக்கு அ ராதம்
விதிக்ைப் டலாம்.
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2. ைொற்கறப் பைிர்ந்துகைொள்ளுங்ைள்
சேர் பஜல், சோப்பு, ப ர்ஃப்யூம் மற்றும் சலாஷன் ச ான்

ப ாருட்ைேில்

இரோயனங்ைளும் வாேகனத் திரவியங்ைளும் உள்ேடங்ைியுள்ேன, அகவ மற்
ந ர்ைேின் உடல்நலத்கதப் ாதித்து, அவர்ைளுக்கு உடல்நலக் குக கவ

ஏற் டுத்தலாம். ப ாதுவான நகடக்கூடங்ைேில் ஒருச ாதும் ஏசராசோல்
ஸ்ப்சரக்ைகே அல்லது வுடர்ைகேப் யன் டுத்தாதீர்ைள். ப ாதுவான
குதிைேில் “வாேகன திரவியம் சேர்க்ைப் டாத” ப ாருட்ைகேப்
யன் டுத்துவகதக் ைருத்தில் பைாள்ேவும். உங்ைளுகடய சதர்வு, உங்ைேின்
அண்கடவட்டார்ைகேப்
ீ
ாதிக்ைலாம்.
3. சைகவ அகறைள்
நாையம் அல்லது அட்கடகயக் பைாண்டு இயங்கும் வாஷர்ைள் மற்றும்
ட்கரயர்ைகேக் பைாண்ட ேலகவ அக ைள் ப ரும் ாலான Toronto Community
Housing ைட்டடங்ைேில் உள்ேன. ஒவ்பவாரு ேலகவ அக யிலும்
மைிசநரங்ைளும் விகலைளும் ஒட்டப் ட்டிருக்கும். ஒரு இயந்திரம் சவகல
பேய்யாமல் இருப் கத நீங்ைள் ைண்டால், உங்ைள் நாையங்ைள் ஒரு
இயந்திரத்தில் ேிக்ைிக் பைாள்ைி து என் ால், உங்ைளுகடய ேலகவ அக யில்
ஒட்டப் ட்டிருக்கும் எண்கை அகழக்ைவும்.
4. கபொழுதுதபொக்கு அகறைள்
ல Toronto Community Housing ைட்டடங்ைேில் ப ாழுதுச ாக்கு அக ைள், கூட்ட
அக ைள் மற்றும் உடற் யிற்ேிக் கூடங்ைள் உள்ேன. குடியிருப் ாேர்ைள் மற்றும்
குடியிருப் ாேர் குழுக்ைள் இந்த அக ைகே கூட்டங்ைள், விருந்துக்
பைாண்டாட்டங்ைள் அல்லது ி

நிைழ்ச்ேிைளுக்ைாை முன் திவு பேய்துபைாள்ே

முடியும். இவற்றுக்கு ைட்டைம் வசூலிக்ைப் டலாம் மற்றும் ைாப் டு
ீ பேய்வது
சதகவப் டக்கூடும்.
நீங்ைள் எவ்வாறு ஒரு இடத்கத முன் திவு பேய்யலாம் என் கத
அ ிந்துபைாள்வதற்கு, Non-Residential Space Use Policy-ஐ (குடியிருப்பு அல்லாத
பவற் ிடப் யன் ாடு பதாடர் ான பைாள்கை) டிக்ைவும். இந்த ஆவைத்தின்
ிரதிகயப் ப றுவதற்கு:
•

www.torontohousing.ca -இல் ாருங்ைள், அல்லது
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•

உங்ைளுகடய Operating Unit அல்லது Property Management Office-ஐ
ார்கவயிடவும், அல்லது

•

Client Care Centre-ஐ அகழக்ைவும், அல்லது

•

help@torontohousing.ca என்

முைவரிக்கு மின்னஞ்ேல் ஒன்க

அனுப்புங்ைள்.

5. நகடக்கூடங்ைள்
Toronto Community Housing ைட்டடங்ைேில் உள்ே அகனத்து நகடக்கூடங்ைகேயும்
அக க்ைலன்ைள், தகரவிரிப்புைள் (Toronto Community Housing-ஆல் நிறுவப் ட்டகவ
தவிர), ஸ்கூட்டர்ைள், மிதிவண்டிைள், தள்ளுவண்டிைள், வாக்ைர்ைள் அல்லது
நீங்ைள் குப்க யில் எ ிய சவண்டிய ப ாருட்ைள் இன் ி சுத்தமாை
கவத்துக்பைாள்ேப் ட சவண்டியது ைட்டயமாகும். குடும் த்தில் சேரும் ைழிவு
மற்றும் ப ரிய யனற்

ப ாருட்ைகே, உங்ைள் போத்தில் அதற்பைன

ஒதுக்ைப் ட்டுள்ே குதிக்கு பைாண்டு சேருங்ைள்.
கழய அக க்ைலன்ைள் அல்லது யனற்

ப ரிய ப ாருட்ைகே எவ்வாறு

மற்றும் எங்கு கவப் து என் து கு ித்து உங்ைளுக்கு சைள்விைள் இருந்தால்:
•

உங்ைளுகடய ைண்ைாைிப் ாேகரக் சைட்ைவும், அல்லது

•

Client Care Centre-ஐ அகழக்ைவும். ஒருச ாதும் ப ாருட்ைகே
நகடக்கூடங்ைேில் விட்டுச்பேல்லக் கூடாது. இது ஒரு தீ தீங்ைாகும்.

6. கவளிப்புற கவற்றிடங்ைள்
குடியிருப் ாேர்ைள் பவேிப்பு
ச ான்

பவற் ிடங்ைகே, உதாரைமாை பைால்கலப்பு ம்

தனிப் ட்ட குடியிருப்பு பவற் ிடங்ைகே ஒரு நியாயமான மற்றும்

நியதியான வழியில் யன் டுத்திக் பைாள்வதற்கு வரசவற்ைப் டுைி ார்ைள்.
அவ்வாறு பேய்வது, ாதுைாப்க நிர்வைிக்ை உதவும். சமலும், ஒவ்பவாருவரும்
தங்ைளுகடய ேமுதாயத்தில் உள்ே பவேிப்பு ங்ைகே மைிழ்ச்ேியுடன்
அனு விக்ை அனுமதிக்கும்.

நீங்ைள் ஒரு ப ாதுவான பவேிப்பு

பவற் ிடத்தில் ஒரு நிைழ்ச்ேிகய நடத்த

விரும்புைி ர்
ீ ைள் எனில், நீங்ைள் ஊழியர்ைேிடமிருந்து ஒப்புதகலப் ப
சவண்டியதும், இகரச்ேல் ைட்டுப் ாடுைகேக் ைருத்தில் பைாள்ே சவண்டியதும்
அவேியமாகும். உங்ைளுக்ைான பவற் ிடத்கத அல்லது நிைழ்ச்ேிகய முன் திவு
பேய்வதற்கு, உங்ைளுகடய ைண்ைாைிப் ாேகரத் பதாடர்புபைாள்ேவும்.
உங்ைளுக்கு சவறு ஏசதனும் சைள்விைள் இருந்தால், உங்ைள் Operating Unit அல்லது
Property Management office-இல் உள்ே ஊழியர்ைேிடம் ச சுங்ைள்.
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பவேிப்பு

விருந்துக் பைாண்டாட்டங்ைள்

தங்ைளுகடய பைால்கலப்பு ங்ைளுக்குள் தனிப் ட்ட விருந்துக்
பைாண்டாட்டங்ைகே நடத்திக்பைாள்ே குடியிருப் ாேர்ைள்
வரசவற்ைப் டுைி ார்ைள். உங்ைளுகடய விருந்தினர்ைள் மற்றும்

ார்கவயாேர்ைேின் பேயல்ைளுக்கு நீங்ைசே ப ாறுப் ாவர்ைள்.
ீ
நிகனவில்

பைாள்ளுங்ைள், நீங்ைள் உங்ைளுகடய பைால்கலப்பு ப் குதிக்குள்சேசய
விழாகவ நடத்திக்பைாள்ே சவண்டும், சமலும் இகரச்ேல் மற்றும் சுத்தம்
கு ித்த உங்ைள் அண்கட வட்டாரின்
ீ
எதிர் ார்ப்புைளுக்கும் நீங்ைள் மதிப் ேிக்ை
சவண்டும்.
நீங்ைள் ஒரு ப ாதுவான குதியில் பவேிப்பு

ார் ிக்யூகவ அல்லது ஒரு

ேமுதாயக் கூட்டத்கத ஏற் ாடு பேய்ய திட்டமிட்டால், நீங்ைள் உள்ளூர்
ஊழியர்ைேிடமிருந்து அனுமதிகயப் ப

சவண்டியது ைட்டாயமாகும். இகத

எவ்வாறு சமற்பைாள்வது என் கத Toronto Community Housing-இன் Non-Residential
Space Use Policy-இல் அ ியலாம்.
ஏசதனும் ப ாதுவான பவற் ிடங்ைேில் அங்ைீ ைாரமற்

நிைழ்ச்ேிைகே

நடத்துவதற்கு அனுமதியில்கல. உங்ைளுகடய ேமுதாயத்தில் ஒரு
அங்ைீ ைாரமற்

நிைழ்ச்ேியினால் நீங்ைள் ாதிக்ைப் டுைி ர்
ீ ைள் எனில், உங்ைள்

ைவகலைகேப் புைாரேிக்ை Community Safety Unit (சமுேொயப் பொதுைொப்புத்
கேொகுேி)-ஐ 416-921-2323 என்

எண்ைில் அகழக்ைவும்.

7 கவளிப்புற நகடபொகேைள் ேற்றும் நீ ச்சல் குளங்ைள்
24 அங்குலம் அல்லது அகத விட அதிை ஆழம் பைாண்ட ஏசதனும் பவேிப்பு
நீச்ேல் குேம் அல்லது குழந்கதைளுக்ைான நீச்ேல் குேம் உங்ைளுகடய
பவேிப்பு

பவற் ிடத்தில் இருந்தால், நீங்ைள் நீச்ேல்குே சுற் கடப்க ச்

பேய்திருக்ை சவண்டியது ைட்டாயமாகும். இது City of Toronto-வின் ஒரு துகைச்
ேட்டவிதியாகும். கூடுதல் தைவல்ைளுக்கு, அகழக்ைவும் 311.
8. வொைன நிறுத்துேிடம்
வாடகைதாரர் வாைன நிறுத்தத்திற்குத் தகுதிப றுவதற்கு:
•

ஒரு குடும் ம் Toronto Community Housing-க்குத் தவ ாமல் வாடகை
பேலுத்திக்பைாண்டிருப் து அவேியமாகும்.
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•

குத்தகை ஒப் ந்தத்தில் உள்ே குடும் உறுப் ினர் ஒருவரின் ப யரில்
வாைனம் திவு பேய்யப் ட்டிருக்ை சவண்டும். அதன் முைவரியானது, குடும்
உறுப் ினர் வேிக்கும் Toronto Community Housing குடியிருப்புத் பதாகுதியின்
முைவரியாை இருக்ை சவண்டும்.

•

உரிமத் தட்டு ஒட்டுவில்கலயானது பேல்லத்தக்ைதாைவும்,
புதுப் ிக்ைப் ட்டதாைவும் இருக்ை சவண்டும்.

ஒரு வாைன நிறுத்தத்கத வாடகைக்கு எடுப் தற்கு, நீங்ைள் அலுவலை
சநரங்ைேின் ச ாது உங்ைளுகடய Operating Unit அல்லது Property Management officeக்குச் பேன்று, ஒரு நிறுத்துமிட அனுமதிக்ைாைப் திவுபேய்துபைாள்ே
சவண்டியது ைட்டாயமாகும்.
ஒரு குடும் உறுப் ினர்:
•

Tenant Vehicle Parking Terms and Conditions-ஐ (வாடகைதாரர் வாைன
நிறுத்தத்திற்ைான ைாலவகரைள் மற்றும் நி ந்தகனைள்) டித்துப் ின் ற்
சவண்டும்.

•

Tenant Vehicle Parking Registration (வாடகைதாரர் வாைன நிறுத்தப் திவு)
டிவத்கதப் பூர்த்திபேய்து கைபயாப் மிட சவண்டும்.

•

திவு பேய்யும் ச ாது, வாைன உரிகமயாேர் மற்றும் ைாப் ட்
ீ டுக்ைான

ோன்க க் ைாண் ிக்ை சவண்டும்.

உங்ைளுகடய வட்டிற்கு
ீ
வருகைதரும் யாசரனும் ந ருக்கு அல்லது Toronto
Community Housing போத்கதப் ார்கவயிடும், வாைன நிறுத்தத்திற்ைாைப்
திவுபேய்து பைாண்டிருக்ைாத குடியிருப் ாேர்ைளுக்கும் ார்கவயாேர் வாைன
நிறுத்துமிடம் ைிகடக்ைப்ப றுைி து. இரண்டு வகையான ார்கவயாேர் வாைன
நிறுத்துமிடங்ைள் உள்ேன:
•

Pay-and-display parking lots (வொைனம் நிறுத்துவேற்ைொன அனுேேிச் சீட்கட
கவத்ேிருப்பவர்ைளுக்ைொன வொைன நிறுத்துேிடங்ைள்): இத்தகைய

நிறுத்துமிடங்ைேில் நிறுத்தப் டும் வாைனங்ைள் ஒரு pay-and-display ticket-ஐ
(வாைனத்தில் ஒட்ட சவண்டிய வாைன நிறுத்த அனுமதிச் ேீட்டு
ஒட்டுவில்கல) வாங்ை சவண்டியதும், ைாட்ேிப் டுத்தலுக்ைான
அ ிவுறுத்தல்ைகேப் ின் ற்
•

சவண்டியதும் ைட்டாயமாகும்.

Non-pay-and-display parking lots (வொைன நிறுத்ேத்ேிற்ைொன அனுேேிச் சீட்டு
இல்ைொகே): இத்தகைய வாைன நிறுத்துமிடங்ைேில் நிறுத்தப் டும்
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வாைனங்ைள், பூர்த்திபேய்யப் ட்ட ஒரு ார்கவயாேர் வாைனத்கத
நிறுத்துவதற்ைான அனுமதிகயக் ைாட்ேிப் டுத்த சவண்டியது ைட்டாயமாகும்.
அனுமதியின் ின் க்ைத்தில் வழங்ைப் ட்டிருக்கும் அ ிவுறுத்தல்ைகே
நீங்ைள் ின் ற்

சவண்டியதும், அகமவிடத்தில் உள்ே அகடயாேக்

கு ிைளுக்கு இைங்ைி நடக்ை சவண்டியதும் ைட்டாயமாகும்.

ார்கவயாேர் வாைன நிறுத்துமிடம் ைிகடக்ைப்ப றுைி தா என் கத
அ ிவதற்கு, நீங்ைள் உங்ைளுகடய ைண்ைாைிப் ாேரிடம் ச ேலாம். அதன் ி கு
நீங்ைள் ார்கவயாேர் வாைனத்கத நிறுத்துவதற்ைான அனுமதிகய
உங்ைளுகடய Operating Unit அல்லது Property Management office அல்லது
ைண்ைாைிப் ாேரிடம் சைாரலாம். ஒரு குடும் ம் ஒரு மாதத்திற்கு ஒன் து
ார்கவயாேர் வாை நிறுத்த அனுமதிைகேப் ப

த் தகுதிப ற்றுள்ேது.

கூடுதல் விவரங்ைகே நீங்ைள் ின்வரும் இகைய முைவரியில்
அ ிந்துபைாள்ேலாம்: www.torontohousing.ca/parking_toronto_community_housing
ஒரு வாைன நிறுத்த விதிமீ ல் கு ித்துப் புைாரேிக்ை, Toronto Community Housing-இன்
Community Safety Unit-ஐ (ேமுதாயப் ாதுைாப்புத் பதாகுதி)416-921-2323 என்
எண்ைில் அகழக்ைவும்.
அகனத்து Toronto Community Housing அதிைாரிைளும் City of Toronto வாைன
நிறுத்தத்திற்ைான அனுமதிச் ேீட்டுைகே எழுவதற்கு அங்ைீ ைாரம்

ப ற் வர்ைோவர். Toronto Community Housing போத்தில் ேட்டவிசராதமாை நிறுத்தி
கவக்ைப் டும் ைார்ைகேக் ைட்டித் தூக்ைிச் பேல்வதற்ைான அனுமதியும்
அவர்ைளுக்கு உள்ேது.
நீங்ைள் ஒரு வாைன நிறுத்தத்திற்ைான அனுமதிச் ேீட்கடப் ப ற் ால், அச்ேீட்டின்
ின்பு ம் பைாடுக்ைப் ட்டிருக்கும் அ ராதத் பதாகை மற்றும் ேர்ச்கே
விருப் த்சதர்வுைள் கு ித்த அ ிவுறுத்தல்ைகேப் டித்துப் ின் ற்றுங்ைள்
(சோதகன விருப் த்சதர்வு 3-ஐக் ைாண்ை).
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உங்ைளுகடய வொடகைேொரருக்ைொன
வழிைொட்டி குறித்து நீ ங்ைள் என்ன
நிகனக்ைிறீர்ைள் என்பகே
எங்ைளிடம் கூறுங்ைள்.
உங்ைளுகடய ைருத்தாய்கவ இன்ச

ேமர்ப் ித்திடுங்ைள்!

நீங்ைள் வாடகைதாரருக்ைான வழிைாட்டி கு ித்து என்ன நிகனக்ைி ர்
ீ ைள்
என் கத அ ிய நாங்ைள் உண்கமயிசலசய விரும்புைிச ாம்.
உங்ைள் ைருத்துக்ைள் மிைவும் முக்ைியமாகும்!

அகனத்துப் தில்ைளும் மிைவும் இரைேியமாை கவத்துக்பைாள்ேப் டும்.
தயவுபேய்து இப் க்ைத்தின் ின்பு ம் உள்ே ைருத்தாய்கவப் பூர்த்தி
பேய்யுங்ைள்.

(இதில் ங்சைற் தற்கு நீங்ைள் 18 அல்லது அதற்கு சமற் ட்ட வயதினராை
இருக்ை சவண்டியது ைட்டாயமாகும்.)

நீ ங்ைள் பூர்த்ேிகசய்ே ைருத்ேொய்கவ ஜூன் 30, 2015-க்குள் நீ ங்ைள்
சேர்ப்பித்துவிட்டொல், விளக்குடனொன ஒரு விசில் ைீ தடஃகை

கபறுவேற்ைொன ஒரு குைக்ைைில் நீ ங்ைள் இடம்கபறுவர்ைள்.
ீ
10 ைீ தடஃகுைள் பரிசொை வழங்ைப்பட உள்ளன!
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நீங்ைள் மூன்று வழிைேில் ைருத்தாய்வுைகே எங்ைளுக்கு அனுப் லாம்:
1. www.torontohousing.ca/tenant_guide_survey -ஐப் ார்கவயிடுங்ைள் அல்லது
2.

ின்பு ம் பூர்த்திபேய்யப் ட்ட ைருத்தாய்வுடன் இப் க்ைத்கதக் ைிழித்து
எடுத்து, அகதப் ாதியாை மடித்து,

உங்ைளுகடய ைண்ைாைிப் ாேரிடம்

வழங்ைவும், அவர் அகத ஒரு ேீலிடப் ட்ட உக யில் நுகழப் ார். (நீங்ைள்
விரும் ினால், நீங்ைோைசவ அகத ஒரு ேீலிடப் ட்ட உக யில்
நுகழக்ைலாம்.) அல்லது
3.

ின்பு ம் பூர்த்திபேய்யப் ட்ட ைருத்தாய்வுடன் இப் க்ைத்கதக் ைிழித்பதடுத்து,
அகத ின்வரும் முைவரிக்கு அஞ்ேலில் அனுப்புங்ைள்:
Tenant Guide Survey
Toronto Community Housing
931 Yonge Street, 7th floor
Toronto, ON M4W 2H2

விேக்குைளுடனான ைீ ஃசடகுைகேப் ப றுவதற்ைான குலுக்ைலில்

இடம்ப றுவதற்கு, நீங்ைள் உங்ைளுகடய முழு அஞ்ேல் முைவரிகயயும் ைீ சழ
வழங்ை சவண்டியது ைட்டாயமாகும். (உங்ைளுகடய ைருத்தாய்வு தில்ைள்
இப்ச ாதும் மிைவும் இரைேியமாை இருக்கும்.

____________________________________________________________________________________
கேொத்ேத்ேில், நீ ங்ைள் இந்ே வொடகைேொரருக்ைொன வழிைொட்சிகய எவ்வொறு
ேரேிடுவர்ைள்?
ீ








மிைவும் ேி ப்பு
மிைவும் நன்று
நன்று
ரவாயில்கல
சமாேம்

மிைவும் சமாேம்
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நீ ங்ைள் வொடகைேொரருக்ைொன வழிைொட்டி குறித்து எவ்வொறு
அறிந்துகைொண்டீர்ைள்? (ப ாருந்தும் அகனத்கதயும் சதர்ந்பதடுக்ைவும்)









ஒரு அண்கட வட்டார்
ீ
Toronto Community Housing ைியாேர்

என்னுகடய ைட்டடம் / ேமுதாயத்தில் ஒட்டப் ட்டிருந்த சுவபராட்டி
ஒரு ேமுதாய முைகம
ஒரு ைட்டடக் கூட்டம் அல்லது ேமுதாயக் கூட்டத்தில்
மற் கவ. தயவுபேய்து எழுதவும்:
நிகனவில் இல்கல

வொடகைேொரருக்ைொன வழிைொட்டியில் நீ ங்ைள் தேடிய ேைவல்ைகளக்
ைண்டறிந்ேது உங்ைளுக்கு எவ்வளவு சுைபேொை இருந்ேது?







மிைவும் சுல மாை
ஓரேவு சுல மாை
ஓரேவு ேிரமமாை
மிைவும் ேிரமமாை
வாடகைதாரருக்ைான வழிைாட்டியில் நான் சதடிய தைவல்ைகே என்னால்

ைண்ட ிய முடியவில்கல

 நான் எத்தகைய கு ிப் ான தைவல்ைகேயும் சதடவில்கல
வொடகைேொரருக்ைொன வழிைொட்டியில் உள்ள ேைவல்ைகளப்
புரிந்துகைொள்வது எவ்வளவு சுைபேொை இருந்ேது?






மிைவும் சுல மாை
ஓரேவு சுல மாை
ஓரேவு ேிரமமாை
மிைவும் ேிரமமாை

நீ ங்ைள் Toronto Community Housing-இன் குடியிருப்பொளரொை எவ்வளவு ைொைேொை
இருந்து வருைிறீர்ைள்?






2 வருடங்ைளுக்கும் குக வாை
3 – 5 வருடங்ைள்
6 – 10 வருடங்ைள்
10 வருடங்ைளுக்கும் சமலாை
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இந்ே வொடகைேொரருக்ைொன வழிைொட்டியில் நீ ங்ைள் அகே ேிைவும்
விரும்புைிறீர்ைள்?
____________________________________________________________________________________
எேிர்ைொை வொடகைேொரருக்ைொன வழிைொட்டியின் பேிப்புைளில் என்ன
ேைவல்ைள் தசர்க்ைப்பட தவண்டுகேன்று விரும்புைிறீர்ைள்?
___________________________________________________________________________________

இக்ைருத்தாய்கவ நிக வு பேய்ததற்கு நன் ி!

48

உங்ைள் குத்ேகை
உங்ைள் வாடகை

உங்ைளுகடய வாடகைகய நீங்ைள் ஒவ்பவாரு மாதமும் முதல்
சததியன்று பேலுத்த சவண்டும்.

வாடகையின் வகைைள்

Toronto Community Housing-இல் மூன்று வகையான வாடகை விருப் த்சதர்வுைள்
ைிகடக்ைப்ப றுைின் ன.
1. வருேொனத்கே அடிப்பகடயொைக் கைொண்ட வொடகை (RGI)
இது மானியமேிக்ைப் ட்ட குடியிருப் ாை பேலுத்தப் டும் வாடகையாகும். இது
வழக்ைமாை குடும் த்தின் பமாத்த மாத வருமானத்தின் (ைழிவுைளுக்கு முன்னர்
உள்ே வருமானம்) 30 ேதவதமாகும்.
ீ
ஒண்டாரிசயாவில் உள்ே ேமூைக்

குடியிருப்புக்ைான விதிமுக ைேின் ைீ ழ், ஒவ்பவாரு வருடமும் பேலுத்தப் டும்
பதாகை மீ ோய்வு பேய்யப் டும். எனினும், நீங்ைள் வருமானத்கத
அடிப் கடயாைக் பைாண்ட வாடகைகயச் பேலுத்துைி ர்
ீ ைள் மற்றும் ஆண்டின்
ஏசதனும் சநரத்தில் உங்ைள் வருமானத்தில் மாற் ம் ஏற் டுைி து எனில்,
அத்தகைய மாற் த்கத நீங்ைள் 30 நாட்ைளுக்குள் Toronto Community Housing-க்கு
தைவல் பதரிவிக்ை சவண்டியது ைட்டாயமாகும்.

உங்ைேில் ேிலரது அல்லது அகனவரது வருமானமும் Ontario Works அல்லது
Ontario Disability Support Program-இல் இருந்து ைிகடக்ைி து எனில், சமலும் நீங்ைள்
வருமானத்கத அடிப் கடயாைக் பைாண்ட வாடகைகயச் பேலுத்துைி ர்
ீ ைள்
எனில், உங்ைளுகடய வாடகை ஒரு அேவுசைாலுக்கு ஏற் ைைக்ைிடப் டும்.
நீங்ைள் அப்ச ாதும் கூட உங்ைளுகடய வருமானத்தில் உள்ே மாற் ங்ைகே 30
நாட்ைளுக்குள் Toronto Community Housing-க்கு தைவல் பதரிவிப் தற்ைான
ப ாறுப்க க் பைாண்டிருப் ர்
ீ ைள்.
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2. ேொங்ைத்ேகு வொடகை
இந்த வகையான வாடகையானது, ேராேரி ேந்கத வாடகையில் அல்லது அதற்கு
ைீ ழ் வகரயறுக்ைப் டும். தகுதிப றுவதற்கு, ஒரு விண்ைப் தாரரின் குடும்
பமாத்த ஆண்டு வருமானமானது, நீங்ைள் விண்ைப் ம் பேய்ைின்

குடியிருப்புத்

பதாகுதியின் ஆண்டு வாடகைக்கு நான்கு மடங்ைிற்கு சமல் இருக்ை முடியாது.
3. சந்கே வொடகை

இது அப் குதியில் உள்ே தனிப் ட்ட நில உரிகமயாலர்ைோல் வசூலிக்ைப் டும்
வாடகைைளுக்குச் ேமமாைசவா அல்லது அவற்க க் ைாட்டிலும் குக வாைசவா
இருக்கும்.
நீங்ைள் ேந்கத வாடகைகய பேலுத்துைி ர்
ீ ைள் மற்றும் வருமானத்கத

அடிப் கடயாைக் பைாண்ட வாடகைக்ைாை விண்ைப் ம் பேய்ய விரும்புைி ர்
ீ ைள்
எனில், நீங்ைள் Housing Connections-க்ைாை விண்ைப் ிக்ை சவண்டியது
ைட்டாயமாகும். நீங்ைள் ின்வருவனவற் ில் ஒன்க ச் பேய்யலாம்:
•

நீங்ைள் அவர்ைகே 176 Elm Street-இல் ேந்திக்ைலாம்.

•

நீங்ைள் 416-981-6111 என்

•

நீங்ைள் ின்வரும் இகையத்தேத்தில் தைவல்ைகேக் ைண்ட ியலாம்

எண்கை அகழக்ைலாம்.

www.housingconnections.ca.
____________________________________________________________________________________
ேயவுகசய்து குறித்துக் கைொள்ளுங்ைள்: ைாத்திருப்புப் ட்டியல் ஒன்று
இருக்கும், சமலும் உங்ைளுக்கு வருமானத்கத அடிப் கடயாைக் பைாண்ட
வாடகை மானியம் வழங்ைப் டுவதற்கு ல ஆண்டுைள் ஆைலாம்.
வாைன நிறுத்துமிடம் அல்லது யன் ாடுைள் ச ான்

விஷயங்ைளுக்ைான

ைட்டைங்ைளும் கூட உங்ைளுகடய பமாத்த வாடகையில் உள்ேடங்ைலாம்.
____________________________________________________________________________________
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உங்ைளுகடய வழங்குத்பதாகை விருப் த்
சதர்வுைள்

குடியிருப் ாேர்ைள் தங்ைளுகடய வாடகைகய மூன்று வழிைேில் ஏசதனும்
ஒன் ில் பேலுத்தலாம்:
1. முன்-அங்ைீ ைொரம் கபற்ற கசலுத்துத் கேொகை (PAP)
இது உங்ைளுகடய வாடகை எப்ப ாழுதும் கு ித்த சநரத்தில் பேலுத்தப் டுவகத
உறுதிபேய்வதற்ைான ஒரு சுல மான வழியாகும். முன்-அங்ைீ ைாரம் ப ற்

வாடகை பேலுத்துகைக்கு, ஒவ்பவாரு மாதமும் உங்ைள் வங்ைி உங்ைளுகடய
வாடகைத் பதாகைகய உங்ைள் வங்ைிக் ைைக்ைில் இருந்து சநரடியாை Toronto
Community Housing-க்கு அனுப் ி கவக்கும். இந்த வகையான பேலுத்தகல
அகமப் தற்கு, நீங்ைள் உங்ைளுகடய குத்தகை ஒப் ந்தத்தில் கைபயாப் மிடும்
ச ாது நீங்ைள் ஒரு டிவத்கதப் ப றுவர்ைள்.
ீ
உங்ைளுக்கு மற்ப ாரு டிவம்
சதகவபயனில், தயவுபேய்து உங்ைளுகடய Operating Unit அல்லது Property

Management office-ஐப் ார்கவயிடுங்ைள், அல்லது Client Care Centre-ஐ அகழயுங்ைள்.
ஒவ்பவாரு மாதமும் முதல் சததியன்று உங்ைள் ைைக்ைில் ச ாதுமான பதாகை
இல்கலபயனில், உங்ைள் வங்ைியும் Toronto Community Housing-உம்
உங்ைேிடமிருந்து ஒரு ைட்டைத்கத வசூலிக்கும்.
2. உள்ளூர் வங்ைி, கூட்டுறவு நிேியைம், அறக்ைட்டகள அல்ைது
ைொதசொகைகயப் பைேொக்கும் நிறுவனத்ேின் வழங்குத்கேொகை
நீங்ைள் வாடகைகய உங்ைள் உள்ளூர் வங்ைி, கூட்டு வு நிதியைம், அ க்ைட்டகே
அல்லது ைாசோகலகயப் ைமாக்கும் நிறுவனத்தின் வாயிலாைவும்
பேலுத்தலாம்.
இந்த வழியில் உங்ைள் வாடகைகயச் பேலுத்த நீங்ைள் விரும்புைி ர்
ீ ைள் எனில்,
பேலுத்துத்பதாகை இரேீதுைளுக்ைாை உங்ைளுகடய Tenant Services Coordinator
அல்லது Property Administrator-யிடம் சைளுங்ைள். அவற்க
வருடத்திற்கு ஒருமுக

உங்ைளுக்கு

அனுப்புசவாம். உங்ைள் உள்ளூர் வங்ைி, கூட்டு வு

நிதியைம், அ க்ைட்டகே அல்லது ைாசோகலகயப் ைமாக்கும் நிறுவனத்திடம்
வழங்குத்பதாகை இரேீகதக் ைாட்டி, உங்ைள் வாடகைகய பராக்ைமாை,
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ைாசோகல அல்லது மைி ஆர்டர் மூலம் அல்லது ஒரு வங்ைி இயந்திரம்
வாயிலாைச் பேலுத்தவும்.
3. கேொகைதபசி அல்ைது இகையம்வழி வங்ைியியல் மூைம் கேொகை
கசலுத்துேல்
உங்ைளுகடய வாடகைகய நீங்ைள் பதாகலச ேி அல்லது இகையம்வழி
வங்ைியியல் மூலமும் கூட பேலுத்த முடியும். இகத எவ்வாறு பேய்வது
என் கத அ ிந்துபைாள்வதற்கு, உங்ைள் வங்ைி, கூட்டு வு நிதியைம் அல்லது
நம் ைமான நிறுவனத்தில் உள்ே யாரிடசமனும் ச சுங்ைள்.
____________________________________________________________________________________
முக்ைியம்: நீங்ைள் ஒரு வாடகைகயச் பேலுத்த தவ ிவிட்டீர்ைள் அல்லது
தாமதமாை பேலுத்துைி ர்
ீ ைள் என்று எண்ைினால், எங்ைகே அகழயுங்ைள்.
____________________________________________________________________________________
நீங்ைள் உங்ைள் வட்கடத்
ீ
தக்ைகவத்துக்பைாள்ே நாங்ைள் உதவ விரும்புைிச ாம்.
நீங்ைள் வாடகைத் பதாகைகயச் பேலுத்த தவ ிவிட்டால், நீங்ைள் வாடகை
நிலுகவப் ட்டியலில் இடம்ப றுவர்ைள்.
ீ
உங்ைளுகடய வாடகை உங்ைள்
வருமானத்கத அடிப் கடயாைக் பைாண்டிருந்தால், நீங்ைள் உங்ைளுகடய
மானியத்கத இழக்கும் அ ாயத்கத இது உருவாக்கும். நீங்ைள்

மருத்துவமகனயில் அனுமதிக்ைப் ட்டிருந்தால் அல்லது ஒரு தனிப் ட்ட
அவேரநிகலகயக் பைாண்டிருந்தால், உங்ைளுக்கு உதவிட எங்ைோல் ேி ப்பு
ஏற் ாடுைகேச் பேய்துதர முடியும்.
Client Care Centre-ஐ அகழயுங்ைள், அதன் மூலம் உங்ைள் Tenant Services Coordinator
அல்லது Property Administrator உங்ைள் நிகலகமகய அ ிந்துபைாள்வார். ஒரு
மீ ள்பைாடுப் னவுத் திட்டத்கத உருவாக்குவதற்கு, எங்ைோல் உங்ைளுடன்
இகைந்து பேயல் ட முடியும்.
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உங்ைள் குத்தகை ஒப் ந்தம்
1. உங்ைள் வருேொனத்ேில் ஏற்படும் ேொற்றங்ைகளத் கேரிவித்ேல்
வருமானத்கத அடிப் கடயாைக் பைாண்ட வாடகை மானியங்ைளுக்ைான
விதிமுக ைகே City of Toronto மற்றும் ஒண்டாரிசயா மாைாைம் இரண்டும்
வகரயறுக்ைின் ன. உங்ைளுகடய வருமானத்தில் ஏசதனும் மாற் ம்
இருந்தால், அம்மாற் ம் கு ித்து உங்ைளுகடய Tenant Services Coordinator அல்லது
Property Administrator-யிடம் நீங்ைள் 30 நாட்ைளுக்குள் எழுத்துப்பூர்வமாைசவா

அல்லது சநரில் பேன்ச ா தைவல் பதரிவிக்ை சவண்டியது ைட்டாயமாகும்.
வருமான மாற் ங்ைள் கு ித்து நீங்ைள் தைவல் பதரிவிக்ைவில்கல எனில்,
நீங்ைள் மீ தி வாடகைகயச் பேலுத்த சவண்டியிருக்கும் மற்றும்/அல்லது
உங்ைளுகடய வருமானத்கத அடிப் கடயாைக் பைாண்ட வாடகை மானியத்கத
நீங்ைள் இழக்ைக்கூடும். அதன் ி கு உங்ைள் வாடகை ேந்கத வாடகை அேவிற்கு
உயர்த்தப் டும் மற்றும் நீங்ைள் பவேிசயற் கலச் ேந்திக்ை சநரிடலாம்.
வருமான மாற் ங்ைள் கு ித்து தைவல் பதரிவிப் து கு ித்து உங்ைளுக்கு

சைள்விைள் இருந்தால், உங்ைளுகடய Tenant Services Coordinator அல்லது Property
Administrator-யிடம் ச சுங்ைள்.
நீ ங்ைதளொ அல்ைது உங்ைள் குடும்பத்ேில் உள்ள யொதரனும் இந்ே வருடம் 65
வயகே எட்டுைிறொர்ைளொ?
நீங்ைசோ அல்லது உங்ைள் குடும் த்தில் உள்ே யாசரனும் இந்த வருடம் 65
வயகத எட்டும் ச ாது, உங்ைளுகடய குடும் த்திற்ைான ஆண்டு வருமானம்
ாதிக்ைப் டலாம் மற்றும் இது நீங்ைள் ஒவ்பவாரு மாதமும் பேலுத்துைின்

வாடகைகயப் ாதிக்ைலாம்.

நீங்ைள் மற்ப ாரு நாட்டிலிருந்து ஒரு ஓய்வூதியத்கதப் ப றுைி ர்
ீ ைள் எனில்,
அந்த வருமானம் கு ித்து நீங்ைள் Toronto Community Housing-யிடம் தைவல்
பதரிவிக்ை சவண்டியது அவேியமாகும்.
உங்ைளுக்கு Canada Pension Plan அல்லது Old Age Security கு ித்தக் சைள்விைள்
இருந்தால், பதாடர்புத் தைவல்ைள் க்ைம் 82-இல் ைிகடக்ைப்ப றுைி து.
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2. வருடொந்ேிர வொடகை ேீ ளொய்வு
நீங்ைள் வருமானத்கத அடிப் கடயாைக் பைாண்ட வாடகைகயச்
பேலுத்துைி ர்
ீ ைள் எனில், நாங்ைள் வருடத்திற்கு ஒருமுக

உங்ைளுக்கு ஒரு

வாடகை மீ ோய்வுப் ப ாதிகய அனுப் ி கவப்ச ாம். உங்ைள் குடும் த்தில் உள்ே
ஒவ்பவாருவரின் வருமானத்கதயும் பதரிவிப் தற்ைாை நீங்ைள் நிரப் சவண்டிய
டிவங்ைள் இந்தப் ப ாதியில் உள்ேடங்ைியிருக்கும். நீங்ைள் இப் டிவங்ைகே 30
நாட்ைளுக்குள் பூர்த்திபேய்து அனுப் ி கவக்ை சவண்டும். அவ்வாறு
பேய்யவில்கல எனில், நீங்ைள் உங்ைளுகடய வருமானத்கத அடிப் கடயாைக்
பைாண்ட வாடகை மானியத்கத இழக்ை சநரிடும்.
இப் டிவங்ைகேப் பூர்த்தி பேய்வதற்கு உங்ைளுக்கு உதவி சதகவபயனில், ஒரு

நியமன ேந்திப்க ச் பேய்துபைாள்வதற்ைாை உங்ைளுகடய Operating Unit அல்லது
Property Management office-ஐப் ார்கவயிடுங்ைள் அல்லது Client Care Centre-ஐ
அகழயுங்ைள்.
3. உங்ைளுகடய வருேொனத்கே அடிப்பகடயொைக் கைொண்ட வொடகைக்
குடும்பத்ேிைில் யொதரனும் ஒருவகர எவ்வொறு தசர்ப்பது அல்ைது நீ க்குவது
உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதியில் இருந்து யாசரனும் ஒருவர்
பவேிசயறுைி ார் அல்லது குடிசயறுைி ார் எனில், நீங்ைள் அது கு ித்து 30

நாட்ைளுக்குள் Toronto Community Housing-க்குத் தைவல் பதரிவிக்ை சவண்டியது
ைட்டாயமாகும்.
உங்ைளுகடய குடும் த்தில் யாசரனும் ஒருவகரச் சேர்ப் தற்கு:
1. Addition to Household Composition Request (குடும் ப் ப ாதிவு சவண்டுசைாள்
டிவத்திற்ைான சேர்க்கை) டிவத்கதப் பூர்த்தி பேய்யுங்ைள். இதன் நைகல
நீங்ைள் www.torontohousing.ca -இல் ப

லாம், உங்ைளுகடய Operating Unit

அல்லது Property Management office-இல் ப
அகழப் தன் மூலம் ப

லாம்.

லாம் அல்லது Client Care Centre-ஐ

2. ோன் ாவைங்ைள் அகனத்கதயும் இகைக்ைவும்.
3. உங்ைளுகடய Operating Unit அல்லது Property Management office-க்குத்
தைவல்ைகே அனுப்புங்ைள் அல்லது பைாண்டு பேல்லுங்ைள்.
உங்ைளுகடய சவண்டுசைாள் ஏற்றுக்பைாள்ேப் ட்டால்:
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•

நீங்ைள் ஒரு புதிய குத்தகை ஒப் ந்தத்தில் கைபயாப் மிட
சவண்டியிருக்ைலாம்.

•

உங்ைளுகடய புதிய குடும் வருமானத்தின் அடிப் கடயில் உங்ைளுகடய
வாடகை மறுைைக்ைீ டு பேய்யப் டும்.

•

உங்ைளுகடய குடும் த்தில் ஒரு புதிய ந ர் சேர்க்ைப் ட்டார் மற்றும் அவர்
மத்தியக் ைாத்திருப்புப் ட்டியலில் கவக்ைப் ட்டுள்ோர் எனில், அவர்
அப் ட்டியலில் இருந்து நீக்ைப் டுவார்.

உங்ைளுகடய குடும் த்தில் மற்ப ாரு ந கரச் சேர்ப் தற்கு முன்னர்
ின்வரு கவ உள்ேிட்ட ேில நி ந்தகனைள் பூர்த்தி பேய்யப் ட சவண்டியது
ைட்டாயமாகும்:
•

அவர்ைள் வருமானத்கத அடிப் கடயாைக் பைாண்ட வாடகை
மானியத்திற்ைாை தகுதி ப

•

சவண்டியது ைட்டாயமாகும்.

சேர்க்ைப் டும் அந்ந ர், நைரத்தின் குடியிருக்கைத் தரநிகலைகேப் பூர்த்தி
பேய்ய சவண்டியது ைட்டாயமாகும் (Toronto Municipal Code Property Standards
ிரிவின் ைீ ழ்).

•

உங்ைள் ைைக்கு ஒரு ேி ந்த நிகலப் ாட்டில் இருக்ை சவண்டியது
ைட்டாயமாகும்.

உங்ைளுகடய வட்டிலிருந்து
ீ
யாசரனும் பவேிசய ிய 30 நாட்ைளுக்குள் நீங்ைள்
உங்ைளுகடய Tenant Services Coordinator அல்லது Property Administrator-ஐத்
பதாடர்புபைாள்ே சவண்டியது ைட்டாயமாகும். அந்ந ர் உங்ைளுகடய குத்தகை
ஒப் ந்தத்தில் இருந்தார் எனில், அந்த குடியிருப்புத் பதாகுதியில் அவருக்கு
இருக்கும் ஏசதனும் மற்றும் அகனத்து உரிகமைகேயும் அவர் கைவிடுைி ார்
என்று அவர் எழுத்துப்பூர்வமாை உறுதியேிக்ை சவண்டியது அவேியமாகும்.
நீங்ைள் ஒரு புதிய குத்தகை ஒப் ந்தத்தில் கைபயாப் மிட சவண்டிய
சதகவயிருக்கும்.

ீ
அளகவக் குகறப்பேற்ைொன நகடமுகறைள் (வட்டின்
ீ
அளவு
4 வட்டின்
கபரியேொை இருப்பது)
உங்ைள் குடும் த்திற்ைானகதக் ைாட்டிலும் மிைப் ப ரிய குடியிருப்புத் பதாகுதி
ஒன் ில் வேிக்ைி ர்
ீ ைள் எனில், நீங்ைள் Toronto Community Housing-இன் உள்நிறுவன
இடமாற் ல் ட்டியலில் சேர்க்ைப் டுவர்ைள்.
ீ
உங்ைளுகடய குடும் த்திற்ைான
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ேரியான அேகவக் பைாண்ட ஒரு குடியிருப்புத் பதாகுதிகயக் ைண்ட ிவதற்கு,
ஊழியர்ைள் உங்ைளுடன் சேர்ந்து பேயல் டுவார்ைள். இச்பேயல்முக

ஒரு

வருடத்திற்கும் சமலாை எடுத்துக்பைாள்ைி து எனில், உங்ைளுகடய குடும் ம்
Housing Connections-இல் உள்ே மத்தியக் ைாத்திருப்புப் ட்டியலில் சேர்க்ைப் டும்.
அதன் ி கு நீங்ைள் மற்

குடியிருப்பு வழங்குநர்ைேிடமிருந்து குக ந்த ட்ேம்

ஐந்து குடியிருப்பு விருப் த் சதர்வுைகேத் சதர்ந்பதடுக்குமாறு
சைட்டுக்பைாள்ேப் டுவர்ைள்.
ீ
ீ
அளகவ அேிைரிப்பேற்ைொன நகடமுகறைள் (இடகநருக்ைடியொன
5. வட்டின்
வடு)
ீ
உங்ைள் குடும் த்திற்ைானகதக் ைாட்டிலும் மிைச் ேி ிய குடியிருப்புத் பதாகுதி
ஒன் ில் நீங்ைள் வேிக்ைி ர்
ீ ைள் எனில், உங்ைகே Toronto Community Housing-இன்
உள்நிறுவன இடமாற் ல் ட்டியலில் சேர்க்குமாறு நீங்ைள்
சைட்டுக்பைாள்ேலாம். இரண்டு அல்லது அதற்கு சமற் ட்ட டுக்கையக ைள்
குக வாை உள்ே ஒரு ேி ிய வட்டில்
ீ
நீங்ைள் வேிக்ைி ர்
ீ ைள் எனில், உங்ைளுக்கு
முன்னுரிகம அேிக்ைப் டும்.
6. ேற்கறொரு குடியிருப்புத் கேொகுேிக்கு இடேொற்றம் கசய்யப்படுவேற்கு
எவ்வொறு தவண்டுதைொள் கசய்வது
நீங்ைள் மற்ப ாரு Toronto Community Housing குடியிருப்புத் பதாகுதிக்கு இடமாற் ம்
பேய்யப் டுவதற்கு எவ்வாறு விண்ைப் ம் பேய்யலாம் என் கத Tenant Transfer
Policy மற்றும் Transfer Guideline-ஐப் (இடமாற் த்திற்ைான வழிைாட்டுதல்) டிப் தன்
மூலம் அ ிந்துபைாள்ேலாம். இக்பைாள்கை மற்றும் வழிைாட்டுதல்ைேின்
நைகலப் ப றுவதற்கு:
•

www.torontohousing.ca என்

இகையத்தேத்கதப் ார்கவயிடுங்ைள், அல்லது

•

உங்ைளுகடய Operating Unit அல்லது Property Management Office-ஐ
ார்கவயிடுங்ைள், அல்லது

•

Client Care Centre-ஐ அகழக்ைவும்.

நீங்ைள் சதர்ந்பதடுக்ைின்

போத்துக்ைான ைாத்திருப்புப் ட்டியலில் உங்ைள்

ப யகரச் சேர்ப் தற்கு, நீங்ைள் உங்ைளுகடய Tenant Services Coordinator அல்லது
Property Administrator-யிடம் ச ே சவண்டியிருக்கும், அல்லது உங்ைளுகடய
Operating Unit அல்லது Property Management office-ஐப் ார்கவயிட சவண்டியிருக்கும்.
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ல ைட்டடங்ைள் ைாத்திருப்புப் ட்டியல்ைகேக் பைாண்டுள்ேன. ேில
நிைழ்வுைேில் நீங்ைள் ஐந்து முதல் 10 வருடங்ைள் வகர ைாத்திருக்ை
சவண்டியிருக்ைலாம்.
7. Visitor and Guest Policy
விருந்தினர்ைள் ஒரு வருடத்தில் அதிை ட்ேமாை 30 நாட்ைள் உங்ைளுடன்
தங்ைியிருக்ைலாம். இது பதாடர்ச்ேியாை 30 நாட்ைோை அல்லது வருடம்

முழுவதும் 30 நாட்ைோை இருக்ைலாம், ஆனால் அதற்கு சமல் தங்ைக் கூடாது.
உங்ைள் குடும் த்தில் உள்ே அங்ைீ ைரிக்ைப் ட்ட உறுப் ினரல்லாத, உங்ைள்
குடியிருப்புத் பதாகுதியில் தங்ைியிருக்கும் யாசரனும் ந ருக்கு இக்பைாள்கை
ப ாருந்தும். ேி ப்புரிகம அேிக்ைப் ட்ட நிைழ்வுைேில், உங்ைள்
விருந்தினர்ைளுக்கு குறுைிய-ைால மருத்துவப் ராமரிப்பு அல்லது சேகவைள்

சதகவப் டும் ச ாது, Operating Unit அல்லது போத்து சமலாேரிடமிருந்து ப ற்
ஒப்புதகலக் பைாண்டு அவர்ைள் 30 நாட்ைளுக்கும் சமலாை உங்ைள் குடியிருப்புத்
பதாகுதியில் வேிக்ைலாம்.
30 நாட்ைளுக்கும் சமலாை ஒப்புதலின் ி உங்ைளுடன் விருந்தினர்ைள் வேிப் து
Toronto Community Housing-க்கு பதரியவந்தால், அவர்ைள் சூழ்நிகலகய ஆய்வு
பேய்வார்ைள். உங்ைளுகடய விருந்தினர் ஒரு ேி ப்புரிகமகயப் ப ற் வர்
இல்கலபயனில், நீங்ைள் உங்ைளுகடய வருமானத்கத அடிப் கடயாைக்
பைாண்ட வாடகை மானியத்கத இழக்ை சநரிடலாம்.

ேி ப்புரிகம நிைழ்வுைள் கு ித்து அதிைம் அ ிந்துபைாள்வதற்கு அல்லது Visitor and
Guest Policy-இன் நைகலப் ப றுவதற்கு:
•

Client Care Centre-ஐ அகழக்ைவும், அல்லது

•

உங்ைளுகடய Operating Unit அல்லது Property Management Office-ஐ
ார்கவயிடுங்ைள், அல்லது

•

www.torontohousing.ca என்

இகையத்தேத்கதப் ார்கவயிடுங்ைள்.

8. வருேொனத்கே அடிப்பகடயொைக் கைொண்ட வொடகைகயச் கசலுத்தும்
தவகளயில், உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் கேொகுேியில் 90 அல்ைது அேற்கு
தேற்பட்ட நொட்ைளுக்கு யொரும் வசிக்ைொேல் இருப்பது
வருமானத்கத அடிப் கடயாைக் பைாண்ட வாடகைகயச் பேலுத்தும் ஒரு
குடும் ம், வருமானத்கத அடிப் கடயாைக் பைாண்ட வாடகை மானியத்கதத்
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பதாடர்ந்து ப றும் சவகேயில் அகனத்துக் குடும் உறுப் ினர்ைளும்
தங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதிக்கு வருகை தராமல் இருப் தற்கு அல்லது
வேிக்ைாமல் இருப் தற்ைான ைால அவைாேம் அதிை ட்ேமாை 90 நாட்ைள் என
ேமுதாயக் குடியிருப்புக்ைான City of Toronto-வின் வழிைாட்டுதல்

வகரயறுக்ைின் து. எனினும், இந்த விதியில் ேில விலக்ைேிப்புைளும் உள்ேன.
•

உங்ைள் குடும் த்தின் அகனத்து உறுப் ினர்ைளும் ஒசர சநரத்தில் பவேிசய
பேன் ிந்திருந்தால் மட்டுசம இந்த விதி ப ாருந்தும்.

•

வரிகேயாை ஏழு நாட்ைள் வகரயில் அல்லது அதற்கு குக வாை வருகை
தராமல் இருக்கும் நிைழ்வுைள், ஒரு 12 மாதக் ைாலத்தினுள் வரும் 90 நாள்
வரம் ினுள் உள்ேடங்ைாது.

நீங்ைள் மருத்துவமகனயில், புனர்வாழ்வு கமயத்தில் இருக்ைி ர்
ீ ைள்,
சோதகனக்ைாை ைாத்திருக்ைி ர்
ீ ைள் அல்லது நீங்ைள் உங்ைள் குடியிருப்புத்
பதாகுதிகய விட்டு 90 நாட்ைளுக்கும் சமலாை பவேிசய தங்ைியிருப் தற்ைான
மற்ப ாரு பேல்லத்தக்ை ைாரைத்திற்குச் ோன் ேிக்ைின்

ஆவைமாக்ைல்

உங்ைேிடம் இருக்ைி து எனில், எங்ைேிடம் பதரிவிக்ைவும். இந்த வழிைாட்டுதல்
கு ித்து ின்வரும் இகையப் க்ைத்தில் சமலும் டியுங்ைள்:
www.toronto.ca/housing/absence+from+RGI+unit..
சமலும் அ ிந்துபைாள்ே, Client Care Centre-ஐ அகழக்ைவும் அல்லது உங்ைளுகடய
Operating Unit அல்லது Property Management office-ஐப் ார்கவயிடவும்.
9. ேனிப்பட்ட ேைவல்ைளின் ேகறகவளியீடு
உங்ைளுகடய அந்தரங்ைத்கதப் ாதுைாப் தற்கு ேட்டங்ைள் உள்ேன. நில
உரிகமயாேர்ைள் உங்ைளுகடய தனிப் ட்ட தைவல்ைகேச் சேைரிக்கும் ச ாது,
யன் டுத்தும் ச ாது மற்றும் ைிர்ந்துபைாள்ளும் ச ாது ைடுகமயான
விதிைகேப் ின் ற்

சவண்டியிருக்கும்.

நீ ங்ைள் வருேொனத்கே அடிப்பகடயொைக் கைொண்ட வொடகைகயச்
கசலுத்துைிறீர்ைள் எனில்:
நீங்ைள் வருமானத்கத அடிப் கடயாைக் பைாண்ட வாடகை மானியத்கதப் ப
உங்ைளுக்குத் தகுதியுள்ேதா என் கதத் தீர்மானிப் தற்கும் உங்ைள்
வாடகைகயக் ைைக்ைிடுவதற்கும், உங்ைளுகடய குடும் த்கதப் ற் ிய
தனிப் ட்ட தைவல்ைகே Toronto Community Housing சேைரிக்ை சவண்டிய
சதகவயுள்ேது.
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Housing Services Act, 2011-இன் ைீ ழ் உங்ைளுகடய குத்தகை மற்றும் குடியிருப்பு
மானியம் கு ித்த தைவல்ைகேச் சேைரித்து கவத்துக் பைாள்வதற்ைான
அதிைாரமும் Toronto Community Housing-க்கு உள்ேது.
உங்ைளுகடய குத்தகை கு ித்து உங்ைள் ோர் ாை யாசரனும் ச சுவதற்கு நீங்ைள்
விரும் ினால், உங்ைளுகடய குத்தகை ஒப் ந்தம் கு ித்த தைவல்ைகேப்

ைிர்ந்துபைாள்வதற்ைான அனுமதிகய எங்ைளுக்கு வழங்குவதற்ைாை, நீங்ைள்
ஒரு Consent to Disclose Information (தைவல் மக பவேியீட்டுக்ைான ஒப்புதல்)
டிவத்கதப் பூர்த்தி பேய்ய சவண்டியது ைட்டாயமாகும். நீங்ைள் இகத
இகையதேத்திசலா அல்லது உங்ைளுகடய Operating Unit அல்லது Property
Management office-யிசலா பேய்யலாம் அல்லது 416-981-5500 என்
அகழப் தன் மூலம் பேய்யலாம்.

எண்கை

பவேிசயற்றுதல்
Residential Tenancies Act-இன் ைீ ழ், நீங்ைள் பவேிசயற் ப் டுவதற்ைான ேில
ைாரைங்ைள் ின்வருமாறு:
•
•

உங்ைளுகடய வாடகைகய நீங்ைள் பேலுத்தவில்கல.
ாதுைாப்புத் தரநிகலைோல் அனுமதிக்ைப் ட்டகதக் ைாட்டிலும் உங்ைள்

குடியிருப்புத் பதாகுதியில் அதிை ந ர்ைள் வேிக்ைின் னர்.
•

உங்ைள் குத்தகை ஒப் ந்தத்தில் ட்டியலிடப் டாத ந ர்ைள் உங்ைள்
குடியிருப்புத் பதாகுதியில் வேிக்ைின் னர்.

•

உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதிக்சைா அல்லது ைட்டடத்திற்சைா
சவண்டுபமன்ச

•

ைடுகமயாை சேதம் விகேவிக்ைி ர்
ீ ைள்.

நீங்ைள் வருமானத்கத அடிப் கடயாைக் பைாண்ட வாடகைகயச் பேலுத்தும்
சவகேயில், உங்ைளுகடய வருமானத்கத அல்லது உங்ைளுடன் வேிக்கும்
யாசரனும் ஒருவரின் வருமானத்கத நீங்ைள் பதரிவிக்ைவில்கல.

•

மற்

குடியிருப் ாலர்ைேின் நியாயமான மைிழ்ச்ேிைளுடன் குறுக்ைிடுைின்

வகையில் நடந்துபைாள்ளும் பேயல்.
•

மற்ப ாரு குடியிருப் ாேரின் ாதுைாப்புக்கு அச்சுறுத்தகல ஏற் டுத்துவது.

•

Toronto Community Housing போத்து பதாடர் ான ேட்ட மீ ல்.

•

உங்ைள் குத்தகை ஒப் ந்தத்தில் உள்ே வகரயக ைகே மீ றுதல்
59

தங்ைளுகடய வாடகைகயச் பேலுத்தாமல் இருக்கும் குடியிருப் ாேர்ைளுக்கு
அவர்ைேிடன் ைடகமைகே நிக சவற்

உதவுவதற்கும், ோத்தியப் டுமானால்

அவர்ைேின் குடியிருப்க த் தக்ைகவத்துக்பைாள்ே உதவுவதற்கும் Toronto
Community Housing அவர்ைள் சேர்ந்து பேயல் டும்.
____________________________________________________________________________________
Office of the Commissioner of Housing Equity
தங்ைளுகடய மானியத்கத இழந்துள்ே அல்லது வாடகைகயச்
பேலுத்தாததற்ைாை பவேிசயற் ப் டுவதற்ைான இடகரச் ேந்தித்துக்
பைாண்டிருக்கும் முதிசயார்ைள் (59 மற்றும் அதற்கு சமற் ட்ட வயதினர்) மற்றும்
ாதிப்புக்கு உள்ோைக்கூடிய குடியிருப் ாேர்ைளுக்கு ாதுைாப்பு
ைிகடக்ைப்ப றுவகத உறுதிபேய்வதற்கு இந்த அலுவலைம் ைிபுரிைி து. இந்த
அலுவலைம் Toronto Community Housing-இல் இருந்து சுதந்திரமானது (இதன்

ஆகையர் இயக்குநர் குழுமத்திற்கு அ ிக்கை அேிக்ைி ார்). இது ஒருகமப் ாடு,
ாகு ாடு ைாட்டாகம மற்றும் சுயோர்புக் பைாள்கைைகேக் பைாண்டு
வழிநடத்தப் டுைி து. பதாடர்புத் தைவல்ைள்: பதாகலச ேி 416-632-7999, அல்லது
மின்னஞ்ேல்: info@oche.ca.
____________________________________________________________________________________
பவேிசயற் ப் டுவது எப்ப ாழுதும் ைகடேித் தீர்வாைசவ இருக்கும். உங்ைள்
குடியிருப்புத் பதாகுதி என் து உங்ைள் வடாகும்,
ீ
நீங்ைள் அகதத்
தக்ைகவத்துக்பைாள்ே உதவுவதற்கு நாங்ைள் உங்ைளுடன் இகைந்து பேயல் ட
விரும்புைிச ாம். உங்ைளுகடய வாடகைகய நீங்ைள் பேலுத்துவதற்குச்

ேிரமப் டுைி ர்
ீ ைள் எனில், தயவுபேய்து அது கு ித்து உடனடியாை எங்ைளுக்குத்
தைவல் பதரிவிக்ைவும்.
எங்ைளுகடய பவேிசயற் ல் பதாடர் ான பைாள்கைைள் கு ித்து சமலும்
அ ிந்துபைாள்ளுங்ைள்:
•

வாடகை பேலுத்தாகமக்ைாை (நிலுகவத் பதாகைைள்) Eviction Prevention Policy
(பவேிசயற் ப் டுவகதத் தடுப் தற்ைான பைாள்கை)

•

Evictions for Cause (ைாரைத்திற்ைாை பவேிசயற்றுதல்ைள்) மீ தான பைாள்கை
நீங்ைள்:
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•

ஒரு நைகல www.torontohousing.ca -இல் இருந்து திவி க்ைம் பேய்துபைாள்ே
முடியும், அல்லது

•

உங்ைளுகடய Operating Unit அல்லது Property Management Office-ஐ
ார்கவயிடலாம், அல்லது

•

எந்த சநரத்திலும் Client Care Centre-ஐ 416-981-5500 என்

எண்ைில்

அகழக்ைலாம்.
____________________________________________________________________________________
முக்ைியம்: இக்கைசயட்டிலுள்ே தைவல்ைகேச் ேட்ட அ ிவுகரயாைக் ைருத்தில்
பைாள்ேக் கூடாது. இக்கைசயட்டில் வழங்ைப் ட்டிருக்கும் தைவல்ைள் மற்றும்
ஏசதனும் ைனடியச் ேட்டம் (கூட்டாட்ேி, மாைாைம் அல்லது
மற் வகையில்)ஆைியவற்றுக்கு இகடசய ஏசதனும் முரண் ாடு இருந்தால்,
ேட்டசம சமசலாங்கும்.

____________________________________________________________________________________

வட்கட
ீ
ைாலிபேய்வதற்ைான நகடமுக ைள்
1. அறிவிப்பு வழங்குேல்
நீங்ைள் வட்கடக்
ீ
ைாலி பேய்வதற்குத் தயாராை இருக்கும் ச ாது, நீங்ைள்
பவேிசய த் திட்டமிடுவதற்கு முன்னர் எழுத்துப்பூர்வமான 60 நாட்ைள்
அ ிவிப்க (இரண்டு முழு மாதங்ைள்) நீங்ைள் அேிக்ை சவண்டியது

ைட்டாயமாகும். உங்ைளுகடய வட்கட
ீ
ைாலி பேய்வதற்ைான அ ிவிப்க
உங்ைளுகடய Operating Unit அல்லது Property Management office-யிடம் அேியுங்ைள்.
2. சொவிைளும் சங்ைிைிைளும் ேிரும்ப ஒப்பகடத்ேல்
அஞ்ேல்ப ட்டி ோவிைள் மற்றும் ோவிச் ேங்ைிலிைள், வாைனக் கூடத்தின் ோவிைள்
மற்றும் வாைன நிறுத்த ஒட்டுவில்கலைள் உள்ேிட்ட அகனத்து குடியிருப்புத்
பதாகுதியின் ோவிைகேயும் நீங்ைள் பவேிசயறுவதற்கு முன்னர் திரும்
ஒப் கடக்ை சவண்டும். அவற்க

உங்ைளுகடய ைண்ைாைிப் ாேரிடம்

ஒப் கடயுங்ைள். நீங்ைள் இவற்க த் திரும் ஒப் கடக்ைவில்கல எனில்,
அவற் ின் மாற் டு
ீ ைளுக்ைாை உங்ைேிடமிருந்து ைட்டைங்ைள் வசூலிக்ைப் டும்.
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3. வொடகை ேற்றும் பிற ைட்டைங்ைள்
உங்ைள் குத்தகை முடிவகடைின்

மாதத்தின் இறுதி வகரக்குமான வாடகை

உங்ைேிடமிருந்து வசூலிக்ைப் டும். உதாரைமாை:
•

நீங்ைள் மார்ச் 1ஆம் சததியன்று எழுத்துப்பூர்வமான அ ிவிப்க அேித்தீர்ைள்
எனில், நீங்ைள் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்ைளுக்ைான வாடகைகயச்

பேலுத்துவர்ைள்
ீ
மற்றும் சம 1ஆம் சததிக்கு முன்னர் நீங்ைள் வட்கடக்
ீ
ைாலி
பேய்வர்ைள்.
ீ
•

நீங்ைள் ிப்ரவரி 15ஆம் சததியன்று எழுத்துப்பூர்வமான அ ிவிப்க
அேித்தீர்ைள் எனில், நீங்ைள் ஏப்ரல் 30ஆம் சததி வகரக்குமான வாடகைகயச்
பேலுத்துவர்ைள்
ீ
மற்றும் சம 1ஆம் சததிக்கு முன்னர் நீங்ைள் வட்கடக்
ீ
ைாலி
பேய்வர்ைள்.
ீ

குடியிருப்புத் பதாகுதிக்கு நீங்ைள் ஏற் டுத்திய ஏசதனும் சேதத்திற்ைான
ழுதுநீக்ைச் பேலவுைளுக்கும் அல்லது நீங்ைள் பவேிசயறும் ச ாது உங்ைள்
குடியிருப்புத் பதாகுதி அசுத்தமாை இருந்தால், அகதச் சுத்தப் டுத்துவதற்ைான
பேலவுைளுக்கும் நீங்ைசே ப ாறுப் ாவர்ைள்.
ீ
4. ஆய்வு
நீங்ைள் எழுத்துப்பூர்வமான அ ிவிப்க வழங்ைிய உடசன, Toronto Community

Housing-இன் ஊழியர்ைள் உங்ைள் குடியிருப்புத் பதாகுதிகய ஆய்வு பேய்வார்ைள்.
நீங்ைள் வட்கடக்
ீ
ைாலி பேய்த ி கு மீ ண்டும் உங்ைள் வட்கட
ீ
அவர்ைள் ஆய்வு
பேய்வார்ைள். உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதி அதன் அேல் நிகலகமயில்
இருக்ை சவண்டும். வழக்ைமான சதய்மானத்கதத் தாண்டி உங்ைள் குடியிருப்புத்
பதாகுதியில் ஏசதனும் சேதம் இருந்தால், அதற்ைாை உங்ைேிடமிருந்து ைட்டைம்
வசூலிக்ைப் டும்.
உதாரைமாை, நீங்ைள் சுவர்தாகே ஒட்டியிருந்தால், நீங்ைள் அகத அைற்
சவண்டியிருக்கும்.
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உங்ைள் பொதுைொப்பு

Toronto Community Housing உங்ைளுகடய பொதுைொப்புக்கு குறித்து
அக்ைகற கைொள்ைிறது.

ஒரு அவேரைாலத்தில், எப்ப ாழுதும் 911 என்ற எண்கை
அகழக்ைவும்

நொங்ைள் என்ன கசய்ைிதறொம்:
Toronto Community Housing-இன் Community Safety Unit என் து Special Constables (ேி ப்புக்
ைாவலர்ைள்), Community Patrol Officers (ேமுதாயக் ைண்ைாைிப்பு அதிைாரிைள்) மற்றும்
ஒரு அனுப்புகை கமயம் ஆைியவற்க

உள்ேடக்ைிய ஒரு குழுவாகும்.

எங்ைளுகடய குழு, ைால்நகடயாை, மிதிவண்டி அல்லது ைார்ைேின் வாயிலாைச்
ேமுதாயங்ைேில் ைண்ைாைிப்க சமற்பைாள்ைி து.
உங்ைளொல் என்ன கசய்ய முடியும்:
Toronto Community Housing-இன் குடியிருப் ாேர்ைள் தங்ைளுகடய அண்கட
வட்டினர்ைேின்
ீ
மீ து அக்ைக

பேலுத்துைி ார்ைள். ேில ைட்டடங்ைேில், ஒருவகர

ஒருவர் ேரி ார்ப் தற்ைாை குடியிருப் ாேர்ைள் Buddy System (நட்பு அகமப்பு)
ஒன்க க் பைாண்டிருக்ைின் னர். நீங்ைள் ைவகலயாை இருந்தால், யாசரனும்
ஒருவரிடம் கூறுங்ைள் - உதாரைமாை, மற்ப ாரு அண்கட வட்டார்,
ீ
ஒரு நண் ர்
அல்லது Community Safety Unit.
ாதுைாப்பு விவைாரங்ைள் அல்லது Toronto Community Housing போத்தில் உள்ே parking
violation ஆைியகவ கு ித்து புைார் அேிப் தற்கு, நீங்ைள் Community Safety Unit-ஐ
அகழக்ைலாம்.

____________________________________________________________________________________
416-921-2323 என்ற எண்கை ஒரு நொளில் 24 ேைிதநரங்ைளிலும், வொரத்ேில்
ஏழு நொட்ைளிலும் அகழக்ைைொம்.
____________________________________________________________________________________
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நீ ங்ைள் 416-921-2323 என்ற எண்கை அகழக்கும் தபொது என்ன நடக்கும்?
உங்ைளுக்கு என்ன சதகவ என் கத அ ிவதற்ைாை, அனுப்பு வர் உங்ைேிடம்
சைள்விைள் சைட் ார். அக்சைள்விைேில் உள்ேடங்கு கவ:
•

நீங்ைள் எங்கு இருக்ைி ர்
ீ ைள்?

•

எங்கு உதவி சதகவப் டுைி து?

•

யார் ஈடு ட்டுள்ோர்ைள்?

அகனவகரயும் ாதுைாப் ாை கவத்துக்பைாள்வதன் ப ாருட்டு, கூடுமான
விகரயில் ேரியான வேஆதாரங்ைள் அனுப் ி கவக்ைப் டுவகத
உறுதிபேய்வதற்ைாைவும் அனுப்பு வர் உங்ைேிடம் சைள்விைகேக் சைட் ார்.
நாங்ைள் அகனத்து அகழப்புைகேயும் மிைவும் முக்ைியபமன்று ைருதி,
அவற்றுக்கு திலேிப் தற்ைாை முக யான ஆகையங்ைளுடன்
ைிபுரிைிச ாம்.
ஒவ்பவாரு சூழ்நிகலயும் சவறு ட்டதாகும்.
•

உயிகர அச்சுறுத்துைின்

சூழ்நிகல ஒன்று இருந்தால், அனுப்பு வர்

உடனடியாை படாராண்சடா அவேரைாலச் சேகவைகே 911 என்

எண்ைில்

அகழப் ார்.
•

அது உயிகர அச்சுறுத்துைின்
சதகவப் டுைின்

மற்றும் ஒரு community patrol officer-இன் சேகவ

ஒரு சூழ்நிகலயாை இல்கல எனில், உங்ைள் தைவல்ைகே

அனுப்பு வர் கு ித்துக் பைாள்வார். உங்ைளுகடய ைவகலைகேப்
ின்பதாடர்ந்து ஆய்வு பேய்வதற்கு, Community patrol officers, Toronto Police Service
மற்றும் property management staff உடன் இகைந்து பேயல் டுவார்ைள்.
அகழப் வர்ைள் தங்ைளுகடய அகடயாேத்கதக் கூ ாமல் இருக்ைலாம்.
ஆனால், நீங்ைள் ஒரு அதிைாரியுடன் ச ே விரும் ினால், அனுப்பு வருக்கு
உங்ைளுகடய முதல் ப யரும் பதாகலச ேி எண்ணும் சதகவப் டும்.
ேமுதாயப் ாதுைாப்பு மற்றும் குற் த் தடுப்பு கு ித்த சமலும் அதிைத்
தைவல்ைளுக்கு, www.torontopolice.on.ca என்

Toronto Police Service-இன்

இகையத்தேத்கதப் ார்கவயிடுங்ைள்.
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உங்ைள் ேமுதாயத்தில் உள்ே ாதுைாப்பு
ஒரு ஆசராக்ைியமான மற்றும் ாதுைாப் ான ேமுதாயத்கத உருவாக்குவதற்கு,
குடியிருப் ாேர்ைள் ின்வரும் தரநிகலைகேக் மனதில் நிகலநிறுத்த
சவண்டியது அவேியமாகும்:

1. நாம் (ஊழியர்ைள் மற்றும் குடியிருப் ாேர்ைள்) ஒருவகர ஒருவர் மதிப்புடனும்
மரியாகதயுடனும் நடத்துைிச ாம், சமலும் நமது ேமுதாயங்ைேில் உள்ே
ன்முைத்திற்கு மதிப் ேிக்ைிச ாம்.
2. நாம் அகமதியான, ஆசராக்ைியமான மற்றும் ாதுைாப் ான ேமுதாயங்ைகே
ஊக்குவித்து வேர்க்ைிச ாம்.
3. நாம் நமது பேயல்ைளுக்கும் நமது ிள்கேைள், குடும் உறுப் ினர்ைள்,
விருந்தினர்ைள், வருகையாேர்ைள் மற்றும் வேர்ப்புப் ிராைிைேின்
பேயல்ைளுக்கும் ப ாறுப் ானவர்ைள்.
4. வாடகைத் பதாகுதிைள், தனிப் ட்ட போத்து, ப ாதுவான இடங்ைள் மற்றும்
அலுவலைங்ைள் உள் ட நமது ேமுதாயங்ைேில் உள்ே அகனத்துச்
போத்துக்ைகேயும் நாம் மதித்து நடக்ைிச ாம்.
5. நாம் Toronto Community Housing-இன் பைாள்கைைள், குத்தகை ஒப் ந்தங்ைள்
மற்றும் அகனத்துச் ேட்டங்ைகேயும் மதித்து நிகலநிறுத்துைிச ாம்.

நீங்ைள் ஒரு ேமூை விசராத நடத்கதகயக் ைாண்ைி ர்
ீ ைள் அல்லது அதனால்
ாதிக்ைப் டுைி ர்
ீ ைள் எனில், Community Safety Unit-ஐ 416-921-2323 என்

எண்ைில்

அகழக்ைவும்.
ேமூை விசராத நடவடிக்கைைேின் ப ாதுவான உதாரைத்தில் ின்வரு கவ
உள்ேடங்கும்:
•

அதிை இகரச்ேல்

•

அந்நிய ந ர்ைளுக்கு முைப் க யின் ைதவுைகேத் தி ப் து

•

சநாக்ைமின் ி சுற் ித் திரிதல்

•

குப்க ச ாடுதல்/குப்க கய அகடத்து கவத்தல்/குப்க யிலிருந்து
துர்நாற் மடித்தல்

•

பதாந்தரவேிக்ைின்

அல்லது வாய்பமாழியாை வகே ாடுைின்

நடத்கதகயக் பைாண்டு மக்ைகே அவமரியாகத பேய்தல்
•

மக்ைேிடம் சைா மாை நடந்துபைாள்ளுதல்
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•

உங்ைள் நாய்க்கு வாய்ப் ட்கடகயக் ைட்டாமல் பவேியில் அகழத்து ச்
பேல்லுதல்

•

ாதுைாப் ற்

முக யில் வட்கடச்
ீ
சுத்தம் பேய்தல்/அதிைேவு ஆராவாரம்

ேமூை விசராத நடத்கத கு ித்த புைார்ைகே Community Safety Unit மற்றும் Operating
Unit அல்லது போத்து சமலாேர் ின்பதாடர்வார்.

____________________________________________________________________________________
முக்ைியம்: ேமூை விசராத நடத்கதகய சமற்பைாள்ளும் குடியிருப் ாேர்ைள்,
அதிைாரப்பூர்வ எச்ேரிக்கைைகேப் ப றுவார்ைள். ப ரும் ாலான ைடுகமயான
நிைழ்வுைேில், அவர்ைள் Landlord and Tenant Board வாயிலாை பவேிசயற் த்கதச்
ேந்திக்ைலாம். சதகவப் ட்டால், நாங்ைள் ைாவல்துக

அல்லது ி

முைகமைகேயும் ஈடு டுத்துசவாம்.
____________________________________________________________________________________
உங்ைளுகடய தேம்பொட்டில் உள்ள பொதுைொப்பு
உங்ைகேயும் உங்ைள் ைட்டடத்கதயும் ாதுைாப் ாை கவத்துக்பைாள்வதற்கு:
•

நுகழவாயில்ைகேயும் ைதவுைகேயும் தி ந்து கவக்ைாதீர்ைள். நீங்ைள்
அவ்வாறு பேய்யும் ச ாது, ைட்டடத்தில் உள்ே அகனவகரயும் ஆ த்தில்
கவக்ைி ர்
ீ ைள்.

•

அகனத்து நகடக்கூடங்ைகேயும் தகடயின் ி கவத்துக்பைாள்ளுங்ைள்.
நீங்ைள் அவ்வாறு பேய்யவில்கல எனில், அது தீ வி த்து ஏற் டுவதற்கு

வழிவகுக்கும். நகடக்கூடங்ைகேத் தகடயின் ி கவத்துக் பைாள்வது, ைால்
இட ி ைீ சழ விழுவதற்ைான ஆ த்துைகேயும் தடுக்ை உதவும். தகரைகேயும்
தகரவிரிப்புைகேயும் சுத்தமாை கவத்துக்பைாள்ேவும் இது உதவுைி து.
சமலும், அவேரைாலப் ைியாேர்ைள் உங்ைேிடம் விகரவாை வந்து
சேர்வதற்கும் இது அனுமதிக்ைி து.
•

மின்தூக்ைிைேினுள் நுகழவதற்கு முன்னர், அதனுள் ேரி ார்க்ைவும்.
உங்ைளுக்கு அபேௌைரியத்கத ஏற் டுத்தக்கூடிய யாசரனும் ஒருவர்

மின்தூக்ைியின் உள்சே ஏற்ைனசவ இருக்ைி ார் எனில், அடுத்த முக க்ைாைக்
ைாத்திருக்ைவும்.
•

எப்ப ாழுதும் உங்ைள் குடியிருப்புத் பதாகுதியின் ைதவுைகே மூடித்
தாேிடவும்.
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•

உள்நுகழவு அகமப்க ப் யன் டுத்தும் ச ாது, அகழக்ைின்

ந கர

ைட்டடத்தினுள் நுகழய அனுமதிப் தற்கு முன்னர், அவர் உங்ைளுக்குத்
பதரிந்த ந ரா என் கத உறுதிபேய்துபைாள்ளுங்ைள்.
•

உங்ைளுக்குத் பதரியாத விற் கனப் ிரதிநிதிைள் அல்லது ி
ைட்டடத்தினுள் நுகழய அனுமதிக்ைாதீர்ைள்.

•

ந ர்ைகே

உங்ைளுடன் வேிக்ைாத யாசரனும் ஒருவரிடம் உங்ைள் குடியிருப்புத்
பதாகுதியின் ோவி அல்லது ாதுைாப்புச் ேங்ைிலியின் நைல்ைகே வழங்ைக்
கூடாது.

•

உங்ைளுகடய ோவிைகே அல்லது ாதுைாப்புச் ேங்ைிலிைகே நீங்ைள்
பதாகலத்துவிட்டால், உடனடியாை அது கு ித்து உங்ைளுகடய
ைண்ைாைிப் ாேரிடம் பதரிவிக்ைவும்.

•

நீங்ைள் நீண்ட ைாலத்திற்கு வட்கட
ீ
விட்டு பவேிசய பேல்ல இருக்ைி ர்
ீ ைள்
எனில், அது கு ித்து உங்ைளுகடய ைண்ைாைிப் ாேரிடம் பதரிவிக்ைவும். 90
நாட்ைளுக்கும் சமலாை தங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதிைகே ஆேின் ி
விட்டுச் பேல்ைின் , வருமானத்கத அடிப் கடயாைக் பைாண்ட
வாடகைகயச் பேலுத்தும் வாடகைதாரர்ைள், தங்ைளுகடய மானியத்கத
இழக்கும் அ ாயமுள்ேது.

•

உங்ைள் குழந்கதைகே வட்டில்
ீ
தனியாை விட்டுச் பேல்லக் கூடாது.
ின்வரு வன கு ித்து உங்ைள் ைண்ைாைிப் ாேரிடம் பதரிவிக்ைவும்:

•
•

உங்ைள் ைட்டடத்கதச் சுற் ியுள்ே மின்ோர விேக்குைள் எரியாமல்
இருப் கத நீங்ைள் ைண்டால்

•

னி மற்றும் னிக்ைட்டி அைற் ப் ட சவண்டிய சதகவயுள்ே குதிைள்
ஏசதனும் இருந்தால்

•

ைிகேைகேக் ைத்தரிக்ை சவண்டிய அவேியமுள்ே மரங்ைள், புதர்ைள் மற்றும்
முள்சவலிைகே நீங்ைள் ைண்டால்

உங்ைளுகடய வொைன நிறுத்துேிடங்ைள் ேற்றும் உங்ைள் ைொரில் பொதுைொப்பு
•

சுரங்ை வாைனக் கூடம் அல்லது சமற் ரப்பு வாைன நிறுத்துமிடத்தில்
உங்ைகே யாரும் ின்பதாடர விடாதீர்ைள். உங்ைகேப் தற் மகடயச்
பேய்ைின்

யாகரசயனும் அல்லது எகதசயனும் நீங்ைள் ைண்டால், உங்ைள்

ைாரின் உள்சேசய இருந்து ஒலி எழுப்புங்ைள் அல்லது ைாகர பவேிசய ஓட்டிச்
பேல்லுங்ைள். உங்ைளுகடய ைவகலைகே Community Safety Unit-யிடம்
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பதரிவியுங்ைள். நீங்ைள் சவப ாரு சநரத்தில் திரும் ி வரலாம்.
•

உங்ைள் ைாகர சநாக்ைி நீங்ைள் நடக்கும் சவகேயில் அல்லது பதருவில்
பேல்லும் சவகேயில் இகே சைட் கதத் தவிர்க்ைவும், இதன் மூலம்
உங்ைகேச் சுற் ி என்ன நடக்ைி து என் கத உங்ைோக் சைட்ை முடியும்.

•

உங்ைேிடம் ஒரு மிதிவண்டி இருந்தால், அகத ைாவல்துக யிடம் திவு
பேய்துபைாள்ளுங்ைள். ேி ந்த தரத்திலான பூட்கட உ சயாைிக்ைவும்.
ைத்தரிக்ைசவா அல்லது உகடக்ைசவா முடியாத ஏசதனும் ப ாருளுடன்
உங்ைள் மிதிவண்டிகயப் பூட்டவும்.

•

உங்ைள் மிதிவண்டியில் வரிகே எண் இல்கல எனில், அதன் ஃ ிசரம் மற்றும்
ேக்ைரங்ைேில் ஒரு எண்கைச் பேதுக்ைி கவக்ைவும். இதன் மூலம், அது
திருடப் ட்டால் அகத உங்ைோல் சுல மாைக் ைண்ட ிய முடியும்.

•

உங்ைள் ைாகரப் யன் டுத்தும் ச ாதும், நிறுத்தி கவக்கும் ச ாதும்,
எப்ப ாழுதும் பூட்டி கவக்ைவும்.

•

உங்ைள் ைாரில் விகலமதிப்பு மிக்ை ப ாருட்ைகே விட்டுச் பேல்லாதீர்ைள்.

•

நீங்ைள் ைாரின் உள்சே நுகழவதற்கு முன்னர், அதனுள்சேயும் ைீ சழயும்
சநாட்டமிடவும்.

•

உங்ைள் ைாரில் ிரச்ேகன ஏற் ட்டால், அதன் முைப்பு மூடிகயத் தி ந்து
கவத்து, நீங்ைள் ைாரில் அமர்ந்து பூட்டிக் பைாண்டு, ைாவல்துக

அல்லது

வாைனத்கத இழுத்துச் பேல்வதற்ைான டிரக் வரும் வகரயில்
ைாத்திருக்ைவும். உங்ைளுக்குத் பதரியாத எவருக்ைாைவும் ைதகவத் தி க்ைக்
கூடாது.
நிகரேகனப் பொதுைொப்பு
•

நிறுவப் ட்டுள்ே ாகதைேில் பவேிச்ேம் நிக ந்த குதிைேில் நடந்திடுங்ைள்
குறுக்கு வழிைகேத் தவிர்த்திடுங்ைள்.

•

கு ிப் ாை சைாகடக் ைாலத்தில், உங்ைளுகடய தகரத் தேத்தின் ேன்னல்ைள்
மற்றும் ைதவுைள் பூட்டப் ட்டு, த்திரமாை இருப் கத உறுதி
பேய்துபைாள்ேவும்.

•

எரியாத மின்விேக்குைள் அல்லது புதர் மண்டிய குதிைள் கு ித்து உங்ைள்
ைண்ைாைிப் ாேரிடம் தைவல் பதரிவிக்ைவும்.
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•

உங்ைளுகடய பைால்கலப்பு த்தின் மின்விேக்கை இரவு சநரத்தில்
எரியவிடுங்ைள். இது ாதோரிைளுக்குக் கூடுதல் ார்கவத்தி கன வழங்கும்.
சமலும் இது ேமூை விசராத நடத்கதகயத் தடுக்கும். மின்ோரத்கதச்
சேமிக்கும் மின்விேக்குைகேப் யன் டுத்துவது, உங்ைளுகடய கேட்சரா
ைட்டைப் ட்டியின் மீ து ப ரிய தாக்ைத்கத ஏற் டுத்தாது.

வொனகவடிைள் பொதுைொப்பு
Toronto Community Housing போத்தில் வானபவடிைகே எந்த சநரத்திலும் யன் டுத்த
முடியாது. வானபவடிைள் ைாண் தற்கு அழைாை இருக்கும் என் ாலும், அகவ
குழந்கதைள், ப ரியவர்ைள் மற்றும் வேர்ப்புப் ிராைிைளுக்கு மிைவும்
ஆ த்தானகவயாகும். அகவ தீ வி த்துைகே விகேவித்து, வடுைகேச்
ீ
சேதப் டுத்தலாம். அகவ தீக்ைாயங்ைள், பவட்டுக்ைாயங்ைள் மற்றும்
ார்கவயிழப்பு ச ான்

ைடுகமயான ைாயங்ைகேயும் விகேவிக்ைலாம்.

நைரம் முழுவதும் நடத்தப் டும் ப ாது வானசவடிக்கை ைாட்ேிைகேக்
ைண்ட ிவதற்கு:
•
•

311 என்ற எண்கை அகழக்ைவும்
ார்கவயிடவும்: www.toronto.ca/special_events

சைள்விைள் அல்லது ைவகலைளுக்கு, தயவுபேய்து பதாடர்புபைாள்ளுங்ைள்:
•
•
•

உங்ைள் ைட்டடத்தின் ைண்ைாைிப் ாேர்

Community Safety Unit-ஐ 416-921-2323 என்ற எண்ைில் அகழயுங்ைள்
அவேரைாலத்தில் 911 என்ற எண்கை அகழயுங்ைள்

தீ ாதுைாப்பு

நீ ங்ைள் ஒரு ேீ விபத்கேக் ைண்டொல், எப்கபொழுதும் 911 என்ற
எண்கை அகழக்ைவும்.
சவறு யாசரனும் ஏற்ைனசவ 911 -ஐ அகழத்திருப் ார்ைள் என்று ஒருச ாதும்
நீங்ைோைசவ நிகனத்துக் பைாள்ோதீர்ைள் நீங்ைள் ின்வரும் தைவல்ைகே
அேிப் கத உறுதிபேய்துபைாள்ளுங்ைள்:
•

உங்ைள் ப யர்

•

உங்ைள் முைவரி
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•

தீப் ிடித்துள்ே அகமவிடம்

உயிர் பொதுைொப்பு உபைரைங்ைள்
ஒரு தீ ற்றுகை கு ித்து எச்ேரிக்கை மைி எழுப்புவதன் மூலம் புகை எச்ேரிக்கை
மைிைள் உங்ைகே விழிப்பூட்டுைின் ன. ஒவ்பவாரு Toronto Community Housing
குடியிருப்புத் பதாகுதியிலும் ஒரு புகை எச்ேரிக்கை மைி இருக்கும். புகை
எச்ேரிக்கை மைிகய ஒருச ாதும் அைற் க் கூடாது.
புகை எச்சரிக்கை ேைிைகள முகறயொைப் பயன்படுத்ேவும்
உங்ைளுகடய அடுப்பு அல்லது ேகமயலக யில் இருந்து தீ அல்லாமல் புகை
பவேிவரும் ச ாது புகை எச்ேரிக்கை மைி அடித்தால், மின்விேி ிகயக்
பைாண்டு அப்புகைகய எச்ேரிக்கை மைியிடமிருந்து அைற்றுங்ைள் அல்லது
“ேஷ்” ப ாத்தாகன அழுத்துங்ைள். உங்ைளுகடய புகை எச்ேரிக்கை மைி

பேயல் டவில்கல அல்லது புகை எதுவும் இல்லாத ச ாது எச்ேரிக்கை மைி
அடித்தால், “ேஷ்” ப ாத்தாகன அழுத்தி, அதன் ி கு Client Care Centre-ஐ
அகழக்ைவும்.
எங்ைள் ஊழியர்ைள் ஒவ்பவாரு முக யும் உங்ைள் குடியிருப்புத் பதாகுதிகயப்
ார்கவயிட வரும் ச ாதும், வருடாந்திர குடியிருப்புத் பதாகுதி ஆய்வின்
ச ாதும், உங்ைளுகடய புகை எச்ேரிக்கை மைி பேயல் டுைி தா என் கதச்
ேரி ார்த்து உறுதிபேய்வார்ைள். புகை எச்ேரிக்கை மைி பேயல் டவில்கல
எனில், அது ழுதுநீக்ைப் டும் அல்லது மாற் ித் தரப் டும். நீங்ைள் புகை
எச்ேரிக்கை மைிகயச் பேயலிழக்ைச் பேய்தால் அல்லது அைற் ினால், நீங்ைள்
உங்ைகேயும், உங்ைள் குடும் த்தினகரயும் மற்றும் உங்ைள் அண்கட
வட்டினகரயும்
ீ
ஆ த்தில் கவக்ைி ர்
ீ ைள் என்று ப ாருோகும். நாங்ைள் அது
கு ித்து Toronto Fire Services-யிடம் தைவல் பதரிவிப்ச ாம், அவர்ைள் ஒரு
எச்ேரிக்கைக் ைடிதத்கத உங்ைளுக்கு அனுப்புவார்ைள். ழுதுநீக்ைங்ைளுக்ைாை

உங்ைேிடமிருந்து ைட்டைங்ைள் வசூலிக்ைப் டும், சமலும் உங்ைளுக்கு $50,000
வகரயில் அ ராதம் விதிக்ைப் டலாம். இவ்வாறு இரண்டு முக ைளுக்கும் சமல்
நிைழ்ந்தால், நீங்ைள் பவேிசயற் கலச் ேந்திப் ர்
ீ ைள்.
ைொர்பன் தேொனொக்கைடு எச்சரிக்கை ேைிைள்
வாேகனயற்

வாயுவான ைார் ன் சமானாக்கைடின் அேவு மிைவும் அதிைமாை

இருந்தால், அது கு ித்து ைார் ன் சமானாக்கைடு எச்ேரிக்கை மைிைள்
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உங்ைகே எச்ேரிக்கும். பதால் டிவ எரிவாயுகவ எரிக்ைின்

ஒரு ோதனம் உள்ே

குடியிருப்புத் பதாகுதிைேில் ைார் ன் சமானாக்கைடு எச்ேரிக்கை மைிைள்
ப ாருத்தப் டுைின் ன, உதாரைமாை, ஒரு எரிவாயு சுடுநீர் சுடுவிப் ான் அல்லது
உகலக்ைேம் (ஃ ர்னஸ்).
ஒரு அடுக்குமாடிக் ைட்டடத்தில், குடியிருப்புப் பதாகுதிைேில் இரண்டு
தேங்ைளுக்கு சமசல, இரண்டு தேங்ைளுக்குக் ைீ சழ மற்றும் பதால் டிவ
எரிவாயுகவ எரிக்ைின்

ோதனங்ைள் கவக்ைப் டும் அசத தேத்திலும், சுரங்ை

வாைனக் கூடங்ைளுக்கு சமசல ப ாருத்தப் டுைின் ன
அவசரைொைத்ேில் ேயொர் நிகையில் இருங்ைள்
•

ஒரு திட்டத்கதத் தீட்டி கவத்திருங்ைள், இதன் மூலம் ஒரு அவேரைாலத்தில்

என்ன பேய்ய சவண்டுபமன் கத நீங்ைளும் உங்ைள் குடும் த்தினரும் அ ிந்து
கவத்திருப் ர்
ீ ைள். கு ிப் ாை உங்ைளுக்கு குழந்கதைள் இருந்தால், உங்ைள்
வட்கட
ீ
விட்டு எவ்வாறு ாதுைாப் ாை பவேிசயறுவது என் கதப்
ழக்ைப் டுத்திக் பைாள்ளுங்ைள். உங்ைள் குடும் த்தில் உள்ே
ஒவ்பவாருவரும் ஒரு அவேரைாலத்தின் ச ாது ேந்திக்ைக்கூடிய வகையில்
உங்ைள் வட்டிற்கு
ீ
பவேிசய உள்ே ஒரு இடத்கதத் சதர்ந்பதடுத்து
கவயுங்ைள்.
•

ஒரு அவேரைாலப் க கய உருவாக்குங்ைள் (முக்ைியமான பதாடர்பு
விவரங்ைள் அடங்ைிய ஒரு ட்டியல் உள் ட) மறும் அகத எங்கு
கவக்ைி ர்
ீ ைள் என் கத நிகனவில் கவத்துக் பைாள்ளுங்ைள்.

•

உங்ைள் குடும் த்தினகரயும் உங்ைள் உகடகமைகேயும் ாதுைாக்ை
உதவுவதற்கு, ைாப் டு
ீ பேய்துபைாள்ளுங்ைள்.

•

உங்ைளுகடய அவேரைால பதாடர் ாேர்ைேின் ப யர் மற்றும் எண்கை
உங்ைள் குடும் உறுப் ினர்ைள் அ ிந்திருப் கத உறுதிபேய்யுங்ைள்.

உங்ைளுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதியில் உங்ைோல் அகைக்ை முடியாத
ஏசதனும் தீவி த்து ஏற் ட்டால், உடனடியாை அங்ைிருந்து பவேிசயறுங்ைள்,
அருைாகமயிலுள்ே தீ எச்ேரிக்கை மைிகய இயக்ைி, 911 -ஐ அகழயுங்ைள்.
•

உங்ைளுகடய ைட்டடத்தில் ஏசதனும் தீவி த்து ஏற் ட்டால், உங்ைளுகடய
ிரதான வாயிற்ைதவின் ின்பு ம் உள்ே அ ிவுறுத்தல்ைகேப் டித்துப்
ின் ற்றுங்ைள்.
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•

ஏசதனும் ைதகவத் தி ப் தற்கு முன்னர், ைதவின் கைப் ிடிகயயும் ைதவின்
ைீ ழிருந்து பதாடங்ைி சமல் குதி வகர பதாட்டுப் ாருங்ைள். ைதவு சூடாை
இல்கல எனில், அகத ேி ிது தி க்ைவும். நகடக்கூடம் எந்தத் தீங்குமின் ி
இருந்தால், உங்ைளுகடய ோவிைகேயும் உடனடியாை எடுத்துச்

பேல்லக்கூடிய ஒரு க கயயும் (உங்ைேிடம் அவ்வாறு ஒன்று இருந்தால்)
எடுத்துக் பைாண்டு, அருைாகமயிலுள்ே மாடிப் டிகயப் யன் டுத்தி
பவேிசயறுங்ைள்.
•

உங்ைளுக்குப் ின்னால் உள்ே அகனத்து ைதவுைகே மூடவும், ஆனால்
தாேிடக் கூடாது.

•

நகடக்கூடங்ைேில் உள்ே தீ அவேரைாலக் ைதவுைள் தானாைசவ மூடிக்
பைாள்ளும். அவற்க

முட்டித் தி க்ைக் கூடாது.

உங்ைளொல் கவளிதயற முடியவில்கை எனில்
•

ஈரமான துவாகலைள் அல்லது தாள்ைகேப் யன் டுத்தி, புகை
நுகழயக்கூடிய அகனத்து பவடிப்புைகேயும் அகடக்ைவும். த ால்ைளுக்ைான
இகடபவேிைகேயும் ைாற்ச ாட்ட தி ப்புைகேயும் மூடுவதற்கு
ஒட்டுநாடாகவப் யன் டுத்தவும்.

•

மாடிமுைப்பு அல்லது புகையிடமிருந்து பவகுதூரம் விலைியிருக்கும் ஓர்
அக க்குச் பேல்லுங்ைள். புகை சமலுழும்பும் என் தால், உங்ைோல்
முடிந்தால் தகர நிகலக்கு குனிந்துவாறு இருங்ைள்.

•

நீங்ைள் எங்கு இருக்ைி ர்
ீ ைள் என் கத தீயகைப்பு . உங்ைளுகடய ேன்னலில்
அல்லது உங்ைளுகடய மாடிமுைப் ில் இருந்து ஒரு துவாகலகய அல்லது
தாகேத் பதாங்ைவிடுங்ைள்.

•

அகமதியாை இருக்ை முயற்ேி பேய்யவும்.

தீவி த்து ஏற் டும் சநரத்தில் யன் டுத்துவதற்கு, ின்வரும் ப ாருட்ைள்

உள்ேடங்ைிய ஒரு க கய உருவாக்குமாறு Toronto Fire Services ரிந்துகரக்ைி து.
•

புகை நிரம் ிய குதிைேில் நீங்ைள் சுவாேிக்ை உதவுவதற்கு, ேில துவாகலைள்
அல்லது ைழுவுத்துைிைகே ஈரப் டுத்தி, அவற்க ல் ைதவின் அடியில்
கவக்ைவும், அசதாடு உங்ைள் வாய் மற்றும் மூக்கை மக த்துக் ைட்டிக்
பைாள்ளுங்ைள்.

•

த ால்ைளுக்ைான இகடபவேிைள் மற்றும் வடிதுகேைகே மூடுவதற்ைான
ேில டக்ட் சடப்புைள் மற்றும் ஃ ாயில் வ்சரப்ைள்.
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•

உதவிக்கு அகழப் தற்ைாை ஒரு விேில்.

•

மின்ோரச் பேயலிழப்பு ஏற் டும் சவகேயில், நகடக்கூடத்தில் புகை
நிரம் ியிருந்தால் அல்லது உதவிக்ைாை அகழப் தற்குப்
யன் டுத்துவதற்ைான ஒரு ஃப்ோஷ்கலட்.

•

உகட, ைதவுைள் அல்லது ேன்னல்ைள் மீ து பேய்திைகே எழுதுவதற்ைான ஒரு
மார்க்ைர்.

•

ஒரு ருத்தி துைியினாலான டுக்கை விரிப்பு. உங்ைளுகடய அக யில்
புகை மிைவும் அதிைமாை இருந்தால், டுக்கை விரிப்க தண்ைரில்
ீ
நகனத்து,
ஒரு தி ந்த ேன்னல் ஓரமாை ஒரு கூடாரம் அகமத்துக் பைாள்ளுங்ைள்.

•

இந்த ட்டியலில் உள்ே அகனத்கதயும் சேமித்து கவப் தற்கு, மூடியுடன்
கூடிய ஒரு ிோஸ்டிக் வாேி. ஒரு தீவி த்து ஏற் டும் சவகேயில்,
வாேியில் தண்ைகர
ீ
நிரப்புங்ைள்.

தீப் ாதுைாப்பு மற்றும் தடுப்பு கு ித்த சமலும் அதிைத் தைவல்ைளுக்கு,
www.toronto.ca/fire என்

Toronto Fire Service-இன் இகையத்தேத்கதப்

ார்கவயிடுங்ைள்.

மின்ோரச் பேயலிழப்புைள்
ஒவ்பவாரு Toronto Community Housing போத்தும் சவறு ட்டதாகும். ேில
ைட்டடங்ைேில் அவேரைால பஜனசரட்டர்ைள் இருக்கும், ேிலவற் ில் இருக்ைாது.
உங்ைளுகடய ைட்டடத்தில் ஏற் டும் மின்ோரச் பேயலழிப்பு கு ித்து தைவல்
பதரிவிப் தற்கு:
•

Toronto Hydro-ஐ 416-542-8000 என்

•

Client Care Centre-ஐ அகழக்ைவும்.

எண்ைில் அகழக்ைவும்.

மின்ோரச் பேயலிழப்பு மூன்று மைிசநரங்ைளுக்கும் அதிைமாை நீடிக்கும் என
எதிர் ார்க்ைப் ட்டால், ஊழியர்ைள் அ ிவிப்புைகே ஒட்டுவார்ைள், சமலும்
தைவல்ைகேப் ைிர்ந்துபைாள்வதற்கு குடியிருப்புத் பதாகுதிைகேப்
ார்கவயிடுவார்ைள் மற்றும் குடியிருப் ாேரின் சதகவைள்

நிக சவற் ப் டுவகத உறுதிபேய்வார்ைள். அவேரைாலங்ைேின் ச ாது
தயார்நிகலயில் இருப் து கு ித்த அதிைத் தைவல்ைள், 89 மற்றும் 90 ஆம்
க்ைங்ைேில் பைாடுக்ைப் ட்டுள்ேன.
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மின்ோரச் பேயலிழப்புைளுக்ைாை தயாராவது கு ித்து சமலும் அ ிந்துபைாள்ே,
ார்கவயிடுங்ைள்: www.torontohydro.com.

ஈடு டுதல்

ஒரு கூட்டத்திற்கு வருகை தாருங்ைள், ஒரு கூட்டத்கத
நடத்துங்ைள் அல்லது ஒரு குழுவில் இகைந்திடுங்ைள்!

உங்ைளுகடய ேமுதாயத்தில் எவ்வாறு ஈடு டுவது
அகனத்துக் குடியிருப் ாேர்ைளும் ஈடு டுவதற்ைான

வாய்ப்புக்ைகேக் பைாண்டுள்ேனர். உங்ைளுக்கு முக்ைியமான
ஒரு ிரச்ேகன உள்ேதா? ஒரு கூட்டத்திற்கு வருகை தாருங்ைள்,
ஒரு கூட்டத்கத நடத்துங்ைள் அல்லது ஒரு குழுவில்
இகைந்திடுங்ைள்.
குடியிருப் ாேர் மற்றும் ேமுதாயச் சேகவைள் என் து
குடியிருப் ாேர்ைளுக்ைான ஆதரவு, திட்டங்ைள், வாய்ப்புைள் மற்றும்
நிைழ்ச்ேிைகே வழங்குவதற்ைாை அர்ப் ைிக்ைப் ட்ட ஒரு முழுகமயான
துக யாகும். இத்துக யிலிருக்கும் ஊழியர்ைள் அகனத்து Toronto Community
Housing ேமுதாயங்ைேிலும் உள்ே குடியிருப் ாேர் ஈடு ாட்டிற்கும்
ஆதரவேிக்ைின் னர்.

கூட்டங்ைள்

குழு ேற்றும் வொரியக் குழுக் கூட்டங்ைள்
Toronto Community Housing-இன் இயக்குநர் குழுமத்தில் வாடகைதாரர்ைளுக்கு
இரண்டு தவிைள் உள்ேன. ஆர்வமுள்ே குடியிருப் ாேர்ைள் இப் தவிைளுக்ைாை
விண்ைப் ிக்ைலாம். இப் தவிைள் நான்கு வருடங்ைளுக்கு ஒருமுக
குடியிருப் ாேர்ைோல் சதர்ந்பதடுக்ைப் டும் ந ர்ைகேக் பைாண்டு

நிரப் ப் டுைின் ன. குழு மற்றும் வாரியக் குழுக் கூட்டங்ைேில் ப ாதுமக்ைள்
ைலந்துபைாள்ேலாம்.
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ைால அட்டவகை www.torontohousing.ca என்

எங்ைள் இகையத்தேத்தில்

பவேியிடப் டும்.
ப ாதுக்கூட்ட கூட்டப்ப ாருள் கு ித்து ஒரு எழுத்துப்பூர்வமான அல்லது
வாய்பமாழியான அ ிக்கை அேிப் தற்கு, 416-981-4232 என்
கூட்டங்ைளுக்ைாை) அல்லது 416-981-4194 என்

எண்கை (குழுக்

எண்கை (வாரியக் குழுக்

கூட்டங்ைளுக்ைாை) அகழக்ைவும்.
சமுேொயக் கூட்டங்ைள்
Toronto Community Housing-இன் பதாழில் கு ித்துப் ச சுவதற்ைாை உங்ைளுகடய
ேமுதாயத்தில் நகடப றும் கூட்டங்ைகே ஊழியர்ைள் ஏற் ாடு பேய்யலாம்.
சமலும், உள்ளூர் ிரச்ேகனைள் கு ித்துப் ச சுவதற்ைாை அவர்ைள்

குடியிருப் ாேர்ைளுக்ைாை குடியிருப் ாேர்ைகேக் பைாண்டும் கூட்டங்ைகே
ஏற் ாடு பேய்யலாம்.

அ ிவிப்புப் லகைைள்

ப ரும் ாலான Toronto Community Housing ைட்டடங்ைள், குடியிருப் ாேர்ைளுக்ைான
பேய்திைள் மற்றும் தைவல்ைள் அடங்ைிய ஒன்று அல்லது அதற்கு சமற் ட்ட
அ ிவிப்புப் லகைைகேக் பைாண்டிருக்ைின் ன. உங்ைளுகடய ேமுதாயத்தில்
உள்ே நடவடிக்கைைள் கு ித்து அ ிந்துபைாள்வதற்கு, உங்ைள் ைட்டடத்தில்
உள்ே அ ிவிப்புப் லகைைகே அடிக்ைடி ேரி ாருங்ைள்.

எங்ைளுகடய இகையத்தேம்

குடியிருப் ாேர்ைளுக்ைான பேய்திைள் மற்றும் தைவல்ைள், Toronto Community
Housing-இன் இகையத்தேமான www.torontohousing.ca -இல் இடம்ப ற்றுள்ேன.
உள்ளூர் நடவடிக்கைைள் கு ித்த பைாள்கைைள், டிவங்ைள் மற்றும் புதிய
தைவல்ைகேயும் நீங்ைள் இதில் ைண்ட ியலாம்.

யாகரத் பதாடர்புபைாள்வது
ஈடுபடுவேற்கு விரும்புைிறீர்ைளொ?

உங்ைளுகடய ேமுதாயத்தில் நீங்ைள் ஈடு டுவதற்கு விரும் ினால்,
உங்ைளுகடய உள்ளூர் Community Services Coordinator உடன் இகைந்திடுங்ைள்.
உங்ைளுகடய ஈடு ாட்கட ஆதரிக்ைக்கூடிய ஊழியர்ைளுடன்
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இகைந்திடுவதற்கு, உங்ைளுகடய Operating Unit அல்லது Property Management officeஐப் ார்கவயிடுங்ைள் அல்லது Client Care Centre -ஐ அகழயுங்ைள்.

சேகவைள் மற்றும் உேவிைள்
நீங்ைள் Toronto Community Housing சேகவைகே ஒரு நாேில் 24
மைிசநரங்ைளும், வருடத்தின் அகனத்து நாட்ைேிலும் 416-9815500TTY என்

எண்ைில் அகழக்ைலாம் அல்லது

help@torontohousing.ca என்

மின்னஞ்ேல் முைவரியில்

பதாடர்புபைாள்ேலாம்.
பின்வருவனவற்றுக்ைொை Client Care Centre-ஐ அகழக்ைவும்
அல்ைது ேின்னஞ்சல் அனுப்பவும்:
•

வழக்ைமான ராமரிப்புக்ைான சவண்டுசைாள்ைள்

•

வாடகை மற்றும் உங்ைள் குத்தகை ஒப் ந்தம் கு ித்த சைள்விைள்

•

சவப ாரு குடியிருப்புத் பதாகுதிக்கு இடமாற் ம் பேய்வதற்ைான
சவண்டுசைாள்ைள்

•

உங்ைளுகடய குத்தகை ஒப் ந்தத்தில் யாசரனும் ஒருவகர எவ்வாறு
சேர்ப் து அல்லது நீக்குவது என் து கு ித்த தைவல்ைள் அல்லது
உங்ைளுகடய குத்தகை கு ித்த சவறு ஏசதனும் தைவல்ைள்

•

ஒரு அவேரைாலப் ழுதுநீக்ைத்திற்கு உங்ைளுக்கு உதவி சதகவப் ட்டால்,
எப்ப ாழுதும் பதாகலச ேி அகழக்ைவும்; மின்னஞ்ேல் அனுப் ாதீர்ைள். 170
பமாழிைேில் உகரப்ப யர்ப்புச் சேகவ ைிகடக்ைப் ப றுைி து.

ைாது சைோத, சைட் தற்குச் ேிரமத்கதக் பைாண்டிருக்ைின்
குக

அல்லது ச ச்சுக்

ாட்கடக் பைாண்டிருக்கும் மக்ைள் பதாகலச ேிகயப்

யன் டுத்துவதற்கு, TTY (உகரச் கசய்ேி கேொகைதபசி) ோதனம் உதவுைி து.

இந்த வழிைாட்டியில், TTY சேகவ ைிகடக்ைப்ப றும் இடங்ைேின் TTY எண்ைள்
ட்டியலிடப் ட்டுள்ேன.
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Toronto Community Housing-இன் Community Safety Unit:
416-921-2323 என்ற எண்கை அகழக்ைவும்
•
•

ாதுைாப்பு ிரச்ேகனைள் கு ித்து
Toronto Community Housing போத்தில் வாைன நிறுத்த விதிமீ ல் கு ித்துப்
புைாரேிக்ை

____________________________________________________________________________________
முக்ைியம்: Community Safety Unit கு ித்த அதிைத் தைவல்ைகே க்ைம் 62-இல்
அ ிந்துபைாள்ேவும்.
____________________________________________________________________________________

யனுள்ே எண்ைள்

சமூைச் தசகவைள்: 211 அல்லது 1-888-340-1001 TTY

உங்ைள் குதியில் உள்ே ேமூைச் சேகவைள் மற்றும் ேமுதாய முைகமைள்
கு ித்த தைவல்ைளுக்ைாை அகழக்ைவும். இயக்குநர்ைள் ல பமாழிைள்
ச சுவார்ைள்.
நைரச் தசகவைள்: 311 அல்லது 416-338-0889 TTY

City of Toronto-ஆல் வழங்ைப் டும் சேகவைள் கு ித்த தைவல்ைளுக்ைாை
அகழக்ைவும். இயக்குநர்ைள் ல பமாழிைள் ச சுவார்ைள்.
Toronto Public Health: 311 அல்லது 416-392-0658 TTY

இலவேமான, இரைேியமான உடல்நலத் தைவல்ைள் மற்றும் ஆசலாேகனக்ைாை,
அல்லது உைவு கையாளுநர்ைளுக்ைான யிற்ேி மற்றும் ச றுைாலத்திற்கு
முந்கதய வகுப்புைள் ச ான்

ப ாதுச் சுைாதாரத் திட்டங்ைளுக்ைாைப்

திவுபேய்வதற்ைாை, உங்ைளுகடய அகழப்பு ஒரு ப ாதுச் சுைாதார நிபுைரிடம்
இடமாற் ப் டலாம்.
Telehealth Ontario:
1-866-797-0000 அல்லது 1-866-797-0007 TTY
ஒரு திவுப ற்

பேவிலியிடமிருந்து இரைேியமான சுைாதார ஆசலாேகன

அல்லது தைவல்ைகேப் ப றுவதற்ைாை அகழக்ைவும்.
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Municipal Licensing and Standards:
311 அல்லது 416-338-0889 TTY

போத்தின் தரநிகலைள் (சநரந்தவ ாகம அல்லது அவேியமான ழுதுநீக்ைங்ைள்
பேய்வதற்குத் தவறுதல் ச ான் கவ) கு ித்த தைவல்ைளுக்கு அல்லது
ப ாதுவான குதிைள் மற்றும் தனிப் ட்ட குடியிருப்புத் பதாகுதிைேில் உள்ே
துகைச்ேட்ட விதிமீ ல்ைள் கு ித்துப் புைார் அேிப் தற்ைாை அகழக்ைவும்.
Toronto Ombudsman’s Office:
416-392-7062 அல்லது 416-392-7100 TTY
மற்

அகனத்து விருப் த்சதர்வுைகேயும் நீங்ைள் முயற்ேி பேய்து ார்த்துவிட்ட

ி கு, நைர அரோங்ைம் (இதன் முைகமைள், வாரியங்ைள், ஆகையங்ைள் மற்றும்
Toronto Community Housing ஆைியகவ இதில் உள்ேடங்குைி து) கு ித்த புைார்ைகேச்
பேய்வதற்ைாை அகழக்ைவும்.
Landlord and Tenant Board:
416-645-8080 அல்லது 1-800-268-9242 TTY

Residential Tenancies Act கு ித்த தைவல்ைளுக்ைாை அகழக்ைவும். ஒண்டாரிசயாவில்
உள்ே குடியிருப்புச் போத்துக்ைகே வாடகைக்கு விடுைின்

நில

உரிகமயாேர்ைள் மற்றும் வாடகைதாரர்ைேின் உரிகமைள் மற்றும்
ப ாறுப்புைகே இச்ேட்டம் விேக்குைி து.
Community Legal Education Ontario (CLEO):
416-408-4420
இலவே ேட்டத் தைவல்ைளுக்ைாை அகழக்ைவும். ேட்ட ஆசலாேகனகய CLEO
வழங்குவதில்கல, ஆனால் அகத Legal Aid வழங்குைி து.
Legal Aid Ontario:
416-979-1446 அல்லது 416-598-8867 TTY

இலவேமான அல்லது குக ந்த ைட்டை ேட்டச் சேகவைளுக்ைாை அகழக்ைவும்.
Federation of Metro Tenants’ Associations:
416-921-9494
இந்த இலா சநாக்ைமற் அகமப்பு, வாடகைதாரர்ைேின் உரிகமைகே
சமம் டுத்துதற்குப் ைிபுரிைி து. ஒரு வாடகைதாரராை உங்ைளுக்கு இருக்கும்
உரிகமைள் கு ித்த தைவல்ைளுக்ைாை அகழக்ைவும்.
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ாதுைாப்பு எண்ைள்
இந்த எண்ைகே நீங்ைள் ஒரு நாேில் 24 மைிசநரங்ைளும்,
வருடத்தின் அகனத்து நாட்ைேிலும் அகழக்ைலாம்.
____________________________________________________________________________________
முக்ைியம்: இந்த எண்ைகே நீங்ைள் எேிதில் அணுகும் வகையில் கவத்துக்
பைாள்ளுங்ைள், இதன் மூலம் அகவ உங்ைளுக்குத் சதகவப் டும் ச ாது,
உங்ைளுக்குத் சதகவப் டும் உதவிகய நீங்ைள் ப

லாம்.

____________________________________________________________________________________
அவசரைொைச் தசகவைள்: 911
(TTY ேற்றும் உகர ைிகடக்ைப்கபறுைிறது).
யாசரனும் திலேிக்கும் வகரயில், ஸ்ச ஸ் ார் அனவுன்ைர் ைீ கய
அழுத்தவும். ஒரு அவேரைாலத்தில் எப்ப ாழுதும் இந்த எண்கைசய

அகழக்ைவும். Toronto Police Service, Toronto Fire Services மற்றும் Toronto Paramedic Services
ஆைியவற்றுடன் இகைக்ைப் டுவதற்கு இந்த எண்கை அகழக்ைவும்.
Toronto Police Service Central Dispatch:
416-808-2222 அல்லது 416-467-0493 TTY

அவேரைாலம் அல்லாத சூழ்நிகலைேில் இந்த எண்கை அகழக்ைவும். Toronto
Police Service ஆனது, நைரம் முழுவதும் உள்ே சைாட்டங்ைேில் பேயல் டுைி து.
நீங்ைள் எந்தக் சைாட்டத்திற்கு அருைாகமயில் வேிக்ைி ர்
ீ ைள் என் கதயும்,
அவர்ைேின் பதாடர்புத் தைவல்ைகேயும் ைண்ட ிவதற்கு,
ார்கவயிடவும்:www.torontopolice.on.ca/divisions.
Crime Stoppers:
416-808-8477 அல்லது 1-800-222-8477

நீங்ைள் ைாவல்துக யுடன் ைிர்ந்துபைாள்வதற்ைான ஒரு குற் ம் கு ித்த
தைவல்ைகேக் பைாண்டிருந்தால், இந்த எண்கை அகழக்ைவும்.
நீங்ைள் உங்ைளுகடய ப யகரத் பதரிவிக்ை சவண்டிய அவேியமில்கல.
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Victim Services (பொேிக்ைப்பட்தடொர்ைளுக்ைொன தசகவைள்): 416-808-7066
குற் த்தினால் ாதிக்ைப் ட்டுள்ேவர்ைளுக்கு உடனடியாை உதவிட இந்த
எண்கை அகழக்ைவும்
Ministry of the Attorney General
பொேிக்ைப்பட்தடொருக்ைொன உேவி அகழப்பு எண்: 416-314-2447
(ைாகல 8 மைி முதல் இரவு 10 மைி வகர, வாரத்தில் ஏழு நாட்ைளும்)
குற் த்தினால் ாதிக்ைப் ட்டுள்ேவர்ைளுக்ைான ஆன்-கேட் சேகவைளுக்ைாை
அகழக்ைவும். ல பமாழிைேில் இச்சேகவைல் ைிகடக்ைப் ப றுைின் ன.
Assaulted Women's Help Line (ேொக்ைப்பட்ட கபண்ைளுக்ைொன உேவியகழப்பு):
416-863-0511 அல்லது 1-866-863-7868 TTY

தாக்ைப் ட்ட ப ண்ைளுக்ைான உதவிக்கு இந்த எண்கை அகழக்ைவும்.

ஆங்ைிலம் மற்றும் ிபரஞ்சு பமாழிைேில் உதவி ைிகடக்ைப்ப றுைின் து.

பநருக்ைடி ஆதரவுைள்
மனநலப் ிரச்ேகன அல்லது ஒரு தீய ழக்ைத்திற்கு
அடிகமயாதல் ஆைியவற்க க் கையாே உங்ைளுக்கு அல்லது
உங்ைளுக்குத் பதரிந்த யாசரனும் ஒருவருக்கு உதவி
சதகவப் ட்டால், இந்த எண்ைகே நீங்ைள் அகழக்ைலாம். உங்ைள்
குதியில் உள்ே சமலும் அதிைச் சேகவைகேக் ைண்ட ிவதற்கு
211 -ஐ அகழக்ைவும்.
Toronto Distress Centres: 416-408-4357 TTY
உைர்வுப்பூர்வமான ஆதரவு, பநருக்ைடி தகலயீடு மற்றும் தற்பைாகலத் தடுப்புச்
சேகவைகே வழங்குைின் து.
Gerstein Centre: 416-929-5200
City of Toronto-வில் வேிக்கும் மனநலப் ிரச்ேகனைகேக் பைாண்டிருக்ைின்
ப ரியவர்ைளுக்ைான பநருக்ைடி தகலயீட்கட இது வழங்குைி து.
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St. Elizabeth Health Care: 416-498-8600
(படாராண்சடாவிற்ைான மத்திய அலுவலைம்) 416-498-0043
(நார்த் யார்க் மற்றும் ஈட்சடா ிசைாக் ஆைியவற்றுக்ைாை, ஒரு நாேில் 24
மைிசநரங்ைளும், வாரத்தில் ஏழு நாட்ைளும் இயங்குைி து)

நடமாடும் பநருக்ைடி தகலயீடு ஆதரகவயும், குடும் உறுப் ினர்ைள்,
கு ிப் ிடத்தக்ை ி

ந ர்ைள் மற்றும் ராமரிப் ாேர்ைளுக்ைான ஆதரவுைகேயும்

வழங்குைி து.
Community Care Access Centres (CCACs):
416-314-5518 அல்லது 1-888-470-2222 TTY

இயங்கும் சநரங்ைள்: ைாகல 8:30 மைி முதல் மாகல 5:00 மைி வகர.
முதிசயார்ைளுக்ைான ராமரிப்பு கு ித்த தைவல்ைளுக்ைாை நீங்ைள் CCACைகே
தான் முதலில் அகழக்ை சவண்டும், சமலும் இகவ உங்ைள் குதியில்
ைிகடக்ைப்ப றுைின்

ராமரிப் ின் வகைைள் கு ித்த தைவல்ைகேயும்

உங்ைளுக்கு வழங்ைலாம்.
Telecare Distress Centres of Canada: 416-920-0497
மாண்டரின் மற்றும் பைண்சடான ீஸ் ஆைிய பமாழிைேில் மனநல
மனவழுத்தத்திற்ைான ஆதரகவ வழங்குைி து.
Progress Place Warm Line: 416-960-9276
(இரவு 8 மைி முதல் நள்ேிரவு வகர)

மனநலப் ிரச்ேகனயுடன் வாழும் மக்ைளுக்ைான ேை குழு ஆதரகவ
வழங்குைி து.
Scarborough Hospital Regional Mobile Crisis Team (ஸ்ைொர்பதரொ ேருத்துவேகன
பிரொந்ேிய நடேொடும் கநருக்ைடிநிகைக் குழு)
நடேொடும் கநருக்ைடிநிகைக் குழு: 416-495-2891
16 வயதிற்கு சமற் ட்ட தனிந ர்ைளுக்கு மனநல பநருக்ைடிக்ைான திகல
வழங்குைி து. ைிழக்கு யார்க் மற்றும் ஸ்ைார் சராவிற்ைாை சேகவபுரிைி து
யூத்தடல் சிைிச்கச கேயங்ைள்: 416-368-4896
படாராண்சடாவில் உள்ே குழந்கதைள் மற்றும் இகேயர்ைள் (16
வயதிற்குட் ட்டவர்ைள்) மற்றும் அவர்ைளுகடய குடும் ங்ைளுக்ைான மனநலச்
சேகவைகே வழங்குைி து.
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Kids Help Phone: 1-800-668-6868
20 மற்றும் அதற்குக் குக வான வயதுகடய மக்ைளுக்கு ஆசலாேகனச்
சேகவகய வழங்குைி து.
Children’s Aid Society of Toronto: 416-924-4646
TTY: 711 -ஐ அகழத்து, அேன் பிறகு 416-924-4646 என்ற எண்கை அகழக்ைவும்
மதிப் ீடுைள், பநருக்ைடி தகலயீடு, ஆசலாேகன மற்றும் குழந்கத துன்புறுத்தல்
மற்றும் பு க்ைைித்தகலத் தடுப் தற்ைான சேகவைகே வழங்குைி து.
Toronto Withdrawal Management System (கடொரொன்தடொ ஒதுங்ைல் நிர்வொை
அகேப்பு): 1-866-366-9513
City of Toronto-வில் மருத்துவம்-ோராத ஒதுங்ைல் நிர்வாைச் சேகவைகேத் சதடிக்
பைாண்டிருக்கும் 16 அல்லது அதற்கு சமற் ட்ட வயது ந ர்ைளுக்ைான உதவிகய
வழங்குைி து.

இகேயர்ைளுக்ைானத் தைவல்ைள்
Toronto Community Housing-இல் வேிக்கும் 10 குடியிருப் ாேர்ைேில்
சுமார் 4 குடியிருப் ாேர்ைள் 25 வயதிற்குட் ட்டவர்ைோை
உள்ேனர். விகேயாட்டுைள், ைகலைள் மற்றும் ைல்வி ச ான்
ல்சவறு ிரிவுைேில் உள்ே ப ாருோதார மற்றும் ேமூை
வாய்ப்புைகே நமது ேமுதாயங்ைேில் உள்ே இகேயர்ைள்
ப றுவதற்ைாை நாங்ைள் ங்குதாரர்ைளுடன் இகைந்து
ைியாற்றுைிச ாம்.
சமலும் அதிை விவரங்ைகே www.torontohousing.ca -இல் அல்லது உள்ளூர்
ஈடு ாட்டு ஊழியர்ைளுடன் ச சுவதன் மூலம் அ ிந்துபைாள்ளுங்ைள்.

இகளயர்ைளுக்ைொன சிை விகரவு இகைப்புைள் இங்கு
கைொடுக்ைப்பட்டுள்ளன:
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www.toronto.ca/youth அல்லது 211 ஐ அகழக்ைவும்

இகேயர் சமம் ாட்டுத் பதாகுதி:

நைரத்தின் சவகலக்கு ஆபேடுப் தற்ைான திட்டங்ைள், தன்னார்வலர் வாய்ப்புைள்
மற்றும் சமலும் ல.
www.211toronto.ca/topic/youth அல்லதுl 211 -ஐ அகழக்ைவும்
இது 12 முதல் 29 வயதிற்குட் ட்ட மக்ைளுக்ைான ேமுதாயச் சேகவைகேப்
ட்டியலிடுைி து.
www.torontopaye.ca அல்லது 416-397-5627 என்ற எண்கை அகழக்ைவும்
Advance Youth Employment உடனான கூட்டிகைவுபடாராண்சடாவின்

முன்னுரிகமக் குடியிருப்புப்ச ட்கடைேில் வேிக்கும் இகேயர்ைளுக்ைானது.
www.woodgreen.org அல்லது 416-645-6000 என்ற எண்கை அகழக்ைவும்
Woodgreen Community Services (உட்ைிரீன் ேமுதாயச் சேகவைள்):

மைிழ்ச்ேியான ேமுதாயச் சுற்றுலாக்ைள், வட்டுப்
ீ
ாடத்தில் உதவி மற்றும்
ைனடாவிற்குப் புதியவர்ைோை இருக்கும் இகேயர்ைள் மற்றும் சவகல
சதடிக்பைாண்டிருப் வர்ைளுக்ைான உதவி ஆைியவற்க

இலவே இகேயர்

திட்டங்ைள் வழங்குைின் ன.

முதிசயார்ைளுக்ைானத் தைவல்ைள்
Toronto Community Housing-இல் வேிக்கும் நான்கு
குடியிருப் ாேர்ைேில் சுமார் ஒரு குடியிருப் ாேர் 59 மற்றும்
அதற்கு சமற் ட்ட வயதினராை இருக்ைி ார். ஒவ்பவாரு
ேமுதாயத்திலும் உள்ே முதிசயார்ைளுக்ைாை நாங்ைள்
ாதுைாப் ான, ஆசராக்ைியமான சுற்றுச்சூழல்ைகே அேிப் தற்கு
ைியாற்றுைிச ாம். உங்ைளுகடய உள்ளூர் அணுக்ைம் மற்றும்
ஆதரவுக்ைான ஊழியர்ைளுடன் ச சுவதன் மூலம் சமலும்
அ ிந்துபைாள்ளுங்ைள்.
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முேிதயொர்ைளுக்ைொன சிை விகரவு இகைப்புைள் இங்கு
வழங்ைப்பட்டுள்ளன:
www.toronto.ca/seniors or call 211
Toronto Seniors Portal: தங்குமிடங்ைள், நிதி ோர்ந்த வேஆதாரங்ைள், சுைாதாரச்
சேகவைள் மற்றும் சமலும் ல.
www.rev.gov.on.ca/en/credit/gains அல்லது Service Ontario-ஐ 1-800-267-8097 என்ற
எண்ைில் அகழக்ைவும்

Guaranteed Annual Income System (உத்திரவாதமேிக்ைப் ட்ட ஆண்டு வருமான

அகமப்பு): ஒண்டாரிசயாவில் உள்ே தகுதிப ற்

முதிசயார்ைளுக்கு மாதாந்திர

நன்கமைகே அேிப் தன் மூலம், அவர்ைளுக்கு உத்திரவாதமேிக்ைப் ட்ட
குக ந்த ட்ே ஊதியத்கத இது உறுதிபேய்ைி து.
www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp அல்லது Service Ontario-ஐ 1-800-267-8097
என்ற எண்ைில் அகழக்ைவும்

Ontario Disability Support Program: Old Age Security-க்ைாை தகுதிப

ாத மற்றும் நிதித்

சதகவகயக் பைாண்டிருக்கும் 65 அல்லது அதற்கு சமற் ட்ட வயதுகடய மக்ைள்
Ontario Disability Support Program-க்ைாைத் தகுதிப

க்கூடும்.

www.servicecanada.gc.ca அல்லது Service Canada-கவ 1-800-622-6232 என்ற எண்ைில்
அகழக்ைவும்
Guaranteed Income Supplement: Old Age Security-ஐ ப றுைின்

தகுதிப ற்

குக வான

வருமானத்கதக் பைாண்டிருக்கும் முதிசயார்ைளுக்ைான கூடுதல் மாதாந்திர
நன்கமைள்
Old Age Security: ைனடாவில் குக ந்த ட்ேம் 10 ஆண்டுைள் வேித்துள்ே 65 அல்லது
அதற்கு சமற் ட்ட வயதுகடய முதிசயார்ைளுக்ைான மாதாந்திர நன்கமைள்.
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உங்ைளுகடய உள்ளூர் சேகவைள்
உங்ைளுகடய குடியிருப்புப்ச ட்கடயில் நீங்ைள் நம் ிக்கை
கவத்துள்ே சேகவைளுக்ைான எண்ைகே எழுதி
கவத்துக்பைாள்வதற்ைாை இந்த பவற் ிடத்கதப்
யன் டுத்துங்ைள்.
உதாரைமாை, உங்ைளுக்கு அருைாகமயிலுள்ே ேமுதாயச் சுைாதார கமயம்,
வாக்-இன் ைிே ீனிக், உைவு வங்கு முதலானவற்க

நீங்ைள் உள்ேடக்ைலாம்.

உங்ைளுக்குத் சதகவயான சேகவைள் கு ித்த தைவல்ைகே அ ிய, 211 அல்லது
311 என்

எண்கை அகழக்ைவும்.
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அருஞ்கசொற்கபொருள் &
பின்னிகைப்புைள்
போற்ைேின் அருஞ்போற்ப ாருள்
கவளிதயற்றல்
ேட்டத்தின் மூலம் ஒரு வாடகைதாரர் மற்றும் அவரது குடும் ம் அவர்ைேின்
குடியிருப்புத் பதாகுதிகய இழக்ைின் னர் என் து, அவர்ைள் தங்ைளுகடய
குத்தகை ஒப் ந்தம் அல்லது Residential Tenancies Act ஆைியவற் ின் டி

தங்ைளுகடய ைடப் ாடுைகே நிக சவற் வில்கல என்று ப ாருோகும்.
ஃதபொப்
இது “ைீ ஃச ாப்” என்றும் அகழக்ைப் டுைி து. ல Toronto Community Housing
ைட்டடங்ைேின் வாயிற்ைதவுைகேத் தி ப் தற்கு ஃச ாப்ைள்
யன் டுத்தப் டுைின் ன. இது வழக்ைமாை ிோஸ்டிக் அல்லது உசலாைத்தால்
பேய்யப் ட்ட ஒரு ேி ிய ப ாருோகும், நீங்ைள் ைதவிற்கு அருைில் உள்ே ஒரு
ச டுக்கு எதிராை இகத அகேத்தால், அதன் ி கு ைதவு தி க்கும்.
குடும்பம்
உங்ைள் குடியிருப்புத் பதாகுதியில் வேிக்ைின்
குடியிருப்புத் பதாகுதியில் வேிக்ைின்

அகனத்து ந ர்ைள். உங்ைள்

அகனத்து ந ர்ைள் கு ித்தும் நீங்ைள்

உங்ைளுகடய நில உரிகமயாேரிடம் பதரிவிக்ை சவண்டியது ைட்டாயமாகும்.
உங்ைளுகடய குடும் த்தில் இருந்து ந ர்ைகே விலக்குவது மற்றும் சேர்ப் து
கு ித்த விதிமுக ைகே நில உரிகமயாேர் பைாண்டுள்ோர்.
Housing Services Act, 2011 (HSA)
இது ஒண்டாரிசயாவில் உள்ே வருமானத்கத அடிப் கடயாைக் பைாண்ட
வாடகை (RGI) குடியிருப்க நிர்வைிக்ைின்

ேட்டமாகும். இது Social Housing Reform

Act, 2000-க்கு மாற் ானதாகும்.
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தேொசடி
ஒரு ந ருக்கு நிதி ோர்ந்த அல்லது ி

நன்கமைகே அேிப் தாை ப ாய்யான

வாக்குறுதிைகேக் கூ ி அவர்ைேின் ைத்கத ஏமாற்றுதல் (உதாரைமாை, ப ாய்
கூறுதல் அல்லது தந்திரம் பேய்தல்).
நிை உரிகேயொளர்
இந்த வழிைாட்டியில், நில உரிகமயாேர் என் வர் Toronto Community Housing ஆகும்.
குத்ேகை ஒப்பந்ேம்
நில உரிகமயாேருக்கும் ஒன்று அல்லது அதற்கு சமற் ட்ட
வாடகைதாரர்ைளுக்கும் இகடயிலான ஒரு ஒப் ந்தம். நீங்ைள் என்ன
குடியிருப்புத் பதாகுதிகய நில உரிகமயாேரிடமிருந்து வாடகைக்கு

எடுக்ைி ர்
ீ ைள் மற்றும் அந்த குடியிருப்புத் பதாகுதிக்ைான அேல் வாடகை என்ன
என் கத இது உங்ைளுக்கு பதரிவிக்ைி து, சமலும் இது நில உரிகமயாேர்
மற்றும் வாடகைதாரரின் உரிகமைள் மற்றும் ப ாறுப்புைகேயும்
வகரயறுக்ைி து. நீங்ைள் ஒரு வாடகைதாரர் எனில், நீங்ைள் Toronto Community
Housing-இன் ஊழியர்ைகேச் ேந்தித்து குத்தகை ஒப் ந்தத்தில்
கைபயாப் மிட்டிருப் ர்
ீ ைள். உங்ைளுகடய குத்தகைகய நீங்ைள் பதாடங்ைிய
ச ாது, இந்த குத்தகை ஒப் ந்தத்தின் நைல் ஒன்றும் உங்ைளுக்கு
வழங்ைப் ட்டிருக்கும்.

Residential Tenancies Act (RTA)
குடியிருப்புச் போத்துக்ைகே வாடகைக்கு விடுைின்

நில உரிகமயாேர்ைள்

மற்றும் வாடகைதாரர்ைேின் உரிகமைள் மற்றும் ப ாறுப்புைகே இச்ேட்டம்
வகரயறுக்ைி து.
உள்வொடகை
இது ஒரு வாடகைதாரர் தன்னுகடய குடியிருப்புத் பதாகுதிகயக் ைாலி
பேய்துவிட்டு, அதில் சவறு யாசரனும் ஒருவகர வேிக்ை அனுமதிப் து
உள்வாடகைக்கு விடுதல் என்று ப ாருோகும். உங்ைள் குடியிருப்புத்

பதாகுதிகய நீங்ைள் உள்வாடகைக்கு விடுவதற்கு உங்ைளுகடய குத்தகை
ஒப் ந்தம் அனுமதிக்ைவில்கல.
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வொடகைேொரர்
இவர் ஒரு குடியிருப்புத் பதாகுதிக்ைாை ஒரு குத்தகை ஒப் ந்தத்தில்
கைபயாப் மிட்டு, அந்த குடியிருப்புத் பதாகுதியில் பதாடர்ந்து வேிக்ைின்

ஒரு

ந ர் ஆவார். (இது ஒரு குழுவாைவும் கூட இருக்ைலாம்) வாடகைதாரர்ைள்

அல்லாத, உங்ைள் குடும் த்தில் அங்ைமாை உள்ே ந ர்ைள் உங்ைள் குடியிருப்புத்
பதாகுதியில் வேிக்ைலாம். உதாரைமாை, 16 வயதிற்குட் ட்ட குழந்கதைள்
குத்தகை ஒப் ந்தத்தில் கைபயாப் மிடுவதற்கு ேட்டம் அனுமதிக்ைவில்கல
என் தால், அவர்ைள் வாடகைதாரர்ைோைக் ைருதப் ட மாட்டார்ைள்.
குத்ேகை
இது ஒரு நில உரிகமயாேர் மற்றும் ஒரு வாடகைதாரருக்கு (அல்லது

வாடகைதாரர்ைள், குத்தகை ஒப் ந்தத்தில் ஒன்றுக்கும் சமற் ட்ட ந ர்ைள்
கைபயாப் மிட்டிருந்தால்) இகடசய பதாடர்ைின்

ஒரு உக வுமுக யாகும்.

ஒரு குத்தகையானது, குத்தகை ஒப் ந்தம், Residential Tenancies Act மற்றும் உங்ைள்
குத்தகைக்கு மானியமேிக்ைப் டுைி து எனில், Housing Services Act ஆைியவற் ால்
நிர்வைிக்ைப் டுைி து.
கேொகுேி
இந்த வழிைாட்டியில், பதாகுதி என் து நீங்ைள் Toronto Community Housing-

யிடமிருந்து வாடகைக்குப் ப ற்றுள்ே வடாகும்
ீ
(அது ஒரு அடுக்ைைம்,
நிகரமகன, வடு,
ீ முதலானவற் ில் எதுவாை இருந்தாலும்)

ின்னிகைப்பு 1
ேீ பொதுைொப்புக்ைொன உேவிக் குறிப்புைள்
உங்ைள் சகேயைகறகயப் பொதுைொப்பொை கவத்துக் கைொள்ளுங்ைள்.
•

உங்ைளுகடய அடுப்க ச் சுத்தமாை கவத்துக் பைாள்ளுங்ைள், சமலும்
ேகமக்கும் சவகேயில் அக கய விட்டு பவேிசய பேல்லாதீர்ைள்.

•

ேகமயல் ாத்திரத்தின் கைப் ிடிைள் உட்பு மாை திருப் ி கவபுங்ைள், இதன்
மூலம் நீங்ைள் அவற்க த் தட்டிவிட மாட்டீர்ைள், சமலும் குழந்கதைோல்
அவற்க

எட்டிப் ிடிக்ை முடியாது.
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•

ேகமயல் வாகடைகே அைற்றுவதற்கு, ேன்னகலத் தி ந்து கவக்ைவும்.
உங்ைளுகடய அடுக்ைைத்தின் ைதகவத் தி ந்து கவக்ைக் கூடாது. அவ்வாறு
பேய்தால், நகடக்கூடத்தினுள் புகை நுகழந்து, ைட்டடத்தின் தீ எச்ேரிக்கை
மைி அகமப்க ச் பேயற் டுத்திடும்.

•

ஏசதனும் தீப் ற் ியிருந்தால், ேன்னகலத் தி க்ைக்கூடாது அல்லது ைதகவ
முட்டித் தி க்ைக் கூடாது. உங்ைோல் தீகய விகரவாை அகைக்ை
முடியவில்கல எனில், உங்ைள் வட்கட
ீ
விட்டு உடனடியாை பவேிசய வும்,
அருைாகமயில் உள்ே தீ எச்ேரிக்கை மைிகய அழுத்தவும் மற்றும் 911 என்
எண்கை அகழக்ைவும்.

•

நீங்ைள் ேகமக்கும் சவகேயில் உங்ைளுகடய புகை எச்ேரிக்கை மைி ஒலி
எழுப் ினால், “ேஷ்” ப ாத்தாகன அழுத்தவும்.

புகை அைலும் சவகேயில், இது எச்ேரிக்கை மைிகய நிறுத்தும்.
•

ஒருச ாதும் புகை எச்ேரிக்கை மைியின் பதாடர்க த் துண்டிக்ைாதீர்ைள்.

ேீப்பற்றக்கூடிய கபொருட்ைளுடன் ைவனேொை இருங்ைள்.
•

கலட்டர்ைள் மற்றும் தீப்ப ட்டிைகே ஒரு ாதுைாப் ான இடத்தில்
கவக்ைவும்.

•

நீங்ைள் அக கய விட்டு பவேிசயறும் ச ாது, பமழுகுவர்த்திைகே எரியும்
நிகலயில் விட்டுச் பேல்லாதீர்ைள்.

•

ப யிண்ட், அம்சமானியா அல்லது எண்பைய் ச ான்

தீப் ற் க்கூடிய

ப ாருட்ைகே ைழிவுச் ேரிசவாகடயில் எ ியக் கூடாது.
•

தீப் ற் க்கூடிய ப ாருட்ைகே எவ்வாறு ாதுைாப் ாை அைற் லாம் என் து
கு ித்து உங்ைளுகடய ைண்ைாைிப் ாேரிடம் சைட்ைவும்.

புகைப்பிடிக்கும் தவகளயில் ேிகுந்ே ைவனத்துடன் இருக்ைவும்.
•
•

எப்ப ாழுதும் ஆஷ்ட்சரக்ைகேப் யன் டுத்தவும்.

நீங்ைள் அக கய விட்டு பவேிசயறும் ச ாது, ேிைபரட்டுைகே எரியும்
நிகலயில் விட்டுச் பேல்லாதீர்ைள்.

•
•

டுக்கையில் புகைப் ிடிக்ைாதீர்ைள்.
ேிைபரட் துண்டுைகே மாடிமுைப் ில் இருந்து வேி
ீ எ ியாதீர்ைள் (சமலும் அதிை
தைவல்ைகே க்ைம் 31-இல் டிக்ைவும்).
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ேின்சொர அவுட்கைட்டுைகள ஓவர்தைொடு கசய்யொேீர்ைள்.
•

நீட்டிப்பு வடங்ைள் அல்லது வர் ார்ைகேப் யன் டுத்தி ஒரு அவுட்பலட்டில்
ல மின்னணுப் ப ாருட்ைள் அல்லது உ ைரைங்ைகேச் போருகுவது, தீ
வி த்து ஏற் டுவதற்கு வழிவகுக்கும். நீங்ைள் யன் டுத்தாத ப ாருட்ைகே
அவுட்பலட்டிலிருந்து அைற் ி, உங்ைளுக்குத் சதகவயான ப ாருட்ைகேச்
போருகுங்ைள்.

•

CSA-அங்ைீ ைரித்த மின்ோர ோதனங்ைகேப் யன் டுத்துங்ைள்.

அேிைளவு குப்கபக் கூளங்ைள், ேீ விபத்கே உருவொக்கும்.
•

உங்ைள் வட்கடச்
ீ
சுத்தமாைவும், குப்க க் கூேங்ைள் இல்லாமலும்
கவத்துக்பைாள்ளுங்ைள். உங்ைளுக்கு அல்லது யாசரனும் ஒருவருக்கு

குப்க க் கூேங்ைகே நிர்வைிப் தற்ைான உதவி சதகவப் ட்டால், Client Care
Centre-ஐ 416-981-5500 என்

எண்ைில் அகழக்ைவும். உங்ைளுக்குத் சதகவயான

உதவிகய நாங்ைள் ப ற்றுத் தருசவாம்.
நகடக்கூடத்ேில் விட்டுச் கசல்ைப்படும் கபொருட்ைள் ஒரு ேீங்ைொகும்.
•

நீங்ைள் வேி
ீ எ ிய சவண்டிய ஒரு அக க்ைலனின் துண்டு அல்லது ி
ப ாருட்ைள் உங்ைேிடம் இருந்தால், அவற்க
விட்டுச் பேல்லாதீர். யனற்

ஒருச ாதும் நகடக்கூடத்தில்

ப ரிய ப ாருட்ைகே எவ்வாறு மற்றும் எங்சை

அைற்றுவது என் கதக் ைண்ட ிவதற்கு 416-981-5500 என்

எண்கை

அகழக்ைவும்.
உடனடியொை எடுத்துச் கசல்ைக்கூடிய ஒரு கபகய உருவொக்குங்ைள்.
•

உடனடியாை எடுத்துச் பேல்லக்கூடிய ஒரு க யானது, உங்ைளுக்கு ஓர்
அவேரைாலத்தில் சதகவப் டக்கூடிய முக்ைியத் தைவல்ைகேக்
பைாண்டிருக்ை சவண்டும்.

•

எத்கதகைய க கயயும் யன் டுத்துங்ைள். அந்தப் க கய உங்ைள் வட்டின்
ீ
வாேற்ைதவிற்கு அருசை கவக்ைவும். நீங்ைள் உங்ைளுகடய வட்டிலிருந்து
ீ
விகரவாை பவேிசய

சவண்டிய சதகவயிருக்கும் ச ாது, ஒரு

அவேரைாலத்தில் அகத எடுத்துக் பைாள்ளுங்ைள்.
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உடனடியொை எடுத்துச் கசல்ைக்கூடிய ஒரு கபகய
உருவொக்குவேற்கு உங்ைளுக்கு என்னகவல்ைொம் தேகவ?
ின்வருவன உள்ேிட்ட முக்ைியமான பதாடர்பு எண்ைேின் ஓர் ட்டியல்:

•

உங்ைளுகடய ைாப் ாேர் அல்லது அவேரைாலத் பதாடர்பு(ைள்)

•

குடும் த்தினர் மற்றும் நண் ர்ைள்

•

ேி ப்பு ராமரிப்பு வழங்குநர் அல்லது ஆதரவுப் ைியாேர்

•

மருத்துவரின் அலுவலைம்

•

மருந்தாளுநர்/மருந்தைம்

•

ைாப் ட்
ீ டு நிறுவனத்தின் தைவல்ைள்

மற்
•

முக்ைியமான ப ாருட்ைள்:

கூடுதல் ோவிைேில் அடங்ைிய பதாகுப்பு

•

வங்ைிக் ைைக்குப் புத்தைங்ைேின் நைல் மற்றும் ேி ிது பராக்ைப் ைம்

•

கூடுதல் மூக்குக் ைண்ைாடிைள், ைாண்டாக்ட் பலன்ைுைள் மற்றும்/அல்லது
ைாது சைட்டல் இயந்திரத்திற்ைான ச ட்டரிைள்

•

ஒரு மாற்று உள்ோகட

•

குேியலக ப் ப ாருட்ைள்

•

ஒரு தண்ைர்ீ புட்டி

•

ஒரு ைம் ேி

•

வேர்ப்புப் ிராைிக்ைான உைவு மற்றும் மருந்து (வழக்ைமாைத்
சதகவப் டுைி து என் ால்) மற்றும் உங்ைள் வேர்ப்புப் ிராைிக்ைான
ஊேிமருந்து/சநாய்த்தடுப்பூேிைேின் புகைப் ட நைல்

உடனடியாை எடுத்துச் பேல்லக்கூடிய உங்ைளுகடய க யில் ின்வரும்
ப ாருட்ைள் இருக்ை சவண்டியது அவேியமாகும்:
•
•

உங்ைளுகடய புகைப் ட அகடயாே அட்கடயின் நைல்

ஒரு வாரத்திற்குத் சதகவயான மருத்துவர் ரிந்துகரத்த மருந்துைள்,
மருத்துவப் ப ாருட்ைள் மற்றும் ேி ப்பு உ ைரைம்.

•

உங்ைளுகடய ேி ப்புத் சதகவைள் அல்லது உடற்குக

கு ித்த ஒரு தைவல்

தாள்.
•

உங்ைளுகடய உைவுமுக த் சதகவைகேப் பூர்த்தி பேய்ைின்

•

உங்ைளுகடய ஒவ்வாகமைள் கு ித்த தைவல்ைள்.

•

உங்ைளுகடய மருத்துவ அட்கடைேின் நைல்ைள்.

உைவுைள்.
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உங்ைளுக்கு ேி ப்புத் சதகவைள் இருந்தால், ஒரு ஆதரவு ந ர் சதகவப் ட்டால்
அல்லது நீங்ைள் உயிர் வாழ்வதற்ைான உ ைரைத்கதப் யன் டுத்துைி ர்
ீ ைள்
எனில்:
•

இகவ கு ித்து Toronto Community Housing-யிடம் தைவல் பதரிவிக்ைவும், சமலும்,
ஒரு அவேரைாலம் ஏற் ட்டால், உங்ைகேச் ேரி ார்ப் தற்ைாை யாசரனும்
ஒருவகர முன்னதாைசவ ஏற் ாடு பேய்யுங்ைள்.

•

MedicAlert ிசரஸ்பலட் ஒன்க

அைிந்துபைாள்ளுங்ைள் அல்லது ஒரு

அகடயாே அட்கடகய உங்ைளுடன் எடுத்துச் பேல்லுங்ைள்.
•

அதிை ஒலிகய எழுப்புைின்

ஒரு தனிப் ட்ட எச்ேரிக்கை மைிகய

உங்ைளுடன் எடுத்துச் பேல்லுங்ைள், இதன் மூலம், உங்ைளுக்கு உதவி
சதகவப் டும் ச ாது நீங்ைள் உதவிக்ைாை அகழக்ை முடியும்.
•

உங்ைளுகடய உ ைரைத்தின் மீ து ஒட்டுவில்கல ஒட்டுங்ைள், சமலும் அகத
எவ்வாறு யன் டுத்துவது மற்றும் நைர்த்துவது என் து கு ித்த
அ ிவுறுத்தல்ைகே அதனுடன் இகைக்ைவும்.

தயாராை இருக்ைவும்:
•

உங்ைளுகடய அவேரைாலத் பதாடர்பு ட்டியலில் சவறு யாபரல்லாம் இருக்ை
சவண்டும்?

•

ஒரு அவேரைாலத்தின் ச ாது உங்ைளுக்கு சவறு என்னபவல்லாம்
சதகவப் டலாம்?

ஒரு அவசரைொைத்ேிற்ைொை எவ்வொறு ேயொரொவது என்பது
குறித்ே தேலும் அேிைத் ேைவல்ைளுக்கு, பொர்கவயிடவும்:
City of Toronto-வின் Office of Emergency Management இகையத்தேத்கத

www.toronto.ca/oem -இல் அல்லது Emergency Management Ontario இகையத்தேத்கத
www.emergencymanagementontario.ca -இல் ார்கவயிடுங்ைள்.
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ின்னிகைப்பு 2
Toronto Community Housing-ஐ உங்ைளொல் பசுகேயொை
கவத்துக்கைொள்ள உேவ முடியும்
ேின்சொரம் ேற்றும் ேண்ை ீகரச் சிக்ைனேொைப் பயன்படுத்துங்ைள், ைழிகவக்
குகறயுங்ைள்.
மின்ோரம் மற்றும் தண்ைகரச்
ீ
சேமிக்ை உதவுவதற்கு, நாங்ைள் எங்ைளுகடய
போத்துக்ைேில் மாற் ங்ைகேச் பேய்துவருைிச ாம்.

யன் ாடுைளுக்கு குக வான ைம் பேலவிடுவதால், ைட்டட ராமரிப்புக்ைாை
அதிை ைம் பேலவிட முடியும்.
உங்ைோலும் ங்ைேிக்ை முடியும்:
•

நீங்ைள் பவேிசய பேல்லும் ச ாது விேக்குைகே அகைக்ைவும்.

•

குக வான சநரம் குேியுங்ைள்.

•

உங்ைள் ற்ைகேத் துலக்கும் சவகேயில், குழாகயத் தி ந்த நிகலயில்
கவக்ைாதீர்ைள்.

•

துைிைகேத் துகவக்கும் ச ாது, குேிர்ந்த நீகரப் யன் டுத்துங்ைள்.

•

துைிைகே உலர்த்துவதற்கு டிகரயகரப் யன் டுத்துவதற்குப் திலாை,
உங்ைளுகடய மாடிமுைப் ில் துைி உலர்த்தும் அடுக்குச் ேட்டத்கதப்
யன் டுத்துங்ைள்.

•

குேிர் ைாலத்தில் ேன்னல் ைதவுைகே மூடி கவத்திருங்ைள். குேிர்ைாலத்தின்

மிைவும் பவப் மாை இருந்தால், ோத்தியப் டுமானால், பதர்சமாஸ்சடட்கடக்
குக த்து கவயுங்ைள் அல்லது உங்ைளுகடய ைண்ைாைிப் ாேரிடம்
ச சுங்ைள்.
•

குேிர் அதிைமாை இருந்தால், குேிர்ைாலத்தில் சூசடற்றுவதற்கு உங்ைளுகடய
அடுப்க ப் யன் டுத்தக் கூடாது. அது ாதுைாப் ற்

ஒரு பேயலாகும்.

உங்ைளுகடய ைண்ைாைிப் ாேரிடம் ச சுங்ைள், அதன் மூலம் நாங்ைள்
ிரச்ேகனகயக் ைண்ட ிந்து, அகதச் ேரிபேய்சவாம்.

•

குேிர் தனப் ப ட்டியின் ைதகவத் தி ந்து கவக்ைாதீர்ைள், சமலும் அது
இருக்ை சவண்டிய குேிர் நிகலகயக் ைாட்டிலும் அதிை குேிர் நிகலயில்
கவக்ைக் கூடாது.
93

•

ஒழுகுைின்

குழாய்ைள் மற்றும் முக யாை மூடாத ேன்னல்ைள் கு ித்து

எங்ைேிடம் பதரிவிக்ைவும்.
•

மின்னணு ோதனங்ைகே வாங்கும் சவகேயில், Energy Star (எனர்ஜி ஸ்டார்)
சல ிள்ைள் உள்ேனவா என்று ைவனித்து வாங்குங்ைள். இந்த சல ிகேக்
பைாண்டிருக்கும் மின்னணு ோதனங்ைள் குக வான மின்ோரத்கதப்
யன் டுத்துைின் ன.

•

பதாகலக்ைாட்ேிைள், ஸ்டீரிசயாக்ைள் மற்றும் ைைினிைகேப் யன் டுத்தாத
சவகேயில் அவற்க

அகைத்து கவக்ைவும் அல்லது ஒரு வர் ாகரப்

யன் டுத்தவும், இதன் மூலம் நீங்ைள் ஒசர ஒரு சுவிட்கேக் பைாண்டு இகவ
அகனத்கதயும் அகைக்ை முடியும்.
•

உங்ைோல் இயன்

வகர, குக யுங்ைள், மறுசுழற்ேி பேய்யுங்ைள் மற்றும்

மறு யன ீடு பேய்யுங்ைள்.
மறுசுழற்ேி பேய்தல் அல்லது உங்ைளுகடய ைட்டடத்தில் உள்ே சவறு ஏசதனும்
கு ித்து உங்ைளுக்கு சைள்விைள் இருந்தால், உங்ைளுகடய
ைண்ைாைிப் ாேரிடம் ச சுங்ைள் அல்லது Client Care Centre-ஐ அகழயுங்ைள்.
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