Cập nhật về chương trình trao đổi máy
lạnh cửa sổ
Vì sự an toàn, công ty Gia
Cư Cộng Đồng Toronto
không còn cho phép người
ở thuê gắn máy lạnh ở cửa
sổ nữa.
Chúng tôi đang áp dụng phương
pháp tháo gỡ từ lần tất cả các máy
lạnh gắn ở cửa sổ ra khỏi các
chúng cư của chúng tôi. Người ở
thuê có thể đổi máy lạnh đã được
tháo ra của họ để lấy một kiểu
máy lạnh để sàn loại xách tay
hoàn toàn miễn phí.
Sau khi đã thực hiện các bước chủ động trong mùa đông này để tháo gỡ các
cửa sổ không nằm trong ban công, chúng tôi kêu gọi các gia đình nào đã tháo
máy lạnh ra hãy cùng tham gia chương trình trao đổi.
Những người ở thuê này có thể gọi 416-981-5500 để đổi máy lạnh đã được
tháo ra của họ lấy một kiểu máy để sàn hoàn toàn miễn phí. Họ cũng có thể
gửi một email cho help@torontohousing.ca.
Tất cả các sự trao đổi sẽ được thực hiện kị p trước mùa hè năm 2020.
Các hộ gia đình nào vẫn còn máy lạnh gắn ở cửa sổ nằm hẳn bên trong
ban công có thể tiếp tục sử dụng chúng cho đến khi có thông báo

khác.
Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc với Trung Tâm Phục Vụ Khách Hàng ở số
416-981-5500 hoặc gửi email cho help@torontohousing.ca.
Để có bích chương này bằng một dạng thức khác thích hợp cho người tàn tật hoặc
để có một ấn bản đã được dị ch thuật xin liên lạc với Trung Tâm Phục Vụ Khách
Hàng ở số điện thoại bên trên hoặc gửi email.
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