ૂ ફિરયાદો પર્િકર્યા
ભાડત
જો તમને સેવા િવશે અથવા સાથી ભાડૂતના વતર્ન િવશે કોઈ ફિરયાદ છે , તો તમે ટોરોન્ટો કમ્યુિનિટ
હાઉિસંગ ખાતે સો યુશન્સ ટીમને સંપકર્ કરી શકો છો. સો યુશન્સ ટીમ, TCHC ની ફિરયાદો પર્િકર્યાનુ ં

સંચાલન કરે છે , ભાડુતી ફિરયાદોને ઝડપથી, કાયર્ક્ષમ અને પારદશર્ક રીતે હલ કરવા માટે કામ કરે છે .

____________________________________________________

સામાન્ય ફિરયાદ વગ
અસામાિજક વતર્ન
ગરમી / ઠંડક
એિલવેટસર્
જાળવણી
પ્લિમ્બંગ

ફિરયાદો પર્િકર્યાના તર્ણ તબક્કા
1. "અહેવાલ"

તમારી ફિરયાદ અથવા િચંતાની જાણ કરવા માટે અમારી સો યુશન્સ ટીમ

નોsolutions@torontohousing.ca pr અથવા 416‐981‐6000 પર સંપકર્ કરો..

2. તપાસ

એક યાવસાિયક િદવસની અંદર, સો યુશન્સ ટીમ તમારી ફિરયાદની વીકૃિત
આપશે અને તમારી ફિરયાદને સ પાયેલ ઇઝીટર્ે ક નંબરની પુિ ટ કરશે. પછી
તેઓ તપાસ શ કરશે.

3. ઉકેલ
સાત યવસાિયક િદવસોમાં સો યુશન્સ ટીમ તમારી ફિરયાદના િનરાકરણ માટે
શું કરવામાં આ યું છે તે લેિખતમાં સમજાવશે. જો તમારી ફિરયાદના
િનરાકરણમાં સાત િદવસથી વધુ સમય લાગશે, તો સો યુશન્સ ટીમ અપડેટ
પર્દાન કરશે.
જો તમે સો યુશન્સ ટીમના િનણર્ય સાથે અસંમત છો, તો તમારી પાસે Ombudsman Toronto ને

ombudsman@toronto.ca ઇમેઇલ કરીને અથવા 416‐392‐7062 કૉલ કરવાનો િવક પ છે .

સો યુશન્સ ટીમ ક્લાયંટ કેર સેન્ટર અથવા િબિ ડંગ
ટાફથી કેવી રીતે અલગ છે ?
પર્ાદે િશક કચેરીઓ અને થાિનક સેવા કેન્દર્ો સાથે ક્લાયંટ કેર સેન્ટર, વહીવટી િચંતાઓ અને જાળવણી
સમારકામ માટે તમને મદદ કરવા માટે છે .
ઉકેલાયેલા મુ ાઓને સંચાિલત કરવા માટે સો યુશન્સ ટીમ જવાબદાર છે કે

અગાઉ ભાડૂતો ારા જાણ

કરવામાં આવી છે .
ભાડૂતોને ફિરયાદ પર્િકર્યા ઉપલબ્ધ છે જો તેઓને લાગે કે ભાડૂતો અને કમર્ચારીઓ વચ્ચેની સામાન્ય
િકર્યાપર્િતિકર્યા તેમની જ િરયાતોને પ ૂણર્ કરી નથી અથવા તેમના મુ ા પર ધ્યાન આપ્યુ ં નથી.

____________________________________________________

સકારાત્મક પર્િતસાદ સબિમટ કરે છે
જો તમે TCHC ટાફ સાથેની તમારી િકર્યાપર્િતિકર્યાથી ઉત્સુક છો અને સેવા િવશે પર્શંસા સબિમટ
કરવા માંગતા હો, તો તમે તેને સો યુશન્સ ટીમમાં મોકલી શકો છો.

____________________________________________________

સંપકર્ માિહતી
સો યુશન્સ ટીમ
416‐981‐6000 or solutions@torontohousing.ca
વેબસાઇટ અને ઓનલાઇન ફોમર્:
torontohousing.ca/complaints
આ બર્ોશરને ઍક્સેિસબલ ફોમેર્ટમાં અથવા અનુવાિદત સં કરણ માટે િવનંતી કરવા માટે, કૃપા
કરીને 416‐981‐5500 અથવા help@torontohousing.ca નો સંપકર્ કરો.

