ቅድሚያ ለሚሰጠው አዲስ የአስጊ ችግር ፈርጅ እና
የመዘዋወር ሂደት
ቅድሚያ ለሚሰጠው የአስጊ ችግር ፈርጅ መዘዋወር ማን ማመልከት ይችላል?
የመዘዋወር ጥያቄ በተከራይ (ኮንትራት በያዘው ሰው) የግድ መቅረብ ይኖርበታል።

ቅድሚያ ለሚሰጠው የአስጊ ችግር ፈርጅ መዘዋወር እንዴት ማመልከት እችላለሁ?
ቅድሚያ ለሚሰጠው የአስጊ ችግር ፈርጅ መዘዋወር በማንኛውም ጊዜ እና በየትኛውም የቶሮንቶ ኮሙዩኒቲ
ሃውሲንግ ቢሮ ሄደው መጠየቅ ይችላሉ። ስለመዘዋወር ጉዳይ ሲጠይቁ ማመልከቻ ማስገባትም ሆነ መረጃዎችን
ማቅረብ አያስፈልግዎትም። ማመልከቻን በመሙላትና የድጋፍ መረጃዎችን በማሰባሰብ የገቢ ልዩ ዐዋቂ ሊረዳዎት
ይችላል። ስለ ሂደቱም በሚቀጥለው ገጽ ያለው ሥዕላዊ መግለጫ ይገልጸዋል።

ለአስጊ ችግር ፈርጅ መዘዋወር ብቁ ማን ነው?
ብቁ ለመሆን፣ እርስዎ ወይም ሌላ የቤተሰብዎ አባል ቀጥሎ በተዘረዘሩት ስድስት ፈርጆች በአንዱ ያለ መሆን
ይኖርበታል፦
1. ላለፉት ስድስት ወራት ውስጥ በኖሩበት መኖርያ የተፈጸመ እጅህ አሰቃቂ በሆነ ገጠመኝ የተጎዱ ከሆኑ፣
2. ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ በሚኖሩበት ክፍል አሰቃቂ አደጋ ያዩ ምሥከር ከሆኑ፣
3. ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ እርስዎ በሚኖሩበት ክፍል የሌላ ቤተሰብ አባል አሰቃቂ ገጠመኝ ሲደርስበት ያዩ
ምሥክር ከሆኑ፣
4. ባለፉት ሦስት ወራት ውስጥ ልዩ የዛቻ ጉዳት የደረሰብዎት (ተጎጂ) ከሆኑ፣
5. ባለፉት ሦስት ወራት ውስጥ ልዩ የዛቻ ጉዳት ሲደርስ ያዩ ምሥክር ከሆኑ፣
6. አቅመ-ውሱን ሰው ወይም በኦንታሪዮ የሰው መብት ጉዳይ ደንብ መሠረት መብትዎ የተጠበቀና፣ ተስማሚ መኖርያ
ለማግኘት ያለው አማራጭ ሌላ ቦታ መዘዋወር ብቻ ከሆነ፣

ብቁ መሆኔን የኦንታሪዮ ኮሙዩኒቲ ሃውሲንግ እንዴት ሊያውቅ ይችላል?
ከፖሊስ፣ ከህክምና ባለሙያዎች ወይም ከማንኛውም አስፈላጊ ክፍል ተፈላጊ መረጃዎችን በማሰባሰብ ረገድ
የሚረዳዎት የገቢ ልዩ ዐዋቂ ከእርስዎ ጋር ይሠራል።

ስለ ማመልከቻዬ ሁኔታ ተጨማሪ መረጃ እንዴት ማግኘት እችላለሁ?
ቅድሚያ ለሚሰጠው የአስጊ ችግር መዘዋወር በሚጠይቁበት ጊዜ በቀላሉ መፈለግ የሚችሉበት ኢዚ-ትራክ ቍጥር
ይሰጥዎታል። ከዚያም በሁለት የሥራ ቀናት ውስጥ የኢዚ-ትራክ ባለሙያ ይደውልልዎታል። ቀጥሎ ያሉትን
የሂደት ደረጃዎች በተመለከተ የገቢ ጉዳይ ልዩ ዐዋቂ ሰው ያወያይዎታል፤ ስለ መዘዋወር ማመልከቻዎ ጉዳይም
በሚገባ መከታተል ይችሉ ዘንድ ሊያነጋግሩዋቸው የሚያስፈልጉዎትን ሰዎች አስፈላጊ መረጃ የገቢ ልዩ ዐዋቂው
ይሰጥዎታል።
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ቅድሚያ ለሚሰጠው አስጊ ችግር መዘዋወር
ስለማመልከት፣
ተከራይ ቅድሚያ
ለሚሰጠው የአስጊ ችግር
መዘዋወር በሚከተሉት
ይጠይቃል፦
- ከኦዩ ቢሮ
- ከደንበኞች እንክብካቤ
ማዕከል ወይም

- 931 ያንግ

ተከራይ
ማመልከቻውን
የሚከታተልበት
ኢዚትራክ ቍጥር

የገቢ ልዩ ዐዋቂ
ቅድሚያ የሚሰጠው
የአስጊ ችግር መዘዋወር
ጉዳይ ማመልከቻን
ይቀበላል

አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ
ሠራተኞች ስለ ቀጥተኛ
እና/ ወይም ጊዜያዊ
ድጋፍ ወይም የመጠለያ
ሥፍራ አገልግሎት
ለተከራዩ በቂ መረጃ
ያቀርባሉ።
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ማመልከቻው ከጸደቀ
የገቢ ልዩ ዐዋቂ
ለቤተሰብዎ
የሚሆነውን
እንዲመርጡ ሦስት
ክፍሎችን ያቀርባል።
የገቢ ልዩ ዐዋቂ ስለ
ማመልከቻውና ስለ
ሁኔታዎች
ለመወያየት
ከተከራዩ ጋር
ይገናኛል።

የገቢ ልዩ ዐዋቂው ስለ
ተከራዩ ጉዳይ
ማንኛውም ሰው
ከማነጋገሩ በፊት
ከተከራዩ ፈቃድ ማግኘት
አለበት።

ማመልከቻውን
ለማሟላት
የሚያስፈልጉ
መረጃዎችን ለማግኘት
የገቢ አዋቂ ከተከራዩ
ጋር፣ ከሠራተኞችና
እንዲሁም ተባባሪዎች
(ለምሳሌ ፖሊስ) ጋር
ይሠራል።

የገቢ ልዩ ዐዋቂ
ማመልከቻውን
መርምሮ ውሳኔ
ይሰጣል፣
ለተከራዩም
በቃልና በጽሑፍ
ያሳውቃል።
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