فئة جديدة ألولوية عملية النقل عند األزمة
واإلجراءات الجديدة
من يمكنه التقدم بطلب االتنتقل لوجود أزمة ذات أولوية؟
يجب أن يتم طلب النقل من قبل المستأجر (المستأجر المذكورفي عقد اإليجار)
كيف يمكنني التقدم بطلب لالتنتقل لوجود أزمة ذات أولوية ؟
يمكنك طلب االنتقال لوجود أزمة ذات أولوية في أي وقت ،في أي مكتب تابع إلكسكان تورنتو المجتميي Toronto
 .Community Housingلست بحاجة إلى تقديم طلب أو مستندات عند طلب االنتقال .كسيساعدك متخصص في
تسجيل البيانات في تيبئة طلبك وجمع المستندات الداعمة .يوضح المخطط في الصفحة التالية اليملية.
من المؤهل للنقل لوجود أزمة ذات أولوية؟
للتأهل ،يجب أن تنتمي أنت أو أي فرد آخر من أفراد األكسرة الذين يييشون في المسكن ذاته إلى إحدى الفئات الست
التالية:
 .1ضحية حادث مؤلم وقع في اليقار الذي تييشون فيه خالل الشهور الستة الماضية
 .2شاهد على حادث مؤلم وقع في وحدتك خالل األشهر الستة الماضية
 .3شاهد لشخص آخر يياني من حادث مؤلم في العقار الذي تييشون فيه خالل األشهر الكستة الماضية
 .4ضحية تياني من الترهيب خالل األشهر الثالثة الماضية
 .5شاهد يياني من الترهيب خالل األشهر الثالثة الماضية.
 .6شخص ذو إعاقة أو في وضع محمي بموجب مدونة حقوق اإلنسان في أونتاريو Ontario Human Rights
 Codeحيث ال يمكن الوفاء بمقتضيات اكستييابه إال عن طريق النقل.
كيف سيعرف إسكان تورنتو المجتمعي  Toronto Community Housingإذا كنت مؤهال؟
ﻝﺵﺭﻁﺓ ،ﺃﻭ ﻡﻥ ﺫﻭﻱ
ﻉﺩﺓ ﻑﻱ ﺝﻡﻉ ﺍﻝﻡﺱﺕﻥﺩﺍﺕ ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏﺓ ﻡﻥ ﺍ
ﻝﻡﺱﺍ
ﻑﻱ ﺕﺱﺝﻱﻝﺍﻝﺏﻱﺍﻥﺍﺕﻝ
ﺕﺹﻱﻥ
ﺱﻱﻉﻡﻝ ﻡﻉﻙ ﺃﺡﺩﺍﻝﻡﺥ
االخﺕﺹﺍﺹﺍﻝ
ﻁﺏﻱ ﺃﻭ ﻡﻥ ﺃﻱﺵﺥﺹ ﺁﺥﺭ ﻡﻁﻝﻭﺏ.
كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات حول وضع طلبي؟
ﺕﺱﺝﻱﻝ
ﺕﺹﻝﺏﻙﺍﻝﻡﺥﺕﺹﻑﻱ
ﺏﻉﺓ .EasyTracﺱﻱ
ﻥﻕﻝﺏﺱﺏﺏ ﺃ ﺯﻡﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻝﻭﻱﺓ ،ﺱﺕﺡﺹﻝ ﻉﻝﻯ ﺭﻕﻡﻡﺕﺍ
ﻉﻥﺩﻡﺍﺕﻁﻝﺏﺍﻝ
ﺕﺹﺍﻝﺍﻝﺥﺍﺹﺓﺏ ﻩﻡﻝﺕﺕﻡﻙﻥ ﻡﻥ
ﻱﻉﻁﻱﻙ ﻡﻉﻝﻭﻡ ﺍﺕ ﺍال
ﺕﺍﻝﻱﺓ ﻭ
ﺏﻱﺍﻥﺍﺕ خالﻝﻱﻭﻡﻱ ﻉﻡﻝ .ﻭﺱﻱﻥﺍﻕﺵ ﺍﻝﻡﺥﺕﺹﺍﻝﺥﻁﻭﺍﺕﺍﻝ
ﺍﻝ
ﻥﻕﻝ.
ﺏﻉ ﺓ ﻡﻉﻩﻡﺏﺵﺃﻥ ﻁﻝﺏﻙﻝﻝ
ﺍﻝﻡﺕﺍ
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ﺱﺏﺏ ﺃﺯﻡﺓﺫﺍﺕ ﺃﻭﻝﻭﻱﺓ
ﺍﻝﺕﻕﺩﻱﻝﻝﻥﻕﻝﺏ
ﻡ
المستأجر يطلب النقل
لوجود أزمة ذات
أولوية من خالل
 مكتب تشغيلالوحدات OU
 مركزخدمةالعمالء ،أو
931 Yonge -

يحصل المستأجر على
رقم متابعة
EasyTrac
لتتبع طلبهم

ﺇﺫﺍﺕﻡﺕ ﺍﻝﻡﻭﺍﻑﻕﺓ،
ﺱﻱﻉﺭﺽﺍﻝﻡﺥﺕﺹ
ﻑﻱﺕﺱﺝﻱﻝﺍﻝﺏﻱﺍﻥﺍﺕ
ﻝألسرة ﻡﺍﻱﺹﻝ ﺇﻝﻯ
ثالﺙ ﻭﺡﺩﺍﺕ
لالخﺕﻱﺍﺭ ﻡﻥﺏﻱﻥﻩﺍ
يحصل المختص في
تسجيل البيانات على
طلب النقل لوجود
أزمة ذات أولوية

ﻑﻭﻥ
ﺱﻱﻕﻭﻡ ﺍﻝﻡﻭﻅ
ﺏﺕﺯﻭﻱﺩ ﺍﻝﻡﺱﺕﺃﺝﺭ
ﺏﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ ﺡﻭﻝ
ﻑﻭﺭﻱ ﻭ  /ﺃﻭ
ﺍﻝﺩﻉﻡﺍﻝ
ﺍﻝﻡﺅﻕﺕ ﺃﻭ ﺥﺩﻡﺍﺕ
ﺍإلﻱﻭﺍء ،ﺇﺫﺍﻝﺯﻡ
األمر
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يلتقي المختص في
تسجيل البيانات مع
المستأجر لمناقشة
الطلب والوضع

يعمل المختص في
تسجيل البيانات مع
المستأجر والموظفين
والشركاء (مثل
الشرطة) للحصول
على المستندات
وإكمال الطلب

سيقوم المختص في
تسجيل البيانات
بمراجعة الطلب واتخاذ
القرار وإخطار
المستأجر لفظيا وكتابيا

ﻱﺡﺹﻝﺍﻝﻡﺥﺕﺹ
ﺱ
ﻑﻱﺕﺱﺝﻱﻝﺍﻝﺏﻱﺍﻥﺍﺕ
ﻝﻡﺱﺕﺃﺝﺭ
ﻉﻝﻯﻡﻭﺍﻑﻕﺓ ﺍ
ﺕﺹﺍﻝﺏﺃﻱ
ﻕﺏﻝ ﺍال
ﺵﺥﺹﻱﻥﻭﺏ ﻉﻥﻩ
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