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 2022آوریل  11دوشنبه، 

 

سازمان مسکن سالمندان تورنتو به عنوان   ،2022ژوئن  1چهارشنبه، در روز 

کند که در حال حاضر بخشی ساختمان ویژه سالمندان آغاز به کار می 83صاحبخانه  

کنید. از مسکن محلی تورنتو هستند، از جمله ساختمانی که شما در در آن زندگی می

ی این سازمان، یک صاحبخانه متعلق به شهرداری است که بر برآورده کردن نیازها

 ساکنین سالمند تمرکز خواهد کرد.

 

ژوئن آغاز مرحله بعدی  1قصد ما این است که این گذار، تدریجی و آرام رخ دهد؛ 

تان را پرداخت است. چیز زیادی تغییر نخواهد کرد، حتی روشی که مبلغ اجاره

 کنید.می

 

 آیا تغییراتی در ساختمان من وجود خواهد داشت؟

ژوئن،    1ها باقی خواهند ماند. از روز  کنند همان ما کار می کارکنانی که در ساختمان ش 

آنها برای سازمان مسکن سالمندان تورنتو کار خواهند کرد. آنها آنجا خواهند بود تا  

نیازهای روزانه شما را به عنوان ساکنین برآورده کنند و نخستین افراد تماس شما  

های جدید  تدریج، خدمات و پشتیبانی برای اطالعات یا پشتیبانی ساکنین خواهند بود. به  

 از طریق مدل خدمات یکپارچه افزوده خواهند شد. 

 

مسکن محلی تورنتو همچنان مالک ساختمان خواهد بود و هرگونه تعمیرات یا 

 های عمده ساختمان را انجام خواهد داد.  بازسازی 

 

 کنم؟ام را چگونه پرداخت میمبلغ اجاره 

 مسکن محلی تورنتو تان را به شما در طول مرحله دوم گذار، همچنان مبلغ اجاره

تان همچنان همان روش کنونی  مبلغ اجاره پرداخت خواهید کرد. روش پرداخت 

در صورت  خواهد ماند و زمان پرداخت همچنان روز نخست هر ماه خواهد بود.

 وجود یک تغییر، قبال به شما اطالع خواهیم داد.



 
 
 

 توانم نگهداری و پشتیبانی درخواست کنم؟ چگونه می 

ایجاد خواهد   —مرکز پشتیبانی ساکنین —ژوئن، یک خط پشتیبانی جدید 1از تاریخ 

رسانی سالمندان را برآورده کند. این خط به  شد تا نیازهای نگهداری و اطالع

 ساعته و هفت روز هفته در دسترس خواهد بود. 24صورت 

 

 از کجا می توانم اطالعات بیشتر به دست آورم؟

کنند تا این  مسکن محلی تورنتو و سازمان مسکن سالمندان تورنتو باهم همکاری می

ژوئن، شما همچنان آخرین  1گذار به شکل آرام و تدریجی صورت پذیرد. پیش از 

تان، یا با  ها و پوسترهای موجود در ساختماناخبار را درباره گذار در خبرنامه 

 تان دریافت خواهید کرد. پرسیدن از کارکنان محلی

 

 هایی دارید؟پرسش

تان دارید، با کارکنان جارههایی درباره گذار، از جمله پرداخت مبلغ ااگر پرسش 

تماس  416-981-5500محلی صحبت کنید یا با مرکز پشتیبانی مشتریان به شماره 

 بگیرید.



 سازمان مسکن
 سالمندان تورنتو

 روزرسانی گذار به 

شود تا نیازهای ویژه سازمان مسکن سالمندان تورنتو در حال حاضر تشکیل می
سالمندانی را که اکنون در واحد اسکان سالمندان متعلق به مسکن محلی تورنتو 

سازمان جدید، مسکن امن و مقرون به صرفه را برای  . کنند برآورده کندزندگی می
های سالمت و محلی که سالمندان نیاز دارند، فراهم  پشتیبانی، با دسترسی به سالمندان

 . خواهد کرد

تاریخ   از سازمان جدید مسکن  2022ژوئن    1در  ، ساختمان شما بخشی 
 . ما قصد داریم این گذار، آرام و تدریجی باشد .سالمندان تورنتو خواهد شد

 

 کند؟ژوئن چه چیز تغییر می 1در 

سازمان مسکن سالمندان تورنتو ساختمان را اداره  : کارهای ساختمان
خواهد کرد، خدمات را ارائه خواهد کرد و برای پشتیبانی ساکنین در آنجا 

 . حاضر خواهد بود

نگهداری یا اطالعات، با یک خط ساکنین برای درخواست   :خط پشتیبانی
این خط پشتیبانی، شما را به مرکز  . پشتیبانی ویژه تماس خواهند گرفت

ساعته و هفت   24این خط به صورت  .  کندپشتیبانی ساکنین وصل می
 .روز هفته در دسترس خواهد بود

 اگر این بروشور را به یک زبان دیگر الزم دارید، با مرکز پشتیبانی مشتریان 

 .تماس بگیرید 416-981-5500ه شماره ب

 

      

  
  

 

  
  

 



 کند؟ ژوئن چه چیز تغییر نمی 1در 

در طول مرحله دوم گذار،  :پرداخت مبلغ اجاره
 تان راشما همچنان مبلغ اجاره 

 روش پرداخت. به مسکن محلی تورنتو پرداخت خواهید کرد
زمان پرداخت  . روش کنونی خواهد ماند تان، همانمبلغ اجاره

 .  مبلغ اجاره، همچنان روز نخست ماه خواهد بود

.  نتقل خواهد شد قرارداد اجاره شما به سازمان جدید م :قرارداد اجاره شما
 . نخواهید کرد یک قرارداد جدید امضاء 

ها باقی خواهند  کنند همانکارکنانی که در ساختمان شما کار می  :کارکنان
هایتان را آنها در آنجا خواهند بود تا نیازهای روزانه شما و همسایه.  ماند

آنها همچنین نخستین مسئول پاسخگویی شما برای اطالعات  .برآورده کنند
 . ا پشتیبانی ساکنین خواهند بودی

اگر بخواهید شرایط بهتری در واحد خود داشته باشید،  :واحدهای اسکان
« برنامه قابلیت دسترسی»همچنان قادر خواهید بود اصالحاتی را تحت 

اصالحاتی که در حال حاضر در دست اقدام هستند،  . درخواست کنید 
نیز در صورت نیاز شما  خدمات ترجمه کتبی و شفاهی . تکمیل خواهند شد 

 . به کمک، موجود خواهند بود

واحد ایمنی محلی همچنان با گروه شما همکاری    :واحد ایمنی محلی
با آنها تماس    416-921-2323توانید با شماره می. خواهد کرد

 .  بگیرید

مسکن محلی تورنتو همچنان مالک ساختمان خواهد   :تعمیرات ساختمان
های عمده ساختمان را انجام خواهد  تعمیرات یا بازسازیبود و هرگونه 

 . داد

 برای اطالعات بیشتر 

416-981-5500 
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 توجه: 
 اطالعات سکونت شما در اختیار صاحبخانه جدید قرار خواهد گرفت

 

 گذارد؟چرا اسکان محلی تورنتو اطالعات شخصی شما را به اشتراک می

 –، شما یک صاحبخانه جدید خواهید داشت که اسکان شما را مدیریت خواهد کرد 2022ژوئن   1در تاریخ 

 (.  "سالمندان تورنتو مسکن"سازمان مسکن سالمندان تورنتو )

 

در حالی که مسکن سالمندان تورنتو صاحبخانه جدید شما خواهد بود، مسکن محلی تورنتو همچنان مالک  

 های شما خواهد بود. ساختمان

 

خواهند  هم مسکن محلی تورنتو )صاحبخانه کنونی( و هم مسکن سالمندان تورنتو )صاحبخانه جدید شما( می

 تر و بدون مشکل برای شما انجام شود.  فرایند گذار هر چه آرام

 

در طول اسکان شما نزد ما، مسکن محلی تورنتو اطالعات شخصی شما را گردآوری کرد تا تعهد ما را به 

های ما را به عنوان به جا آورد، مسئولیت 2011قانون خدمات مسکن عنوان یک سازمان مسکن محلی تحت 

ای مقرون به صرفه را بر اساس انجام دهد، و/یا مسکن اجاره 2006قانون سکونت مسکونی صاحبخانه تحت 

 برنامه مسکن مقرون به صرفه ارائه کند. 

 

 قانون آزادی اطالعات و حفاظت از حریم خصوصی شهرداریاین اطالعات شخصی، بر اساس  

("MFIPPA" .گردآوری شدند، استفاده شدند و افشا شدند ) 

 

احبخانه جدید شما باید این اطالعات را داشته باشد تا تعهد خود را به انجام مسکن سالمندان تورنتو به عنوان ص

 رساند و بهترین خدمات ممکن را به شما ارائه کند.

 

در نتیجه، مسکن محلی تورنتو اطالعاتی را که درباره شما گردآوری کرده است، در اختیار مسکن سالمندان 

های مسکن سالمندان تورنتو، انجام تعهدش، و کمک به تضمین لیتتورنتو قرار خواهد داد که برای انجام مسئو

 کاهش مشکالت در ارائه خدمات به کمترین میزان، الزم هستند.   

 

 

http://www.torontohousing.ca/
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 دهیم؟ما چه چیزهایی را در اختیار مسکن سالمندان تورنتو قرار می

وری کردیم به  تان گردآما اطالعات شخصی را که در هنگام درخواست شما برای مسکن و در طول اقامت

 شود: گذاریم، که ممکن است شامل این موارد باشد ولی به آنها محدود نمیاشتراک می

تعداد، هویت، سن، وضعیت تاهل یا وضعیت خانوادگی، و وضعیت اقامت در کانادا برای افرادی که   •

 کننددر خانه شما زندگی می

ر اطالعات مالی برای افرادی که در خانه  درآمد، اطالعات دارایی، سابقه اجاره، سابقه اشتغال و سای •

 کنندشما زندگی می

اطالعات پزشکی و سایر اطالعات الزم برای مدیریت مسائل اسکان، از جمله ولی نه محدود به این   •

 تان به کمک نیاز دارد یا نه.که آیا در حالت اضطراری کسی برای خروج از ساختمان

اضطراری معرفی  یا اعضای خانوارتان به عنوان افراد تماسها و اطالعات تماس افرادی که شما نام •

 ایدکرده 

تان که ممکن است شامل اطالعات مربوط به حیوانات خانگی  ایاطالعات درباره شرایط واحد اجاره •

 ها باشدهای واحد شما و محتویات آن در طول بازرسیدر واحد شما و عکس

تان، و نیز این که آیا ایتاسیسات دیگر در واحد اجاره های مربوط به میزان مصرف برق، گاز وداده  •

 ها فعال هستند یا نهاین حساب

تماس و ارتباطاتی که شما، اعضای خانوارتان و/یا مهمانان خانوارتان با ساکنین دیگر، کارکنان  •

 ایدتان برقرار کردهمسکن محلی تورنتو و/یا افراد دیگر در شرایط مرتبط با اسکان

های تلویزیون مدار بسته فراد و رویدادها در ِملک مسکن محلی تورنتو که از طریق دوربینتصاویر ا •

(CCTVو سیستم نظارت طرف سوم ضبط می ) شوند 

تان که ما در ایکنند، یا واحد اجارههر نوع گزارش پلیس درباره شما، اشخاصی که با شما زندگی می •

 اختیار داریم 

ها یا سایر اسناد مربوط به فرایندهای قضایی نزد صاحبخانه یا هیئت  هیها، ارتباطات، دادخوایادداشت •

 مدیره ساکنین 

 مانده یا پول دیگر در حساب اجاره شما هرگونه بدهی عقب •

مسکن محلی تورنتو همچنین ممکن است نشانی، اطالعات تماس و اطالعات مالی ساکنین قبلی را که درباره 

 نتو بدهکار هستند، به اشتراک بگذارد.شان به مسکن محلی تورسکونت قبلی

 

 این اطالعات چگونه گردآوری شدند؟ 

مسکن محلی تورنتو، برخی از این اطالعات شخصی را مستقیما از شما گردآوری کرد، مانند اطالعات   

، شکایاتی که خانوار شما ثبت RGIموجود در فرم درخواست اجاره شما، فرم درآمد ساالنه و فرم بررسی 

 ست، و سایر اسنادی که تکمیل کردید و/یا به ما ارائه کردید. کرده ا
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ها و تصاویر دیجیتال. ها، عکسما اطالعات دیگر را به صورت غیرمستقیم گردآوری کردیم، مثال از یادداشت

ها/اشخاص دیگر به ما ارائه شدند، از جمله ولی نه  در برخی موارد، اطالعات شخصی از سوی سازمان

ده اجاره و اعتبار؛ کارهای  های گزارش کنن؛ سازمان"دسترسی به ارتباطات مسکن"محدود به: فرم درخواست 

های ها و سازمانها؛ وزراتخانهکنندگان مسکن و صاحبخانهاُنتاریو؛ برنامه پشتیبانی ناتوانی اُنتاریو؛ سایر ارائه

های مالی؛ خدمات پلیس، آتشنشانی کنندگان خدمات شهری؛ کارفرمایان؛ موسسههای فدرال و ایالتی؛ ارائهدولت

 هایی که به ما شکایت کردند.د و سازمانو موارد اضطراری؛ افرا 

 

 تواند از اطالعات استفاده کند و/یا آنها را افشا کند؟مسکن سالمندان تورنتو چگونه می

های خود و/یا انجام تعهد خود، تواند در صورت ضرورت و برای انجام مسئولیتمسکن سالمندان تورنتو می 

 های سوم افشا کند، از جمله برای:به طرف از این اطالعات استفاده کند و/یا آنها را

هزینه اجاره، تعیین مبلغ اجاره و گیری درباره ادامه واجد شرایط بودن خانوار برای کمکتصمیم •

 هزینه اجارهمدیریت کمک

 مدیریت ملزومات برنامه مسکن مقرون به صرفه  •

های کند و همه مقررات و فرایندیحصول اطمینان از این که خانوار شما به مفاد قرارداد اجاره عمل م •

 کند. مسکن سالمندان تورنتو را رعایت می

های مدیره، های دیگر، و نزد هیئتمدیریت مسائل اسکان به صورت داخلی و با همکاری سازمان •

 ها دیوان محاکمات و دادگاه

 های دریافت شدهها یا پرسشحل و فصل شکایت ساکنین و پاسخگویی به درخواست •

های اجاره )شامل اتصال شما به تان و حل و فصل بدهیبه شما در پرداخت به موقع مبلغ اجاره کمک •

ای شما کمک  های خدمات شهری برای واحد اجارههایی که در پرداخت مبلغ اجاره و هزینهبرنامه

 کنند( می

 تاننها برای کمک به حفظ اسکا اتصال شما و/یا اعضای خانوارتان به خدمات و پشتیبانی •

 های مشارکتی برای ارائه خدمات بهتر به ساکنینها، پژوهش و سایر فعالیتاجرای نظرسنجی •

حفظ شرایط زندگی سالم و امن برای همه ساکنین و برای هر کس که ممکن است نیاز داشته باشد به  •

اشد و/یا ِملک متعلق به مسکن محلی تورنتو و تحت مدیریت مسکن سالمندان تورنتو دسترسی داشته ب

حذف یا کاهش خطر آسیب به سالمت و ایمنی همه ساکنین و سایر افرادی که ممکن است نیاز داشته 

 باشند به این نوع ِملک دسترسی داشته باشند 

 ها، و مطالبات بیمهبررسی رویدادهای مرتبط با ایمنی یا امنیت افراد، تاسیسات، دارایی •

 های تحت مدیریت مسکن سالمندان تورنتو جرمانه در ِملکپیشبرد امنیت عمومی و کاهش رخدادهای م •

 های اجرای قانونارائه مدارک مربوط به رویدادهای تحت بررسی پلیس به سازمان •

 ارائه اسناد الزم برای محافظت از حقوق قانونی مسکن سالمندان تورنتو و مسکن محلی تورنتو •

فعالیت دیگر که از نظر قانون مجاز یا  های آن و اجرای هرگونه  مطابقت با تعهد و مسئولیت  •

 ضروری است 
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اطالعات شخصی، از سوی مسکن سالمندان تورنتو و بر اساس سیاست مدیریت سوابق آن، نگهداری  

 خواهند شد. 

ها و مشکالت مربوط به گردآوری، استفاده و افشای اطالعات شخصی از سوی مسکن  برای پرسش •

مدیر سوابق و اطالعات،   (،Nicole Schoonderbeek)بیک محلی تورنتو، لطفا با نیکول شوندر

 و شماره تلفن  Yonge Street, 6th Floor, Toronto ON, M4W2H2 931به نشانی 

0465-945-164 ،privacy@torontohousing.ca .تماس بگیرید  

ها و مشکالت مربوط به گردآوری، استفاده و افشای اطالعات شخصی از سوی مسکن  برای پرسش •

 Yonge Street, 2nd  نشانی  به  (، Rajni Vaidyaraj)سالمندان تورنتو، لطفا با رانجی وایدیاراج  

floor, Toronto ON, M5B 1T2 423  416-729-5000و شماره تلفن ، 

araj@torontoseniorshousing.caRajni.Vaidy تماس بگیرید.  
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