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સોમવાર, 11મી એનિલ, 2022  

 

1 જૂિ 2022, બધુવારિા ટિવસ,ે ટૉરૉન્ટો નસનિયસસ હાઉઝ િંગ કૉર્પોરેશિ 83 નસનિયસસ માટ ે

નિર્િસષ્ટ કરવામાિં આવલેી ઈમારતોિુિં, જે િવતસમાિમાિં ટૉરૉન્ટો કમ્યૂનિટટ હાઉઝ િંગિાિં ભાગમાિં 

આવેલી છે, મકાિમાનલક બિવા જઈ રહ્ુિં છે જેમાિં તમે રહો છો તેિો ર્પણ સમાવેશ થાય છે. 

આ નિગમ એ શહેરિી માનલકી ધરાવતા િવા મકાિમાનલક છે જે વટરષ્ઠ ભાડૂતોિી જરૂટરયાતોિ ે

સિંતોષવા માટ ેતેિુિં ધ્યાિ કેનન્િત કરશે.   

 

અમે આ ફરેફારિ ે સરળ અિ ે ધીમે ધીમે કરવાિુિં આયોજિ કરવા માિંગીએ છીએ; આગામી 

તબક્કો 1લી જૂિિાિં ટિવસ ેછે. તાત્કાનલક તો કિંઈ ખાસ ફરેફાર િહીં થાય, તમે જે રીતે તમે ભાડુિં 

ભરો છો, એમાિં ર્પણ િહીં.    

 

શુિં મારી ઈમારતમાિં કોઈ ફરેફારો કરવામાિં આવશ?ે 

જે કમસચારી-વગસ તમારી ઈમારતમાિં કામ કરશે તે સમાિ વ્યનક્તઓ રહેશે. 1લી જૂિથી તેઓ 

ટૉરૉન્ટો નસનિયસસ હાઉઝ િંગ કૉર્પોરેશિ માટ ેકામ કરશે. તેઓ ત્યાિં તમારી રોજબરોજિી ભાડૂત-

હકિી જરૂટરયાતોિે સિંતોષવા માટે રહેશે, અિે કોઈ માનહતી માટે અથવા તો ભાડૂત-હક બાબત 

જો તમારે સહાયતાિી જરૂર હશ ે તો તેઓ તમારા િથમ સમન્વયકતાસ તરીક ે માનહતી આર્પશે 

અથવા મિિ કરશે. સમય જતાિં, સિંકનલત સેવા આિશસ વડ ે િવી-િવી સવેાઓ અિ ેિાણાકીય 

સહાયો ઉમેરવામાિં આવશે. 

 

ટૉરૉન્ટો કમ્યૂનિટટ હાઉઝ િંગ હજૂ ર્પણ ઈમારતિી માનલકી ધરાવશે, અિ ેજો કોઈ મહત્ત્વર્પૂણસ 

ઈમારતમાિં સમારકામો અથવા ફેરફારો કરાવવાિી જરૂર હશે, તો તેિી ર્પણ કાળજી લેશે.    

 

હુિં મારિં ભાડુિં કવેી રીત ેભરી શકુિં?  

ફેરફારિા આગામી તબક્કા િરનમયાિ તમે તમારિં ભાડુિં ટૉરૉન્ટો કમ્યનૂિટટ હાઉઝ િંગિ ેચૂકવવાિુિં 

ચાલુ રાખશો. તમે જે રીતે તમારિં ભાડુિં ભરતા હશો તે અત્યારે સરખુિં જ રહેશે અિે ભાડુિં હજી 

ર્પણ િત્યેક િથમ માસિાિં િથમ ટિવસે ચૂકવવાર્પાત્ર રહેશે. જ્યારે તેમાિં ફેરફાર કરવાિો સમય 

આવશે ત્યાર ેઅમે તમિે અગાઉથી જ જાણ કરીશુિં.      



 
 
 
 
 
 
 

 

 

હુિં ખાધાખોરાકી અિ ેજીવિ નિવાસહ માટિેી આર્થસક સહાય માટ ેકવેી રીત ેર્પછૂી શકુિં? 

ર્પહેલી જૂિથી, વટરષ્ઠો માટે ખાધાખોરાકી અથવા માનહતીિે સિંતોષવા માટે – ભાડૂત સહાય કેન્િ 

– િામિી એક િવી હેલ્ર્પલાઈિ ઊભી કરવામાિં આવશે. તે િનતટિિ 24 કલાક અિે સપ્તાહિાિં 

સાતેય ટિવસો માટ ેઉર્પલબ્ધ બિાવવામાિં આવશે.       

 

મિ ેવધ ુમાનહતી ક્યાિંથી મળી શક?ે 

ટૉરૉન્ટો કમ્યૂનિટટ હાઉઝ િંગ અિે ટૉરૉન્ટો નસનિયસસ હાઉઝ િંગ કૉર્પોરેશિ બન્િે સાથ ેમળીિે આ 

ફેરફારિે સરળ અિ ેધીમે ધીમે બિાવવા માટ ેકામ કરી રહ્ા છે. ર્પહલેી જૂિ ર્પહેલાિં જ, તમારી 

ઈમારતોમાિં સમાચારર્પત્રો અિે જાહરેાત-ર્પત્રોમાિં તમે આ ફરેફાર નવશે વધ ુ છેલ્લામાિં છેલ્લી 

માનહતીઓ િાપ્ત કરવાિુિં ચાલ ુરાખશો, અથવા તો તમે તમારા સ્ટ્થાનિક કમસચારી-વગસિ ેર્પણ આ 

અિંગે ર્પૂછીિે મેળવી શકો છો.      

 

િશ્િો? 

જો તમાર ે ફેરફાર નવશે કોઈ િશ્િો હોય, જેમાિં તમારિં ભાડુિં ચૂકવવાિાિં િશ્િિો ર્પણ સમાવેશ 

થાય છે, તો તમે સ્ટ્થાનિક કમસચારી-વગસ સાથે વાત કરી શકો છો અથવા 416-981-5500 ર્પર 

ગ્રાહક સિંભાળ કેન્િિ ેકૉલ કરી શકો છો.   



 ટૉરૉન્ટો સિસિયિસ  

હાઉઝ િંગ કૉર્પોરશેિ 
ર્પરરવર્સિ બાબર્ે 

છેલ્લામાિં છેલ્લી માસહર્ી  

ટૉરૉન્ટો સિસિયિસ હાઉઝ િંગ કૉર્પોરેશિ એટલા માટે ઊભયિં કરવામાિં આવયયિં છે ક ે જેથી 
કરીિે ર્ ેએવા વરરષ્ઠોિી સવસશષ્ટ જરૂરરયાર્ોિે િિંર્ોષી શકે કે જેઓ હાલમાિં ટૉરૉન્ટો 
કમ્યૂસિરટ હાઉઝ િંગિાિં વરરષ્ઠ આવાિિિાિં ઘરમાિં વિવાટ કરી રહ્યા છે. િવયિં સિગમ 
વરરષ્ઠોિે િયરસિર્, ઘરિી િરેરાશ આવક કરર્ાિં જેિી આવક ઓછી હોય ર્ેવા િમાજિાિં 
વગસ માટેિયિં આવાિિ ર્પૂરિં ર્પાડશે કે જેમાિં વરરષ્ઠોિે જેિી જરૂરરયાર્ છે ર્ેવા સ્વાસ્્યમાિં 
પ્રવેશ-હક અર્પાવવામાિં અિે િમયદાયમાિં િહાયભૂર્ બિવામાિં મદદરૂર્પ બિશે.        

1લી જૂિ, 2022િાિં બયધવારિા રદવિ ેર્મારી ઈમારર્ િવા ટૉરૉન્ટો સિસિયિસ 
હાઉઝ િંગ કૉર્પોરશેિિો સહસ્િો બિશ.ે અમે આ ફેરફારિ ેિરળ અિે ધીમે ધીમ ે
કરવાિયિં આયોજિ કરવા માિંગીએ છીએ.   

1લી જૂિિાિં રદવિ ેશયિં-શયિં બદલાવવાિયિં છે?  

ઈમારર્િી કામગીરી: ટૉરૉન્ટો સિસિયિસ હાઉઝ િંગ કૉર્પોરશેિ ઈમારર્િયિં 
િિંચાલિ કરશે, િેવાઓ આર્પશે અિે તયાિં ભાડૂર્ોિે િહાયભૂર્ બિવા 
માટે ઉર્પસસ્થર્ રહેશે. 

હેલ્ર્પલાઈિ: ભાડૂર્ો ખાધાખોરાકી અથવા માસહર્ી અિંગેિી સવિિંર્ી 
કરવા કાજે િવી િમર્ર્પસર્ હેલ્ર્પલાઈિ ર્પર કૉલ કરી શકે છે. આ 
હેલ્ર્પલાઈિ ર્મિે ભાડૂર્ િહાય કેન્રમાિં જોડે છે. ર્ે પ્રસર્રદિ 24 કલાક 
અિે િપ્ર્ાહિાિં િાર્ેય રદવિો માટે ઉર્પલબ્ધ બિાવવામાિં આવશે.      

જો ર્મારે આ ચોર્પસિયાિંિી વૈકસલ્ર્પક ભાષામાિં કે ફૉમેટમાિં જરૂર ર્પડે, ર્ો ર્મે ગ્રાહક 

િિંભાળ કેન્રિો 416-981-5500 ર્પર િિંર્પકસ કરી શકો છો.   

 

      

  
  

 

  
  

 



1લી જૂિિા રદવિ ેશયિં-શયિં િથી બદલાવવાિયિં? 
 

ભાડયિં ચકૂવવયિં: ર્પરરવર્સિિાિં આગામી ર્બક્કા દરસમયાિ ર્મે ર્મારિં 
ભાડયિં ટૉરૉન્ટો કમ્યૂસિરટ હાઉઝ િંગિે ચૂકવવાિયિં ચાલય રાખશો. ર્મે જે 
રીર્ે ર્મારિં ભાડયિં ભરર્ા હશો ર્ે અતયાર ેિરખયિં જ રહેશે. ભાડયિં હજી 
ર્પણ પ્રતયેક માિિાિં પ્રથમ રદવિે ચૂકવવાર્પાત્ર રહેશે. 

ર્મારો ર્પટા-કરાર: ર્મારો ર્પટા-કરાર િવા સિગમિે હસ્ર્ાિંર્રણ કરવામાિં 
આવશે. ર્મારે િવા કરારમાિં િહીસિક્કા કરાવવા િહીં ર્પડે.  

કમસચારી-વગસ: જે કમસચારી-વગસ ર્મારી ઈમારર્માિં કામ કરશ ે ર્ે િમાિ 
વયસક્ર્ઓ રહશેે. ર્ેઓ તયાિં ર્મારી અિે ર્મારા ર્પાડોશીઓિી 
રોજબરોજિી જરૂરરયાર્ોિે િિંર્ોષવા માટે રહેશે. કોઈ માસહર્ી માટ ે
અથવા ર્ો ભાડૂર્-હક િિંદભે િહાયભૂર્ બિવા માટે ર્ેઓ ર્મારા પ્રથમ 
િમન્વયકર્ાસ ર્રીકે ર્પણ રહેશે.  

આવાિો: જો ર્મારે ર્મારા ઘરમાિં વધય િારી રીર્ે હરવાફરવા જેવી પ્રવસૃિ 
કરવાિી જરૂર હોય, ર્ો ર્મ ે હજય  ર્પણ િયલભર્ા કાયસક્રમ અન્વયે ઘરમાિં 
ફેરફારો કરાવવા માટિેી સવિિંર્ી કરી શકો છો. અતયાર ેજે ફેરફારો કરવાિાિં 
ચાલય છે ર્ેિે ર્પણ ર્પણૂસ કરવામાિં આવશે. જો ર્મારે મદદિી જરૂર હોય, ર્ો 
ભાષાિંર્ર અિે દયભાસષયાકામિી િેવાઓ ર્પણ ઉર્પલબ્ધ બિાવવામાિં 
આવશે.      

િમયદાય િયરિા એકમ: િમયદાય િયરિા એકમ ર્મારા િમયદાયમાિં કામ 
કરવાિયિં ચાલય રાખશે. ર્મે ર્ેિો િિંર્પકસ 416-921-2323 ર્પર કરી શકો 
છો.    

ઈમારર્માિં િમારકામો: ટૉરૉન્ટો કમ્યૂસિરટ હાઉઝ િંગ હજૂ ર્પણ ઈમારર્િી 

માસલકી ધરાવશે, અિે જો કોઈ મહત્ત્વર્પણૂસ ઈમારર્માિં િમારકામો અથવા 

ફેરફારો કરાવવાિી જરૂર હશે, ર્ો ર્ેિી ર્પણ કાળજી લેશે. 

વધય માસહર્ી માટ ે
416-981-5500 

info@torontoseniorshousing.ca 

torontoseniorshousing.ca 
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ટૉરૉન્ટો કમ્યૂનિટટ 
હાઉઝ િંગ કૉર્પોરેશિ 
931 યૉિ સ્ટ્રીટ  
ટૉરૉન્ટો, ઑન્ટૅટરયો M4W 2H2  
 
T: 416-981-5500 
E: help@torontohousing.ca 
www.torontohousing.ca 
 
 

 

 
 

સચૂિા:  
ભાડતૂ-હક નિશિેી માનહતી વ્યનતતગતરૂર્પ ેતમારા િિા મકાિમાનિકિ ેજણાિિામાિં આિશ ે

 

ટૉરૉન્ટો કમ્યનૂિટટ હાઉઝ િંગ તમારી અિંગત માનહતી નિશ ેશા માટ ેવ્યનતતગતરૂર્પ ેજાણ કર ેછે? 

1િી જૂિ, 2022િાિં ટિિસે તમારા ભાડૂત-હક માટિેી વ્યિસ્ટ્થા કરિા એક િિા મકાિમાનિક આિશે –  

ટૉરૉન્ટો નસનિયસસ હાઉઝ િંગ કૉર્પોરેશિ (“ટૉરૉન્ટો નસનિયસસ હાઉઝ િંગ”).  
 

એક બાજુથી જ્યાર ેટૉરૉન્ટો નસનિયસસ હાઉઝ િંગ તમારા િિા મકાિમાનિક બિશે, ત્યારે બીજી તરફ ટૉરૉન્ટો 

કમ્યૂનિટટ હાઉઝ િંગ ર્પોતાિી ઈમારતોિી માનિકી ધરાિિાિુિં ચાિુ રાખશે.   

 

બન્િે ટૉરૉન્ટો કમ્યૂનિટટ હાઉઝ િંગ (તમારા પ્રિતસમાિ મકાિમાનિક) તેમજ ટૉરૉન્ટો નસનિયસસ હાઉઝ િંગ 

(તમારા િિા મકાિમાનિક) તમારા માટે આ ર્પટરિતસિિે જેટિુિં શતય બિી શકે તેટિુિં સરળ અિ ેખામીરનહત 

બિાિિા ઈચ્છે છે.     

 

અમારી સાથેિાિં તમારા ભાડૂત-હક િરનમયાિ, ટૉરૉન્ટો કમ્યૂનિટટ હાઉઝ િંગ ેહાઉઝ િંગ સર્િસનસ  ઍતટ, 2011 

અન્િયે એક સ્ટ્થાનિક હાઉઝ િંગ કૉર્પોરેશિ તરીક ેઅમારા નિિેશિ ેર્પટરર્પૂણસ કરિા માટે, રેનસડેનન્શઅિ ટેિનન્સ  

ઍતટ, 2006 અન્િયે એક મકાિમાનિક તરીકે અમારી જિાબિારીઓ ઊઠાિિા માટે, અિ/ેઅથિા ઘરિી 

સરેરાશ આિક કરતાિં જેિી આિક ઓછી હોય તેિા સમાજિાિં િગસ માટેિાિં આિાસિ કાયસક્રમ અિુસાર ર્પરિડી 

શક ેતેિા ભાડાિાિં મકાિોિ ેર્પૂરા કરિા માટે, તમારા નિશેિી અિંગત માનહતીિ ેએકનિત કરી છે.           

 

આ અિંગત માનહતીિ ે મ્યુનિનસર્પિ ફ્રીડમ ઑફ ઈન્ફૉમેશિ ઍન્ડ પ્રોટતેશિ ઑફ પ્રાઈિસી ઍતટ 

(“MFIPPA”) અિસુાર એકનિત કરિામાિં આિી છે, ઉર્પયોગમાિં િિેામાિં આિી છે અિ ેછતી કરિામાિં આિી 

છે. 

 

ટૉરૉન્ટો નસનિયસસ હાઉઝ િંગિે, તમારા િિા મકાિમાનિક તરીક,ે હિ ેતેિાિં નિિશેિે ર્પટરર્પૂણસ કરિા માટ ેતેમજ 

તમિે શતય તેટિી શે્રષ્ઠ સેિા ર્પૂરી ર્પાડિા માટે આ માનહતીિી જરૂર ર્પડશ.ે    
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ર્પટરણામ સ્ટ્િરૂર્પ,ે ટૉરૉન્ટો કમ્યૂનિટટ હાઉઝ િંગ તમારી ર્પાસેથી જે માનહતી એકનિત કરશે તે ટૉરૉન્ટો નસનિયસસ 

હાઉઝ િંગિ ેજાણ કરશે જે ટૉરૉન્ટો નસનિયસસ હાઉઝ િંગ માટ ેતેિી જિાબિારીઓ ઊઠાિિા માટે, તેિાિં નિિેશિે 

ર્પટરર્પૂણસ કરિા માટ,ે તેમજ એ બાબતિી ખાતરી રાખિામાિં સહાયભૂત બિિા માટે કે સેિા િરનમયાિ આિતા 

કોઈ ર્પણ અિરોધોિ ેશતય તેટિા સીનમત કરિામાિં આિે તે માટ ેઅત્યિંત જરૂરી છે.         

 

ટૉરૉન્ટો નસનિયસસ હાઉઝ િંગિ ેવ્યનતતગતરૂર્પ ેઅમ ેશુિં-શુિં શરૅ રહ્ાિં છીએ?  

જ્યાર ેતમે આિાસિ માટે અરજી કરી ત્યારે અિ ેતમારા સમગ્ર ભાડૂત-હક િરનમયાિ અમે જે અિંગત માનહતી 

એકનિત કરી હતી તે અિંગે અમે વ્યનતતગતરૂર્પ ેજાણ કરીશુિં, જેમાિં આિો સમાિેશ થતો હોિા છતાિં તેટિા ર્પરૂતી 

મયાસટિત િથીીઃ   

• સિંખ્યા, ઓળખ, િય, િૈિાનહક અથિા કૌટુિંનબક િરજ્જો અિે તમારા ઘરમાિં નિિાસ કરતા િોકોિો 

કૅિેડાિાિં સિંિભે િરજ્જો  

• તમારા ઘરમાિં જે િોકો નિિાસ કરતા હોય તેિી આિક અિંગેિી માનહતી, સિંર્પનિ અિંગેિી માનહતી, 

ભૂતકાળમાિં ચૂકિેિ ભાડાિી નિગતો તેમજ અન્ય આર્થસક માનહતી    

• ભાડૂત-હકિે િગતી સમસ્ટ્યાઓિો ઉકેિ િાિિા માટ ે વ્યિસ્ટ્થા કરિા માટ ે તબીબી માનહતી તેમજ 

અન્ય જરૂરી માનહતી જેમાિં આિો સમાિેશ થતો હોિા છતાિં તેટિા ર્પૂરતી મયાસટિત િથી, 

આર્પાતકાિીિ ર્પટરનસ્ટ્થનતિાિં સિંજોગોમાિં જો કોઈ વ્યનતતિે તમારી ઈમારતમાિંથી બહાર િીકળિામાિં 

મિિિી જરૂર ર્પડ ેતો  

• તમે અથિા તમારા ઘરિાિં સભ્યોએ જે માણસોિાિં િામો અિે સિંર્પકસ માનહતીિે આર્પાતકાિીિ 

ર્પટરનસ્ટ્થનતિા સિંજોગોમાિં સૂનચબદ્ધ કરી છે તે   

• તમારા ભાડાિાિં મકાિિી નસ્ટ્થનત નિશેિી માનહતી, જેમાિં તમારા ઘરમાિં રહેિા ર્પાિતુ પ્રાણીઓ નિશેિી 

માનહતી અિે ઘરિાિં ફોટાઓ અિે તર્પાસણી િરનમયાિ તેિી નિગતોિો સમાિેશ થઈ શકે છે   

• કેટિા પ્રમાણમાિં િીજળી, ગૅસ, ર્પાણી અથિા અન્ય સેિાઓિો ઉર્પયોગ તમારા ભાડાિાિં ઘરમાિં થઈ 

રહ્ો છે તે અિંગેિી આિંકડાકીય નિગતો ઉર્પરાિંત આ સેિાઓ િિેા માટ ેતમે જે ખાતાિંિો ઉર્પયોગ કરો 

છો તે સટક્રય છે ક ેકેમ તેિી નિગતો    

• તમારા ભાડૂત-હક સાથે સિંબિંનધત સિંજોગો સાથેિાિં સિંબિંધમાિં તમે, તમારા ઘરિાિં સભ્યો અિ/ેઅથિા 

તમારા ઘરમાિં રહેતા મહેમાિોએ અન્ય ભાડૂતો સાથ,ે ટૉરૉન્ટો કમ્યૂનિટટ હાઉઝ િંગિાિં કમસચારી-િગસ 

અિે/અથિા અન્ય વ્યનતતઓ સાથ ે જે સિંર્પકસ અિ ે ર્પારસ્ટ્ર્પટરક વ્યિહાર જાળવ્યો હોય તે અિંગેિી 

માનહતી     
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• તિોઝ્ડ સર્કસટ ટેનિનિ િ (CCTV) કૅમેરા અિે બહારિી વ્યનતતઓ ઉર્પર િેખરેખ રાખિા માટ ે

ટૉરૉન્ટો કમ્યૂનિટટ હાઉઝ િંગિી નમિકતમાિં જે વ્યનતતઓ અિે બિાિો  ડર્પિામાિં આવ્યા હોય તેિી 

તસિીરો  

• તમારી સાથે સિંબિંનધત, તમારી સાથે જે િોકો રહે છે તેિી સાથે સિંબિંનધત અથિા તો તમારા ભાડાિાિં 

ઘર સાથે સિંબિંનધત અમારી માનિકીિી જમીિમાિં તમારી નિરુદ્ધ જો કોઈ ર્પોિીસ ફટરયાિ થઈ હોય 

તો   

• મકાિમાનિક અિ ે ભાડૂત બોડસ સમક્ષ કાિૂિી કાયસિાહી સાથ ે સિંબિંનધત િોટટસો, ર્પારસ્ટ્ર્પટરક 

આિાિપ્રિાિો, િાિનિિાિો અથિા અન્ય નિનખત પ્રમાણો    

• તમારા ભાડાિાિં ખાતામાિં ચૂકિિા માટેિી બાકી રકમ અથિા અન્ય કોઈ િાણિં ચકૂિિાિુિં હોય તો  

 

ટૉરૉન્ટો કમ્યૂનિટટ હાઉઝ િંગ એિા અગાઉિાિં ભાડૂતોિુિં સરિામુિં, સિંર્પકસ માનહતી અિે આર્થસક માનહતી નિશે 

ર્પણ જાણ કરી શકે છે જેમણે તેમિાિં અગાઉિાિં ભાડૂત-હક સાથ ેસિંબિંનધત ટૉરૉન્ટો કમ્યૂનિટટ હાઉઝ િંગિે િાણાિં 

ચૂકિિાિાિં બાકી છે.  

 

આ માનહતીિ ેકિેી રીત ેએકનિત કરિામાિં આિી હતી?  

ટૉરૉન્ટો કમ્યૂનિટટ હાઉઝ િંગ ેઆમાિંિી કેટિીક અિંગત માનહતી સીધી તમારી ર્પાસેથી જ એકનિત કરી હતી, 

જેમ ક,ે તમારા ભાડા અરજીિા ર્પિક ર્પર હતી તે, તમારી િાર્ષસક આિક ર્પિક ર્પર હતી તે તેમજ RGI 

નિરીક્ષણ ર્પિકમાિંથી, ઉર્પરાિંત તમારા ઘર ે જે ફટરયાિો કરી હતી તેિાિં દ્િારા, ઉર્પરાિંત અન્ય કેટિાક નિનખત 

પ્રમાણોમાિંથી જેિે તમે કાિં તો ર્પૂણસ કયાસ હોય અિ/ેઅથિા અમિે ર્પરૂા ર્પાડ્યા હોય.       

 

અમે અન્ય માનહતીિ ેઆડકતરી રીત ેએકનિત કરી હતી, જેમ કે, િોંધો રાખીિ,ે ફોટા અિ ેટડનજટિ ઈમેનજ  

મેળિીિે. અમુક ટકસ્ટ્સાઓમાિં, અન્ય વ્યનતતઓ/સિંસ્ટ્થાઓ તરફથી અમિે અિંગત માનહતી ર્પૂરી ર્પાડિામાિં આિી 

હતી, જેમાિં આિો સમાિશે થતો હોિા છતાિં તેટિા ર્પૂરતી મયાસટિત િથી: આિાસિમાિં પ્રિેશ-હક મેળિિા 

માટેિુિં અરજી ર્પિક; ભાડા અિે શાખ નિશે જાણ કરતી એજન્સીઓ; ઑન્ટૅટરયો િક્ સસ; ઑન્ટૅટરયો 

ટડસેનબનિટી સર્પોટસ પ્રોગ્રામ; અન્ય આિાસિ પ્રિાતાઓ અિે મકાિમાનિકો; સમિાયી અિ ેપ્રાિંતીય સરકારિાિં 

મિંિાિયો અિ ેએજન્સીઓ; િીજળી, ગૅસ, ર્પાણી અથિા મળર્પાણી નિકાિ વ્યિસ્ટ્થાિાિં પ્રિાતાઓ; િોકરીએ 

રાખિારાઓ; િાણાકીય સિંસ્ટ્થાઓ; ર્પોિીસ, અનનિ અિ ે આર્પાતકાિીિ સિેાઓ; એિી વ્યનતતઓ અિે 

સિંસ્ટ્થાઓ  જેણ ેઅમિે ફટરયાિો કરિેી છે.      
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ટૉરૉન્ટો નસનિયસસ હાઉઝ િંગ કિેી રીત ેમાનહતીિ ેછતી કરી શક ેછે અિ/ેઅથિા તિેો ઉર્પયોગ કરી શક ેછે?   

જ્યારે ટૉરૉન્ટો નસનિયસસ હાઉઝ િંગ માટ ે તેિી જિાબિારીઓિ ેર્પટરર્પૂણસ કરિાિી અિે/અથિા તેિાિં નિિશેિે 

અમિી બિાિિાિી બાબત અનિિાયસ હોય, ત્યારે આ માનહતીિો ઉર્પયોગ અિ/ેઅથિા છતી કરી શકે છે, જેમાિં 

આિો ર્પણ સમાિેશ થાય છે:   

• એ િતકી કરિાિુિં કે શુિં તમારુિં ઘર ભાડામાિં આર્થસક સહયોગ પ્રાપ્ત કરિા માટે ર્પાિ બિ ેછે કે કેમ, ભાડુિં 

િતકી કરિુિં તેમજ ભાડામાિં આર્થસક સહયોગ આર્પિા બાબત િહીિટ કરિો  

• ઘરિી સરેરાશ આિક કરતાિં જેિી આિક ઓછી હોય તેિા સમાજિાિં િગસ માટેિાિં આિાસિ કાયસક્રમિી 

જરૂટરયાતોિો િહીિટ કરિો 

• એ બાબતિી ખાતરી કરિા કે તમારુિં ઘર ર્પટા-કરારિાિં નિયમોિુિં ર્પાિિ કર ે છે તેમજ તમામ િાગ ુ

ર્પડતી ટૉરૉન્ટો નસનિયસસિી આિાસિ િીનતઓ અિ ેપ્રટક્રયાઓિુિં ર્પાિિ કરે છે   

• ભાડૂત-હકિી સમસ્ટ્યાઓિે આિંતટરક રીતે તેમજ અન્ય એજન્સીઓિાિં સહયોગ િડ,ે તેમજ 

સનમનતઓ, ન્યાયર્પિંચો અિ ેઅિાિતો સમક્ષ વ્યિસ્ટ્થા કરિી   

• ભાડૂતિી ફટરયાિોિો ઉકેિ િાિિો અિે પ્રાપ્ત થયેિ ર્પછૂર્પરછો/પ્રશ્િોિાિં જિાબ આર્પિા    

• તમે તમારુિં ભાડુિં સમયસર ચૂકિો તેમજ તમારા ર્પાછિા િિેાિંિો ઉકેિ િાિો એ બાબત તમિે મિિ 

કરિી (જેમાિં તમિે એિા કાયસક્રમો સાથ ેજોડિાિો સમાિેશ થાય છે જે તમિે તમારા ભાડાિી ચૂકિણી 

તેમજ તમારા ભાડાિાિં એકમમાિં િીજળી, ગૅસ, ર્પાણી અથિા નિકાિ વ્યિસ્ટ્થા બાબત સહાયરૂર્પ 

બિતા હોય)  

• તમિે અિે/અથિા તમારા ઘરિાિં સભ્યોિે સેિાઓ સાથે જોડિા તેમજ તમારા ભાડૂત-હકિ ે

જાળિિામાિં મિિ કરિા માટ ેિાણાકીય સહાય ર્પૂરી ર્પાડિામાિં સહાયભૂત બિિુિં  

• ભાડૂતોિી િધ ુસારી સેિા કરિા માટ ેમોજણીઓ, સિંશોધિ અિે અન્ય સહભાગ િેિાિી પ્રિનૃિઓિુિં 

સિંચાિિ કરિુિં   

• તમામ ભાડૂતો માટે તેમજ એિા કોઈ વ્યનતત માટે જેિે ટૉરૉન્ટો નસનિયસસ હાઉઝ િંગ દ્િારા સિંચાિિ 

કરિામાિં આિતી અિ ે ટૉરૉન્ટો કમ્યૂનિટટ હાઉઝ િંગ દ્િારા માનિકી ધરાિિામાિં આિતી નમિકતમાિં 

પ્રિેશ-હકિી જરૂર ર્પડ ે તેિે માટે સ્ટ્િસ્ટ્થ અિે સુરનક્ષત િસિાટ કરિાિી ર્પટરનસ્ટ્થનતઓિ ેજાળિિી 

તેમજ એિા તમામ ભાડૂતો અિ ેઅન્યોિાિં સ્ટ્િાસ્ટ્્ય અિ ેસિામતી માટ ે કોઈ કોઈ િુકસાિ થિાિાિં 

જોખમમાિં ઘટાડો કરિો અિે/અથિા િૂર કરિો જેિ ેઆિી નમિકતમાિં પ્રિેશ-હક મેળિિાિીિી જરૂર 

ર્પડે      

• િોકોિા સ્ટ્િાસ્ટ્્ય અિ ેસિામતીિો સમાિેશ કરતા બિાિો, સગિડો, નમિકતો અિે િીમાિા િાિાઓ 

સાથ ેસિંકળાયિેી ઘટિાઓ અિંગે તર્પાસ કરિી    
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• ટૉરૉન્ટો નસનિયસસ હાઉઝ િંગ દ્િારા સિંચાિિ કરિામાિં આિતી નમિકતો ર્પર જાહરે સિામતીિ ે

િધારિી તેમજ ગુિાિા બિાિોિે ઘટાડિા    

• એિા બિાિો જે ર્પોિીસિી તર્પાસ હઠેળ હોય તેમાિં કાયિાિો અમિ કરિારી એજન્સીઓિે ર્પરુાિો 

ર્પૂરો ર્પાડિો    

• ટૉરૉન્ટો નસનિયસસ હાઉઝ િંગ અિે ટૉરૉન્ટો કમ્યૂનિટટ હાઉઝ િંગિાિં કાિૂિી અનધકારોિુિં જરૂટરયાત 

મુજબ રક્ષણ કરિા માટ ેર્પરુાિો ર્પૂરો ર્પાડિો   

• તેિાિં આિેશો અિ ે જિાબિારીઓિુિં ર્પાિિ કરિુિં, તેમજ કાિૂિ દ્િારા જરૂરી જો કોઈ અન્ય 

પ્રિૃનિઓિુિં ર્પરિાિગી આપ્યા મુજબ સિંચાિિ કરિુિં 

  

ટૉરૉન્ટો નસનિયસસ હાઉઝ િંગ દ્િારા તેિી રેકૉડ્ સસ જાળિિાિી િીનત અિસુાર અિંગત માનહતીિે જાળિી 

રાખિામાિં આિશે.    

• ટૉરૉન્ટો કમ્યૂનિટટ હાઉઝ િંગ દ્િારા અિંગત માનહતીિુિં એકનિકરણ, ઉર્પયોગ અિ ે પ્રગટીકરણ સાથે 

સિંબિંનધત પ્રશ્િો અિ ે ઝચિંતાઓ માટ ે કૃર્પા કરીિ ે રેકૉડ્ સસ અિ ે માનહતી વ્યિસ્ટ્થાર્પક Nicole 

Schoonderbeekિો 931 યૉિ સ્ટ્રીટ, છઠ્ઠો માળ, ટૉરૉન્ટો, ON, M4W2H2, 416-945-

0465, privacy@torontohousing.ca ખાતે સિંર્પકસ કરો.  

• ટૉરૉન્ટો નસનિયસસ હાઉઝ િંગ દ્િારા અિંગત માનહતીિુિં એકનિકરણ, ઉર્પયોગ અિ ે પ્રગટીકરણ સાથ ે

સિંબિંનધત પ્રશ્િો અિે ઝચિંતાઓ માટે કૃર્પા કરીિ ેRajni Vaidyarajિો 423 યૉિ સ્ટ્રીટ, બીજો 

માળ, ટૉરૉન્ટો, ON, M5B 1T2, 416-729-5000, 

Rajni.Vaidyaraj@torontoseniorshousing.ca ખાતે સિંર્પકસ કરો. 
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