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The attached document is important. It has information about your 

building’s transition to the new Toronto Seniors Housing Corporation 

on Wednesday, June 1, including an update about paying your rent. If 

you do not understand the document, please have someone translate it 

for you immediately.  

所附的文件很重要。它含有關於您的大樓在6月1日星期三過渡到新

的多倫多老年住房公司的資訊，包括關於您支付租金的最新情況。

如果您不理解此文件，請立即請人為您翻譯。 

است. این سند، دارای اطالعاتی درباره انتقال ساختمان شما به سازمان  مهمسند پیوست، 

ژوئن است، از جمله یک به روز رسانی درباره  ۱جدید مسکن سالمندان تورنتو در روز

پرداخت مبلغ اجاره شما. اگر محتویات سند را نمی فهمید، لطفاً فورا از یک نفر بخواهید آن 

  را برای شما ترجمه کند.

Le document ci-joint est important. Il contient des 

renseignements sur le transfert de votre édifice à la nouvelle 

société de gestion (la « Toronto Seniors Housing Corporation »), 

qui aura lieu le mercredi 1er juin. Il comprend notamment une 

mise à jour concernant le paiement de votre loyer. Si vous ne 

comprenez pas le document, veuillez demander à quelqu’un de le 

traduire pour vous immédiatement. 

ઍટેચ કરેલ દસ્તાવેજ મહત્ત્વપરૂ્ગ છે. તે બુધવાર, 1 જૂનના રોજ નવા ટૉરોન્ટો સીનનયસગ 

હાઉઝ િંગ કૉપોરેશનમાિં તમારા નબઝ્ડિંગના સિંક્રમર્ નવશેની માનહતી ધરાવે છે, જેમાિં તમારિં 

ભાડુિં ચૂકવવા નવશેના અપડેટનો સમાવેશ થાય છે. જો તમને દસ્તાવેજ સમજાય નહીં, તો 

કૃપા કરીને કોઈને તમારા માટે તાત્કાનલકપર્ે તેનો અનુવાદ કરવા કહો.    
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첨부된 문서는 중요한 것입니다. 6월 1일(수) 여러분 건물이 새로운 

Toronto Seniors Housing Corporation으로 전환되는 것에 관한 안내와 

아울러 집세 납부에 관한 업데이트 정보가 들어 있습니다. 이 

문서를 이해하는 데 어려움이 있을 경우, 즉시 다른 사람에게 

번역해달라고 부탁하십시오. 

Załączony dokument jest ważny. Zawiera on informacje o 

transferze Twojego budynku do nowej korporacji dla seniorów 

(Toronto Seniors Housing Corporation), które nastąpi w środę 

dnia 1 czerwca, w tym także uaktualnienie na temat płacenia 

Twojego czynszu. Jeśli nie rozumiesz tego dokumentu, 

natychmiast poproś kogoś o jego przetłumaczenie. 

O documento em anexo é importante. Ele contém informações 

sobre a transição do seu prédio para a nova Toronto Seniors 

Housing Corporation, que ocorrerá na quarta-feira, dia 1º de 

junho, e também uma atualização sobre o processo de 

pagamento do aluguel. Caso não entenda o documento, peça a 

alguém que o traduza imediatamente. 

Прилагаемый документ имеет важное значение. В нем есть 

информация о переходе вашего здания в ведение новой 

корпорации Toronto Seniors Housing Corporation со среды, 1 июня, 

включая обновленную информацию об оплате аренды. Если вы не 

понимаете документ, немедленно попросите кого-нибудь 

перевести его для вас. 

El documento adjunto es importante, ya que contiene 

información sobre la transición de su edificio a la nueva Toronto 

Seniors Housing Corporation (TSHC) el miércoles 1 de junio, 
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además de una actualización sobre cómo pagar la renta. Si no 

comprende lo que dice el documento, haga que alguien se lo 

traduzca inmediatamente. 

இத்துடன்  இணைத்து அனுப்பப்பட்டு உள்ள ஆவைம் 

முக்கியமானது ஆகும். உங்களுணடய கட்டிடம் புதிதாக உருவாகி 

உள்ள Toronto Seniors Housing Corporation என்ற ர ாரறான்ர ா 

முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியத்தின் கீழ் ஜுன் மாதம் 1ஆம் திகதி 

புதன்கிழணம ரகாண்டுவ ப்படுவது பற்றிய தகவல் இதில் 

அடங்கியுள்ளது. உங்கள் வாடணகணயச் ரசலுத்துவது பற்றிய புதிய 

தகவலும் இதில் உண்டு. இந்த ஆவைத்ணத நீங்கள் விளங்கிக் 

ரகாள்ள முடியவில்ணை என்றால், தயவுரசய்து உடனடியாக 

இதணன ரவரறாருவாின் உதவியுடன் ரமாழிரபயர்த்து அறிந்து 

ரகாள்ளுங்கள்.  

Tài liệu đính kèm quan trọng. Tài liệu có thông tin về sự chuyển tiếp 

của chúng cư quý vị sang Công ty Gia cư Cao niên Toronto (Toronto 

Seniors Housing Corporation) mới vào ngày thứ Tư, 1 tháng Sáu, bao 

gồm tin cập nhật về việc trả tiền thuê nhà của quý vị. Nếu quý vị không 

hiểu tài liệu, xin nhờ người nào dịch tài liệu ngay lập tức cho quý vị.  

 

 

Το συνημμένο έγγραφο είναι σημαντικό. Περιέχει πληροφορίες 

σχετικά με τη μεταβίβαση του κτηρίου σας στη νέα Οικιστική Εταιρεία 

Ηλικιωμένων του Τορόντο την Τετάρτη 1η Ιουνίου, περιλαμβανομένης 

μιας ενημέρωσης σχετικά με την πληρωμή του ενοικίου σας. Εάν δεν 

καταλαβαίνετε το έγγραφο, φροντίστε να σας το μεταφράσουν 

αμέσως. 
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CEO Tom Hunter તરફથી સિંદેશ 

કિંઈ નવુિં શરૂ કરવાનુિં હોય ત્યારે હિંમેશા કિંઈક તાજગી 

આપનારિં અને આનિંદદાયક હોય તેવુિં લાગતુિં હોય છે. 

આજે 1લી જૂન, 2022ના દદવસે, જ્યારે અમે Toronto 

Seniors Housing Corporation (TSHC)માિં કામગીરી 

શરૂ કરી રહ્ાિં છીએ ત્યારે અમે કોઈ ચોક્કસ જગ્યાએ સ્થાયી 

જીવન જીવવાનુિં શરૂ કરવાની દદશામાિં પગલુિં ભરવા જઈ 

રહ્ાિં છીએ. Toronto શહેરમાિં અમારા વદરષ્ઠ ભાડૂતોને જેટલાિં શક્ય બની શકે તેટલાિં શ્રેષ્ઠ 

આવાસનો અપાવવામાિં મદદ કરવા બાબત અમે ચોક્કસપર્ે નનનચચત છીએ. અમારો 

આરિંભ ભાડૂતોને તેની પ્રથમ યોજના પૂરી પાડવા પ્રત્યે નનચચયપૂવગક Toronto શહેરની 

વચનબદ્ધતાને સૂનચત કરે છે કે જ્યાિં વદરષ્ઠોને પ્રનતષ્ઠાપૂવગક અને સુખસગવડમાિં ગોઠવવા 

માટે પ્રસ્થાનપત કરી શકાય.  

અમે અગાઉ કરેલા પ્રચિંડ પ્રયત્નોનાિં આધારે વધુ નવકાસ કરવા માટે, અમે એવુિં માનીએ 

છીએ ક ેઅમારે વદરષ્ઠોને સ્વસ્થ જીવન જીવવા માટે તેઓ આર્થગક સહાય મેળવી શકે એવા 

તમામ માગો પર્ પૂરા પાડવા જ જોઈએ. અમે જાર્ીએ છીએ કે પ્રનતષ્ઠાપૂવગક અને 

સુખસગવડમાિં જીવવા માટેની બાબત આવાસન કરતાિં પર્ નવશેષ છે. તમને સ્વાસ્્ય અને 

સિંભાળ પ્રદાતાઓ સાથે જોડીને, અમે તમારા જીવનની ગુર્વત્તામાિં સુધારો કરવા માટે મદદ 

કરવા ઈચ્છીએ છીએ.  

વદરષ્ઠ ભાડૂતો, કમગચારી-વગગ અને અન્ય નહસ્સેદારો સાથે મળીને હવે આપર્ાિં નનમાગર્ 

કરવાનાિં કામમાિં આગળનુિં પગલુિં ભરવાનુિં શરૂ કરશે. જેમ-જેમ અમે તમારી જરૂદરયાતોને 

સિંતોષવા માટે જહેમત ઉઠાવી રહ્ાિં છીએ, તેમ-તેમ આપર્ે સાથે મળીને એવા સિંગઠનની 

રચના કરીશુિં જે સાવધ, ઉત્તરદાયી અને સિંભાળ લેનારિં હોય. અમે પરસ્પર જ્ઞાન, અનુભવ 
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અને જુસ્સાનો ઉપયોગ કરીને આ કાયગને એકસાથે પૂર્ગ કરીશુિં. આપર્ે બધા પાસે કિંઈને કિંઈ 

યોગદાન આપવા માટે છે.  

 

આપર્ે બધા જાર્ીએ છીએ કે આપર્ાિં ધ્યેય સાધવાનુિં કાયગ જેટલુિં લાગે છે તેટલુિં સરળ 

નથી. આપર્ે જોયુિં એમ, આપર્ી જીવનરૂપી આવાસન પદ્ધનતમાિં નવચવવ્યાપી 

રોગચાળાએ નવક્ષેપકારક નવભાગનુિં નવસ્તૃનતકરર્ કયુું છે. તેમ છતાિં, અમારિં માનવુિં છે કે 

અમારા ભાડૂતો, બોડગ, નસદટ કાઉનન્સલ અને સામુદાનયક ભાગીદારો સાથેનાિં અમારા 

સામુનહક પ્રયત્નો વડે અમે સકારાત્મક ફેરફાર લાવી શકશુિં. આમાિં, આપર્ે બધાિં સાથે જ 

છીએ.   

TSHC એક એવુિં સ્થાન બની રહેશે કે જ્યાિં અમારી સામૂનહક કાયગશનક્ત, ધ્યાન અને નનચચય 

અમારા વદરષ્ઠોનાિં જીવનમાિં બહુ મોટો ફરક લાવી શકશે. એ અમારો ઉદ્દેશ્ય છે. અમે હવે 

અહીંઆ તમારી જરૂદરયાતોને સિંતોષવા, તમારી સાથે કામ કરવા, અને તમારિં સમથગન કરવા 

માટે છીએ.   

આગામી સપ્તાહો અને મનહનાઓમાિં, હુિં અન્ય ટુકડીનાિં સભ્યો સાથે સમુદાયમાિં બહાર 

હોઈશ. અમે તમને મળવા માટે અને અમારા સમુદાયોમાિં તમને અને અન્ય લોકોને શ્રેષ્ઠપર્ે 

કેવી રીતે સમથગન કરી શકીએ તે નવશે વધુ સાિંભળવા માટે ઉત્સુક છીએ.   

આજે, આપર્ે સાથે મળીને એક નવો માગગ શરૂ કરીશુિં. તમારી સાથે આ મહત્ત્વપૂર્ગ કમગ 

કરવા માટે અમે ઉત્સુક છીએ.  

શુભેચ્છા સહ, 

 

Tom Hunter 

Chief Executive Officer  
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મુખ્ય સિંપકો અન ેમાનહતીનુિં પાનુિં 

કૉપોરટેની મખુ્ય કચરેી: 

Toronto Seniors Housing Corporation 

423 Yonge Street, 2nd floor, Toronto, M5B 1T2 

ફોન: 416-945-0800 

ઈમેઈલ: info@torontoseniorshousing.ca  

વેબસાઈટ: torontoseniorshousing.ca 

 

ભાડતૂ સહાય કને્ર 

અમારા વદરષ્ઠોને સમર્પગત હે્પ લાઈન તમને ભાડૂત સહાય કેન્ર નસ્થત જોડી આપે છે. તે 

પ્રનતદદન 24 કલાક અને સપ્તાહનાિં સાતેય દદવસો માટે ઉપલબ્ધ છે.  

ફોન: 416-945-0800 

ઈમેઈલ: support@torontoseniorshousing.ca 

સમદુાય સરુક્ષા એકમ  

ફોન: 416-921-2323 
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Toronto Community Housingનુિં સમુદાય સુરક્ષા એકમ તમારા સમુદાયમાિં કાયગ 

કરવાનુિં ચાલુ રાખશે. તમે ગેરકાયદેસર અથવા ગુનાનહત પ્રવૃનત્ત, પાર્કુંગની સમસ્યાઓ, વધુ 

પડતો ઘોંઘાટ અને આવી વધુ બાબતો માટે તેમને કૉલ કરવાનુિં ચાલુ રાખી શકો છો. 

કમગચારી-વગગ પ્રનતદદન 24 કલાક અને સપ્તાહનાિં સાતેય દદવસો માટે કૉલનાિં જવાબ આપવા 

માટે ઉપલબ્ધ છે. આપાતકાલીન પદરનસ્થનતમાિં હિંમેશા 9-1-1 પર કૉલ કરવો.  

Toronto Seniors Housing Corporation સ્થળનાિં કમગચારી-વગગ: કૃપા કરીને તમારા 

સ્થળ પરનાિં કમગચારી-વગગની સિંપકગ માનહતી લખો. તમારા મકાનમાિં નવગતો બુલેદટન 

બોડ્ ગસમાિં સૂનચબદ્ધ કરવામાિં આવેલ છે. ભાડૂત સહાય કેન્ર પર્ આ માનહતી આપી શકે 

છે.  

મારા સુનપ્રન્ટને્ડને્ટ છે: 

ફોન:            

ઈમેઈલ:            

મારા વદરષ્ઠ સવેાઓનાિં સિંયોજક છે: 

ફોન:            

ઈમેઈલ:            

મારા ભાડતૂ સવેાઓનાિં વહીવટદાર છે: 

ફોન:            

ઈમેઈલ:            

મારી ભાડતૂ સાથ ેનનનચચત સમય ેકિંઈક કરવા ક ેજવા માટનેી વ્યવસ્થા અન ેસવેાઓનાિં 

સુપરવાઈ ર છે: 

ફોન:            

ઈમેઈલ:            
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મારા સમુદાય આવાસનનાિં સપુરવાઈ ર છે: 

ફોન:            

ઈમેઈલ:            

મારા પ્રાદનેશક વ્યવસ્થાપક છે: 

ફોન:            

ઈમેઈલ:            

Toronto Seniors Housing Corporation નસ્થત આર્થગક સહાય અન ેસવેાઓ 

તમારા વદરષ્ઠ સેવાઓનાિં સિંયોજક (SSC) એ એવી પ્રમુખ વ્યનક્ત છે જેનો તમે મકાનમાિં 

ભાડૂતને લગતી તમામ સમસ્યાઓ માટે સિંપકગ કરી શકો છો, જેમાિં તમારિં ભાડુિં અને ભાડૂત 

હક અિંગેના પ્રચનો, આર્થગક સહાય અને સહાય ઉપલબ્ધ કરાવવા અિંગે, તેમજ કેવી રીતે 

TCHC સાથે જોડાઈને સમુદાયમાિં ફાળો પ્રદાન કરવાનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ તમને 

સ્વાસ્્ય બાબત કોઈ ડૉક્ટરને દેખાડવા માટેનુિં સૂચન કરીને તેમજ સમુદાયની એજન્સીઓ 

બાબત સિંદભગ આપવા વડે પર્ મદદરૂપ બની શકે છે. પ્રત્યેક મકાનમાિં એક SSCની નનમણૂક 

કરવામાિં આવી છે. SSCsએ સાપ્તાનહક કાયાગલયનાિં સમયને અને સિંપકગ નવગતોને 

પોતપોતાનાિં મકાન(નો)માિં પ્રદર્શગત કરાવી છે.  

Toronto Seniors Housing Corporationની બહાર આર્થગક સહાય અન ેસવેાઓ 

Office of the Commissioner of Housing Equity (OCHE) 

OCHEનુિં કાયગ એવા ભાડૂતોને મદદ કરવાનુિં છે જેઓએ ભાડુિં ચૂકવ્યુિં ન હોવાથી પોતાનુિં 

મકાન ખાલી કરવુિં પડે એવી નસ્થનતનો સામનો કરવો પડે છે.  

ફોન: 416-632-7999 

ઈમેઈલ: info@oche.ca 

 

Toronto શહેર 

mailto:info@oche.ca
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Toronto શહેર દ્વારા પૂરી પાડવામાિં આવતી સેવાઓ નવશે માનહતી મેળવવા માટે સિંપકગ 

કરો 

ફોન: 311 

ઈમેઈલ: 311@toronto.ca 

 

 

211 Central 

સામાનજક, સ્વાસ્્ય, ખોરાક, આવાસન અને સમુદાયની સહાયની શ્રેર્ી ઉપલબ્ધ કરાવવા 

માટે કોઈ માનહતી અથવા કોઈને સિંદભગ આપવા માટે. 

ફોન: 211 

વેબસાઈટ: 211central.ca 

Toronto શહેરનાિં વદરષ્ઠો માટેની સવેાઓ 

શહેર દ્વારા વદરષ્ઠો માટે જે સેવાઓ પ્રદાન કરવામાિં આવી રહી છે તેની માનહતી માટે સિંપકગ 

કરો. 

ફોન: 416-217-2077 

ઈમેઈલ: seniors@toronto.ca 

Torontoનાિં વદરષ્ઠો માટેની હે્પલાઈન 

જે વદરષ્ઠો સહાય માગી રહ્ા છે તેવી નવશાળ શ્રેર્ીમાિં આર્થગક સહાય અને સેવાઓ પ્રાપ્ત 

કરવાનુિં ઉપલબ્ધ બની શકે એ માટે સિંપકગ કરો. 

ફોન: 416-217-2077 

 

Toronto Crime Stoppers 

mailto:311@toronto.ca
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જો તમારી પાસે કોઈ ગુના નવશેની માનહતી હોય અને તમે પોલીસને જર્ાવવા માગતા 

હોવા છતાિં અનામી રહેવા માગતા હો, તો Crime Stoppersનો સિંપકગ કરો. તમારે તમારિં 

નામ આપવાની જરૂર પડતી નથી. 

ફોન: 416-222-8477 (TIPS) અથવા 1-800-222-8477 

ઈમેઈલ: crime@222tips.com 

 

નવભાગ 1: સામાન્ય પદરવતગન, કાનૂની નામો અન ેકૉપોરટે પ્રદક્રયાઓ 

 

1લી જૂન, 2022નાિં બુધવારે, Toronto Seniors Housing Corporation (TSHC) 

Toronto Community Housing દ્વારા માનલકી ધરાવવામાિં આવતા 83 વદરષ્ઠ-નનર્દગષ્ટ 

મકાનોનુિં મકાનમાનલક બની ગયુિં. TSHC એ શહેર દ્વારા માનલકી ધરાવતુિં કૉપોરેશન છે જેનુિં 

કેન્ર વદરષ્ઠ ભાડૂતોની જરૂદરયાતો પૂર્ગ કરવા તરફ હોય છે. તે વદરષ્ઠોને સલામત, સસ્તુિં 

આવાસન પ્રદાન કરે છે. આમાિં સ્વાસ્્ય અને સમુદાયની આર્થગક સહાયનો સમાવેશ થાય છે 

જેની જરૂર વદરષ્ઠોને પડતી હોય છે. 

1લી જૂન એ પદરવતગનના આગામી તબક્કાને નચનનનત કરે છે. 

 

Toronto Seniors Housing Corporation એ કામગીરી ક્યાર ેશરૂ કરી હતી? 

Toronto Seniors Housing Corporation એ 1લી જૂન, 2022નાિં બુધવારના દદવસે 

પોતાની કામગીરી શરૂ કરી હતી.  

 

નવા કૉપોરશેનનુિં કાનૂની નામ શુિં છે? 

તે છે Toronto Seniors Housing Corporation.  
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મારા મકાનમાનલકનુિં કાનૂની સરનામુિં શુિં છે? 

Toronto Seniors Housing Corporation 
423 Yonge Street, 2nd floor 
Toronto, Ontario 
M5B 1T2 
 

 

જો માર ેસહાય ક ેસવેાની જરૂર હોય તો હુિં કોનો સિંપકગ કરી શકુિં? 

જો તમારે સેવા કરવા માટેની નવનિંતી માટે સહાયની જરૂર હોય તો, ભાડૂત સહાય કેન્રનો 

416-945-0800 પર સિંપકગ કરી શકો છો અથવા 

support@torontoseniorshousing.ca પર ઈમેઈલ કરી શકો છો. તમે તમારા 

સ્થાનનક વદરષ્ઠ સેવાઓનાિં સિંયોજક સાથે પર્ વાત કરી શકો છો, જે તમને તમારે જે યોગ્ય 

આર્થગક સહાય કે સેવાઓની જરૂર છે તે મેળવી આપવા માટે તમારી મદદ કરી શકે. 

 

શુિં કોઈ પ્રદક્રયાઓ બદલાઈ છે? 

1લી જૂન, બુધવારે Toronto Seniors Housing Corporation પદરવતગનનાિં આગામી 

તબક્કે સ્થળાિંતર પામયુિં છે. આ પદરવતગન સરળ અને ધીમે ધીમે થશે. 

1લી જૂનથી લખેતાિં શુિં પદરવતગન થશ:ે 

 મકાનની કામગીરી: ટૉરૉન્ટો નસનનયસગ હાઉઝ િંગ કૉપોરેશન મકાનનુિં સિંચાલન કરશે, 

સેવાઓ આપશે અને ત્યાિં ભાડૂતોને સહાયભૂત બનવા માટે ઉપનસ્થત રહેશે. 

 હે્પ લાઈન: ભાડૂતો ખાધાખોરાકી અથવા માનહતી અિંગેની નવનિંતી કરવા માટે નવી 

સમર્પગત હે્પલાઈન પર કૉલ કરી શકે છે. આ હે્પલાઈન તમને ભાડૂત સહાય 

કેન્રમાિં જોડે છે. તે પ્રનતદદન 24 કલાક અને સપ્તાહનાિં સાતેય દદવસો માટે ઉપલબ્ધ 

બનાવવામાિં આવશે. 

mailto:support@torontoseniorshousing.ca
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શુિં-શુિં સમાન રહેશ:ે 

 ભાડુિં ચકૂવવુિં: પદરવતગનનાિં આગામી તબક્કા દરનમયાન તમે તમારિં ભાડુિં Toronto 

Community Housingને ચૂકવવાનુિં ચાલુ રાખશો. તમે જે રીતે તમારિં ભાડુિં ભરતા 

હશો તે અત્યારે સરખુિં જ રહેશે. ભાડુિં હજી પર્ પ્રત્યેક માસના પ્રથમ દદવસે 

ચૂકવવાપાત્ર રહેશે. જ્યારે તમે તમારિં ભાડુિં કેવી રીતે અને ક્યાિં ચૂકવો છો તેમાિં કોઈ 

ફેરફાર થશે, ત્યારે આવા કોઈ પદરવતગન બાબત Toronto Seniors Housing 

Corporation તમને મનહનાઓ પહેલાિં આગોતરા જાર્ કરશે.  

 તમારો પેટા-કરાર: તમારો પટેા-કરાર નવા કૉપોરેશનને હસ્તાિંતરર્ કરવામાિં આવશે. 

તમારે નવા કરારમાિં સહીનસક્કા કરાવવા નહીં પડે. 

 કમગચારી-વગગ: 1લી જૂન પહેલાિં જે કમગચારી-વગગ તમારા મકાનમાિં કામ કરતો હતો તે 

જ વગગ હવે TSHC કમગચારી-વગગ તરીકે ઓળખાય છે. ઓ ત્યાિં તમારી અને તમારા 

પાડોશીઓની રોજબરોજની જરૂદરયાતોને સિંતોષવા માટે રહેશે. કોઈ માનહતી માટે 

અથવા તો ભાડૂત-હક સિંદભે સહાયભૂત બનવા માટે તેઓ તમારા પ્રથમ સમન્વયકતાગ 

તરીકે પર્ રહેશે. 

 આવાસો: જો તમારે તમારા ઘરમાિં વધુ સારી રીતે હરવાફરવા જેવી પ્રવૃનત્ત કરવાની 

જરૂર હોય, તો તમે હજુ પર્ સુલભતા કાયગક્રમ અન્વયે ઘરમાિં ફેરફારો કરાવવા 

માટેની નવનિંતી કરી શકો છો. અત્યારે જે ફેરફારો કરવાના ચાલુ છે તેને પર્ પૂર્ગ 

કરવામાિં આવશે. જો તમારે મદદની જરૂર હોય, તો ભાષાિંતર અને દુભાનષયાકામની 

સેવાઓને ઉપલબ્ધ બનાવવામાિં આવશે. વધુ માનહતી માટે, તમે તમારા વદરષ્ઠ 

સેવાઓનાિં સિંયોજક સાથે વાત કરો. 

 સમદુાય સરુક્ષા એકમ: સમુદાય સુરક્ષા એકમ તમારા સમુદાયમાિં કામ કરવાનુિં ચાલુ 

રાખશે. તમે તેનો સિંપકગ 416-921-2323 નસ્થત કરી શકો છો. 

 મકાનમાિં મોટાિં મહત્ત્વપરૂ્ગ સમારકામો: Toronto Community Housing 

મકાનની હજૂ પર્ માનલકી ધરાવવાનુિં ચાલુ રાખશે, અને મકાનમાિં જો કોઈ 
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મહત્ત્વપૂર્ગ સમારકામો અથવા ફેરફારો કરાવવાની જરૂર હશે, તો તેની પર્ કાળજી 

લેશે. 

સમય જતાિં, એકીકૃત સેવા મૉડલ દ્વારા તમને નવી સેવાઓ અને આર્થગક સહાયો ઉપલબ્ધ 

કરાવવામાિં આવશે. કોઈ પ્રદક્રયાઓ બદલાય એ પહેલાિં Toronto Seniors Housing 

Corporation ભાડૂતોને સારા એવા પ્રમાર્માિં નોદટસો આપવા માટે પ્રનતબદ્ધ છે. 
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નવભાગ 2: ભાડુિં, પટા-કરારો અન ેઉપયોનગતાઓ 

હુિં મારા ભાડાિંની ચકૂવર્ી કોને કરી શકુિં? 

તમે અત્યાર ેToronto Housing Corporationને તમારિં ભાડુિં ચૂકવવાનુિં ચાલુ રાખશો. 

તમે જે રીતે તમારિં ભાડુિં ભરતા હશો તે અત્યારે સરખુિં જ રહેશે. ભાડુિં માસના પ્રથમ દદવસે 

ચૂકવવાપાત્ર રહેશે. જ્યારે તમે તમારિં ભાડુિં કેવી રીતે અને ક્યાિં ચૂકવો છો તેમાિં કોઈ ફેરફાર 

થશ,ે ત્યારે આવા કોઈ પદરવતગન બાબત Toronto Seniors Housing Corporation 

તમને મનહનાઓ પહેલાિં આગોતરા જાર્ કરશે. 

ભાડૂતો નીચે પૈકીની કોઈ પર્ એક રીતથી ભાડુિં ભરશે: 

 પૂવગ-અનધકૃત ચૂકવર્ી 

 સ્થાનનક બૅન્ક, ક્રેદડટ યુનનઅન, ટ્રસ્ટ અથવા કિંપનીમાિં ચેકથી ચૂકવર્ી કરવી 

 ફોન અથવા ઑનલાઈન બૅઝન્કિંગથી ચૂકવર્ી કરવી 

 તમારી સ્થાનનક ઑદફસમાિં વ્યનક્તગતરૂપે 

મહત્ત્વપરૂ્ગ: જો તમને લાગતુિં હોય કે તમે ભાડાની ચૂકવર્ી કરવામાિંથી ચૂકી જશો અથવા 

મોડુિં થઈ જશે, તો 416-945-0800 પર અમને કૉલ કરો. 

 

શુિં માર ેનવા પેટા-કરાર પર સહી કરવાની જરૂર છે? 

ના, તમારે નવા પેટા-કરાર પર સહી કરવાની જરૂર નથી. તમારો પેટા-કરાર નવા 

કૉપોરેશનમાિં ટ્રાન્સફર થશે અને તમારે નવા પેટા-કરાર પર સહી કરવી પડશે નહીં. જ્યાિં 

સુધી તમે ઘર છોડશો નહીં ત્યાિં સુધી તમારો વતગમાન પેટા-કરાર લાગુ રહેશે. 

 

જ્યારે તમારો વતગમાન પેટા-કરાર નવા કૉપોરેશનમાિં ટ્રાન્સફર થશે, ત્યારે તેમાિં સ્પષ્ટરૂપે 

સમજાવવામાિં આવેલા અનધકારો અને જવાબદારીઓ હજુ પર્ તમને અને તમારા ઘરને 

લાગુ પડશે. આમાિં ભાડૂતોની જવાબદારીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમ કે, ભાડુિં ચૂકવવુિં, 
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મકાનમાનલકને નનરીક્ષર્ કરવા માટેની મિંજૂરી આપવી, તમારા મકાનને સ્વચ્છ રાખવુિં, 

આવકમાિં થતા ફેરફારોની જાર્ કરવી અથવા તમારી સાથે જે રહેતા હોય તેવા લોકોનાિં નામ 

અથવા ઓળખમાિં ફેરફાર થાય તો તે અિંગેની જાર્ કરવી, અને ઘર્ી બાબતો નવશે જાર્ 

કરવાની રહેશે. 

 
 

બાકી દેર્ાિં (ન ચકૂવાયલે ભાડુિં) માટનેી પ્રદક્રયા શુિં છે? 

બધા ભાડૂતો દર મનહનાના પહેલા દદવસે તેમનુિં સિંપૂર્ગ ભાડુિં ચૂકવવા માટે જવાબદાર રહેશે. 

જે ભાડૂતોએ Rent-Geared to Income, એટલે કે નાર્ાકીય સહાયથી આવાસન મેળવ્યુિં 

હશે, તેઓ પર્ આવકમાિં કોઈ ફેરફાર હશે, તો તેનાિં નવશે જર્ાવવા માટે જવાબદાર રહેશે, 

તેમજ તેઓ કેટલી સિંખ્યામાિં ઘરમાિં રહે છે તેની પર્ પુનષ્ટ આપવાની રહેશે, જેથી કરીને 

તેમનાિં ભાડાની યોગ્ય રીતે ગર્તરી કરી શકાય. Toronto Seniors Housing 

Corporation એ બાબતની ખાતરી રાખવા માટે ભાડૂતો સાથે કામ કરવા માટે પ્રનતબદ્ધ 

છે કે તેઓ આ જવાબદારીઓ સિંતોષી શકે અને, જ્યાિં પર્ શક્ય હોય ત્યાિં, પોતાનાિં 

આવાસનો ગુમાવવામાિંથી ભાડૂતોને અટકાવે છે. 

Toronto Seniors Housing Corporation એ વતગમાન TCHC બાકી દેર્ાિંની પ્રદક્રયાને 

અપનાવી છે. પદરર્ામે, આ સમયે જે રીતે બાકી દેર્ાિં માટેની વ્યવસ્થા કરવામાિં આવી છે, 

તેમાિં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. 

 

 

જો મારી પાસ ે1 જૂન પહલેાિં અથવા ટ્રાનન્ શન (સિંક્રાનન્ત) પછી બાકી દેર્ાિં હોય તો શુિં 

થશ?ે 

Toronto Seniors Housing Corporationનો કમગચારી-વગગ પુનઃચૂકવર્ી યોજના 

ઊભી કરવા માટે તમારી સાથે કામ કરશે જેમાિં જ્યાિં સુધી તમારા બાકી દેર્ાિંની ચૂકવર્ી 
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કરવામાિં નહીં આવે ત્યાિં સુધી તમારા નનયનમત માનસક ભાડા ઉપરાિંત તમારે અનતદરક્ત 

ચૂકવર્ી કરવાની રહેશે.  

જો કોઈ પર્ સમયે પદરવતગન થયા પહેલાિં અથવા પછી તમારિં ઘર બાકી દેર્ાિંમાિં હોય, તો 

તમે હજુ પર્ એ જ કમગચારી-વગગ સાથે કામ કરશો.  

 

શુિં Office of the Commissioner of Housing Equity એ ઉપલબ્ધ સવેા છે? 

હા, Office of the Commissioner of Housing Equity (OCHE) એ Toronto 

Seniors Housing Corporationમાિં વસતા ભાડૂતો માટે પ્રાપ્ત સેવા છે. જો તમારે 

મદદની જરૂર હોય, તો 416-632-7999 પર અથવા પર info@oche.ca. તમે OCHE 

નો સીધો જ સિંપકગ સાધી શકો છો. 

 

મકાન ટ્રાન્સફર કરવા માટેની પ્રદક્રયા શુિં છે? 

જો તમે અલગ સ્થાનમાિં રહેવા જેવા નવનવધ કારર્ોસર કોઈ અન્ય મકાનમાિં ટ્રાન્સફર 

થવામાિં રસ ધરાવતા હો (પછી ભલે તે Toronto Seniors Housing Corporationની 

માનલકી હેઠળ હોય કે ફરી Toronto Community Housingમાિં રહેવાનુિં હોય), તો તમારે 

Toronto શહેર નસ્થત Access to Housing વડે (જે અગાઉ Housing Connections 

તરીકે ઓળખાતુિં હતુિં) નવી અરજી આપવાની જરૂર પડશે. 

તમે Toronto Seniors Housing Corporationની માનલકી હેઠળ અગ્રતા ટ્રાન્સફર 

શ્રેર્ી અન્વયે અન્ય મકાનમાિં  ડપી ટ્રાન્સફર માટે પાત્ર હોઈ શકો છો. આ અગ્રતા શ્રેર્ીઓ 

Toronto Community Housingમાિં હતી તેવી સમાન જ રહે છે તેમજ ખૂબ જ નવનશષ્ટ 

પાત્રતાનાિં માપદિંડો ધરાવે છે. જો તમે અગ્રતાનાિં ટ્રાન્સફર નવશે વધુ માનહતી મેળવવા 

માગતા હો, અને જો તમે પાત્ર હો, તો તમારા વદરષ્ઠ સેવાઓનાિં સિંયોજકનો સિંપકગ કરો. 
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શુિં હુિં હજુ પર્ વાર્ષગક મકાનનુિં નનરીક્ષર્ મળેવીશ? 

હા, મકાનનાિં નનરીક્ષર્ો હજુ પર્ વષે એક વાર કરવામાિં આવશે. તમારે કમગચારી-વગગને આ 

નનરીક્ષર્ કરવા દેવા માટે તમારા મકાનમાિં પ્રવેશવા માટેની પરવાનગી આપવી પડશે. આ 

ભાડૂતની જવાબદારીઓ પૈકીની એક જવાબદારી છે જેને તમારા પેટા-કરારમાિં સ્પષ્ટરૂપે 

સમજાવવામાિં આવી છે. તમારા મકાનનુિં નનરીક્ષર્ કરવાની અને તમારી સલામતી અથવા 

મકાનની અવસ્થાની માટે કોઈ ઝચિંતા કરવાની જરૂર નથી એ મુજબની ખાતરી રાખવાની 

જવાબદારી તમારા સુનપ્રન્ટેન્ડેન્ટની છે.  

આ નનરીક્ષર્ કરવામાિં આવે એ પહેલાિં તમે હિંમેશાિં એક 24-કલાકની પ્રવેશની સૂચનાનુિં પત્રક 

પ્રાપ્ત કરશો. 

 

શુિં હુિં હજી પર્ વાર્ષગક ભાડાનાિં પુનવગલોકનમાિં ભાગ લઈશ? 

જો તમારિં ભાડુિં આવકને ધ્યાનમાિં લઈને (RGI સનબ્સડી - નાર્ાકીય સહાયથી આવાસન 

મેળવવુિં) નક્કી કરવામાિં આવ્યુિં હોય, તો તમે હજુ પર્ વાર્ષગક ભાડાિંનાિં પુનવગલોકન 

પ્રદક્રયામાિં ભાગ લઈ શકશો. અમે તમને વષગમાિં એક વાર ભાડાનુિં પુનરવલોકન કરીને અમારા 

દ્વારા પ્રસ્તાનવત કરીને તમારા દ્વારા સહમતી સાધવામાિં આવેલી દરખાસ્તો અથવા શરતો 

મોકલીશુિં. અમારા દ્વારા પ્રસ્તાનવત કરીને તમારા દ્વારા સહમતી સાધવામાિં આવેલી 

દરખાસ્તો અથવા શરતો એવા પત્રકોનો સમાવેશ કરે છે જેને, તમારા ઘરમાિં રહેતા પ્રત્યેક 

વ્યનક્તની આવક નવશે જર્ાવવા માટે, તમારે જર્ાવેલ સમયમયાગદામાિં ભરી કાઢવી પડશે.  

વાર્ષગક ભાડાની પુનવગલોકનની પ્રદક્રયાને પૂર્ગ કરવી એ ભાડૂતની જવાબદારીઓ પૈકીની એક 

જવાબદારી છે જેને તમારા પેટા-કરારમાિં સ્પષ્ટરૂપે સમજાવવામાિં આવી છે તેમજ તે ભાડુિં 

આવકને ધ્યાનમાિં લઈને (નાર્ાકીય સહાયથી આવાસન મેળવવુિં) નક્કી કરવામાિં આવ્યુિં હોય 

એ બાબતનુિં એક મહત્ત્વપૂર્ગ ઘટક છે. 
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પોષર્ક્ષમ ભાડુિં અને બજાર ભાડાનાિં ભાડૂતો દર વષે એટલા માટે નોદટસ પ્રાપ્ત કરશે જેથી 

તેઓને જર્ાવી શકાય કે ભાડુિં વધ્યુિં છે કે કેમ. 

 

હુિં આવકમાિં થયલેા ફરેફારોની જાર્ કવેી રીત ેકરી શકુિં? 

જો તમે ભાડુિં આવકને ધ્યાનમાિં લઈને (નાર્ાકીય સહાયથી આવાસન મેળવવુિં) નક્કી 

કરવામાિં આવ્યુિં હોય તેવુિં પ્રાપ્ત કરતા હો, તો એવા કેટલાક ફેરફારો છે જેનાિં નવશે તમારે 

પદરવતગનનાિં 30 દદવસની અિંદર લેનખતમાિં જાર્ કરવી જ પડશે. તેમાિં સમાવેશ થતો હોવા 

છતાિં તે આટલા પૂરતા મયાગદદત નથી: 

 મકાનમાિં રહેતા લોકોની સિંખ્યામાિં કાયમી ફેરફારો (જેને એક જ ઘરમાિં પારસ્પદરક 

સિંબિંધ ધરાવતા લોકો પર્ કહે છે) 

 Ontario Works અથવા Ontario Disability Support Program વડે જો કોઈ 

ઘરનુિં સભ્ય મૂળભૂત આર્થગક સહાયને પ્રાપ્ત કરવાની શરૂ કરે છે અથવા બિંધ કરે છે 

તમારા સામાન્ય વાર્ષગક પુનવગલોકનને સમયે અન્ય આવકમાિં ફેરફારો અિંગેની જાર્ કરવામાિં 

આવશે. 

જો તમાર ેએવા કોઈ ફરેફાર હોય કે જેનાિં નવશ ેતમ ેજાર્ કરવા માગતા હો, અથવા તો 

ક્યારે-ક્યારે ફરેફારો નવશ ેજર્ાવવુિં જોઈએ એ નવશ ેકોઈ પ્રચનો હોય, તો તમારા વદરષ્ઠ 

સવેાઓનાિં સિંયોજકનો સિંપકગ કરો. 

 

શુિં મારો યદુટનલટી નો કરાર એ જ રહશે?ે 

કેટલાક ભાડૂતો તેમની પોતાની વીજળી, ગૅસ, પાર્ી અથવા ગટર વ્યવસ્થા જેવી ઉપયોગી 

વસ્તુઓ ચૂકવવા માટે જવાબદાર હોય છે. ભલે તમે વીજળી, ગૅસ, પાર્ી અથવા ગટર 

વ્યવસ્થા જેવી ઉપયોગી વસ્તુઓ માટે ચૂકવર્ી કરતા હો કે ન કરતા હો, તમારો વતગમાન 
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વીજળી, ગૅસ, પાર્ી અથવા ગટર વ્યવસ્થા જેવી ઉપયોગી વસ્તુઓ માટેનો કરાર સમાન 

જ રહેશે. જો તમને એ બાબતની ખાતરી ન હોય કે તમે તમારી પોતાની વીજળી, ગૅસ, 

પાર્ી અથવા ગટર વ્યવસ્થા જેવી ઉપયોગી વસ્તુઓ નવશે ચૂકવર્ી કરો છો કે નહીં, તમારા 

વદરષ્ઠ સેવાઓનાિં સિંયોજક તમને વધુ માનહતી પૂરી પડી શકે છે. 
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નવભાગ 3: મકાન માટનેો કમગચારી-વગગ, જીવનનનવાગહ ખચગને પરૂો પાડવા માટ ેઆપવામાિં 

આવતી નાર્ાકીય સહાય અન ેસવેાઓ 

 

શુિં મારો સ્થાનનક કમગચારી-વગગ સમાન જ રહશે?ે 

Toronto Seniors Housing Corporationના પદરવતગનને કારર્ે તમારા મકાનમાિં કામ 

કરતો કમગચારી-વગગ બદલાશે નહીં. તેઓ તમારી અને તમારા પડોશીઓની રોજબરોજની 

જરૂદરયાતોને સિંતોષવા માટે ત્યાિં રહેશે. તેઓ એવી પ્રથમ વ્યનક્ત પર્ રહેશે જેને તમે 

માનહતી મેળવવા કે પછી જીવનનનવાગહ ખચગને પૂરો પાડવા માટે આપવામાિં આવતી 

નાર્ાકીય સહાય પ્રાપ્ત કરવા માટે સિંપકગ કરી શકો છો.  

 

જો માર ેમારા જીવનનનવાગહ ખચગન ેપરૂો પાડવા માટ ેઆપવામાિં આવતી નાર્ાકીય 

સહાયની જરૂર હોય તો હુિં કોનો સિંપકગ કરી શકુિં? 

જીવનનનવાગહ ખચગને પૂરો પાડવા માટે આપવામાિં આવતી નાર્ાકીય સહાયને પ્રાપ્ત કરવા 

માટે, જેમ કે, ઉપરવી જીવાત નનયિંત્રર્, બેડ બગ્સ (માિંકડ), સમારકામો અને આવી વધુ 

બાબતો માટે, તમે અમારા સુનપ્રન્ટેન્ડેન્ટ અથવા વદરષ્ઠ સેવાઓના સિંયોજક સાથે 416-

945-0800 પર સીધી જ વાત કરી શકો છો, અથવા 

support@torontoseniorshousing.ca પર ભાડૂત સહાય કેન્રનો સિંપકગ કરી શકો 

છો. 

 

જો કમગચારી-વગગન ેમારા ઘરમાિં પ્રવશે કરવાની જરૂર હોય તો તેનાિં માટનેી પ્રદક્રયા શુિં છે? 

તમારિં ઘર એ તમારિં આવાસન છે અને અમે તેનો આદર કરીએ છીએ. એવો પર્ સમય 

આવી શકે છે કે જ્યારે કમગચારી-વગગ અથવા ઠેકેદારોને તમારા ઘરમાિં પ્રવેશ કરવાની જરૂર 

પડી શકે છે, કાિં તો આપાતકાલીન પદરનસ્થનતમાિં અથવા તો  સમારકામ કરવા માટે, કાિં તો 

તમારા ઘરનુિં નનરીક્ષર્ કરવા માટે અથવા તો નવા ભાડૂતોને એ બતાવવા માટે કે તમે ઘર 

mailto:support@torontoseniorshousing.ca
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છોડીને જઈ રહ્ા છો. તેમ છતાિં, Residential Tenancies Actમાિં એવો ફરનજયાત 

નનયમ છે કે અમે તમારા ઘરમાિં પ્રવેશ કયાગ પહેલાિં 24 કલાકની લેનખત નોદટસ આપીએ 

છીએ, નસવાય કે કાિં તો આપાતકાલીન પદરનસ્થનતમાિં અથવા તો તમારી મિંજૂરી મેળવીને 

પ્રવેશવાની બાબત હોય. આ નોદટસ 24-કલાકની પાઠવેલ નોદટસનુિં રૂપ ધારર્ કરશે. 

 

શુિં નવા કૉપોરેશન પાસ ેઅમન ેકૉલ કરવા માટ ેગ્રાહક સિંભાળ કને્ર છે? 

જીવનનનવાગહ ખચગને પૂરો પાડવા માટે આપવામાિં આવતી નાર્ાકીય સહાય પ્રાપ્ત કરવા 

માટે અથવા તો કોઈ માનહતી મેળવવા માટે તમે નવી સમર્પગત હે્પ લાઈનમાિં કૉલ કરી શકો 

છો. આ હે્પ લાઈન તમને ભાડતૂ સહાય કને્ર સાથે જોડાર્ કરી આપે છે. તે પ્રનતદદન 24 

કલાક અને સપ્તાહનાિં સાતેય દદવસો માટે ઉપલબ્ધ છે. 

ફોન: 416-945-0800 

ઈમેઈલ: support@torontoseniorshousing.ca 

 

શુિં ફદરયાદની પ્રદક્રયા એ જ છે જેવી તે નવા કૉપોરેશનનાિં પદરવતગન પહલેાિં હતી? 

હા. ફદરયાદની પ્રદક્રયા એ જ છે જેવી તે નવા કૉપોરેશનનાિં પદરવતગન પહેલાિં હતી. જો 

તમારે કોઈ સમસ્યા અથવા ઝચિંતા હોય, તો સ્થાનનક કમગચારી-વગગનો અથવા ભાડૂત સહાય 

કેન્રનો સિંપકગ કરો જેથી તેઓ તેની સિંભાળ રાખી શકે.  

જો તમારી સમસ્યાનો કે ફદરયાદનો તમે જ્યારથી જાર્ કરી ત્યારથી પાિંચ કામકાજના 

દદવસોમાિં ઉકેલ ન આવે તો, અથવા તો જો તમને મળેલ જવાબ અથવા સેવાથી તમે 

અસિંતુષ્ટ હો, તો તમે તમે ઉકેલ લાવનાર ટુકડીને તમારી ફદરયાદ નોંધાવી શકો છો. 

 416-945-0888 

 solutions@torontoseniorshousing.ca 
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કૃપા કરીને એ બાબતની નોંધ લો કે ઉકેલ લાવનાર ટુકડી હજુ પર્ Toronto 

Community Housingની ઘટક છે તેમજ હાલ પૂરતી તો બન્ને નનગમો વચ્ચે તે 

સહભાગી સેવા તરીકે કાયગ કરશે. 

 

શુિં નવા કૉપોરેશનમાિં પદરવતગન દરનમયાન સવેાઓ પરૂી પાડવા માટ ેવધ ુસમય લાગશે? 

Toronto Seniors Housing Corporationમાિં પદરવતગન કરતી વખતે અથવા તો તે 

પછી ભાડૂતોને સેવાઓ પૂરી પાડવામાિં વધુ સમય લાગશે નહીં. પદરવતગન પહેલાિં કમગચારી-

વગગને જેટલો સમય લાગતો હતો તેટલો જ સમય સેવા પહોંચાડવા માટે અથવા પૂર્ગ કરવા 

માટે લાગશે. કૃપા કરીને નોંધો કે સેવા નવતરર્ની સમયમયાગદા નવનિંતી કરવામાિં આવેલી સેવા 

પર તેમજ કમગચારી-વગગની ઉપલબ્ધતા પર અથવા તો નવક્રેતાઓ સમારકામ જ્યારે પૂર્ગ કરી 

લે તેનાિં પર આધાદરત છે. 

થોડા વખત માટે, તમે ઉપયોગમાિં લેવાતા કેટલાક પત્રકો પર TCHCનો લોગો જોશો. જેમ-

જેમ પદરવતગન ચાલુ રહેશે, તેમ-તેમ અમે TCHCમાિંથી TSHC લોગો પર બદલાઈ જઈશુિં. 

અમે આનાિં પર કામ કરતા હોવાથી તમે જે ધીરજ રાખી છે એ બદલ અમે તમારો આભાર 

માનીએ છીએ. 

 

શુિં સવેા અન ેઅમારા જીવનનનવાગહ ખચગન ેપરૂો પાડવા માટ ેઆપવામાિં આવતી નાર્ાકીય 

સહાય આપવા બાબતનાિં ધોરર્ો બદલાશે? 

સેવા અને અમારા જીવનનનવાગહ ખચગને પૂરો પાડવા માટે આપવામાિં આવતી નાર્ાકીય 

સહાય આપવા માટે કરાતી નવનિંતી અથવા તો સમારકામો કરાવવા માટેનાિં ધોરર્ો સમાન 

જ રહેશે. સમય જતાિં, ભાડૂતોના સલાહ, મિંતવ્ય કે દટપ્પર્ીને આધારે આમાિં ફેરફાર થઈ 

શકે છે. 
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મોટા પાય ેસમારકામ અન ેઅપગ્રેડ્સ કરવાનુિં સિંચાલન કોર્ કરે છે? 

Toronto Community Housing હજુ પર્ મકાનોની માનલકી ધરાવતુિં હોવાથી, તે જો 

કોઈ મકાનમાિં મહત્ત્વપૂર્ગ સમારકામો અથવા ફેરફારો કરાવવાની જરૂર હશે, તો તેની પર્ 

કાળજી લેશે.   

 

શુિં મનોરિંજન કરવા માટનેો ઓરડો, કપડાિં ધોવાની જગ્યા અન ેઅન્ય સવલતો મળેવવા માટે 

પ્રવેશ મળેવવામાિં કોઈ પદરવતગન આવશે? 

મનોરિંજનના રૂમમાિં પ્રવેશ, કપડાિં ધોવાની જગ્યા અિંગેની સવલતો તેમજ અન્ય મકાનની 

સુનવધાઓ પદરવતગન દરનમયાન તેમજ પદરવતગન પછી પર્ સમાન જ રહેશે.  

 

TSHC કવેી રીતે સલુભ સવેાઓ પૂરી પાડી શકશે? 

Toronto Seniors Housing Corporation સમયસર રીતે ભાડૂતોની સુલભતાની 

જરૂદરયાતોને સિંતોષવા માટે પ્રનતબદ્ધ છે. અત્યારે જે Toronto Community 

Housingમાિં સુલભતા સાથે સિંબિંનધત નીનતઓ ઉપયોગમાિં છે તેને Toronto Seniors 

Housing Corporation દ્વારા અપનાવવામાિં આવી છે. આમાિં આદરપૂવગક અને સ્પષ્ટ 

રીતે સુલભ ગ્રાહક સેવા પૂરી પાડવાનો, તેમજ નપ્રન્ટ અને દડનજટલ સામગ્રીમાિં સુલભ 

સિંદેશાવ્યવહાર પહોંચાડવાનો સમાવેશ થાય છે. 

 

શુિં હુિં હજુ પર્ મારા મકાનમાિં ફેરફાર કરાવી શકુિં? 

Toronto Seniors Housing Corporationએ મકાનમાિં સુધારાવધારા કરવા માટે 

Toronto Community Housingની અરજીની પ્રદક્રયાને અપનાવી લીધી છે. આનો અથગ 

એ છે કે જો તમારે તમારિં ઘર વધુ સારી રીતે કાયગ કરી શકે એ માટે મકાનમાિં સુધારાવધારા 

કરવા અિંગેની નવનિંતી હજુ પર્ કરી શકો છો. તમે એ જ પ્રચનાવનલનો ઉપયોગ કરશો જે 
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તમે Toronto Community Housing વખતે કરતા હતા. આમાિં એટલો જ ફરક છે કે 

તમારે તમારી અરજીને તમારા સ્થાનનક TSHCનાિં કમગચારી-વગગને આપવાની રહેશે. અત્યારે 

મકાનમાિં જે સુધારાવધારા ચાલી રહ્ા છે તેને પૂર્ગ કરવામાિં આવશે. 

મકાનમાિં સુધારો કરવાની નવનિંતી કરવા માટે, કૃપા કરીને તમારા વદરષ્ઠ સેવાઓના 

સિંયોજકનો અથવા સુનપ્રન્ટેન્ડેન્ટનો સિંપકગ કરો, અને તેઓ તમારી સાથે કામ કરશે. 

 

શુિં ત્યાિં અનવુાદ અન ેદભુાનષયાકામની સવેાઓ હશે? 

Toronto Seniors Housing Corporation તમામ ભાડૂતોને સુલભ સેવાઓ, 

અનુવાદની અને અથગઘટનની સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે પ્રનતબદ્ધ છે. આમાિં નવનિંતી 

કરવાથી અનુવાદ અને અથગઘટન પૂરિં પાડવાનો સમાવેશ થાય છે. અનુવાદ માટે, અમેદરકન 

સાિંકેનતક ભાષા માટે, અથવા દુભાનષયાકામ અિંગે પૂછવા માટે, કૃપા કરીને ભાડૂત સહાય 

કેન્રનો 416-945-0800 પર અથવા support@torontoseniorshousing.ca પર 

સિંપકગ કરો. કૃપા કરીને અમને આ સેવાઓની વ્યવસ્થા કરવા માટે ઓછામાિં ઓછા 10 

કામકાજનાિં દદવસો આપો. 
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નવભાગ 4: મારો સમદુાય 

 

હુિં કોઈપર્ સરુક્ષાન ેલગતા પ્રચનો અથવા સહાય માટે કોનો સિંપકગ કરી શકુિં? 

સલામતીને લગતા પ્રચનો માટે કે સહાયતા માટે તમે Toronto Community 

Housingની Community Safety Unit (CSU)નો સિંપકગ કરવાનુિં ચાલુ રાખી શકો છો. 

CSUનાિં કમગચારી-વગગ પ્રનતદદન 24 કલાક અને સપ્તાહનાિં સાતેય દદવસો માટે ઉપલબ્ધ છે 

અને તેમનો સિંપકગ 416-921-2323 પર કરી શકાય છે. CSU - દરરોજ ચોકીપહેરો 

ભરવાનુિં, ભાડૂતો માટે નવનવધ સલામતીનાિં કાયગક્રમો પૂરા પાડવાનુિં, તેમજ ભાડૂતોને ઘરમાિં, 

મકાનોમાિં તેમજ પ્રસિંગોનાિં સ્થળોએ સલામતી અનુભવવામાિં મદદ કરવા માટે કામ કરવાનુિં - 

જેવી વ્યવસ્થા પૂરી પાડવાનુિં ચાલુ રાખશે. 

આગ, ચાલી રહેલો કોઈ ગુનો અથવા અચાનક આવી પડેલી જીવલેર્ તબીબી સિંકટાવસ્થા 

જેવી આપાતકાલીન પદરનસ્થનત માટે હિંમેશા 9-1-1 પર કૉલ કરો. 

 

શુિં Toronto Seniors Housing Corporation પાસે અનપનેક્ષત અથવા ખતરનાક 

આપાતકાલીન ઘટના માટ ેકોઈપર્ વ્યવનસ્થત તયૈારી છે? 

હા. આપાતકાલીન પદરનસ્થનત દરનમયાન સક્ષમ બનવુિં એ બાબત ભાડૂતો માટે સ્વચ્છ, 

સુરનક્ષત, સારી રીતે જાળવર્ી કરાયેલ, સસ્તા ઘરો પૂરા પાડવા માટે મહત્ત્વપૂર્ગ છે. 

Emergency Response Plan (ERP) એ બાબતની ખાતરી રાખે છે કે કિંપની એવી અનેક 

પ્રકારની આપાતકાલીન પદરનસ્થનતઓને પહોંચી વળવા માટે તત્પર રહે છે જે ભાડૂતો, 

કમગચારી-વગગ અને નમલકતોની સલામતી અને સુરક્ષાને અસર કરે તેમ હોય. Toronto 

Community Housing તેમજ Toronto Seniors Housing Corporation એક 

સિંયુક્ત ERPમાિં સહભાગી છે. 
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જ્યારે એવી કોઈ આપાતકાલીન પદરનસ્થનતનુિં નનમાગર્ થાય જેમાિં કમગચારી-વગગ પાસે તેનો 

અસરકારક રીતે સામનો કરવાની ક્ષમતા ન હોય ત્યારે ERP લાગુ પડે છે. અમે નનયનમત 

ધોરરે્ યોજનાનુિં પુનવગલોકન અને જાળવર્ી કરીશુિં. અમારી પ્રદક્રયાઓમાિં વાર્ષગક જોખમનાિં 

મૂ્યાિંકનો, પરીક્ષર્ અને તાલીમનો સમાવેશ થાય છે. 

ERP એક ગોપનીય દસ્તાવેજ છે અને તેને સાવગજનનક સમીક્ષા માટે પોસ્ટ કરી શકાતો 

નથી. જો તમારે યોજના નવશે કોઈ પ્રચનો હોય, તો 

support@torontoseniorshousing.ca નો સિંપકગ કરો અને તેઓ તમારા પ્રચનોને 

યોગ્ય ટુકડી સુધી પહોંચાડશે. 

જો કોઈ આપાતકાલીન પદરનસ્થનત આવી પડે, તો 9-1-1 પર કૉલ કરો. 

 

શુિં અચવતે નવરોધી જાનતવાદની વ્યહૂરચનાનો નવરોધ કરવાની બાબત નવા કૉપોરશેનમાિં 

પદરવર્તગત થશ?ે 

Toronto Seniors Housing ભાડૂતો માટે વૈનવધ્યસભર, સમાનવષ્ટ અને સમાન 

વાતાવરર્ બનાવવા માટે પ્રનતબદ્ધ છે. TSHCએ પ્રવતગમાનમાિં Toronto Community 

Housing દ્વારા સમથગન કરવામાિં અચવેત નવરોધી જાનતવાદની વ્યૂહરચનાનો નવરોધ કરવા 

માટેની ભલામર્ો અને પ્રર્ાલીઓને અપનાવી છે. અચવેત લોકોના નહતોને આગળ 

વધારવાનુિં કેન્ર (The Centre) TSHCનાિં ભાડૂતો અને કમગચારી-વગગને સમથગન આપવાનુિં 

ચાલુ રાખશે, અને વ્યૂહરચનાનુિં અમલીકરર્ કરવામાિં સિંસ્થાની દોરવર્ી કરશે. આનો અથગ 

એ છે કે તમે હજી પર્ કેન્રમાિં તેમજ ભાડૂતોને માટે પૂરા પાડવામાિં આવતા નવનવધ કાયગક્રમો 

અને સિંસાધનો લાભ લેવા તેમાિં પ્રવેશ મેળવી શકશો. વધુ માનહતી માટે તમે 

TheCentre@torontohousing.ca નો સિંપકગ કરી શકો છો. 

 

mailto:support@torontoseniorshousing.ca
mailto:%20TheCentre@torontohousing.ca
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શુિં મેં ભાગ લીધો હોય તવેા મકાનની અિંદર થતા કાયગક્રમો છે જે નવા કૉપોરશેનમાિં 

પદરવર્તગત થશ?ે 

એવા તમામ પ્રવતગમાનનાિં કાયગક્રમો જેનુિં નેતૃત્વ એજન્સીઓ અને ભાડૂતો કરે છે તે નવા 

Toronto Seniors Housing Corporationમાિં ટ્રાન્સફર થશે. 

એ બાબતની ખાતરી કરવા કે કાયગક્રમો વદરષ્ઠ ભાડૂતોની જરૂદરયાતોને સિંતોષી શકે, 

Toronto Seniors Housing Corporationનુિં દડરેક્ટર મિંડળ પર્ આ કાયગક્રમોનુિં 

મૂ્યાિંકન કરવા માટે પ્રનતબદ્ધ રહેશે. સમગ્ર પદરવતગન દરનમયાન કાયગક્રમ બાબતની છે્લામાિં 

છે્લી માનહતી અથવા ફેરફારો અિંગે જર્ાવવામાિં આવશે. 

 

શુિં અમારી પાસ ેહજી પર્ નનનચચત સમય ેકિંઈક કરવા ક ેક્યાિંક જવા માટેની પ્રર્ાલી છે? શુિં 

અમારી પાસ ેનતેતૃ્વ માટેનુિં પ્રનતનનનધત્વ છે? 

એ બાબતની ખાતરી કરવા કે એવા તમામ કાયગક્રમો જે Toronto Community Housing 

માિંથી ટ્રાન્સફર થશે તે વદરષ્ઠ ભાડૂતોની જરૂદરયાતોને સિંતોષી શકશે, Toronto Seniors 

Housing Corporationનુિં દડરેક્ટર મિંડળ તેનુિં મૂ્યાિંકન કરવા માટે પ્રનતબદ્ધ રહેશે. આમાિં 

ભાડૂત સાથે નનયત સમયે કિંઈક કરવા કે ક્યાિંક જવા બાબતની ઔપચાદરક પ્રર્ાલીનો 

સમાવેશ થાય છે. 

જ્યારે આ મૂ્યાિંકન ચાલી રહુ્િં હશે, ત્યારે સ્થાનનક કક્ષાએ નનયત સમયે કિંઈક કરવા કે ક્યાિંક 

જવાની બાબત ચાલુ રહેશે. ભાડૂતના પ્રનતનનનધઓ અને મકાનની સનમનતનાિં  સભ્યો 

ભાડૂતોનાિં સમથગકો તરીકેની તેમની ભૂનમકા ચાલુ રાખી શકે છે.  

ઝચિંતાઓને સિંબોધવા માટે ભાડૂતો તેમનાિં સ્થાનનક વદરષ્ઠ સેવાઓનાિં સિંયોજક અથવા નનયત 

સમયે કિંઈક કરવા કે ક્યાિંક જવાની વ્યવસ્થા કરનારા સમુદાય સેવાઓનાિં સિંયોજક સાથે કામ 

કરી શકે છે. ઔપચાદરકપર્ે વદરષ્ઠ ભાડુઆતને નનયત સમયે કિંઈક કરવા કે ક્યાિંક જવાની 

ગોઠવર્ કરવા માટેનુિં કાયગ આ વષગના અિંત ભાગમાિં શરૂ થશે. 
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શુિં અમન ેહજુ પર્ ટેનન્ટ ઍક્શન ફન્ડ્સ મળશે? 

એનપ્રલમાિં મિંડળની બેઠક દરનમયાન Toronto Seniors Housing Corporationનાિં 

દડરેક્ટર મિંડળે 2022 Tenant Action Funds (TAF)ને મિંજૂર કયુું છે. Toronto 

Seniors Housing Corporationનાિં ભાડૂતો આ વષે TAF માટે અરજી કરી શકશે તેમજ 

અરજીઓનુિં Interim Seniors Funding Table નસ્થત પુનવગલોકન કરવામાિં આવશે. 

2023 માટે કાયગક્રમનુિં મૂ્યાિંકન કરવામાિં આવશે. 

 

શુિં જે એજન્સીઓ અમારા મકાનમાિં જગ્યા ધરાવ ેછે તઓે હજી પર્ ત્યાિં જ રહેશે? 

જે એજન્સીઓ ભાડૂતો માટે સેવાઓ પૂરી કરવા માટે વદરષ્ઠોનાિં મકાનોમાિં જગ્યાનો 

ઉપયોગ કરતી હતી તે પોતાનુિં કામ કરવાનુિં ચાલુ રાખશે. જગ્યાનો ઉપયોગ કરવા માટેના 

કરારો જે એજન્સીઓ કેવી રીતે નબન-નનવાસી જગ્યાનો ઉપયોગ કરે છે તેને રૂપરેખાિંદકત કરે 

છે તેને Toronto Seniors Housing Corporation ખાતે ટ્રાન્સફર કરવામાિં આવશે. નવુિં 

કૉપોરેશન આ કરારોને વદરષ્ઠો પર કેનન્રત કરવામાિં આવતા દૃનષ્ટઝબિંદુની નજરે પુનવગલોકન 

કરશે. અમે એ બાબતની ખાતરી કરવા માગીએ છીએ કે આ કરારો તમારી જરૂદરયાતોને 

સિંતોષશે.  

 

Integrated Service Model સાથ ેશુિં થશ?ે 

ભાડૂતો પ્રથમનાિં આયોજનનાિં ભાગરૂપે, Toronto Community Housing અને 

Toronto શહેરનાિં કમગચારી-વગે Integrated Service Model (ISM)ને યોજનાબદ્ધ 

કરવા અને નવકસાવવા માટે ટુકડીનાિં રૂપમાિં જોડાર્ કયુું હતુિં, જેમાિં તેઓએ વદરષ્ઠ ભાડૂતો 

અને પ્રાિંતીય સ્વાસ્્ય સિંભાળનાિં ભાગીદારો પાસેથી સલાહ, મિંતવ્ય કે દટપ્પર્ી એકનત્રત કરી 

હતી. આ નમૂનારૂપ પ્રત્યેક મકાનમાિં કમગચારી-વગગ-થી-ભાડૂતનાિં પ્રમાર્માિં વૃનદ્ધ કરે છે, 

જેમાિં તેઓ જ્યારે ભાડૂતોને જરૂર હોય ત્યારે સ્થળ પર કમગચારી-વગગ અને તેમની સેવાઓ 

સુધી  ડપથી પહોંચાડવામાિં મદદ કરે છે.  
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તમામ 83 મકાનોમાિં ISM કામ કરી રહુ્િં છે અથવા તો કામ કરવા તત્પર છે તેમજ તે નવા 

કૉપોરેશનનાિં ભાગરૂપે અપનાવાઈ ચૂક્યુિં છે. આ એ પાયો છે જેનો ઉપયોગ TSHC તમને 

પ્રનતષ્ઠાપૂવગક અને સુખસગવડમાિં ગોઠવવા માટે પ્રસ્થાનપત કરી શકાય એ માટે ચાલી રહેલી 

આર્થગક સહાય અને સેવાઓને પૂરી પાડવા દ્વારા કરશે.  

 

હુિં નવા કૉપોરેશનમાિં ભાડતૂ તરીક ેકવેી રીત ેસામલે થઈ શકુિં? 

તમે સામેલ થઈ શકો અને તમારા મકાન અને સમુદાયમાિં નોંધપાત્ર અસર કરી શકો તેવી 

અનેક રીતો છે: 

 સામાનજક મનોરિંજન અને સમુદાયના કાયગક્રમો 

 ભાડૂત સાથે નનયત સમયે કિંઈક કરવા કે ક્યાિંક જવા બાબતની પ્રર્ાલી (હાલમાિં 

પુનવગલોકન હેઠળ છે) 

 Participatory Budgeting (PB) (હાલમાિં પુનવગલોકન હેઠળ છે) 

 અચવેત લોકોના નહતોને આગળ વધારવા માટેનુિં કેન્ર 

 વદરષ્ઠ ભાડૂતોની સલાહકાર સનમનત (STAC) 

 ભાડૂત મિંડળનાિં સભ્યની પસિંદગી 

 મોજર્ીઓ 

 સમુદાયનાિં બગીચાઓ 

 સનમનત તેમજ મિંડળની બેઠકોમાિં પ્રનતનનયુનક્ત 

તમે જે નાર્ાકીય સાધનો મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્ા છો તેમાિં તમને જોડાવવા દેવાની 

મદદ કરવા માટે તમને એ બાબત પ્રોત્સાનહત કરવામાિં આવે છે કે તમે તમારા મકાનમાિં 

નીમવામાિં આવેલ વદરષ્ઠ સેવાઓનાિં સિંયોજક (SSC) સાથે વાત કરો. જો તમને એ બાબતની 

ખાતરી ન હોય કે તમારો SSC કોર્ છે, તો 416-945-0800 પર ભાડૂત સહાય કેન્રને કૉલ 

કરો અને તેઓ તમને યોગ્ય માર્સ સુધી પહોંચાડશે. 
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Toronto Seniors Housing Corporationનુિં દડરકે્ટર મિંડળ 

ભનૂમકા નામ 

મેયરની નનયુનક્ત (કાઉનન્સલર) Paul Ainslie 

ઉપાધ્યક્ષ Lawrence D’Souza 

સભ્ય (કાઉનન્સલર) Paula Fletcher 

સભ્ય Linda Jackson 

સભ્ય Warren Law 

દડરેક્ટર (ભાડૂત) Carrie MacNeil 

દડરેક્ટર (ભાડૂત) Jim Meeks 

સભ્ય Brenda Parris 
 

શુિં હુિં Toronto Seniors Housing Corporationની બોડગ બઠેકોમાિં પ્રનતનનનધ તરીક ે

કોઈન ેમોકલી શકુિં? 

પ્રનતનનયુનક્ત એ એક એવી રીત છે જેમાિં લોકો મિંડળની બેઠકમાિં નવચારવામાિં આવતા નવષય 

નવશે તેઓ શુિં નવચારે છે તે બોડગને જર્ાવી શકે છે. જાહેર જનતામાિંથી કોઈ પર્ સભ્ય 

મિંડળની બેઠકમાિં પ્રનતનનયુનક્ત કરવા માટે કહી શકે છે. 

પ્રનતનનયુનક્ત બોલીને અથવા લેનખતમાિં કરી શકાય છે, અને તેમાિં એ જ બાબતો હોવી 

જોઈએ જે બેઠકની કાયગસૂનચમાિં હોય.  

Toronto Seniors Housing Corporation Board નસ્થત બેઠકોમાિં કેવી રીતે 

પ્રનતનનયુનક્ત કરવી એ torontoseniorshousing.ca પર મેળવી શકાય છે.   

 

 

 

 

http://www.torontoseniorshousing.ca/
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TSHCની બહાર હુિં આર્થગક સહાય અન ેસવેાની માનહતી ક્યાિંથી મેળવી શકુિં? 

વૃદ્ધ પુખ્ત વયનાિં લોકો તેમજ સિંભાળ રાખનારાઓ માટે Torontoમાિં ઉપલબ્ધ સેવાઓ 

અિંગેની માનહતી પૂરી પાડવા માટે Toronto શહેર અને 211 દ્વારા વદરષ્ઠો અને સિંભાળ 

રાખનારાઓની સવેાઓને લગતી નનદનેશકા નવકસાવવામાિં આવી હતી. આ નનદેનશકા પ્રત્યેક 

પ્રકારની સેવા તેમજ તેને શ્રેષ્ઠ રીતે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય તેનુિં વર્ગન કરે છે. સેવાઓને 

નવષય પ્રમાર્ે વગીકૃત કરવામાિં આવેલ છે. માનહતી બદલાઈ શકે છે, પરિંતુ સેવા હજુ પર્ 

આપવામાિં આવી રહી છે તેની ખાતરી કરવા માટે તમે હિંમેશા આગોતરા કૉલ કરી શકો છો. 

આ નનદેનશકાની નકલ તમામ મકાનોમાિં ઉપલબ્ધ છે. તમે આ આર્થગક સહાય અને સેવાની 

માનહતીને 211central.ca ની મુલાકાત લેવા દ્વારા, તમારા વદરષ્ઠ સેવાઓના સિંયોજક 

સાથે વાત કરીને, તમારા મકાનનાિં સુનપ્રન્ટેન્ડેન્ટ સાથે વાત કરીને અથવા તમારા સ્થાનનક 

Toronto જાહેર પુસ્તકાલયની મુલાકાત લેવા દ્વારા મેળવી શકો છો. 
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આ માગગદર્શગકાને વૈકન્પક ભાષા અથવા ફૉમટેમાિં પ્રાપ્ત 

કરવાની નવનિંતી કરવા માટે 416-945-0800 પર કૉલ 

કરો.  

torontoseniorshousing.ca 
 


