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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 મહત્ત્વપરૂ્ણ છે. તે બુધવાર, 1 જૂનના રોજ નવા ટૉરોન્ટો સીનનયસણ 

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. 
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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, 

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 வழங்கப்பட்டுள்ள ஆவைம் முக்கியமானது. 

புதிதாக உருவாகி உள்ள Toronto Seniors Housing Corporation 

எனப்படும் ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியத்தின் கீழ் 

உங்களுணடய குடியிருப்புக் கட்டிடம் ஜுன் மாதம் 1ஆம் திகதி 

புதன்கிழணம ரகாண்டுவரப்படுவது பற் ிய தகவல் இதில் 

அடங்கியுள்ளது. உங்கள் வாடணகணய நீங்கள் ரசலுத்துவது 

பற் ிய புதிய தகவலும் இதில் உண்டு. இந்த ஆவைத்ணத நீங்கள் 

விளங்கிக் ரகாள்ள முடியவில்ணை என் ால் தயவுரசய்து 

உடனடியாக இதணன ரவர ாருவாின் உதவியுடன் 

ரமாழிரபயர்த்து அ ிந்து 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.  
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பிரதம நிர்வாக அதிகாாி ரராம் ஹன்ரர் அவர்களின் ரசய்தி 

புதிதாக ஏரதாரவான்ண  ஆரம்பிக்கும்  ரபாழுது 

புத்துைர்ச்சியும் ரபருமகிழ்ச்சியும் எப்ரபாழுதும் 

கூடரவ உண்டாவது இயற்ணக. 

இன்று 2022 ஜுன் 1 ஆம் திகதி நாங்கள் 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி 

வாாியத்தின் (Toronto Seniors Housing Corporation / 

TSHC) ரசயற்பாடுகணள ஆரம்பிக்கும் ரபாழுது 

புதியதாக ஒரு ரவாிணன  ஊன்றுகிர ாம். முதிரயாராக உள்ள எமது 

வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களுக்கு ரரார ான்ரரா மாநகரத்தில் முடியுமான 

அளவு மிகச் சி ப்பான வீட்டுவசதி ஏற்பாடுகணள வழங்கி  உதவும் 

விடயத்தில் நாம் ஆழமான ஈடுபாடு காட்டி வருகிர ாம். ரரார ான்ரரா 

மாநகராட்சியினர் எடுத்துள்ள வாடணகக் குடியிருப்பாளர்கள் 

முதன்ணமயானவர்கள் (Tenants First ) என்  திட்டத்தின் கீழ், ரகௌரவம் 

மற்றும் ரசௌகாியம் ஆகிய இரண்ணடயும் ரகாடுக்கும் ஓர் இடத்தில் 

முதிரயார் வாழ்ந்து முதுணமணயக் கழிக்க ரவண்டும் என்  தீர்மானத்ணத 

உறுதி ரசய்யும் விதத்தில் எமது ஆரம்ப நிகழ்வு அணமந்துள்ளது.  

இதற்கு முன்பு எடுக்கப்பட்டு உள்ள ரபருமுயற்சிகணள அடிப்பணடயாக 

ணவத்து, அதற்கு ரமைாக உயர்த்தும் ஓர் பிரயத்தனமாக, ஆரராக்கிய வாழ்வு 

வாழ்வதற்கான ஆதாரஉதவிகணள நாங்களும் முதிரயாருக்கு வழங்க 

ரவண்டும் என்று நம்புகிர ாம். ரகௌரவம் மற்றும் ரசௌகாியம் என்  

இரண்ணடயும் ரபற்று வாழும் ஒரு வாழ்வுக்கு வீட்டுவசதி மட்டும் ரபாதாது 

என்பணத நாம் அ ிரவாம். எனரவ உங்கள் வாழ்க்ணகயின் தரத்ணதயும் 

உயர்த்த உதவும் விதத்தில் நாங்கள் உங்கணள சுகநைம் மற்றும் பராமாிப்பு 

வழங்குரவாருடனும் இணைத்து விட விரும்புகிர ாம். 
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முதிரயாரான வாடணகக் குடியிருப்பாளர்கள், எமது பைியாளர்கள், 

ரசணவயுடன் ரதாடர்புபட்ட மற்ண ய ஈடுபாட்டாளர்கள் ஆகிய நாம் 

யாவரும் ஒன்றுரசர்ந்து எமது பாிைாம வளர்ச்சியின் அடுத்த கட்டப் 

படிநிணைணய இப்ரபாழுது ஆரம்பித்து ணவக்கிர ாம். ஒன் ாக நாம் ரசர்ந்து 

உங்கள் ரதணவகணளப் பூர்த்தி ரசய்ய முயலும்ரபாழுது கவனம் எடுக்கின் , 

ரபாறுப்பு வகிக்கின் , பராமாிப்பு வழங்குகின்  ஓர் அணமப்பிணன நாம் 

உருவாக்கப் ரபாகிர ாம். எம்மில் ஒவ்ரவாருவரும் மற் வர்களிடம் இருந்து 

அ ிவு, அனுபவம் மற்றும் ஆர்வங்களின் உதவிணயப் ரபறுரவாராக 

ஒன் ாக முயன்று இப்பைிணய நாம் நிண ரவற்றுரவாம். இப்பைி 

விடயத்தில் வழங்குவதற்கு எங்கள் எல்ரைாாிடமும் ஏரதா ஒன்று இருக்கும் 

என்பது உண்ணம. 

எமது இைக்குகணள அணடயும் முயற்சி ஒரு ரநர்க்ரகாட்டில் ரசல்லும் 

பயிற்சியாக இருக்காது என்பணத நாம் எல்ரைாரும் அ ிரவாம். நாங்கள் 

ஏற்ரகனரவ அ ிந்தது ரபாை, எமது வீட்டுவசதித் திட்டத்தில் இருந்த 

பைவீனமான அம்சங்கணள புதிதாக வந்துரசர்ந்த ரபரும்புை ரநாய் 

ரபாிதுபடுத்திக் காட்டியுள்ளது. எவ்வாறு இருந்தரபாதிலும், எமது வாடணகக் 

குடியிருப்பாளர்கள், நிர்வாக சணப, மாநகராட்சி மன் ம் மற்றும் சமூகப் 

பங்காளர்கள் என்  எங்கள் எல்ரைாாின் கூட்டு முயற்சிணயயும் ரகாண்டு 

நாம் ரநரான ரமைான மாற் ங்கணளக் ரகாண்டு வருரவாம் என்று 

நம்புகிர ாம். நாம் எல்ரைாருரம இம்முயற்சியில் ஒன் ாக 

இ ங்கியுள்ரளாம்.    

எமது முதிரயாாின் வாழ்வில் நல்ை ஒரு மாற் த்ணதக் ரகாண்டுவரும் ஒரு 

ஸ்தைமாக ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியம் அணமயப் 

ரபாகி து. எமது ஒன்றுரசர்ந்த சக்தி, ஒருமனதான முயற்சி மற்றும் மன 

உறுதி ஆகியன இம்மாற் த்ணத ஏற்படுத்த துணையாக நிற்கும். எமது 

ரநாக்கமும் இதுரவ ஆகும். உங்கள் ரதணவகணளப் பூர்த்தி ரசய்வதற்கும் 

உங்கரளாடு ரசர்ந்து உணழப்பதற்கும் உங்களுக்காகக் குரல் 

ரகாடுப்பதற்கும் இங்கு நாம் இன்று வந்திருக்கிர ாம்.   
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எதிர்வரும் வாரங்களிலும் மாதங்களிலும் எமது பைியாளர் குழுக்களின் 

அங்கத்தவர்களுடன் ரசர்ந்து, நானும் குடியிருப்புச் சமூகத்தின் மத்தியில் 

சுற் ிவர எண்ைியிருக்கிர ன். எமது குடியிருப்புச் சமூகங்களில் வாழுகின்  

உங்களுக்கும் மற் வர்களுக்கும் எவ்வா ான முண யில் சி ப்பான ஆதார 

உதவிணய நாம் வழங்கைாம் என்பது பற் ி ரமலும் அ ிந்து ரகாள்வதற்காக 

உங்கணள நாம் சந்திக்க விரும்புகிர ாம்.   

புதிய ஒரு பாணதயில் உங்களுடன் ரசர்ந்து இன்று நாம் பிரயாைத்ணத 

ஆரம்பிக்கிர ாம். உங்களுடன் ரசர்ந்து முக்கியமான இப்பைிணய 

ரதாடர்ந்து ரசய்வதற்கு நாம் காத்திருக்கிர ாம். 

சி ப்பான வாழ்த்துகளுடன், 

ரராம் ஹன்ரர் 

பிரதம நிர்வாக அதிகாாி 

Tom Hunter 

Chief Executive Officer 
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முக்கிய ரதாடர்புகள் மற்றும் தகவலுக்கான பாகம் 

 

வைிகத் தணைணமக் காாியாையம் (Corporate head office): 

Toronto Seniors Housing Corporation 

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

ரதாணைரபசி: 416-945-0800 

மின்னஞ்சல்: info@torontoseniorshousing.ca  

இணையத் தளம்: torontoseniorshousing.ca  

 

வாடணகக் குடியிருப்பாளர் ஆதார உதவி நிணையம் (Tenant Support Centre) 

முதிரயாருக்ரகன்று விரசடமாக ஏற்பாடு ரசய்யப்பட்டு உள்ள இந்த 

ரதாணைரபசி இணைப்பு உங்கணள வாடணகக் குடியிருப்பாளர் ஆதார உதவி 

நிணையத்துடன் இணைத்த விடும். இந்த வசதிணய ஒரு நாளில் 24 மைிரநரம் 

வாரத்தில் ஏழு நாட்கள் ரப க் கூடியதாக இருக்கும். 

ரதாணைரபசி: 416-945-0800 

மின்னஞ்சல்: support@torontoseniorshousing.ca  

 
சமூகப் பாதுகாப்புப் பிாிவு  (Community Safety Unit ) 

ரதாணைரபசி: 416-921-2323 

ரரார ான்ரரா சமூக வீட்டுவசதி வாாியத்தின் சமூகப் பாதுகாப்பு பிாிவினர் 

உங்கள் குடியிருப்புச் சமூகத்தில் ரதாடர்ந்து கடணமயில் ஈடுபடுவர். 
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சட்டவிரராதமான அல்ைது குற் வியல் முண யிைான ரசயற்பாடு, வாகனம் 

நிறுத்துவது ரதாடர்பான பிரச்சிணனகள் அளவுக்கு மீ ிய சத்தம் 

ரபான் வற்றுக்கும் இன்னும் பைவற்றுக்கும் இப்பாதுகாப்புப் பிாிவினணர 

நீங்கள் ரதாடர்ந்து ரதாணைரபசியில் அணழக்க முடியும். உங்கள் 

அணழப்புகளுக்குப் பதில் தருவதற்கு பைியாளர்கள் ஒரு நாளில் 24 

மைித்தியாைங்கள் வாரத்தில் ஏழு நாட்கள் தயாராக இருப்பர். அவசரகாை 

நிணைணமயின் ரபாழுது எப்ரபாழுதும் 9-1-1 இைக்கத்ணத ரதாணைரபசியில் 

அணழயுங்கள். 

 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியத்தின் ஸ்தைப் பைியாளர்கள்: 

உங்கள் கட்டிடத்துக்கு உாிய ஸ்தைப் பைியாளர்களுணடய ரதாடர்புத் 

தகவலிணன தயவு ரசய்து எழுதி ணவத்திருங்கள். இவர்கள் பற் ிய விபரங்கள் 

உங்கள கட்டிடத்தில் உள்ள ரசய்தி அ ிக்ணகப் பைணககளில் 

பட்டியலிடப்பட்டு இருக்கும். இந்தத் தகவலிணன வாடணகக் குடியிருப்பாளர் 

ஆதார உதவி நிணையத்தில் உள்ளவர்களும் உங்களுக்கு வழங்க முடியும்.  

எனது கட்டிடக் கண்காைிப்பாளர் (Superintendent) ரபயர்: 

ரதாணைரபசி:             

மின்னஞ்சல்:            

எனது முதிரயார் ரசணவகள் ஒருங்கிணைப்பாளர் (Seniors Services 

Coordinator ) ரபயர்:  

ரதாணைரபசி:             

மின்னஞ்சல்:              

எனது வாணடணகக் குடியிருப்பாளர் ரசணவகள் நிர்வாக அதிகாாி (Tenant 

Services Administrator) ரபயர்: 
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ரதாணைரபசி:             

மின்னஞ்சல்:              

எனது வாடணகக் குடியிருப்பாளர் ஈடுபாடு மற்றும் ரசணவகளுக்கான 

ரமற்பார்ணவயாளர் (Tenant Engagement and Services Supervisor) ரபயர்: 

ரதாணைரபசி:             

மின்னஞ்சல்:               

எனது சமூகத்துக்கான வீட்டுவசதி ரமற்பார்ணவயாளர் (Community Housing 

Supervisor) ரபயர்: 

ரதாணைரபசி:              

மின்னஞ்சல்:               

எனது பிரரதச முகாணமயாளர்(Regional Manager) ரபயர் : 

ரதாணைரபசி:             

மின்னஞ்சல்:              

 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியத்தில் கிணடக்கும் ஆதார 

உதவிகள் மற்றும் ரசணவகள் 

உங்களுணடய முதிரயார் ரசணவகள் ஒருங்கிணைப்பாளர் (Seniors Services 

Coordinator /SSC) என்பவர் உங்கள் கட்டிடத்தில் வாடணகக் 

குடியிருப்பாளர்கள் எதிர்ரகாள்ளும் சகை காிசனங்களுக்கும் நீங்கள் முதலில் 

ரதாடர்பு ரகாள்ளுகின்  நபராக இருக்கி ார். உங்கள் வாடணக மற்றும் 

வாடணகக் குடியிருப்பு ஏற்பாடு, நீங்கள் ஆதார உதவிகள் மற்றும் 

ரசணவகணளப் ரபறுதல், TCHC சமூக வீட்டுவசதி வாாியத்துடன் ரசர்ந்து 

உணழத்து உங்கள் சமூகத்துக்கு நைன் ரசர்த்தல் ரபான் ன உட்பட்ட 
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ரகள்விகளும் இவற் ில் அடங்கும். ஆரராக்கியம் மற்றும் சமூக உதவி 

சார்ந்த முகவர் நிணையங்களுடன் ரதாடர்பு ஏற்படுத்தி உதவுதற்கும் 

அவர்களால் முடியும். ஒவ்ரவாரு கட்டிடத்துக்கும் ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர் 

நியமிக்கப்படுவார். இவ்வா ான SSC ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தமது 

வாராந்த காாியாைய ரநரங்கள் மற்றும் ரதாடர்பு விபங்கணளத் தங்களுணடய 

கட்டிடத்தில் /கட்டிடங்களில் பார்ணவக்ரகன ஒட்டி விடுவார்கள்.  

 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியத்துக்கு ரவளிரய கிணடக்கும் 

ஆதார உதவிகள் மற்றும் ரசணவகள் 

வீட்டுவசதிச் சமநீதி ஆணையாளர் காாியாையம் (Office of the 

Commissioner of Housing Equity /OCHE) 

ரசலுத்தப்படாத வாடணகத் ரதாணக காரைமாக வீட்டில் இருந்து 

ரவளிரயற் ப்படும் நிணைணமயில் உள்ள வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களுக்கு 

உதவுவது OCHE பைியகத்தின் ரவணையாக உள்ளது 

ரதாணைரபசி: 416-632-7999 

மின்னஞ்சல்: info@oche.ca   

 

ரரார ான்ரரா மாநகராட்சி (City of Toronto) 

ரரார ான்ரரா மாநகராட்சி வழங்கும் ரசணவகள் பற் ிய தகவலிணனப் 

ரபறுவதற்கு இங்கு ரதாடர்பு ரகாள்ளுங்கள்: 

ரதாணைரபசி: 311 

மின்னஞ்சல்: 311@toronto.ca  

 

211 மத்தியம்  (211 Central) 

mailto:info@oche.ca
mailto:311@toronto.ca
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சமுதாயம், ஆரராக்கியம், உைவு, வீட்டுவசதி மற்றும் குடியிருப்புச் சமூகம் 

ரதாடர்பிைான பல்ரவறு ஆதார உதவிகணள ரபறும் ஏற்பாடுகளுக்கு 

ஒழுங்கு ரசய்வதற்கு அல்ைது அணவபற் ி தகவணைப் ரபறுவதற்கு இங்கு 

ரதாடர்பு ரகாள்ளுங்கள். 

ரதாணைரபசி: 211 

இணையத் தளம்: 211central.ca 

 

ரரார ான்ரரா மாநகர முதிரயார் ரசணவகள் (City of Toronto Seniors 

Services) 

முதிரயார்களுக்ரகன்று ரரர ான்ரரா மாநகரம் வழங்குகின்  ரசணவகள் 

பற் ிய தகவலிணனப் ரபறுவதற்கு இங்கு ரதாடர்பு ரகாள்ளுங்கள். 

ரதாணைரபசி: 416-217-2077 

மின்னஞ்சல்: seniors@toronto.ca 

 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் உதவித் ரதாணைரபசி இணைப்பு (Toronto 

Seniors Helpline) 

உதவி ரவண்டித் ரதடும் முதிரயார்களுக்குாிய பல்ரவறு ஆதார உதவிகள் 

மற்றும் ரசணவகணள அணுகிப் ரபறுவதற்கு இங்கு ரதாடர்பு ரகாள்ளுங்கள். 

ரதாணைரபசி: 416-217-2077 

 

 

ரரார ான்ரரா குற் ச்ரசயல் தடுப்பாளர்கள் (Toronto Crime Stoppers) 

mailto:seniors@toronto.ca
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சமூகத்தில் நிகழும் ஒரு குற் ச் ரசயல் பற் ி உங்களிடம் தகவல் உண்டு 

என்பதுடன் அதணன காவல்துண யினருக்கு ரவளியிட நிணனக்கின்   ஒரு 

சந்தர்ப்பத்தில், நீங்கள் அநாமரதய நபராக அ ிவிக்க விரும்பினால் 

குற் ச்ரசயல் தடுப்பாளர்கள் (கிண ம் ஸ்ரராப்பர்ஸ் /Crime Stoppers) 

அணமப்புடன் ரதாடர்பு ரகாள்ளுங்கள். உங்கள் ரபயாிணன நீங்கள் 

ரகாடுக்க ரவண்டும் என்  கட்டாயம் இங்கு இல்ணை. 

ரதாணைரபசி: 416-222-8477 (TIPS) or 1-800-222-8477 

மின்னஞ்சல்: crime@222tips.com 
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பகுதி 1:  ரபாதுவான மாற் ம் சட்டாீதியான ரபயர்கள் மற்றும் வாைிபத் 

துண  ரசயல்முண கள் 

2022 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 1ஆம் திகதி புதன்கிழணம ரரார ான்ரரா சமூக 

வீட்டுவசதி வாாியத்துக்கு (Toronto Seniors Housing Corporation /TSHC) 

ரசாந்தமாக இருக்கும் 83 முதிரயாருக்கு என்று விரசடமாக ஒதுக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புக் கட்டிடங்களுக்கு ஆதன உணடணமயாளராக (landlord) 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியம் (Toronto Seniors Housing 

Corporation / TSHC) மா ியுள்ளது. TSHC  வாாியம் என்பது மாநகாில் 

முதிரயாராக உள்ள வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களின் ரதணவகணளப் பூர்த்தி 

ரசய்வணத ரநாக்கமாகக் ரகாண்டு உருவாக்கப்பட்டு ரரார ான்ரரா 

மாநகரத்துக்குச் ரசாந்தமாக உள்ள ஒரு ரசணவ வாாியம் ஆகும். இந்த 

வாாியம் முதிரயாருக்குப் பாதுகாப்பான, ரசைவுக்குக் கட்டுப்படியாகும் 

வீட்டு வசதிணய வழங்குகி து. முதிரயாருக்குத் ரதணவயாக உள்ள 

ஆரராக்கியம் மற்றும் சமூகம் ரதாடர்பிைான ஆதார உதவிகணள அவர்கள் 

அணுகிப் ரபறுவதற்கு உதவுவதும் இவ்வாாியத்தின் பைிகளில் அடங்கும்.   

ஜுன் 1ம் திகதியுணடய நாள் மாற் த்தின் அடுத்த கட்டம் ஆரம்பமாவணதக் 

கு ிக்கி து. 

 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியம் எப்ரபாழுது ரசயல்பட 

ஆரம்பித்தது?  

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியம் 2022 ஜுன் 1ம் திகதி புதன் 

கிழணம தனது ரசயற்பாடுகணள ஆரம்பித்துக் ரகாண்டது. 

 

புதிய வாாியத்தின் சட்டாீதியான ரபயர் என்ன? 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியம் (Toronto Seniors Housing 

Corporation) என்பது இப்புதிய வாாியத்தின் சட்டாீதியான ரபயர் ஆகும். 
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எனது வீட்டு உாிணமயாளாின் சட்டாீதியான முகவாி என்ன? 

Toronto Seniors Housing Corporation  

423 Yonge Street, 2nd floor 

Toronto, Ontario 

M5B 1T2 

 

எனக்கு உதவி அல்ைது ரசணவ ரதணவப்படும் ரபாழுது யாருடன் நான் 

ரதாடர்பு ரகாள்ளுரவன் 

உங்களிடம் இருக்கும் ரசணவ ரவண்டுரகாள் ஒன்றுக்கு உதவி 

ரதணவப்படுகி து என் ால் வாடணகக் குடியிருப்பாளர் ஆதார உதவி 

நிணையத்துடன் (Tenant Support Centre) 416-945-0800 ரதாணைரபசி 

இைக்கத்தில் அல்ைது  support@torontoseniorshousing.ca. மின்னஞ்சல் 

முகவாியில் ரதாடர்பு ரகாள்ளுங்கள். நீங்கள் உங்கள் உள்ளிட முதிரயார் 

ரசணவகள் ஒருங்கிணைப்பாளருடன் (Seniors Services Coordinator) 

உங்கள் ரதணவ பற் ி உணரயாடினால் அவரும் உங்கள் ரதணவக்கு ஏற்  

ரபாருத்தமான ஆதார உதவிகள் அல்ைது ரசணவகளுடன் நீங்கள் ரதாடர்பு 

ரகாள்ள உதவுவார்.  

ரசயல்முண கள் எணவரயனும் மாற் ம் அணடந்து உள்ளனவா? 

ஜுன் 1ம் திகதி புதன்கிழணம ரதாடக்கம் ரரார ான்ரரா முதிரயார் 

வீட்டுவசதி வாாியம் மாற் த்தின் அடுத்த கட்டத்தினுள் பிரரவசிக்கும். இந்த 

மாற் ம் சீராகவும் படிப்படியாகவும் நிண ரவறும். 

 

 

ஜுன் 1ம் திகதி ரதாடக்கம் எணவரயல்ைாம் மா ியுள்ளன:  

 கட்டிட உருவாக்கச் ரசயற்பாடுகள்: ரரார ான்ரரா முதிரயார் 

வீட்டுவசதி வாாியம் கட்டிடங்கணள ரசயற்பட ணவத்து, ரசணவகணள 

mailto:support@torontoseniorshousing.ca
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வழங்கி வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களுக்கு ஆதார உதவி வழங்கும் ஓர் 

அணமப்பாக இருந்து வரும். 

 உதவித் ரதாணைரபசி இணைப்பு: வாடணகக் குடியிருப்பாளர்கள் 

ரபணும் திருத்தரவணை அல்ைது தகவல் ரபறுவதற்கு விரசடமாக 

ஏற்பாடு ரசய்யப்பட்டு உள்ள ஓர் உதவித் ரதாணைரபசி 

இணைப்பிணனப் பயன்படுத்துவர். இந்த உதவித் ரதாணைரபசி 

இணைப்பு உங்கணள வாடணகக் குடியிருப்பாளர் ஆதார உதவி 

நிணையத்துடன இணைக்கும். இந்த வசதி ஒரு நாளில் 24மைி ரநரம், 

வாரத்தில் ஏழுநாட்கள் ரப க் கூடியதாக இருக்கும். 

எணவரயல்ைாம் மா ாது ஒரரமாதிாி இருக்கும்: 

 வாடணகணய கட்டுதல்: மாற்  நிணையின் அடுத்த கட்டத்தில் நீங்கள் 

ரதாடர்ந்து உங்கள் வாடணகணய ரரார ான்ரரா சமூக வீட்டுவசதி 

வாாியத்துக்குச் ரசலுத்துவீர்கள். நீங்கள் வாடணகணய ரசலுத்தும் 

முண யும் தற்ரபாழுது உள்ள நிணையில் மா ாது ஒரர மாதிாியாகரவ 

இருக்கும். வாடணக ரசலுத்தும் நாள் இனிரமலும் மாதத்தின் முதல் 

திகதியாகரவ இருக்கும். உங்கள் வாடணகத் ரதாணகயிணன நீங்கள் 

எப்படி மற்றும் எங்ரக கட்டுவது என்பதில் மாற் ம் ஏற்படும் ரபாழுது 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியம் இம்மாற் ம் 

நிகழுவதற்கு சிை மாதங்களுக்கு முன்பாகரவ அது பற் ி உங்களுக்கு 

அ ிவிக்கும்.  

 உங்கள் குத்தணக: உங்கள் குத்தணக புதிய வீட்டுவசதி வாாியத்துக்கு 

மாற் மாகி விடும். புதிய ஒரு குத்தணக உடன்படிக்ணகணய நீங்கள் 

எழுத மாட்டீர்கள். 

 பைியாளர்கள்: ஜுன் 1ஆம் திகதிக்கு முன்பாக உங்கள் கட்டிடத்தில் 

பைியாற் ிய அரத பைியாளர்கள் இப்ரபாழுது புதிய TSHC 

முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியத்தின் பைியாளர்களாகக் 

கடணமயாற்றுவர். அவர்கள் உங்கள் மற்றும் உங்கள் அயைவர்களின் 

அன் ாட ரதணவகணளக் கவனித்துக் ரகாள்ளுவர். தகவல் அல்ைது 
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வாடணக குடியிருப்பு உதவி ரபறுவதற்கு நீங்கள் முதலில் ரதாடர்பு 

ரகாள்ளும் ஆட்களாகவும் அவர்கள் இருப்பர். 

 இடவசதிகள்: உங்கள் குடியிருப்பு அைகின் உள்ரள நீங்கள் ரமைான 

முண யில் இயங்க ரவண்டிய ரதணவ உண்ரடன் ால் அணுகும் 

வசதித் திட்டத்தின் கீழ் குடியிருப்பு அைகுக்கான மாற்  ரவணைகணள 

நீங்கள் இனிரமலும் ரவண்டிக் ரகட்க முடியும். இப்ரபாழுது 

நணடரபற்று வருகின்  மாற்  ரவணைகள் பூரைமாகச் ரசய்து 

முடிக்கப்படும். உங்களுக்கு உதவி ரதணவப்படுமாயின் 

ரமாழிரபயர்ப்பு மற்றும் ரமாழிரபயர்ப்பு உணரயாடல் ரசணவகள் 

ரப க் கூடியனவாக உள்ளன. இணவபற் ி ரமலும் தகவல் 

ரபறுவதற்கு உங்கள் முதிரயார் ரசணவகள் ஒருங்கிணைப்பாளருடன் 

கணதயுங்கள். 

 சமூகப் பாதுகாப்புப் பிாிவு: குடியிருப்புச் சமூகப் பாதுகாப்புப் பிாிவு 

உங்கள் சமூகத்தில் ரதாடர்ந்து பைியாற்றும். நீங்கள் அவர்களுடன் 

416-921-2323 என்  ரதாணைரபசி எண்ைில் ரதாடர்பு ரகாள்ள 

முடியும். 

 பாாிய கட்டிட திருத்த ரவணைகள்: ரரார ான்ரரா சமூக வீட்டுவசதி 

வாாியம் கட்டிடத்தின் உாிணமயாளராக ரதாடர்ந்து இருக்கும். 

கட்டிடத்துக்கு ரவண்டிய பாாிய திருத்த ரவணைகள் அல்ைது 

புதுப்பிக்கும் பைிகணள ரரார ான்ரரா வீட்டு வசதி வாாியம் 

நிண ரவற்றும். 

காைப்ரபாக்கில் புதிய ரசணவகளும் ஆதார உதவிகளும் ஒருங்கிணைந்த 

ரசணவ மாதிாித் திட்டத்தின் கீழ் உங்களுக்குக் கிணடக்கக் கூடியனவாக 

ஏற்பாடு ரசய்யப்படும். நணடமுண ச் ரசயல்முண களில் மாற் ங்கள் 

எணவரயனும் நிகழுவதற்கு முன்பாக, வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களுக்கு 

நிண ய முன்ன ிவித்தல் ரகாடுப்பதில் ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி 

வாாியம் உறுதியாகச் ரசயற்படுகி து. 

 



 
 

21 
 

பகுதி 2: வாடணக, குத்தணக உடன்படிக்ணககள், மற்றும் நீர்மின் 

உபரயாகங்கள் 

எனது வாடணகத் ரதாணகயிணன நான் யாாிடம் ரசலுத்த ரவண்டும்? 

நீங்கள் ரதாடர்ந்து உங்கள் வாடணகணய ரரார ான்ரரா சமூக வீட்டுவசதி 

வாாியத்துக்கு தற்ரபாழுது ரசலுத்துவீர்கள். நீங்கள் வாடணகணய ரசலுத்தும் 

முண யும், தற்ரபாழுது உள்ள நிணையில் மா ாது ஒரர மாதிாியாகரவ 

இருக்கும். வாடணக ரசலுத்தும் நாள் இனிரமலும் மாதத்தின் முதல் 

திகதியாகரவ இருக்கும். உங்கள் வாடணகத் ரதாணகயிணன நீங்கள் எப்படி 

மற்றும் எங்ரக கட்டுவது என்பதில் மாற் ம் ஏற்படும் ரபாழுது 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியம் இம்மாற் ம் நிகழுவதற்கு 

சிை மாதங்களுக்கு முன்பாகரவ அது பற் ி உங்களுக்கு அ ிவிக்கும்.  
 

வாடணகக் குடியிருப்பாளர்கள் வாடணகத் ரதாணகயிணன பின்வரும் 

முண களில் ஒன் ின் வழியாகச் ரசலுத்த முடியும்: 

 வங்கிகளில் முன் அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட ரகாடுப்பனவு 

 உள்ளூர் வங்கி, கடன் வழங்கும் ஒன் ியம். நம்பிக்ணக நிதியம் அல்ைது 

காரசாணைணய காசாக வழங்கும் நிறுவனக் ரகாடுப்பனவு 

 ரதாணைரபசி அல்ைது கைினிவழியான வங்கிக் ரகாடுப்பனவு 

 உள்ளூர் கிணளப் பைியகத்துக்கு ரநாில் ரசன்று ரகாடுத்தல் 

முக்கியம்: உங்கள் வாடணகணயச் ரசலுத்த முடியாது அல்ைது ஒருமுண  

அதணன ரகாடுப்பதற்கு நாள் பிந்த ரநாிடைாம் என்று நீங்கள் நிணனத்தால், 

416-945-0800 ரதாணைரபசி இைக்கத்தில் எங்கணள அணழயுங்கள். 

நான் புதிதாக ஒரு குத்தணக உடன்படிக்ணகணய எழுத ரவண்டுமா? 

இல்ணை, நீங்கள் புதிதாக ஒரு குத்தணக உடன்படிக்ணக எழுத ரவண்டிய 

ரதணவ இருக்காது. உங்கள் தற்ரபாணதய குத்தணக புதிய வாாியத்துக்கு 

இடம் மாற் ப்படும். நீங்கள் புதிதாக ஒன்று எழுதப் ரபாவதில்ணை. நீங்கள் 
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உங்கள் குடியிருப்பு அைகில் இருந்து ரவளிரயறும் வணரயில் 

இப்ரபாழுதுள்ள உங்கள் குத்தணக உடன்படிக்ணக உங்களுக்குப் 

ரபாருந்துவதாக இருக்கும். 

 
உங்களுணடய தற்ரபாணதய குத்தணக உடன்படிக்ணக புதிய வாாியத்துக்கு 

இடம் மாற் ப்படும் என்பதனால், அதில் விபாிக்கப்பட்டு உள்ள 

உாிணமகளும் ரபாறுப்புகளும் இனிரமலும் கூட உங்களுக்கும் உங்கள் 

வீட்டுக் குடியிருப்பாளர்களுக்கும் ரபாருந்துவதாக இருக்கும். வாடணகக் 

குடியிருப்பாளர்களுக்கு உள்ள கடப்பாடுகளில் அடங்கும் உதாரைங்களாக 

உங்கள் வாடணகணயச் ரசலுத்துதல், வீட்டு உாிணமயாளர் வீட்டிணனப் 

பாிரசாதிக்க அனுமதித்தல், உங்கள் குடியிருப்பு அைகிணனச் சுத்தமாக 

ணவத்திருத்தல், உங்கள் வருமானத்தில் ஏற்படும் மாற் ங்கணள அல்ைது 

உங்களுடன் வசிக்கும் மற்ண யவர்களின் ரபயர்கள் அல்ைது தனிநபர் 

அணடயாளங்களில் ஏற்படும் மாற் ங்கணள அ ிவித்தல் ஆகியவற்ண யும் 

இணவ ரபான்  பி வற்ண யும் கூ ைாம். 
 

ரசலுத்தப் படாத வாடணக நிலுணவகளுக்கான ரசயல்முண  எப்படியானது? 

ஒவ்ரவாரு மாதத்தின முதைாம் நாளன்று வாடணகக் குடியிருப்பாளர்கள் 

தமது வாடணகயின் முழுத்ரதாணகணயயும் ரசலுத்துகின்  ரபாறுப்பு 

அவர்கள் எல்ரைாருக்கும் உண்டு. வருமானத்துக்கு இணசவுபடுத்திய 

வாடணக உதவித் ரதாணக ரபறுபவர்களும், தமது வருமானத்தில் ஏற்படும் 

மாற் ங்கணள அ ிவிப்பதுடன், தமது இல்ைத்தில் யாரரல்ைாம் தன்னுடன் 

ரசர்ந்து வாழ்கி ார்கள் என்பணத உறுதி ரசய்யவும் ரவண்டும். வாடணகத் 

ரதாணகணய ரபாருத்தமான முண யில் கைிப்பீடு ரசய்வதற்கு இது 

அவசியம் ஆகும். வாடணகக் குடியிருப்பாளர்கள் இவ்வா ான 

ரபாறுப்புகணள நிண ரவற்றுகின் னர் என்பணத உறுதி ரசய்வதற்கும், 

முடியுமான சந்தர்ப்பங்களில் வாடணகக் குடியிருப்பாளர்கள் தமது வீட்டு 

வசதிணய இழந்து விடாமல் காப்பதற்கும், வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களுடன் 

ரசர்ந்து ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியம் உறுதியாக 

உணழக்கும். 
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ரரார ான்ரரா சமூக வீட்டுவசதி வாாியம் தற்ரபாழுது பின்பற்றும் 

நிலுணவகள் ரதாடர்பிைான ரசயல்முண யிணன, ரரார ான்ரரா முதிரயார் 

வீட்டுவசதி வாாியம் தனது உபரயாகத்துக்கும் ஏற்றுக் ரகாண்டு உள்ளது. 

இக்காரைத்தால் வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களின் நிலுணவகணளத் 

தற்ரபாழுது ணகயாளும் முண யில் மாற் ம் எதுவும் நிகழமாட்டாது. 

 

ஜுன் 1ஆம் திகதிக்கு முன்பாக எனக்கு வாடணக நிலுணவகள் இருக்குமாயின் 

அல்ைது உருவாகும் மாற் த்தின் பின் அந்நிணை விணளயுமாயின் என்ன 

நிகழும்?  

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியத்தின் பைியாளர்கள் 

உங்களுடன் ரசர்ந்து பைியாற் ி, நீங்கள் நிலுணவணய மீளச் 

ரசலுத்துவதற்கு ஏற் வா ான ஒரு ரகாடுப்பனவுத் திட்டத்ணத தயாாிப்பர். 

இதன் பிரகாரம் உங்கள் வீட்டுக் குடியிருப்பாளர்களின் சார்பில் உங்கள் 

கிரமமான மாதாந்த வாடணகத் ரதாணகக்கு ரமைாக ரமைதிக ரதாணககள் 

ரசலுத்தப்படும். நிலுணவகள் முழுவதும் ரசலுத்தப்பட்டு முடியும் வணரயில் 

இந்த ஏற்பாடு ரதாடரும்.  

உங்கள் வீட்டின் குடியிருப்பாளர்களுக்கு வாாிய மாற் த்துக்கு முன்பாகரவா 

அல்ைது பின்பாகரவா எந்த ஒரு சமயத்திலும் நிலுணவகணள இருக்கும் 

ரபாழுது, நீங்கள் ரதாடர்ந்தும் ஒரர பைியாளர்களுடன் ரசர்ந்து 

நிலுணவகணளச் ரசலுத்தி முடிப்பீர்கள்.  

 

வீட்டுவசதிச் சமநீதி ஆணையாளாின் அலுவைகம் ரப க்கூடிய ஒரு 

ரசணவயாக இருக்குமா? 

ஆம், வீட்டுவசதி சமநீதி ஆணையாளாின் அலுவைகம் (Office of the 

Commissioner of Housing Equity / OCHE) ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி 

வாாியத்தின் கீழ் வாழுகின்  குடியிருப்பாளர்கள் ரப க்கூடிய ஒரு 

ரசணவயாக அணமந்து இருக்கும். உங்களுக்கு அவர்களின் உதவி 
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ரதணவப்பட்டால் நீங்கள் OCHE அலுவைகத்துடன் 416-632-7999 

ரதாணைரபசி இைக்கத்தில் அல்ைது info@oche.ca. என்  மின்னஞ்சல் 

முகவாியில் ரநரடியாகத் ரதாடர்பு ரகாள்ளுங்கள். 

 

குடியிருப்பு அைகுகளின் இணடயில் இடம் மாற் ம் ரபறுவதற்கான 

ரசயல்முண  எதுவாக இருக்கும்? 

வித்தியாசமான ஒரு சுற் ாடல் ரபான்  காரைங்களில் ஒன்றுக்காக உங்கள் 

கட்டிடத்தில் இருந்து பி ிரதாரு குடியிருப்புக் கட்டிடத்துக்கு இடம் மாற் ம் 

ரபறுவதற்கு நீங்கள் ஆர்வம் ரகாண்டிருந்தால் (இம்மாற் ம் ரரார ான்ரரா 

முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாிய வீட்டுத் ரதாகுதியின் உள்ளாகரவா அல்ைது 

அதிலிருந்து ரரார ான்ரரா சமூக வீட்டுவாாியத்துக்கு திரும்புவதாகரவா 

இருக்கைாம்( புதிய ஒரு வீட்டு விண்ைப்பத்திணன நீங்கள் சமர்ப்பிக்க 

ரவண்டிய ரதணவ இருக்கும். இந்த விண்ைப்பம் ரரார ான்ரரா 

மாநகராட்சியின் கீழ் உள்ள வீட்டுவசதிக்கான அணுகும் முண  (Access to 

Housing) ஏற்பாடு வழியாக  (இது முன்பு Housing Connections என்று 

அணழக்கப்பட்டது) சமர்ப்பிக்கப் படுதல் ரவண்டும்.   

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாிய வீட்டுத் ரதாகுதியின் உள்ளாக 

இருக்கும் பி ிரதாரு கட்டிடத்துக்கு நீங்கள் விண்ைப்பிக்கும் ரபாழுது, 

முன்னுாிணம ரபறும் இடமாற்  விண்ைப்ப வணக என்  பிாிவின் கீழ் 

உங்களுக்கு ரவகமாக இடம் மாற் ம் ரபறும் வாய்ப்பு கிணடக்கைாம். 

இதுரபான்  முன்னுாிணம ரபறும் விண்ைப்ப வணககள் ரரார ான்ரரா 

சமூக வீட்டுவசசதி வாாியத்தில் இருந்தது ரபாைரவ இங்கும் மா ாது 

உள்ளன. ரமலும் இவற்றுக்கான தணகணமணய ரபறுவதற்கு கு ிப்பிட்ட 

விதத்திைான ரதாிவு வணரயண கள் உள்ளன. முன்னுாிணம ரபறும் 

இடமாற் ங்கள் பற் ி ரமைதிக தகவணை நீங்கள் ரப  விரும்பினால், மற்றும் 

உங்களுக்கு ரவண்டிய தணகணமகள் உண்டு என் ால், உங்களுக்கான 

முதிரயார் ரசணவகள் ஒருங்கிணைப்பாளருடன்  ரதாடர்பு ரகாள்ளுங்கள். 

 

mailto:info@oche.ca
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வருடாந்த குடியிருப்பு அைகுப் பாிரசாதணன இனிரமலும் எனக்கு நிகழுமா?  

ஆம், குடியிருப்பு அைகுப் பாிரசாதணனகள் வருடத்துக்கு ஒரு முண  

இனிரமலும் நணடரபறும். இப்பாிரசாதணனணய ரசய்வதற்காக உங்கள் 

குடியிருப்பு அைகின் உள்ரள நீங்கள் வாாியப் பைியாளர்கணள உட்புக 

அனுமதிக்க ரவண்டும். உங்கள் குத்தணக உடன்படிக்ணகயில் விபாிக்கப் 

பட்டு உள்ள வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களின் ரபாறுப்புகளில் இது 

ஒன் ாகும். உங்கள் குடியிருப்பு அைகிணனப் பாிரசாதிக்கும் பைிக்கு 

உங்கள் கட்டிடத்தின் கண்காைிப்பாளர் ரபாறுப்பாக இருக்கி ார். இதன் 

மூவம் அவர் உங்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் அைகின் நிணைணம ரதாடர்பில் 

காிசனங்கள் எதுவும் இல்ணை என்று உறுதி ரசய்து ரகாள்ளுவார்.  

இவ்வா ான பாிரசாதணன நடாத்தப்படுவதற்கு முன்பாக எப்ரபாழுதும் 24 

மைி ரநர முன்ன ிவித்தல், உட்புகுவதற்கான அ ிவித்தல் படிவம் ஒன் ின் 

வழியாக உங்களுக்கு அனுப்பி ணவக்கப்படும். 

 

வருடாந்த வாடணகத் ரதாணக மீளாய்வு ஒன் ில் நான் இனிரமலும் 

பங்குபற்றுரவனா? 

உங்கள் வாடணக வருமானத்துக்கு இணசவுபடுத்தி நிர்ையிக்கப்பட்டது (RGI 

உதவித் ரதாணக முண ) என் ாலும், வருடாந்தம் நிகழும் வாடணகத் ரதாணக 

மீளாய்வுச் ரசயல்முண யிலும் நீங்கள் பங்குபற்றுவீர்கள். வருடத்தில் ஒரு 

முண  நாங்கள் உங்களுக்கு வாடணக மீளாய்வுக்கான தகவல் 

ரபாதிரயான்று அனுப்பி ணவப்ரபாம். இப்ரபாதியில் அடங்கியுள்ள 

படிவங்கணள நீங்கள் கு ிப்பிட்டுக் கூ ப்படும் முடிவுத் திகதிக்குமுன்பாக 

நிரப்பிக் ரகாடுக்க ரவண்டும். உங்கள் வீட்டின் குடியிருப்பாளர்கள் 

ஒவ்ரவாருவாின் வருமானம் பற் ிய தகவணை இப்படிவங்கள் வழியக நீங்கள் 

அ ிவிப்பீர்கள்.  

உங்கள் குத்தணக உடன்படிக்ணகயில் வாடணகக் குடியிருப்பாளாின் 

ரபாறுப்புகள் எனக் கு ிப்பிடப்பட்டு உள்ளவற் ில், இந்த வருடாந்த 
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வாடணகத் ரதாணக மீளாய்விணன பூர்த்தி ரசய்வதும் ஒன் ாக உள்ளது. 

உங்களுணடய வருமானத்துக்கு இணசவுபடுத்திய வாடணக உதவி முண யின் 

முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இது அணமந்து உள்ளது.  

ரசைவுக்குக் கட்டுபடியாகும் வாடணக மற்றும் சந்ணத நிணை வாடணக 

ஆகியவற்ண  ரசலுத்தும் வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களுக்கு ஒவ்ரவாரு 

வருடமும் ஓர் அ ிவித்தல் அனுப்பி ணவக்கப்படும். அதில் அவர்களின் 

வாடணக உயர்த்தப்பட்டு உள்ளதா என்று ரதாிவிக்கப்பட்டு இருக்கும். 

 

வருமானத்தில் நிகழும் மாற் ங்கணள நான் எப்படி அ ிவிக்க முடியும்? 

நீங்கள் வருமானத்துக்கு இணசவுபடுத்திய வாடணக உதவி ரபறுகி ீர்கள் 

என் ால், உங்களுக்கு ஒரு மாற் ம் ஏற்பட்டு 30 நாட்காட்டி நாட்களின் 

உள்ளாக அ ிவிக்க ரவண்டிய சிை மாற் ங்கள் உண்டு. அவற் ில் 

அடங்குவன இணவ (இவற் ிலும் கூடுதைாகவும் இருக்கைாம்): 

 உங்கள் குடியிருப்பு அைகில் வசிக்கும் ஆட்களின் எண்ைிக்ணகயில் 

(குடியிருப்பாளர் கூட்டுவிபரம்( ஏற்படும் நிரந்தர மாற் ங்கள் 

 உங்கள் குடியிருப்பு ஆட்களில் உள்ள ஓர் அங்கத்தவர் ஒன்ரா ிரயா 

ரவர்க்ஸ் அல்ைது ஒன்ரா ிரயா வலுக்குண வு ஆதார உதவித் 

திட்டத்தின் கீழ் கிணடக்கும் அடிப்பணட நிதியுதவிணய ரப  

ஆரம்பிக்கி ார் அல்ைது ரபற்று முடிவு அணடகி ார். 

வருமானத்தில் எற்படும் ஏணனய மாற் ங்கள் வழக்கமாக நிகழும் வருடாந்த 

வருமான மீளாய்வு சமயத்தில் அ ிவிக்கப் படைாம். 

அ ிவிக்க ரவண்டிய மாற் ங்கள் அல்ைது மாற் ங்கணள அ ிவிக்க 

ரவண்டியது எப்ரபாழுது என்பது பற் ிய ரகள்விகள் உங்களிடம் உண்டு 

என் ால், உங்களுணடய முதிரயார் ரசணவகள் ஒருங்கிணைப்பாளருடன் 

ரதாடர்பு ரகாள்ளுங்கள்.  
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நீர்மின் உபரயாகங்களுக்கான எனது உடன்படிக்ணக ஒரர மாதிாியாகத் 

ரதாடருமா? 

சிை வணகயான வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களுக்கு தமது ரசாந்த நீர்மின் 

உபரயாக கட்டைங்கணள ரசலுத்த ரவண்டிய ரபாறுப்பு உள்ளது. நீங்கள் 

உங்கள் நீர்மின் கட்டைங்கணள ரசலுத்துபவராக இருந்தாலும் அப்படி 

இல்ணை என் ாலும் இப்ரபாழுது நணடமுண யில் உள்ள நீர்மின் உபரயாக 

உடன்படிக்ணக மா ாமல் இருக்கும். உங்கள் ரசாந்த நீர்மின் 

உபரயாகத்துக்கு நீங்கள் கட்டைம் ரசலுத்துபவரா என்று சாியாகத் 

ரதாியவில்ணை என் ால், இது பற் ிய ரமைதிக தகவலிணன உங்கள் 

முதிரயார் ரசணவகள் ஒருங்கிணைப்பாளர் உங்களுக்கு வழங்க முடியும்.  

 

பகுதி 3:  கட்டிடப் பைியாளர் குழு, ரபணுதல் பைி மற்றும் ரசணவகள் 

எனது உட்பிரரதசப்பைியாளர் குழுவினர் ஒரர மாதிாியாகத் 

ரதாடருவார்களா? 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியத்துக்கு என்று நிணைணம 

மாறுவதன் பைனாக உங்கள் கட்டிடத்தில் ரவணை ரசய்யம் பைியாளர்கள் 

குழு மா ப்ரபாவதில்ணை. உங்களுணடய மற்றும் உங்கள்அயைவர்களுணடய 

அன் ாட ரதணவகணளப் பூர்த்தி ரசய்பவர்களாக இவர்கள் அங்கு இருப்பர். 

தகவல் மற்றும் ரபணுதல் ரசணவ ரவண்டுதல்களுக்கு என்று நீங்கள் 

முதைாவதாகத் ரதாடர்பு ரகாள்பவர்களாகவும் இவர்கள் இருப்பர். 

 

குடியிருப்பு அைகுக்ககான ரபணுதல் ரசணவ ரவண்டுரகாள் ஒன்று எனக்கு 

இருக்குமாயின் யாரராடு நான் ரதாடர்பு ரகாள்ளைாம்? 

ஒட்டுண்ைிகள் கட்டுப்பாடு, மூட்ணடப்பூச்சி, திருத்தரவணை, மற்றும் 

இணவரபான்  ரபணுதல் ரசணவகளுக்கு நீங்கள் உங்களுணடய கட்டிடக் 

கண்காைிப்பாளர் அல்ைது முதிரயார் ரசணவகள் ஒருங்கிணைப்பாளருடன் 

ரநரடியாகக் கணதக்க முடியும். மாற்று வழியாக நீங்கள் வாடணகக் 
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குடிடியிருப்பாளர் ஆதார உதவி நிணையத்துடன் (Tenant Support Centre)  416-

945-0800 ரதாணைரபசி எண்ைில் அல்ைது 

support@torontoseniorshousing.ca. என்  மின்னஞ்சல் முகவாியில் 

ரதாடர்பு ரகாள்ளைாம். 

 

எனது குடியிருப்பு அைகில் பைியாளர்கள் உட்புகுவதற்குத் ரதணவ 

எழுரமன் ால் பின்பற்ற்படும் ரசயல்முண  என்ன? 

உங்கள் குடியிருப்பு அைகு உங்கள் வீடாக உள்ளது என்பணத நாம் மதித்து 

நடக்கிர ாம். அவசரகாை நிணைணமயின்கீழ்அல்ைது திருத்த ரவணை ஒன்று 

ரசய்வதற்காக, உங்கள் அைகிணனப் பாிரசாதணன ரசய்வதற்காக, அல்ைது 

நீங்கள் உங்கள் அைகில் இருந்து விைகி ரவளிரயறும் ரபாழுது புதிய 

வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களுக்குக் காட்டுவதற்காக பைியாளர்கள் அல்ைது 

ரவணைக்கான ஒப்பந்தக்காரர்கள் உங்கள் குடியிருப்பு அைகினுள் 

பிரரவசிக்க ரவண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் உண்டாகைாம். இவ்வாறு இருந்த 

ரபாதிலும், உங்கள் குடியிருப்பு அைகினுள் பிரரவசிக்க முன்பாக நாங்கள் 

குண ந்த பட்சம் 24மைி ரநர முன்ன ிவித்தல் ரகாடுக்க ரவண்டும் என்று 

வதிவாளர் வாடணகக் குடியிருப்புகள் சட்டம் (Residential Tenancies Act) 

கூறுகி து. ஓர் அவசரகாை நிணைணம அல்ைது உட்புக நீங்கள் அனுமதிக்கும் 

சமயத்தில் இதற்கு விதிவிைக்கு அணமயைாம். இந்த அ ிவித்தல் 24 மைி 

ரநர உட்புகுதற்கான அ ிவித்தல் என் வாறு உங்களுக்கு வழங்கப்படும். 

 

புதிய வாாியத்தில் நாங்கள் ரதாணைரபசியில் அணழக்க கூடிய 

ரசணவரபறுநர் பராமாிப்பு நிணையம் ஒன்று இருக்கி தா? 

ரபணுதல் ரசணவயிணன ரவண்டுதற்கு அல்ைது தகவலிணனப் ரபறுவதற்கு 

விரசடமாக ஒழுங்கு ரசய்யப்பட்ட ஓர் உதவித் ரதாணைரபசி இணைப்பிணன 

(help line) நீங்கள் அணழக்கைாம். இந்த இணைப்பு உங்கணள வாடணகக் 

mailto:support@torontoseniorshousing.ca
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குடியிருப்பாளர் ஆதாரஉதவி நிணையத்துடன் (Tenant Support Centre) 

ரதாடுத்து விடுகி து. இந்த வசதி ஒரு நாளில். 24 மைி ரநரம் வாரத்தில் ஏழு 

நாட்கள் ரப க்கூடியதாக உள்ளது  

ரதாணைரபசி: 416-945-0800 

மின்னஞ்சல் : support@torontoseniorshousing.ca  

புதிய வாாியத்துக்கு மாறுதற்கு முன்பு இருந்தது ரபாைரவ முண யீட்டுச் 

ரசயல்முண  இருக்கி தா? 

ஆம், புதிய வாாியத்துக்கு மாறுதற்கு முன்பு இருந்தது ரபாைரவ 

முண யீட்டுச் ரசயல்முண  இருந்து வருகி து. உங்களிடம் ஒரு பிரச்சிணன 

அல்ைது காிசனம் உள்ளது என் ால் உட்பு ப்பைியாளர்களுடன் அல்ைது 

வாடணகக் குடியிருப்பாளர் ஆதார உதவி நிணையத்துடன் ரதாடர்பு  

ரகாள்ளுங்கள். அவர்கள் அதணனக் கவனிப்பர்.  

நீங்கள் முண ப்பாட்டிணன அ ிவித்த தினத்தில் இருந்து ஐந்து ரவணை 

நாட்களின் உள்ளாக அந்த விடயம் தீர்க்கப்படவில்ணை என் ால் அல்ைது 

உங்களுக்கு அவர்கள் தருகின்  பதில் அல்ைது கிணடக்கும் ரசணவ 

திருப்திகரமாக இல்ணை என் ால் நீங்கள் முண ப்பாடு ஒன் ிணன தீர்வுகள் 

குழுவிடம் (Solutions team) பதிவு ரசய்யைாம்.  

 416-945-0888  

 solutions@torontoseniorshousing.ca   

தயவு ரசய்து கவனிக்கவும்: தீர்வுகள் குழு என்பது இப்ரபாழுது 

ரரார ான்ரரா சமூக வீட்டு வாாியத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. அது 

இரண்டு வாாியங்களுக்கும் இணடயில் பகிர்ந்து ரகாள்ளப்படும் ஒரு 

ரசணவயாக தற்காலிகமாக இருக்கி து. 
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புதிய வாாியத்துக்கான மாற் ம் நிகழும் ரபாழுது ரசணவகள் வழங்குவதற்குக் 

கூடிய ரநரம் எடுக்கப்படுமா? 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவாாியத்துக்கான மாற் ம் நிகழும் 

ரபாழுதும் அல்ைது அதன்பின்பும் வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களுக்கு 

ரசணவகள் வழங்குதற்குக் கூடிய ரநரம் எடுக்கப்பட மாட்டாது. மாற் த்துக்கு 

முன்பு இருந்தது ரபான்  அரத அளவான ரநரரம ஒரு ரசணவணய முடித்து 

வழங்குவதற்கு அல்ைது பூரைமாக்குதற்கு எடுக்கப்படும். ஒரு ரசணவணய 

முடித்து வழங்குவதற்கான காை இணடரநரங்கள், ரவண்டப்படும் ரசணவயின் 

தன்ணம மற்றும் திருத்த ரவணைணயச் ரசய்யக் கூடிய பைியாளர்கள் அல்ைது 

ரதாழில் முண  வர்த்தகர்கள் கிணடப்பது ரபான் வற் ில் தங்கி உள்ளது 

என்பணத தயவுரசய்து கவனத்தில் ரகாள்ளவும். 

உபரயாகிக்கப்படும் படிவங்கள் சிைவற் ில் TCHC சமூக வீட்டுவசதி 

வாாியத்தின் வர்த்தக அணடயாளங்கள் இருப்பணத நீங்கள் சி ிது காைம் 

பார்ப்பீர்கள். மாற் ம் ரதாடர்ந்து நணடரபற்று வரும்ரபாழுது நாங்கள் TCHC 

சமூக வீட்டுவசதி வாாிய வர்த்தக அணடயாளங்களில் இருந்து TSHC 

முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாிய வர்த்தக அணடயாளங்களுக்கு மா ிக் 

ரகாள்ளுரவாம். இந்த அணடயாள மாற் த்ணத நாம் நிண ரவற்  முயலும் 

காைத்தில், நீங்கள் காட்டும் ரபாறுணமக்கு நன் ி கூறுகிர ாம். 

 

ரசணவகள்  மற்றும் ரபணுதல் பைி ஆகியவற்றுக்கான நியமங்களில் 

மாற் ங்கள் உண்டாகுமா? 

ரசணவ அல்ைது ரபணுதல் பைி ரவண்டுரகாள்கள் அல்ைது திருத்த 

ரவணைகள் ஆகியவற்றுக்கான நியமங்கள் ஒரர மாதிாியாகரவ ரதாடர்ந்து 

இருக்கும். காைப் ரபாக்கில் வாடணகக் குடியிருப்பாளர்கள் தருகின்  

உட்தரவின் அடிப்பணடயில் இவற் ில் மாற் ங்கள் ஏற்படக் கூடும். 
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பாாிய அளவிைான திருத்த ரவணைகள் மற்றும் புதுப்பிக்கும் பைிகணள யார் 

ணகயாளுவார்கள்? 

கட்டிடங்களுக்கு ரரார ான்ரரா சமூக வீட்டு வாாியம் ரதாடர்ந்து 

உாிணமயாளராக இருப்பதனால், பாாிய திருத்த ரவணைகள் மற்றும் 

புதுப்பிக்கும் பைிகணள இந்த வாாியம் நிண ரவற்றும். புதிய வாாியத்ணதச் 

ரசர்ந்த பைியாளர்கள் வாடணகக் குடியிருப்பு அைகுகளில் உள்ள சி ிய 

அளவிைான திருத்த ரவணைகள் மற்றும் ரசப்பமிடும் பைிகளுக்குப் 

ரபாறுப்பாக இருப்பர்.   

 

ரபாழுதுரபாக்கு அண கள், சைணவ அண , மற்றும் பி  உபரயாக வசதிகள் 

உள்ள இடங்களில் அனுமதிக்கப்படும் ஏற்பாடு மாறுமா? 

மாற் த்தின் முன்பும் அதன் பின்பாகவும் ரபாழுது ரபாக்கு அண கள், 

சைணவ அண  மற்றும் பி  கட்டிட உபரயாக வசதிகள் உள்ள இடங்களில் 

அனுமதிக்கப்படும் ஏற்பாடு ஒரர மாதிாியாகரவ இருக்கும்.  

 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியம் (TSHC ) கட்டிடங்கணள 

அணுகி உட்புகும் வசதிச் ரசணவகணள எவ்வாறு வழங்க உள்ளது? 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியம் கட்டிடங்கணள அணுகி 

உட்புகும் வசதிக்கு என்று வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களுக்கு உள்ள 

ரதணவகணள உாிய ரநரத்தில் பூர்த்தி ரசய்வதில் தீவிர கவனம் ரசலுத்தி 

வருகி து. ரரார ான்ரரா சமூக வீட்டுவசதி வாாியத்தில் தற்ரபாழுது 

உபரயாகத்தில் உள்ள அணுகிப் புகும் வசதி ரதாடர்பிைான ரகாள்ணககள் 

யாவும் ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டு வசதி வாாியத்திலும் 

நணடமுண யாக்கம் ரசய்யப்பட்டு உள்ளன. அணுகி உப்புகும் வசதியுடன் 

கூடிய வாடிக்ணகயாளர் ரசணவயிணன மாியாணதயுடன் கூடிய மண வற்  

முண யில் வழங்குதல், அணுகிப் புகும் இைகு வசதிகளுக்கு ஏற்ப 
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ரதாடர்பாடல்கணள அச்சிட்டும் மின்முண யிலும் காட்சிக்கு ணவத்தல் 

ஆகியன இக்ரகாள்ணககளில் அடங்கும்.  

 

எனது குடியிருப்பு அைகுக்கு அணமப்பு மாற் ியணமக்கும் ரசணவயிணன நான் 

ரதாடர்ந்து ரப முடியுமா? 

ரரார ான்ரரா சமூக வீட்டு வாாியத்தில் உள்ள குடியிருப்பு அைகுக்கான 

அணமப்பு மாற் ம் ரவண்டி விண்ைப்பிக்கும் ரசயல்முண யிணன 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியமும் ஏற்று  நணடமுண ப்படுத்தி 

உள்ளது. இதன் விணளவாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ரமைான முண யில் 

இயங்க ரவண்டிய ரதணவ இருக்கும் ரபாழுது, அைகு அணமப்பு மாற் ம் 

ரசய்வதற்கான ரவண்டுரகாளிணன நீங்கள் ரசய்ய முடியும். ரரார ான்ரரா 

சமூக வீட்டுவசதி வாாியத்தில் உபரயாகத்தில் உள்ள அரத மருத்துவ 

ரகள்விக் ரகாத்திணன நீங்கள் உபரயாகிப்பீர்கள். இதில் உள்ள ஒரர 

ரவறுபாடு என்னரவனில், உங்கள் விண்ைப்பத்திணன நீங்கள் 

உங்களுணடய உள்ளக TSHC முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியப் 

பைியாளர்களிடம் சமர்ப்பைம் ரசய்வீர்கள். தற்ரபாழுது நணடரபற்று வரும் 

அைகு அணமப்பு மாற் ங்கள் முடித்து ணவக்கப்படும். 

அைகு அணமப்பு மாற் ம் ஒன்றுக்கு ரவண்டுரகாள் ரசய்வதற்கு, தயவுரசய்து 

உங்கள் முதிரயார் ரசணவகள் ஒருங்கிணைப்பாளருடன் அல்ைது 

கண்காைிப்பாளருடன் ரதாடர்பு ரகாள்ளுங்கள். அவர்கள் உங்களுடன் 

ரசர்ந்து இவ்விடயத்தில் ஈடுபடுவர். 

 

ரமாழிரபயர்ப்பு மற்றும் ரமாழிரபயர்ப்பு உணரயாடலுக்கான ரசணவகணளப் 

ரப க்கூடியதாக இருக்குமா? 

அணுகும் முண  வசதிகளுடன் கூடிய ரசணவகள், ரமாழிரபயர்ப்பு வசதி 

மற்றும் ரமாழிரபயர்ப்பு உணரயாடல் வசதி ஆகியவற்ண  வாடணகக் 

குடியிருப்பாளர்கள் யாவருக்கும் வழங்குவதில் ரரார ான்ரரா முதிரயார் 
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வீட்டுவசதி வாாியம் தீவிர ஈடுபாடு காட்டி வருகி து. ரமாழிரபயர்ப்பு 

மற்றும் ரமாழிரபயர்ப்பு உணரயாடல் வசதிகணள ரவண்டிக் ரகட்ரபாருக்கு 

வழங்குவதும் இதில் அடங்கும். ரமாழிரபயர்ப்பு, அரமாிக்க முண யிைான 

ணசணக வழி ரமாழி வசதி அல்ைது ரமாழிரபயர்ப்பு உணரயாளர் ஒருவணரக் 

ரகட்டுப் ரபறுவதற்கு தயவு ரசய்து வாடணகக் குடியிருப்பாளர் ஆதார உதவி 

நிணையத்துடன் 416-945-0800 ரதாணைரபசி இைக்கத்தில் அல்ைது  

support@torontoseniorshousing.ca.  மின்னஞ்சல் முகவாி வழியாகத் 

ரதாடர்பு ரகாள்ளுங்கள். இவ்வா ான ரசணவகணளப் ரபறுவதற்கு 

தயவுரசய்து குண ந்த பட்சம் 10 பைியக நாட்களாவது எங்களுக்கு 

அவகாசம் தரரவண்டும். 

 

பகுதி 4:  எனது குடியிருப்புச் சமூகம் 

பாதுகாப்பு ரதாடர்பிைான ஏதாவது ரகள்விகள் அல்ைது ஆதார உதவிக்கு 

நான் யாருடன் ரதாடர்பு ரகாள்ளைாம்? 

பாதுகாப்பு விடயக் ரகள்விகளுக்கு அல்ைது அவ்வித ஆதார உதவிக்கு 

நீங்கள் ரதாடர்ந்து ரரார ான்ரரா சமூக வீட்டுவசதி வாாியத்தின் சமூகப் 

பாதுகாப்பு பிாிவுடன் (Community Safety Unit /CSU) ரதாடர்பு ரகாள்ளைாம். 

CSU பிாிவுப் பைியாளர்கள் ஒரு நாளில் 24 மைி ரநரம், வாரத்தில் ஏழு 

நாட்கள் பைியாற்றுவதுடன் அப்பிாிவுடன் 416-921-2323 ரதாணைரபசி 

எண்ைில் ரதாடர்பு ரகாள்ள முடியும். CSU பாதுகாப்புப் பிாிவினர் 

ரதாடர்ந்து நாள்ரதாறும் காவல் சுற்றுகணள ரசய்வதுடன், வாடணகக் 

குடியருப்பாளர்களுக்ரகன பை வணகயான பாதுகாப்பு நிகழ்வுகணள 

நடாத்தியும் கட்டிடங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளில் வாடணகக் 

குடியிருப்பாளர்கள் பாதுகாப்பான உைர்வுடன் இருப்பதற்கு உதவியும் 

வருகின் னர். 

தீ விபத்து, நணடரபற்றுக் ரகாண்டிருக்கும் குற் ச் ரசயல் ஒன்று அல்ைது 

உயிராபத்து அடங்கிய மருத்துவ அவசர நிணை ரபான்  ஓர் அவசரகாை 
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நிணைணமயின் ரபாழுது, எப்ரபாழுதும் 9-1-1 ரதாணைரபசி இைக்கத்ணத 

அணழயுங்கள். 

 

அவசரகாை நிணைணமயின் ரபாழுது பதில் நடவடிக்ணகயில் உடனடியாக 

இ ங்குவதற்கான ஒரு திட்டம் ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி 

வாாியத்திடம் இருக்கி தா? 

ஆம். சுத்தமான, பாதுகாப்பான, நன்கு ரபைப்படுகின் , ரசைவுக்குக் 

கட்டுப்படியாகும் வீடுகணள வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களுக்கு வழங்கும் 

எமது முயற்சியின் ரபாழுது அவசரகாை நிணைணமயில் உடன் நடவடிக்ணக 

எடுக்கும் தி ணம ரபற் ிருப்பது அவசியமான ஒன் ாகும். அவசரகாை பதில் 

நடவடிக்ணக திட்டம் (Emergency Response Plan / ERP) ஒன்று இருக்கும் 

ரபாழுது, எமது வாடணகக் குடியிருப்பாளர்கள், பைியாளர்கள் மற்றும் 

ரசாத்துக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் காவல் நிணைணய பாதிக்கக் கூடிய 

பைவணக அவசரகாை நிணைணமகணள நாம் எதிர்ரகாள்வதற்கு எமது 

நிறுவனம் தயாராக இருப்பணத இத்திட்டம் உறுதி ரசய்கி து. 

ரரார ான்ரரா சமூக வீட்டுவசதி வாாியம் மற்றும் ரரார ான்ரரா முதிரயார் 

வீட்டுவசதி வாாியம் ஆகிய இரண்டும் கூட்டு முண யில் ஒரு ERP திட்டத்ணத 

உபரயாகித்து வருகின் ன. 

ஒரு கட்டிட ஸ்தைத்தில் உள்ள பைியாளர்களால் தாம் தி ணமயான 

முண யில் கட்டுப்படுத்த முடியாத விதத்தில் ஓர் அவசர காை நிணைணம 

நிகழுரமன் ால் ERP திட்டம் நணடமுண க்குக் ரகாண்டுவரப்படும். நாங்கள் 

கிரமமான ஒரு முண யில் இத்திட்டத்ணத மீளாய்வு ரசய்து அதணனப் ரபைி 

வருகிர ாம். இதற்குாிய எமது ரசயல்முண யில் வருடாந்த ஆபத்து 

மதிப்பீடுகள், ரசாதணனகள் மற்றும் பயிற்சி என்பணவ அடங்கி இருக்கும். 

ERP என்பது ஓர் அந்தரங்க ஆவைமாகக் கருதிப் ரபைப்படுகி து. ரபாது 

மக்கள் பார்ணவக்காக இதணன ரவளியிட முடியாது. இத்திட்டம் பற் ி 

உங்களிடம் ரகள்விகள் உண்ரடன் ால் support@torontoseniorshousing.ca என்  

மின்னஞ்சல் முகவாியில் ரதாடர்பு ரகாள்ளுங்கள். பதிைளிக்கப் 

ரபாருத்தமான குழுவிடம் உங்கள் ரகள்விகள் ரசர்க்கப்படும்.  
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அவசரகாை நிணைணம ஒன்று உண்டாகும் ரபாழுது 9-1-1 ரதாணைரபசி 

இைக்கத்ணத அணழயுங்கள். 

 

கறுப்பின மக்கணள எதிர்க்கின்  இனத் துரவஷத்துக்கு முகம் ரகாடுக்கும் 

யுக்தி முண யும் புதிதாக வரும் வாாியத்துக்கு இடமாற் ம் ரசய்யப்படுமா? 

வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களுக்கு என்று ஒரு பல்லின, யாவணரயும் 

உள்ளடக்கிய, சமநீதியான வாய்ப்பளிக்கின்  சூழணை உருவாக்குவதில் 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியம் தீவிர கவனம் 

ரசலுத்துகி து. தற்ரபாழுது ரரார ான்ரரா சமூக வீட்டு வசதி வாாியத்தில் 

ஏற்றுக்ரகாள்ளப்பட்டு, பின்புை உறுதி வழங்கப்பட்டு இருக்கும் கறுப்பின 

மக்கணள எதிர்க்கின்  இனத்துரவஷத்துக்கு முகம் ரகாடுக்கும் யுக்தி முண  

தத்துவத்தின் விதப்புணரகணளயும் நணடமுண கணளயும் TSHC முதிரயார் 

வீட்டுவசதி வாாியமும் ஏற்று நணடமுண க்குக் ரகாண்டுவந்துள்ளது. 

கறுப்பின மக்களின் நைன்கணள முன்ரனடுக்கும் ணமயநிணையம் (Centre for 

Advancing the Interests of Black People /The Centre) புதிய TSHC வீட்டுவசதி 

வாாியத்தின் வாடணகக் குடியிருப்ரபார்கணளயும் பைியாளர்கணளயும் 

ரதாடர்ந்து ஆதாிப்பதுடன், இந்த வாாியத்தில் அந்த யுக்தி முண ணய 

நணடமுண ப்படுத்துவதில் தணைணம தாங்கி நிற்கி து. இதன் பயனாக The 

Centre நிணையத்ணத நீங்கள் அணுகி அவர்களால் வாடணகக் 

குடியிருப்பாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் பல்ரவறு திட்டங்கள் மற்றும் தகவல் 

மூைவளங்கணள ரபறுவதற்கும் முடியும். இதுபற் ி ரமைதிக தகவல் 

ரபறுவதற்கு ரதாடர்பு ரகாள்ளுங்கள்: TheCentre@torontohousing.ca  

 

நான் பங்குபற் ி வந்தணவயாக இருந்த கட்டிடத்தின் உள்நிகழும் திட்டங்கள் 

எணவரயனும் புதிய வாாியத்துக்கும் இடமாற் ம் ரசய்யப்படுமா? 

ரசணவமுகவர் நிணையங்களாலும் வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களாலும் 

தற்ரபாழுது முன்ரனடுத்து நடாத்தப்படும் ரசயல்திட்டங்கள் யாவும் புதிய 

mailto:%20TheCentre@torontohousing.ca
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ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியத்துக்கு இடமாற் ம் 

ரசய்யப்படும். 

இத்திட்டங்கள் முதிரயாரான வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களுணடய 

ரதணவகணள பூர்த்தி ரசய்ய முடியும் என்பணத உறுதி ரசய்வதற்காக, 

இத்திட்டங்கணளக் கைிப்பிடு ரசய்வது என்று ரரார ான்ரரா முதிரயார் 

வீட்டுவசதி வாாியத்தின் பைிப்பாளர் சணப உறுதியாகத் தீர்மானித்து 

உள்ளது. புதுப்பித்த திட்டங்கள் அல்ைது திட்ட மாற் ங்கள் பற் ிய தகவல், 

வாாிய மாற்  காைம் முழுவதும் வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களுக்கு 

அ ிவிக்கப்படும். 

 

எங்களுக்கு இனிரமலும் விடயங்களில் பங்குபற்றும் ஒரு திட்டம் இருக்குமா? 

தணைணமத்தவப் பங்களிப்பு இருக்குமா? 

ரரார ான்ரரா சமூக வீட்டுவசதி வாாியத்தில் இருந்து புதிய வாாியத்துக்கு 

இடமாற் ம் ரசய்யப்படும் திட்டங்கள் யாவும் முதிரயாரான வாடணகக் 

குடியிருப்பாளர்களின் ரதணவகணள பூர்த்தி ரசய்கின் னவா என்பணத உறுதி 

ரசய்வதற்காக, இத்திட்டங்கணளக் கைிப்பீடு ரசய்வது என்று 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியத்தின் பைிப்பாளர் சணப 

உறுதியாகத் தீர்மானித்து உள்ளது. ஒழுங்கு முண யில் அணமந்த வாடணகக் 

குடியிருப்பாளர் ஈடுபாட்டுச் ரசணவத் திட்டமும் (Tenant Engagement System) 

இவற் ில் அடங்கும் ஒன் ாகும். 

இவ்வா ான கைிப்பீடு நணடரபறும் அரத சமயத்தில், உள்ளக 

முண யிைான ஈடுபாட்டுப் பைியும் ரதாடர்ந்து நிகழவுள்ளது. வாடணகக் 

குடியிருப்பாளர்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் கட்டிடக் குழுக்களின் 

அங்கத்தவர்கள், வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களின் நைணன 

முன்ரனடுப்ரபாராகத் தமது கடணமகளில் ரதாடர்ந்து ஈடுபட முடியும் .  

கட்டிடங்கள் ரதாடர்பிைான பிரச்சிணனகணள எதிர்ரகாள்ளும் பைியில் 

வாடணகக் குடியிருப்பாளர்கள் தமது உள்ளக முதிரயார் ரசணவகள் 
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ஒருங்கிணைப்பாளர் அல்ைது ஈடுபாட்டுச் சமூக ரசணவகள் 

ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ஆகிரயாருடன் ரசர்ந்து பைியாற்  முடியும். 

முதிரயாருக்ரகன்று ஒழுங்கு முண யில் அணமந்த வாடணகக் குடியிருப்பாளர் 

ஈடுபாட்டுச் ரசணவத் திட்டம் ஒன் ிணன உருவாக்கும் முயற்சி 

இவ்வருடத்தின் பிற்பகுதியில் ஆரம்பமாகும்.  

 

வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களுக்கான ரசயற்பாட்டு நிதியங்கணள நாம் 

இனிரமலும் ரப  முடியுமா? 

ரரார ான்ரரா சமூக வீட்டுவசதி வாாியத்தின் பைிப்பாளர் சணப கடந்த 

ஏப்பிரல் மாதம் நணடரபற்  சணபக் கூட்டத்தின் ரபாழுது 2022 

ஆண்டுக்கான வாடணகக் குடியிருப்பாளர் ரசயற்பாட்டு நிதியங்களுக்கு 

(TAF) அங்கீகாரம் வழங்கி இருந்தது. ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி 

வாாியத்தின் வாடணகக் குடியிருப்பாளர்கள் இவ்வருடம் TAF நிதியங்களுக்கு 

விண்ைப்பிக்க முடியும். இவற்றுக்கான விண்ைப்பங்கள் இணடக்காை 

முதிரயார் நிதியுதவி வழங்கல் பீடம் ஒன் ில் மீளாய்வு ரசய்யப்படும். 2023 

ஆம் ஆண்டுக்ரகன இத்திட்டத்தின் கைிப்பீடு நடாத்தப்படும். 

 

எமது கட்டிடத்தில் ரவற் ிடங்கணளப் ரபற்று இருக்கும் முகவர் அணமப்புகள் 

இனிரமலும் ரதாடர்ந்து இருப்பார்களா? 

முதிரயார் கட்டிடங்களில் வாடணகக் குடியிருப்பாளர்களுக்கு ரசணவகள் 

வழங்குதற்காக ரவற் ிடங்கணளப் பயன்படுத்தும் ரசணவ முகவர் 

அணமப்புகள் ரதாடர்ந்து ரசயற்பட்டு வரும். குடியிருப்பு உபரயாகம் 

அல்ைாத ரவற் ிடங்கணள எவ்வாறு முகவர் அணமப்புகள் பயன்படுத்த 

ரவண்டும் என்பணத விளக்கும் ரவற் ிட உபரயாக உடன்படிக்ணககள் 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியத்துக்கு இடமாற் ம் 

ரசய்யப்படும். புதிய வாாியத்தில் இவ்வா ான உடன்படிக்ணககள் 

முதிரயாருக்கான விரசட உபரயாகம் என்  ஆய்வுக்கண் ரகாண்டு மீளாய்வு 
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ரசய்யப்படும். உங்கள் ரதணவகணள இந்த உடன்படிக்ணககள் பூர்த்தி 

ரசய்கின் னவா என்று நாம் உறுதி ரசய்வதற்கு விரும்புகிர ாம்.  

 

ஒருங்கிணைந்த ரசணவ மாதிாி எற்பாட்டுக்கு என்ன நிகழும்?  

வாடணகக் குடியிருப்பாளர்கள் முதன்ணமயானவர்கள் (Tenants First) என்  

திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ரரார ான்ரரா சமூக வீட்டுவசதி வாாியமும் 

ரரார ான்ரரா மாநகராட்சியினரும் ரநருங்கிச் ரசயற்பட்டு, முதிரயாரான 

வாடணகக் குடியருப்பாளர்கள் மற்றும் மாகாை ாீதியிைான ஆரராக்கிய 

பராமாிப்பு ரசணவப் பங்காளர்கள் வழங்கிய உள்தரவிணனச் ரசகாித்து, 

ஒருங்கிணைந்த ரசணவ மாதிாி (Integrated Service Model / ISM) என்  ஒரு 

ரசணவ முண யிணனக் கட்டணமத்து உருவாக்கினர். இந்தச் ரசணவ மாதிாி 

உபரயாகத்தின் வழியாக, ஒவ்ரவாரு கட்டிடத்திலும் இருந்து வந்த 

பைியாளருக்கு வாடணகக் குடியிருப்பாளர்கள் என் வா ான விகித அளவு 

அதிகாித்து உள்ளதுடன், வாடணக குடியிருப்பாளர்கள் அரத ஸ்தைத்தில் 

உள்ள பைியாளர்கணளயும் ரசணவகணளயும் ரதணவயின் ரபாழுது 

விணரவாக அணுகிப் ரப  முடிகி து.  

இந்த ISM என்  ரசணவ மாதிாி முண , புதிய வீட்டுவசதி வாாியத்தின் 83 

கட்டிடங்கள் யாவற் ிலும் வாாியத்தின் ஓர் அம்சமாக நணடமுண யாக்கம் 

ரசய்யப்பட்டு உள்ளது. வாழும் இடத்தில் நீங்கள் ரகௌரவம் மற்றும் 

ரசௌகாியம் என்பவற்ண ப் ரபறுகின்  முதிரயாராக வாழ உதவும் விதத்தில், 

உங்களுக்கு ரவண்டிய ரதாடர்ச்சியான ஆதார உதவி மற்றும் ரசணவகணள 

வழங்குவதற்கு TSHC முதிரயார் வீட்டு வசதி வாாியம் பயன்படுத்துகின்  

அத்திவாரம் ரபான்  கட்டணமப்பு, இந்த ISM ரசணவ மாதிாி ஆகும் 
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ஒரு வாடணகக் குடியிருப்பாளர் என்  முண யில் புதிய வாாியத்தில் நான் 

எவ்வாறு ஈடுபாடு ரகாள்ள முடியும்? 

நீங்கள் ஈடுபாடு ரகாள்வதற்கும், அப்படி ஈடுபாடு ரகாண்டு உங்கள் 

கட்டிடம் மற்றும் குடியிருப்புச் சமூகம் ஆகியவற் ில் ஒரு ரமைான 

மாற் த்ணத உருவாக்குதற்கும் பல்ரவறு வழிகள் உள்ளன. அணவ:  

 சமூகாீதியான ரபாழுது ரபாக்கு மற்றும் குடியிருப்புச் சமூகச் ரசயல் 

திட்டங்கள் 

 வாடணகக் குடியிருப்பாளர் ஈடுபாட்டுத் திட்டம்(தற்ரபாழுது 

மீளாய்வில் உள்ளது) 

 பங்குபற்றும் முண யிைான வரவுரசைவுத் திட்ட ஆக்கம் - (PB) 

(தற்ரபாழுது மீளாய்வில் உள்ளது) 

 கறுப்பின மக்களின் நைன்கணள முன்ரனடுக்கும் ணமய நிணையம் 

 முதிரயாரான வாடணகக் குடியிருப்பாளர்கள் அ ிவுணரக் குழு (STAC) 

 வாடணகக் குடியிருப்பாளர் சணப அங்கத்தவர் ரதாிவு 

 கருத்துக் கைிப்புகள் 

 குடியிருப்புச் சமூகத் ரதாட்டங்கள் 

 குழுக்கள் மற்றும் நிர்வாக சணபக் கூட்டங்களில் இன்ரனாருவாின் 

பிரதிநிதியாகப் பங்குபற்றுதல் 

இவற் ின் ரதாடர்பில், நீங்கள் நாடிப் ரப விரும்பும் தகவல் மூைவளங்கணள 

அணடயும் உதவிணயப் ரபறுவதற்கு, உங்கள் கட்டிடத்துக்கு என்று 

நியமிக்கப்பட்டு உள்ள முதிரயார் ரசணவகள் ஒருங்கிணைப்பாளருடன் 

(Seniors Services Coordinator/ SSC) உணரயாடுங்கள் என்று உங்களுக்கு நாம் 

ஊக்கமளிக்க விரும்புகிர ாம். உங்கள் SSC ரசணவகள் ஒருங்கிணைப்பாளர் 

யார் என்று நிச்சயமாக  உங்களுக்குத் ரதாியாமல் உள்ள ஒரு நிணைணமயில், 

வாடணகக் குடியிருப்பாளர் ஆதார உதவி நிணையத்ணத (Tenant Support Centre) 

416-945-0800  என்  ரதாணைரபசி இைக்கத்தில் அணழயுங்கள். அவர்கள் 

உங்கணளச் சாியான நபருடன் ரதாடர்பு படுத்தி விடுவார்கள். 
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ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியத்தின் பைிப்பாளர் சணப 

பங்களிப்பு  ரபயர் 

நகரபிதாவின் நியமனஸ்தர் 

(மாநகர சணப அங்கத்தவர்) 

ரபால் எயின்ஸ்லி 

Paul Ainslie 

உதவித் தணைவர் ரைாரன்ஸ் டிசூசா 

Lawrence D’Souza 

அங்கத்தவர் (மாநகர சணப 

அங்கத்தவர்) 

ரபாைா ஃபிரைச்சர் 

Paula Fletcher 

அங்கத்தவர் லின்டா ஜாக்ஸன் 

Linda Jackson 

அங்கத்தவர் வாரன் ரைா 

Warren Law 

பைிப்பாளர் (வாடணகக் 

குடியிருப்பாளர்( 

காி மாக்நீல் 

Carrie MacNeil 

பைிப்பாளர் (வாடணகக் 

குடியிருப்பாளர்( 

ஜிம் மீக்ஸ் 

Jim Meeks 

அங்கத்தவர் பிர ன்டா பா ிஸ் 

Brenda Parris 

 

 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டு வசதி வாாியத்தின் நிர்வாக சணபக் 

கூட்டங்களில் இன்ரனாருவாின் பிரதிநிதியாக நான் பங்குபற்  முடியுமா? 

நிர்வாக சணபக் கூட்டங்களில் எடுத்துக் ரகாள்ளப்படும் ஒரு விடயம் பற் ி 

மக்கள் தாம் என்ன நிணனக்கின் னர் என்று கூறுவதற்கான ஒரு மாற்று 

வழியாக பிரதிநிதி நியமனம் (deputation) என்  ரசயல்முண  அணமந்துள்ளது. 

நிர்வாக சணபக் கூட்டரமான் ில் பிரதிநிதி நியமனம் ரசய்வதற்குப் 

ரபாதுமக்களில் எவரும் அனுமதி ரகட்கைாம்.   

பிரதிநிதி நியமனம் வழியாக ரவளியிடப்படும் கருத்துகள் வாயினால் 

ரபசப்படைாம் அல்ைது எழுத்தில் வழங்கப்படைாம். இக்கருத்துகள் 
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சம்பந்தப்பட்ட கூட்டத்தின் நிகழ்ச்சி நிரலில் அடங்கியுள்ள ஒரு விடயம் 

பற் ியதாகரவ இருக்க ரவண்டும்.  

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியத்தின் நிர்வாக சணபக் 

கூட்டங்களில் எவ்வாறு பிரதிநிதி நியமானம் ரபறுவது என்பது பற் ிய 

ரமைதிக தகவலிணன  torontoseniorshousing.ca. என்  இணையத் தளத்தில் 

காைைாம். 

 

ரரார ான்ரரா முதிரயார் வீட்டுவசதி வாாியத்துக்கு (TSHC) ரவளிரய 

ஆதார உதவி மற்றும் ரசணவகள் பற் ிய தகவலிணன எங்ரக நான் ரப  

முடியும்? 

முதிரயார் மற்றும் பராமாிப்பு வழங்குநர்களுக்கான ரசணவகள் விபரத்திரட்டு 

(Directory of Services for Seniors and Caregivers) என்  ஒரு தகவல் ரதாகுதிணய 

ரரார ான்ரரா மாநகர நிர்வாகமும் 211 அணமப்பும் ரசர்ந்து தயாாித்து 

உள்ளன. முதிர்ந்த வயணத அணடந்துள்ள வயது வந்தவர்கள் மற்றும் 

பராமாிப்பு வழங்குநர்கள் ஆகிரயாருக்கு உதவும் விதத்தில், ரரார ான்ரரா 

பிரரதசத்தில் அணமந்துள்ள ரசணவகள் பற் ிய தகவலிணன இது 

வழங்குகி து. இந்த விபரத்திரட்டு ஒவ்ரவாரு வணகயான ரசணவணயயும், 

அதணனப் ரப க்கூடிய மிகச் சி ந்த வழிணயயும் விபாிக்கி து. விடயப் 

ரபாருளின் பிரகாரம் ரசணவகள் ரதாகுதிகளாகப் பிாிக்கப்பட்டு 

வழங்கப்பட்டு உள்ளன.வழங்கப்பட்டு உள்ள தகவல் மாற் மணடயக் கூடும் 

என்பதால், கு ிப்பிட்ட ஒரு ரசணவ இப்ரபாழுதும் வழங்கப்படுகி தா 

என்பணத உறுதி ரசய்து ரகாள்வதற்கு நீங்கள்முன்கூட்டிரய 

ரதாணைரபசியில் அணழத்து விசாாிக்க முடியும். இந்த விபரத்திரட்டின் பிரதி 

ஒன்று வாாியக் கட்டிடங்கள் யாவற் ிலும் ரப க் கூடியதாக உள்ளது. 

ஆதார உதவி மற்றும் ரசணவக்கான இத்தகவல் ரதாகுதிணய நீங்கள் 

பார்க்கக் கூடிய பி வழிகள்: இணையத்தளம் 211central.ca, ரசன்று பார்த்தல், 

உங்கள் முதிரயார் ரசணவகள் ஒருங்கிணைப்பாளருடன் கணதத்தல், உங்கள் 

http://www.torontoseniorshousing.ca/
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கட்டிடக் கண்காைிப்பாளருடன் கணதத்தல் அல்ைது உங்களுணடய 

வதிவிடப் பகுதிக்கான ரரார ான்ரரா ரபாதுசன நூைகத்தின் கிணளக்குச் 

ரசல்லுதல்.  
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இந்த வழிகாட்டிணய பி ிரதாரு ரமாழியில் அல்ைது 

வடிவத்தில் ரகட்டுப் ரபறுதற்கு ரதாணைரபசியில் 

அணழயுங்கள்:  416-945-0800 அல்ைது மின்னஞ்சல் 

அனுப்புங்கள்: torontoseniorshousing.ca 

 


