
நீங்கள் ர�ொறன்�ொவில் குடி்ேறும் ்�ொது, உங்களது 
இடைமொறறதடதை எளிதைொக்க உதைவ ர�ொறன்�ொ 
ந்க�சட�ேினூைொ்கக ்கிடைக்கப் ர�றும் வளங்களும் 
்சடவ்களும் �ல ்கொணப்�டு்கினறன. ்சடவ்களில் �ல 
இலவசமொனடவ அல்லது உதைவிேளிக்கப்�டு�டவ.

உதவியளிக்கப்படும் வடீ்டு 
வசதி

அவசர நிலைப பு்கைிடம், வடீ்டு வசதி 
ஆதரவு்கள், உதவியளிக்கப்படும் வடீ்டு வசதி

�லவனீமொ்னொருககு அவச� நிடலப் பு்கலிைதடதையும் 
அவர்களது ்தைடவ்கடள அடைந்து ர்கொள்ளும் இடைமொறறு, 
நி�ந்தை� வடீ்டு வசதைிடேயும் ்கண்டு ர்கொள்ள உதைவுவதைற்கொன 
வடீ்டு வசதைி, ஆதை�வுச் ்சடவ்கள் ்கொணப்�டு்கினறன. 
்சடவ்களில் உள்ளைஙகுவன:

•  வைீறற தைனிேொட்்களுககும் குடும்�ங்களுககுமொன 
தைற்கொலி்கப் பு்கலிைமும் ஆதை�வுச் ்சடவ்களும். 
உதைவிக்கொ்க 311 ஐ அடையுங்கள் அல்லது 416-397-5637 
இல் அல்லது 1-877-338-3398 (GTA இனுள் ்கட்ைமறறது) இல் 
மததைிே உள்வொங்கடல (Central Intake) (நொளின 24 மணி 
்ந�மும்) அடையுங்கள் 

•  வைீற்றொருககு அல்லது வைீற்றொ�ொகும் 
இைரப்�ொட்டிலுள்்ளொருககு தைமது வடீ்டு வசதைி 
நிடலடம்கடளக ்கண்டு ர்கொள்ளவும் உறுதைிப்�டுததைவும் 
வடீ்டு வசதைி உதைவியும் ஆதை�வும். இதைில் வடீ்டு 
வசதைிேளிக்கப்�ட்டுள்ள வைீற்றொருக்கொன வடீ்டு 
வசதைி ்தைைல்்கள், ரவளி்ேறறல் தைடுப்பு, தை்கவல்்களும் 
�ரிந்துட�்களும், உதைவிேளிக்கப்�டும் வடீ்டு வசதைிக்கொன 
ஒரு விண்ணப்�தடதைச் ரசயவதைில் உதைவி, ரதைொைிலுககு 
முந்தைிே ஆதை�வு்கள், �ின ரதைொைர ஆதை�வு்கள் என�ன 
உள்ளைஙகு்கினறன. 

•  ந்க�ச சட� குடறந்தை வருமொனம் ர்கொண்ை 
குடிேிருப்�ொளர்களுக்கொ்க (ர�ொறன்�ொ சமுதைொே 
வடீ்டு வசதைி (Toronto Community Housing) உட்�ை) 
94,000 அலகு்களுககு ்மல் சமூ்க வடீ்டு வசதைிடே 
நிருவ்கிப்�துைன, ஒருங்கிடணக்கப்�ட்ை சமூ்க வடீ்டு வசதைி 
அணு்கல் முடறடே மு்கொடம ரசய்கிறது. 

•  முதைி்ேொர, இடளஞர, �லவனீமொன குடும்�ங்கள் என�ன 
உட்�ை குறிப்�ொன �ொவடனேொளர குழுக்களுகர்கன 
அடமக்கப்�ட்ை தை்கவல்்கடள வைஙகும் ்சடவ்களுககு 
வைி்கொட்டு்கிறது. இடவ ேொவும் இடணேவைிேில் 
்கிடைக்கப் ர�று்கினறன 

இச்்சடவ்கடளயும் நி்கழச்சித தைிட்ைங்கடளயும் �றறிே 
்மலதைி்கத தை்கவல்்களுக்கொ்க, toronto.ca/humanservices இறகுச் 
ரசல்லுங்கள்

உதவியளிக்கப்படும் வடீ்டு வசதிககு 
விண்ணப்பிததல்

உதைவிேளிக்கப்�டும் வடீ்டு வசதைி அலகு்களுக்கொன 
்கொததைிருப்பு ்ந�ங்கள் மி்க நீண்ைடவேொ்க 
இருக்கலொமொேினும், தைகுதைி ர�று்வொர கூடிே 
விட�வில் ஒரு விண்ணப்�தடதைச் ரசயே ்வண்டும். 
ரசேனமுடற ஒருங்கிடணக்கப்�ட்ைதும் வடீ்டு வசதைித 
ரதைொைரபு்கள் (Housing Connections) இனூைொ்க மு்கொடம 
ரசயேப்�டுவதும் ஆகும்.

்மலதைி்கத தை்கவல்்களுக்கொ்க 416-981-6111 ஐ அடையுங்கள், 
176 Elm Street இலுள்ள Housing Connections இறகு வருட்க 
தைொருங்கள், அல்லது housingconnections.ca இறகுச் 
ரசல்லுங்கள்

சு்காதாரச் சசலவ்கள்

ரராறனசரா ர்பாதுச் சு்காதாரம் (Toronto Public 
Health) ஒரு சு்கொதைொ� அட்டை ்தைடவப்�ைொதை �ல இலவச 
நி்கழச்சித தைிட்ைங்கடளயும் ்சடவ்கடளயும் வைஙகு்கிறது. 
இவறறில் உள்ளைஙகுவன:

•  �ொைசொடலககுச் ரசல்வதைற்கொ்க நிரப்�பீைனமளிக்கப்�ை 
்வண்டிே (4 முதைல் 17 வேது வட�ேொன) �ொைசொடலப் 
�ருவச் சிறொர்களுக்கொன நிரப்�பீைனமளிததைற ்சடவ்கள் 

•  தைகுதைி ர�றும் சிறொர்களுககும் இடளஞர்களுககும், 
ர�ொறன்�ொ ர�ொதுச் சு்கொதைொ� நி்கழச்சித தைிட்ைங்களில் 
்சரந்துள்ள வேது வந்்தைொருககும், முதைி்ேொருககுமொன 
�ல் மருததுவச் ்சடவ்கள் 

•  ்கரப்� ்கொல, ம்கப்்�றறுககுப் �ிந்தைிே, ர�ற்றொ�ொதைல் 
நி்கழச்சித தைிட்ைங்கள், ஆ்லொசடன, ஆதை�வு என�ன 

•  இளஞ் சிறொர்களின ர�ற்றொர்களுக்கொன சு்கொதைொ�மொன 
உணவுண்ணல் வகுப்புக்கள் 

•  தைொயப்�ொலூட்ைற சி்கிச்டசே்கங்களும் ஆதை�வும் 

•  ர�ண்்களுககும் ஆண்்களுககுமொன இ�்கசிேம் ்�ணும் 
�ொலிேற சு்கொதைொ�ச் ்சடவ்கள் 

•  ஏடனே சு்கொதைொ�த தை்கவல், ்கல்வி நி்கழச்சித தைிட்ைங்கள் 

ஒரு சு்கொதைொ� நிபுணருைன இலவசமொ்க உட�ேொை, இ�்கசிேம் 
்�ணும் தை்கவல்்களுககும் ஆ்லொசடனககும், ஏடனே 
சு்கொதைொ�ச் ்சடவ்களுககுப் �ரிந்துட�க்க, அல்லது ர�ொறன்�ொ 
ர�ொதுச் சு்கொதைொ� நி்கழச்சித தைிட்ைங்களில் �தைிவு ரசயே 
416-338-7600 ஐ அடையுங்கள், அல்லது
toronto.ca/health இறகுச் ரசல்லுங்கள்.

ரதாழில், நிதி உதவி

ந்க�சட�ேின ரதாழில், சமூ்க சசலவ்கள் 
(Employment and Social Services) �ிரிவு 
ர�ொறன்�ொவில் வதைி்வொருககு ரதைொைில் ஆதை�வு்கள், நிதைிப் 
�ேன்கள், சமூ்க ஆதை�வு்கள் என�வறடற வைஙகு்கிறது.

ரதைொைில் நிடலேங்கள் ர�ொறன்�ொவொசி்கள் ேொவருககுமொ்கத 
தைிறந்தைிருக்கினறன. ்சடவ்களில் இவறறுக்கொன உதைவி்கள் 
உள்ளைஙகு்கினறன:

•  ஒரு ரதைொைிடலக ்கண்டு ர்கொள்ளல் அல்லது ்வடல ்தைை 
அவசிேமொன உதைவிடேப் ர�றுதைல் 

•  சு்கொதைொ�, வடீ்டு வசதைி, சிறுவர ��ொமரிப்பு, ஏடனே சமூ்க 
்சடவ்கள் என�வறறுைன ரதைொைர�ொதைல் 

உங்களுககு நிதைியுதைவி ்தைடவப்�டின, நீங்கள் Ontario Works 
நி்கழச்சித தைிட்ைததைினூைொன நலன்களுககுத தைகுதைி ர�றலொம்.

்மலதைி்கத தை்கவல்்களுக்கொ்க, 416-392-2956 இல் 
வொடிகட்கேொளர ்சடவயும் தை்கவல்்களும் (Client Services & 
Information) என�டதை அடையுங்கள், அல்லது இஙகு வருட்க 
தைொருங்கள்: toronto.ca/humanservices 

புது வரவினருககுக குடிசயற உதவும் 

வளங்களும் சசலவ்களும்

ர�ொறன்�ொவுககு 
புதைிதைொக 

குடிவந்தைவ�ொ?

வரு்க!

ஐ அடைக்க

http://www.toronto.ca/humanservices
http://housingconnections.ca
http://www.toronto.ca/health
http://www.toronto.ca/humanservices


சிறுவர் ்பராமரிபபு

ரராறனசரா சிறுவர் சசலவ்கள் (Toronto 
Children’s Services) உேர தை�மொன முன ்கறறல், சிறுவர 
��ொமரிப்பு, குடும்�ங்களுக்கொன ஆதை�வு என�வறடற 
ஊககுவிக்கிறது. இதைில் உள்ளைஙகுவன:

•  அடமவிைங்கடளயும் தை� அளவடீு்கடளயும் வைஙகும் ஒரு 
சிறுவர ��ொமரிப்புத ்தைடு ்கருவி 

•  நிதைித ்தைடவயுள்ள குடும்�ங்களுககு சிறுவர ��ொமரிப்புச் 
ரசலடவக ர்கொடுக்க உதைவுதைவற்கொன நிதைியுதைவி 

•  வி்சை ்தைடவ்கடளக ர்கொண்ை சிறுவர்களுக்கொன 
்சடவ்கள் 

•  இளஞ் சிறொர்கடளக ர்கொண்ை குடும்�ங்களுக்கொன 
இலவச நி்கழச்சித தைிட்ைங்கள், விடளேொட்டுக குழுக்கள், 
ர�ற்றொ�ொதைல் நி்கழச்சித தைிட்ைங்கள், வளங்கடளப் 
�றறிே தை்கவல்்கள் என�வறடற வைஙகும் குடும்� ஆதை�வு 
நி்கழச்சித தைிட்ைங்கள் 

்மலதைி்கத தை்கவல்்களுக்கொ்க, toronto.ca/humanservices இறகுச் 
ரசல்லுங்கள் அல்லது 311 ஐ அடையுங்கள்.

நீணட ்காைப ்பராமரிபபு

நீணட ்காைப ்பராமரிபபு இல்ைங்களும் 
சசலவ்களும் (Long-Term Care Homes & 
Services) ந்கரின நீண்ை ்கொலப் ��ொமரிப்பு இல்லங்களில் 
வதைி்வொருககும், �ினவருவன உட்�ை சமுதைொேததைில் 
வசிககும் �லவனீமொன ஆட்்களுககுமொன �ல்்வறு நீண்ை 
்கொலப் ��ொமரிப்புச் ்சடவ்கடள வைஙகு்கிறது:

•  நி�ந்தை�, நலமடைதைல், குறு்கிே தைங்கிேிருப்பு அனுமதைி்கடள 
வைஙகும் நீண்ை ்கொலப் ��ொமரிப்பு இல்லங்கள் 

•  வளரந்்தைொருக்கொன �்கல் ்ந� நி்கழச்சித தைிட்ைங்கள், 
உதைவி்க�மொன வடீ்டு வசதைிச் ்சடவ்கள், மடனேிேற 
்சடவ்கள் என�ன உட்�ை சமுதைொே ஆதை�வு நி்கழச்சித 
தைிட்ைங்கள் 

தூண்டு்கினற, சவொலொன, ரவகுமதைிேளிககும் ரதைொண்ைர 
�தைிவி்கள் �லவும் ்கொணப்�டு்கினறன. நீண்ை ்கொலப் ��ொமரிப்பு 
இல்லங்களும் ்சடவ்களும் என�டதைப் �றறி ்மலும் அறிந்து 
ர்கொள்ள toronto.ca/ltc இறகுச் ரசல்லுங்கள்.

ஒரு வ்ணி்கதலதத 
ரதாடஙகுதல்

எணடர்்பிலறஸ் ரராறனசரா (Enterprise 
Toronto) ஆனது ஒரு வணி்கத ரதைொைக்கததைின ்�ொது 
ஆட்்கள் நல்ல தீைரமொனங்கடள ்மறர்கொள்ள உதைவுவதுைன, 
அவர்களின வணி்க முேறசி்கள் வளரும் ்�ொது அவர்கள் 
மு்கொடமததுவ ஆறறல்்கடள விருததைி ரசயது ர்கொள்ள 
உதைவு்கிறது.

்மலதைி்கத தை்கவல்்களுக்கொ்க,
toronto.ca/enterprisetoronto இறகுச் ரசல்லுங்கள்.

குடும்்ப நடவடிகல்க்கள்

ரராறனசரா ர்பாது நூை்கம் (Toronto Public 
Library) ந்கர�ங்கிலும் 100 இறகு ்மற�ட்ை நூலங்கடளக 
ர்கொண்டிருப்�துைன, இலவச உறுப்புரிடம்கடளயும் 
்சடவ்கடளயும் வைஙகு்கிறது. அடனவரும் 
வ�்வற்கப்�டு்கினறனர, உங்களுககு அரு்கி்ல்ே ஒரு 
்கிடள இருக்கிறது. ்கிடள்கள் ்கொடல ்ந�ங்கள், மொடல 
்ந�ங்கள், வொ� இறுதைி்கள் என�வறறில் தைிறந்தைிருக்கினறன.

�ினவருவனவறறுக்கொ்க உங்கள் �குதைி நூல்கததுககுச் 
ரசல்லுங்கள்:

•  �ொைசொடலேில் உங்களது �ிள்டளககு உதைவுதைல் 

•  உங்களது �ிள்டளடே ்கடதை கூறல் ்ந�ததுககு ர்கொண்டு 
வருதைல் 

•  உங்களது ஆங்கில அறிடவ ்மம்�டுததுதைல் 

•  ஒரு ்வடலடேத ்தைடிக ர்கொள்வதைில் அல்லது ஒரு சிறு 
வணி்கதடதைத ரதைொைஙகுவதைில் உதைவி ர�றுதைல்

•  ஒரு ்கணனிடே அல்லது WIFI ஐப் �ொவிததைல் 

•  ் வடல ரசயே அல்லது �டிக்க ஓர அடமதைிேொன, 
�ொது்கொப்�ொன இைதடதைக ்கண்டு ர்கொள்ளல்

•  உங்களது சமுதைொேதடதைச் ்சரந்்தைொட�ச் சந்தைிததைல் 

•  �ல்்வறு ரமொைி்களில் டீவடீீக்கடளயும் நூல்்கடளயும் 
இ�வல் ர�றுதைல் 

•  உங்களது புதைிே வொைிைமொன ர�ொறன்�ொடவப் �றறி 
அறிந்து ர்கொள்ளல் 

்மலதைி்கத தை்கவல்்களுககு 416-393-7131 இல் எம்டம 
அடையுங்கள், அல்லது torontopubliclibrary.ca இறகுச் 
ரசல்லுங்கள்.

பூங்காக்கள், ்காடு வளர்பபு, ச்களிகல்க (Parks, 
Forestry and Recreation) ந்கர�ங்கிலும் �ல்்வறு 
்சடவ்கடள வைஙகு்கிறது. நீங்கள் ரசயேககூடிேடவ:

•  ர�ொறன்�ொவிலுள்ள �ல சனசமூ்க நிடலேங்களில் 
ஒனறில் நைவடிகட்க்கடள அனு�விததைல் 

•  புதைிே நண்�ர்கடளப் ர�றுதைல், புதைிே தைிறடம்கடளக 
்கறறுக ர்கொள்ளல் அல்லது ஏற்கன்வ இருப்�வறடற 
்மம்�டுததுதைல். உங்களது நி்கழச்சித தைிட்ை வைிேின 
ஒவரவொரு �டிததை�ததைிலும் தைகுதைி வொயந்தை, ��ொமரிககும் 
ஊைிேர்கள் உங்களுககு வைி ்கொட்டுவர 

•  எல்லொ வேதைினருககுமொன உல்லொசமொன நி்கழச்சித 
தைிட்ைங்கள் �லவறறில் �ஙகு�றறுங்கள். நீங்கள் நீந்துதைல், 
உைற்கட்டு, �னி வழுககு, �னிச் சறுககு, ்கடல்களும் 
ட்கவிடன்களும் அல்லது நைனம் என எடதை அனு�விததைொலும், 
ஒவரவொருவருககும் எம்மிைம் ஏ்தைனுமிருக்கிறது. 

இைவச ச்களிகல்க நி்கழச்சித திட்டங்கள்
சனசமூ்க நிடலேங்கள் சனதரதைொட்கேின குறிப்�ிைத தைக்க 
ரதைொட்கேினர குடறந்தை வருமொனம் ர்கொண்்ைொ�ொேிருககும் 
குறிப்�ொன அடமவிைங்கலில் இலவச நி்கழச்சித தைிட்ைங்கடள 
வைஙகு்கினறன.

வரசவற்புக ர்காள்ல்க (Welcome Policy)

ர�ொறன்�ொ ந்க�சட�ேின வ�்வறபுக ர்கொள்ட்க குடறந்தை 
வருமொனம் ர்கொண்ை ஆட்்களுககும் குடும்�ங்களுககும் உதைவ 
ஒரு ்கட்ைண உதைவித ரதைொட்கடே வைஙகு்கிறது.

்மலதைி்கத தை்கவல்்களுககு 416-338-4386 ஐ அடையுங்கள், 
அல்லது toronto.ca/parks இறகுச் ரசல்லுங்கள்.

ஏலனய சசலவ்கள்
அவசர நிலைச் சசலவ்கள்
(மருததுவ ஊரதைி/தீைேடணப்பு/ர�ொலிஸ்)  
அலழபபு: 911

சமுதாயச் சசலவ்கள்
்பரிந்துலரயும் த்கவல்்களும் (Referral and information), 
அலழபபு: 211

ரராறனசரா ச்பாககுவரதது ஆல்ணய்கம்
(Toronto Transit Commission) (TTC) 
416-393-INFO (4636)

ச்பாககுவரதது
toronto.ca/transportation

குபல்பயும் மீள்சுழற்சியும்
toronto.ca/garbage

ரராறனசரா நீர் (Toronto Water) 
toronto.ca/water

குடிவரவு, குடியிருபபு வலைவாசல்
(Immigration and Settlement Portal) 

toronto.ca/immigration

ர�ரும்�ொலொன ்சடவ்கள் இலவசமொனடவ, அததுைன 
அவவொறில்லொதைவறறுககு உதைவித ரதைொட்க்கள் ்கிடைக்கப் 
ர�று்கினறன. இவறடறயும் ்வறு �ல ்சடவ்கடளயும் 
�றறிே வி��ங்களுக்கொ்க 311 ஐ அடையுங்கள்.

இச்சிற்றட்டின விருததைிககு ர�ொறன்�ொ புது வ�வினர 
அலுவல்கததைொல் (Toronto Newcomer Office), ர�ொறன்�ொ 
ந்க�சட�ப் �ிரிவு்கள் �லவறறின �ஙகு�றறலுைன வசதைி 
ரசயேப்�ட்ைதுைன, ்கனைொ குடிவ�வு, அ்கதைி்கள், குடியுரிடம 
(Immigration, Refugees and Citizenship Canada) இனொல் 
நிதைிேளிக்கப்�ட்ைது. ்மலதைி்கத தை்கவல்்களுக்கொ்க, 
toronto.ca/newcomer இறகுச் ரசல்லுங்கள்.

த்கவல்்கள் ரவவசவறு
ரமாழி்களில் வழங்கப்படு்கினறன.

ரராறனசரா ந்கரசல்ப ்பல்சவறு 

சசலவ்கலள வழஙகு்கிறது. ரராறனசரா 

ந்கரசல்ப நி்கழச்சித திட்டங்களுககும் 

சசலவ்களுககுமா்க, 311 ஐ அலழயுங்கள் 

அல்ைது toronto.ca இற்குச் ரசல்லுங்கள்.

https://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=b25db222334d7510VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www.toronto.ca/ltc
http://www.toronto.ca/enterprisetoronto
http://www.torontopubliclibrary.ca
https://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=5b1619f8602a0410VgnVCM10000071d60f89RCRD&WT.rd_id=parks
https://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=e10086195a7c1410VgnVCM10000071d60f89RCRD
https://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=03ec433112b02410VgnVCM10000071d60f89RCRD
https://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=71dc5830a898e310VgnVCM10000071d60f89RCRD
https://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=6fa6ba2ae8b1e310VgnVCM10000071d60f89RCRD&WT.rd_id=immigration
https://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=adb8f40f9aae0410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextfmt=default&WT.rd_id=newcomer
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