
உங்கள் வீட்டு உரிமையாளர ்
உங்கமள வவளியயற்ற 
முயற்சிகக்ுை்யபாது 
நீங்கள் வெரிந்து வகாள்ள 
யவண்டியது

வவளியீடு 1.0 

ஜூன் 2021

வவளியயற்றுெமைெ ்ெடுப்பது 
குறிெெ் வராறன்யரா நகரெத்ின் 
மகயயடு

$25 வப றுைதியான பரிசு அட்மட 
ஒன்மற வவன்வறடுக்கவுை்! 

இந்ெ உெவிெவ்ொகுப்மப உங்கள் யெமவகமளப் பூரெ்த்ி வெய்யுை் 
வண்ணை் எவ்வாறு யைை்படுெெ்ைாை் என எைகக்ு அறியெெ்ரவுை். 

மின்னஞ்ெை் மூைை் உள்ளிடவுை்: cxi@toronto.ca

விவரங்கள்: $25 வபறுைதியான பரிசு அட்மடகக்ான வெரிவு டிெை்பர ்
31, 2021 வமர ஒவ்வவாரு ைாெமுை் குலுகக்ை் முமறயிை் இட்ை்வபறுை். 
வவன்றவரக்ள் ைட்டுயை வொடரப்ு வகாள்ளப்படுவாரக்ள். 



ஜூன் 2021 இை் கமடசியாகப் புதுப்பிகக்ப்பட்டது. 

இந்ெ ஆவணெத்ிை் உள்ள ெகவை்கள் வபாதுவான ெகவை்கள் வழங்குவமெ 
ைட்டுயை யநாகக்ைாகக ்வகாண்டமவ, ெட்டரீதியான அை்ைது பிற வொழிை்முமற 
ஆயைாெமனமய அை்ைது யவறு எந்ெக ்கருெம்ெயுை்   யநாகக்ைாகக ்வகாண்டமவயை்ை. 
. ெனிநபரக்ள் ெைது குறிப்பிட்ட ெட்டப் பிரெெ்மனகமளக ்கைந்ொயைாசிகக் வழகக்றிஞர,் 
ெட்டெ்துமண அை்ைது ெட்ட ஆயைாெகர ்ஒருவமரெ ்வொடரப்ு வகாள்ள யவண்டுை். 
இந்ெ ஆவணெத்ிை் யெரக்க்ப்பட்டுள்ள ெகவை்கள் அது முென்முெை்  வவளியிடப்பட்ட 
திகதியிலிருந்ெது யபாையவ ெற்யபாதுை் இருகக்ின்றன, ஆனாை் யநரெ்துகக்ு யநரை் 
ெட்டை் ைாறிகவ்காண்யட இருப்பொை் அதியையய ெங்கியிருகக்கக்ூடாது. இதிை் உங்கள் 
பயன்பாடு அை்ைது இென் உள்ளடகக்ை் எெமனயுை் நை்புவொை் ஏற்படுை் எந்ெவவாரு 
பாதிப்புகக்ுை் வராறன்யரா நகரை் வபாறுப்யபற்க ைாட்டாது.

இந்ெக ்மகயயடு, வபாதுவான வவளியயற்றை் நமடமுமற குறிெ்து வாடமகக ்குடியிருப்பாளரக்ள் 
அறிந்துவகாள்வெற்கு உெவுை் வபாதுப்பமடயான ஒரு விளகக்ைாகுை். யைைதிகெ ்ெகவை்கள் 
ைற்றுை் ெட்ட ஆயைாெமனகளுகக்ு, ஒன்ராறியயா ெட்ட உெவி நிறுவனெத்ின் StepstoJustice 
திட்டெத்ினதுை் ஒன்ராறியயா வீட்டு உரிமையாளர ்ைற்றுை் வாடமகக ்குடியிருப்பாளர ்
ெமபயினதுை் கட்டுமரகமளப் பாரம்வயிடவுை். 

நீங்கள் ெட்டவிதிகமளப் பின்பற்றினாலுை் கூட, வீட்டு உரிமையாளர ்உங்கமள வவளியயற்ற 
முயற்சிகக்ுை் பட்ெெத்ிை், வவளியயற்றை் நடவடிகம்ககள் குறிெ்து நீங்கள் கவனிகக் யவண்டிய 
விடயங்கள் மூைை் உங்கமள வழிநடெ்துவெற்கு இந்ெ ஆொரை் மிகவுை் பயனுள்ளொக இருகக்ுை், 
வாடமகக ்குடியிருப்பாளர ்ெட்டெத்ிை் (Residential Tenancies Act - RTA) வமரயறுகக்ப்பட்டுள்ளபடி, 
உங்கள் உரிமைகள் ைற்றுை் வபாறுப்புகமள அறிந்து வகாள்வது நை்ைவொரு நமடமுமறயாகுை். 
இந்ெக ்மகயயட்டின் வளங்கள் பிரிவிை் உள்ள, வீட்டு உரிமையாளர ்ைற்றுை் வாடமகக ்
குடியிருப்பாளர ்ெமபமயெ ்வொடரப்ு வகாள்வென் மூைை் RTA யின் பிரதி ஒன்மற நீங்கள் வபற்றுக ்
வகாள்ளைாை். 

இது வொடரெ்ச்ியாக நிகழ்ந்து வகாண்டிருகக்ுை் ஒரு வெயற்பாட்டின் முெைாவது பதிப்பாகுை், 
அதிை் உங்கள் உள்ளடீு/பங்யகற்மபப் வபறுவதிை் நாை் ைகிழ்ெச்ியமடகின்யறாை். அமெப் பற்றி 
நாை் எவ்வளவு அதிகைான கருெ்துகக்மளப் வபறுகின்யறாயைா, அவ்வளவு சிறப்பாக அது 
முன்யனற்றைமடகின்றது. இந்ெ உெவிெ ்வொகுப்பு உங்களுகக்ு யவறு வைாழியிை் யெமவப்பட்டாை் 
ெயவுவெய்து, cxi@toronto கக்ு மின்னஞ்ெை் வெய்யவுை். 

இந்ெப் புெெ்கெம்ெ உருவாகக்ுவெற்கு எைகக்ு உெவிய பை வாடமகக ்குடியிருப்பாளரக்ள் 
ைற்றுை் வாடமகக ்குடியிருப்பாளர ்ெங்கங்களுகக்ுை், ஏற்கனயவ எைகக்ுெ ்ெைது கருெ்துகக்மள 
வழங்கிய பை பிரிவுகள், ெனிநபரக்ள் ைற்றுை் ெமூக அமைப்புகளுகக்ுை் எை்முடன் வொடரெ்ச்ியாக 
இமணந்து வெயற்பட்டெற்காக எைது நன்றிமயெ ்வெரிவிகக்ின்யறாை்

இந்ெக ்மகயயடு பற்றிய விவரை்  

வபாறுப்புெ ்துறப்பு 
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ஜூன் 2021 இல் கடைசியாகப் புதுப்பிகக்ப்பை்ைது. 

வாடமகக ்குடியிருப்பாளர ்ெட்டெத்ின் கீழ் வவளியயற்றப்படுவது குறிெெ் உெத்ியயாகபூரவ் 
அறிவிெெ்ை்கமள வழங்குை்படி வீட்டு உரிமையாளரக்ள் யகட்டுக ்வகாள்ளப்படுகின்றனர.் 

உெத்ியயாகபூரவ்ைான வவளியயற்றை் அறிவிப்பு ஒன்மற, வீட்டு உரிமையாளர ்ஒருவர ்
உங்களுகக்ு வழங்குை் வமர, வவளியயற்றுை் நடவடிகம்க வொடங்காது. 

வீட்டு உரிமையாளர ்ஒருவர ்உங்கமள வவளியயறெ ்வொன்னாை் அை்ைது வவளியயறுை்படி 
உங்களுகக்ு மின்னஞ்ெை் அை்ைது குறிப்பு ஒன்மற வழங்கினாை், முமறொர ்வவளியயற்றை் 
நமடமுமறமய அது வொடங்காது.  

நீங்கள் உெத்ியயாகபூரவ் வவளியயற்ற அறிவிப்மபப் வபற்றாலுை், உடனடியாக வவளியயற 
யவண்டிய அவசியமிை்மை. 

இது வவறுையன வவளியயற்றுை் பணியின் முெற் படியாகுை்.

உங்கள் வீட்டு உரிமையாளர ்அை்ைது வீட்டு 
உரிமையாளரின் யநரடிக ்குடுை்ப உறுப்பினர ்ஒருவருடன் 
நீங்கள் ஒரு ெமையைமற அை்ைது குளியைமறமயப் 
பகிரந்்து வகாண்டாை், நீங்கள் வாடமகக ்குடியிருப்புெ ்
ெட்டெெ்ாை் பாதுகாகக்ப்படுவதிை்மை. இந்ெெ ்
சூழ்நிமையிை் வீட்டு உரிமையாளர ்ெட்டபூரவ் 
வவளியயற்ற நமடமுமறமயப் பின்பற்றெ ்
யெமவயிை்மை.   அவரக்ள் உங்கமள எந்யநரெத்ிலுை் 
வவளியயறெ ்வொை்ைைாை். இது யபான்ற சூழ்நிமையிை், 
உெவிகக்ாக ஒரு ெட்ட அலுவைகெம்ெ உடனடியாக நீங்கள் 
அணுக யவண்டுை்.

வவளியயற்றை் குறிெெ் 
அதிகாரபூரவ் அறிவிப்பு

வவளியயற்றை் குறிெெ் அதிகாரபூரவ் 
அறிவிெெ்ை் இதுயபாைெ ்ொன் இருகக்ுை்  

விதி விைக்குகள்

உங்கள் உரிமைகமளெ ்வெரிந்து வகாள்ளவுை்

 

வடீ்டு உரிகேைாளர் றகாரும் ததாகககைச் தெலுத்த றவண்டிைிருப்பதாக நீங்கள் 
ஒப்புக்தகாண்டால், இந்த அறிவித்தைில் குறிக்கப்பட்ட ஒப்பந்த முடிவுத் திகதிக்குள் 
அத்ததாகககை நீங்கள் தெலுத்த றவண்டும். அவ்வாறு தெய்தால், வடீ்டு உரிகேைாளர் இந்த 
அறிவித்தைின் அடிப்பகடைில் உங்ககள தவளிறைற்றுவதற்காகச் ெகபக்கு விண்ணப்பிக்க 
முடிைாது. 

 
நீங்கள் தெலுத்த றவண்டிை ததாகககைச் தெலுத்தவில்கை என்றால், நீங்கள் தவளிறைறிச் 
தெல்ை றவண்டிைதில்கை. இருப்பினும், உங்ககள தவளிறைற்றுவதற்கு வடீ்டு உரிகேைாளர் 
ெகபக்கு விண்ணப்பிக்கைாம். வடீ்டு உரிகேைாளர் உங்ககள தவளிறைற்றுவதற்காகச் 
ெகபக்கு விண்ணப்பித்து, தவளிறைறும்படி ெகப உத்தரவிட்டால், நீங்கள் தெலுத்த றவண்டிை 
ததாககயுடன் வடீ்டு உரிகேைாளரின் விண்ணப்பக் கட்டணத்கதயும் றெர்த்துச் தெலுத்த 
றவண்டிைிருக்கும். 
 
 

 
 இந்த அறிவித்தகை நீங்கள் ஏற்றுக் தகாள்ளாவிட்டால், நீங்கள் தவளிறைற றவண்டிைதில்கை. 
உங்கள் வடீ்டு உரிகேைாளரிடம் றபெைாம். நீங்கள் ெட்ட ஆறைாெகனகையும் தபற விரும்பைாம். 
உங்களால் விடைங்ககளச் ெரிவரச் தெய்ை முடிைாவிட்டால், உங்ககள தவளிறைற்றுவதற்கான 
உத்தரவுக்காக வடீ்டு உரிகேைாளர் ெகபக்கு விண்ணப்பிக்கைாம். நீங்கள் ஏன் உடன்படவில்கை 
என்பகத விளக்கக்கூடிை விொரகண ஒன்றுக்குச் ெகப திட்டேிடும். 

 

 

இந்த அறிவித்தைில் குறிக்கப்பட்ட ஒப்பந்த முடிவுத் திகதிக்குள் நீங்கள் தவளிறைறினால், 
உங்கள் வாடககக் காைம் குறிக்கப்பட்ட திகதிைில் முடிவகடயும். இருப்பினும், உங்கள் வடீ்டு 
உரிகேைாளருக்கு நீங்கள் இன்னமும் கடன்பட்டிருக்கக் கூடும். உங்கள் வடீ்டு உரிகேைாளர் 
ெகபக்கு விண்ணப்பிக்க முடிைாது, ஆனால் இந்தப் பணத்திற்காக அவர்கள் உங்ககள 
நீதிேன்றத்திற்குக் தகாண்டு தெல்ைக்கூடும். 
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நநீீங்ங்ககள்ள்  
ததவவளளிிறறைைறறிினனாால்ல்    
எஎன்ன்னன  நநடடக்க்குகும்ம்? 

இஇந்ந்தத  
அஅறறிிவவிித்த்ததலுலுக்க்குகு  
நநீீங்ங்ககள்ள்  
உஉடடன்ன்பபடடாா  
வவிிட்ட்டடாால்ல்  எஎன்ன்னன  
நநடடக்க்குகும்ம்? 
 
இஇந்ந்தத  
அஅறறிிவவிித்த்ததலுலுக்க்குகு  
நநீீங்ங்ககள்ள்  
உஉடடன்ன்பபடடாா  
வவிிட்ட்டடாால்ல்  எஎன்ன்னன  
நநடடக்க்குகும்ம்? 

இஇந்ந்தத  
அஅறறிிவவிித்த்ததலுலுக்க்குகு  
நநீீங்ங்ககள்ள்  
உஉடடன்ன்பபட்ட்டடாால்ல்  
எஎன்ன்னன    
நநடடக்க்குகும்ம்? 
 
இஇந்ந்தத  
அஅறறிிவவிித்த்ததலுலுக்க்குகு  
நநீீங்ங்ககள்ள்  
உஉடடன்ன்பபட்ட்டடாால்ல்  
எஎன்ன்னன    
நநடடக்க்குகும்ம்? 

நநீீங்ங்ககள்ள்  இஇததிில்ல்  குகுறறிிக்க்ககப்ப்பபட்ட்டுடுள்ள்ளள  வவாாடடககககத்த்  ததததாாகககக  ககடடன்ன்பபட்ட்டிடிருருப்ப்பபததாாகக  நநாான்ன்  
நநம்ம்புபுவவததாால்ல்  உஉங்ங்ககளுளுக்க்குகு  இஇந்ந்தத  அஅறறிிவவிித்த்ததககைைத்த்  ததருருககிின்ன்றறறறன்ன்  
 $ 
 
       •   

  நநீீங்ங்ககள்ள்  இஇததிில்ல்  குகுறறிிக்க்ககப்ப்பபட்ட்டுடுள்ள்ளள  ததததாாகககக  ககடடன்ன்பபட்ட்டிடிருருப்ப்பபததாாகக  நநாான்ன்  
நநம்ம்புபுவவததாால்ல்  உஉங்ங்ககளுளுக்க்குகு  இஇந்ந்தத  அஅறறிிவவிித்த்ததககைைத்த்  ததருருககிின்ன்றறறறன்ன்  
 $ 

 
 
வவாாடடகககக. இத்ததாகககை நான் எவ்வாறு கணக்கிட்றடன் என்பதற்கான விளக்கத்திற்கு அடுத்த பக்கத்தில் 

உள்ள அட்டவகணகைப் பார்க்கவும்.  இஇககததச்ச்  ததெெலுலுத்த்ததாாவவிிட்ட்டடாால்ல்  உஉங்ங்ககககளள  ததவவளளிிறறைைற்ற்றுறும்ம்பபடிடி  
நநாான்ன்  ெெககபபக்க்குகு  வவிிண்ண்ணணப்ப்பபிிக்க்கக  முமுடிடியுயும்ம்.. 
 
இத்ததாகககை நான் எவ்வாறு கணக்கிட்றடன் என்பதற்கான விளக்கத்திற்கு அடுத்த பக்கத்தில் 
உள்ள அட்டவகணகைப் பார்க்கவும்.  இஇககததச்ச்  ததெெலுலுத்த்ததாாவவிிட்ட்டடாால்ல்  உஉங்ங்ககககளள  ததவவளளிிறறைைற்ற்றுறும்ம்பபடிடி  
நநாான்ன்  ெெககபபக்க்குகு  வவிிண்ண்ணணப்ப்பபிிக்க்கக  முமுடிடியுயும்ம்.. • இஇத்த்  ததிிககததிிக்க்ககிிககடடைைிில்ல்  

இஇத்த்  ததததாாககககககைைச்ச்  
ததெெலுலுத்த்தத  றறவவண்ண்டுடும்ம்    
அஅல்ல்ைைதுது 

Or 
 
• இஇத்த்  ததிிககததிிக்க்ககிிககடடைைிில்ல்  

இஇத்த்  ததததாாககககககைைச்ச்  
ததெெலுலுத்த்தத  றறவவண்ண்டுடும்ம்    
அஅல்ல்ைைதுது 

Or 

இது ஒப்பந்த முடிவுத் திகதி எனப்படும் 
. 
 
இது ஒப்பந்த முடிவுத் திகதி எனப்படும் 
. 

dd/mm/yyyy 
 
dd/mm/yyyy 

• ஒஒப்ப்பபந்ந்தத  முமுடிடிவுவுத்த்  ததிிககததிிக்க்குகுள்ள்  ததவவளளிிறறைைறற  றறவவண்ண்டுடும்ம். 
றேறையுள்ள கட்டணத்கத உங்கள் உரிகேைாளருக்கு நீங்கள் தெலுத்தும் திகதிைில் அல்ைது அதற்கு 
முன்னராக ேற்தறாரு வாடககக் கட்டணம் தெலுத்தப்பட றவண்டும் என்றால், அத் ததாகககையும் றெர்த்து 
நீங்கள் தெலுத்த றவண்டும்.  

. 
 
• ஒஒப்ப்பபந்ந்தத  முமுடிடிவுவுத்த்  ததிிககததிிக்க்குகுள்ள்  ததவவளளிிறறைைறற  றறவவண்ண்டுடும்ம். 
றேறையுள்ள கட்டணத்கத உங்கள் உரிகேைாளருக்கு நீங்கள் தெலுத்தும் திகதிைில் அல்ைது அதற்கு 
முன்னராக ேற்தறாரு வாடககக் கட்டணம் தெலுத்தப்பட றவண்டும் என்றால், அத் ததாகககையும் றெர்த்து 
நீங்கள் தெலுத்த றவண்டும் 

. 

உஉங்ங்ககள்ள்  வவ ீடீ்ட்டுடு  உஉரிரிககேேைைாாளளரிரிடடேேிிருருந்ந்துது  பபிின்ன்வவருரும்ம்  ததககவவல்ல்ககள்ள்  ததபபறறப்ப்பபட்ட்டுடுள்ள்ளளனன    
 

உஉங்ங்ககள்ள்  வவ ீடீ்ட்டுடு  உஉரிரிககேேைைாாளளரிரிடடேேிிருருந்ந்துது  பபிின்ன்வவருரும்ம்  ததககவவல்ல்ககள்ள்  ததபபறறப்ப்பபட்ட்டுடுள்ள்ளளனன    

இஇதுது  நநீீங்ங்ககள்ள்  வவ ீடீ்ட்டிடிைைிிருருந்ந்துது  ததவவளளிிறறைைற்ற்றறப்ப்பபடுடுவவததற்ற்குகு  வவழழிிவவகுகுக்க்குகும்ம்  ஒஒருரு  ெெட்ட்டட  அஅறறிிவவிிப்ப்புபு. 

வவாாடடகககக--ததெெலுலுத்த்ததாாததததற்ற்ககாாகக  
உஉங்ங்ககள்ள்  வவாாடடகககக  ஒஒப்ப்பபந்ந்ததத்த்ககதத    

முமுடிடிவுவுக்க்குகுக்க்  ததககாாண்ண்டுடு  வவருரும்ம்  
அஅறறிிவவிிப்ப்புபு  

N4 
(Disponible en français) 

 

ததபபறுறுநநர்ர்:: (வவாாடடககககக்க்  குகுடிடிைைிிருருப்ப்பபாாளளரிரின்ன்  ததபபைைர்ர்)  

வாடககக் குடிைிருப்பாளர்கள் அகனவரினதும் 
தபைர்ககளக் குறிப்பிடவும் 
 

அஅனுனுப்ப்புபுநநர்ர்  ::  (வவ ீடீ்ட்டுடு  உஉரிரிககேேைைாாளளரிரின்ன்  ததபபைைர்ர்) 

  

வவாாடடககககக்க்  குகுடிடிைைிிருருப்ப்பபிின்ன்  முமுககவவரிரி: 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

நநீீங்ங்ககள்ள் ததததரிரிந்ந்துது ததககாாள்ள்ளள  றறவவண்ண்டிடிைைககவவ 

வடீ்டு உரிகேைாளர் ேற்றும் வாடககக் குடிைிருப்பாளர் ெகபைினால் 
பின்வரும் தகவல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன  

 

வாடகக தெலுத்துவதற்கு அல்ைது தவளிறைறுவதற்கு வடீ்டு உரிகேைாளர் இந்த அறிவித்தைில் 
உங்களுக்கு வழங்கும் திகதி குகறந்தபட்ெம் பின்வருோறு இருக்க றவண்டும்: 
• நீங்கள் ோதாந்த அல்ைது வருடாந்த அடிப்பகடைில் வாடககக்கு இருந்தால், வடீ்டு 

உரிகேைாளர் உங்களுக்கு அறிவித்தகை வழங்கிை 14 நாட்களுக்குப் பின்னராக, அல்ைது  
• நீங்கள் நாளாந்த அல்ைது வாராந்த அடிப்பகடைில் வாடககக்கு இருந்தால், வடீ்டு 

உரிகேைாளர் உங்களுக்கு அறிவித்தகை வழங்கிை 7 நாட்களுக்குப் பின்னராக. 
 

       •   

  /   /     

முமுடிடிவுவுக்க்குகுக்க்   
 
முமுடிடிவுவுக்க்குகுக்க்    
 
 

ஒஒப்ப்பபந்ந்தத  
முமுடிடிவுவுத்த்    
ததிிககததிி 
 
ஒஒப்ப்பபந்ந்தத  
முமுடிடிவுவுத்த்  ததிிககததிி 



4
ஜூன்:, 2021 இல் கடைசியாகப் புதுப்பிகக்ப்பை்ைது. 

உங்கள் வீட்டு உரிமையாளர ்அை்ைது வாடமகக ்குடியிருப்புடன் நீங்கள் பிரெெ்மனகமளெ ்
வொடங்கினாை், வவளியயற்றை் நமடமுமறமயெ ்வொடங்குவெற்கு முன்னயர  அெமனெ ்
தீரப்்பெற்கு முயற்சிகக்வுை்.  

வவளியயற்றை் என்பது ஒன்ராறியயா வீட்டு உரிமையாளர ்ைற்றுை் வாடமகக ்குடியிருப்பாளர ்
ெமபயினாை் (LTB) நிரவ்கிகக்ப்படுை் ஒரு முமறொர ்நமடமுமறயாகுை். ஒவ்வவாரு வீட்டு 
உரிமையாளருை் வாடமகக ்குடியிருப்பாளர ்ஒருவமரெ ்ெட்டபூரவ்ைாக வவளியயற்றுவெற்குெ ்
வொடரெ்ச்ியான படிநிமைகமளப் பின்பற்ற யவண்டுை். இந்ெ நடவடிகம்ககமள வவளியயற்றுை் 
வெயன்முமறயின் மூன்று கட்டங்களாக நாங்கள் குறிப்பிடுயவாை். 

இந்ெக ்கட்டெத்ிை் நீங்கள் ெட்ட ஆயைாெமன வபறவிை்மை என்றாை், இயலுைானளவு 
விமரவிை் நீங்கள் அமெெ ்வெய்ய யவண்டுை்.  

முமறொரா அறிவிெெ்ை் வவளியயற்ற அறிவிெெ்ை்
வவளியயற்றுவெற்கான 

விண்ணப்பை்
வவளியயற்றுவெற்கான 

விொரமண வவளியயற்றை் உெெ்ரவு

வீட்டு உரிமையாளர ்
முமறொரா அறிவிெெ்மை  
அளிகக்ிறார ்(வபாதுவாக 
வாய்வைாழி அை்ைது 
அதிகார-பூரவ்ைற்ற கடிெை் 
மூைை்) 

வீட்டு உரிமையாளர ்
உங்களுகக்ு முமறயான 
வவளியயற்ற அறிவிெெ்ை் 
ஒன்றிமன வழங்குகின்றார்

வீட்டு உரிமையாளர ்
வவளியயற்றலுகக்ான விண்ணப்பை் 
ஒன்றிமனெ ்ெைரப்்பிகக்ின்றார ்
அெ்துடன் விொரமண குறிெெ் 
அறிவிெெ்மை  நீங்கள் பின்னர ்
வபற்றுக ்வகாள்கின்றீரக்ள்

நீங்களுை் வீட்டு 
உரிமையாளருை் 
விொரமணயிை் கைந்து 
வகாள்கின்றீரக்ள் 

வீட்டு உரிமையாளர ்
வவளியயற்றலுகக்ான 
உெெ்ரமவப் வபறுகின்றார,் 
ெட்டஅதிகாரி (Sheriff) உெெ்ரமவ 
நமடமுமறப்படுெ்துகின்றார்

வெளியேற்றல் உத்தரவு 
அல்லது தீரவ்ு

ொடகைை் குடிேிருப்புச ்சட்டத்தின் கீழ் வெளியேற்றலுை்ைாை அங்கீைரிை்ைப்படும் ைாரணங்ைள்

இமவயய வாடமகக ்குடியிருப்புெ ்ெட்டெெ்ாை் குறிப்பிடப்படுை் வபாதுவான காரணங்களாகுை்  

• நிலுமவயிை் இருகக்ுை் வாடமக

• வொடரெ்ச்ியாகெ ்ொைெைாகயவ வாடமக 
வெலுெ்துெை்

• யெெப்படுெெ்ை்

• குடியிருப்பின் இெைான சூழலிை்  கணிெைானளவு 
குறுகக்ீடு வெய்ெை்

• பாதுகாப்புகக்ுப் பங்கை் விமளவிெெ்ை்

• அதிகைாயனார ்வநரிெைாக வாழ்ெை் 

• ெட்டவியராெ நடவடிகம்க

• வருைானெம்ெெ ்ெவறாகெ ்சிெெ்ரிெெ்ை் (வாடமகக ்
குடியிருப்பாளர ்வருைானெத்ிற்குெ-்ெகக்-வாடமக 
வெலுெ்துவொனாை்) 

• ெீட்டு உரிகமோளரின் வசாந்தப் பாெகன  

• ொங்குபெரின் வசாந்தப் பேன்பாடு 

• இடித்தல், புதுப்பித்தல் அல்லது மாற்றம் வசே்தல்

வெளியேற்றல் எெ்ொறு வசேற்படுகின்றது

ெவறு–இமழகக்ாெ   
வவளியயற்றை்கள்

வவளியயற்றை் நமடமுமறயின் எந்ெ இடெத்ிை்  நீங்கள் 
இருகக்ிறீரக்ள் என்பமெக ்கண்டு வகாள்ளவுை்

படிநிமை 0 படிநிமை 1 படிநிமை 2 படிநிமை 3 படிநிமை 4
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ஜூன் 2021 இல் கடைசியாகப் புதுப்பிகக்ப்பை்ைது. 

நீங்கள் வபற்ற அறிவிெெ்ை் வெை்லுபடியாகுைா இை்மையா என்பமெெ ்யொதிப்பெற்கு 
எவற்மறப்  பாரக்க் யவண்டுை் என்பெற்கான பட்டியை் இயொ.   

ெட்டவியராெ வவளியயற்ற அறிவிெெ்ை்களிை் வபருை்பாலுை் வீட்டு உரிமையாளர ்
ைற்றுை் வாடமகக ்குடியிருப்பாளர ்ெமபயின் உெத்ியயாகபூரவ்ைற்ற அறிவிெெ்ை்கள் 
அை்ைது முமறயற்ற திகதிகமளக ்வகாண்ட அறிவிெெ்ை்கள் அை்ைது முமறொராக ்
காரணங்கமளக ்வகாண்ட அறிவிெெ்ை் ஆகியன உள்ளடங்குை். யைைதிகெ ்
ெகவை்களுகக்ுப் பகக்ை் 6 இலுள்ள படிநிமை 0 ஐப் பாரம்வயிடவுை். 

உங்களின் வவளியயற்ற அறிவிெெ்ை் ெட்டவியராெைானொ இை்மையா என்பது 
உங்களுகக்ுெ ்வெரியாவிட்டாை், உங்களுகக்ு  அருகாமையிலுள்ள ெட்ட உெவி 
அலுவைகெம்ெெ ்வொடரப்ு வகாள்ளவுை் (பகக்ை் 23 இை் உெவகக்ூடிய நிறுவனங்களின் 
வொடரப்ுெ ்ெகவை்கமளக ்காணைாை்).

சட்டெியராத வெளியேற்ற அறிெித்தல் குறித்த ெிெரப்பட்டிேல்

வாடமக ஒப்பந்ெெம்ெ முடிவுகக்ுக ்வகாண்டுவருை் ஒரு அறிவிெெ்ை் வெை்லுபடியானொக இருப்பெற்குப் பின்வருை் விடயங்கள் அவசியை்:

All other reasons are not valid!

 F வீட்டு உரிமையாளர ்ைற்றுை் வாடமகக ்
குடியிருப்பாளர ்ெமபயின் அறிவிப்பு 
வடிவெத்ிை் இருகக் யவண்டுை் 

 F வாடமக ஒப்பந்ெெம்ெ முடிவுகக்ுக ்
வகாண்டுவருை் அறிவிெெ்ை் எனுை் வபயருடன் 
அது வொடங்குை். அெ்துடன் அது N4, N5, N6, 
N7, N8, N12 அை்ைது N13 எனுை் எண்களிை் 
ஒன்மறக ்வகாண்டிருகக்ைாை்

 F நீங்கள் வவளியயற யவண்டுவைன வீட்டு 
உரிமையாளர ்எதிரப்ாரக்க்ுை் திகதிமய அது 
குறிப்பிடுை்

 F நீங்கள் வவளியயற யவண்டுவைன வீட்டு 
உரிமையாளர ்விருை்புவெற்கான காரணெம்ெ 

அது குறிப்பிடுை்  

 F அந்ெக ்காரணை் குறிெெ் விவரங்கமளயுை் அது 
குறிப்பிடுை்  

 F வவளியயற்றுெலுகக்ான காரணெம்ெப் 
வபாறுெ்து நீங்கள் வவளியயறுவெற்குப் 
யபாதுைான யநர அவகாெெம்ெ அது வழங்குை். 
யபாதுைான யநர அவகாெை் என்ன என்பமெ 
அறிய ACTO அை்ைது உங்கள் உள்ளூர ்ெட்ட 
அலுவைகெம்ெெ ்வொடரப்ு வகாள்ளவுை் 

 F ஒரு நியாயைான காரணெம்ெக ்
வகாண்டிருப்பதுடன் நை்ை நை்பிகம்கயிை்  
அது ெயாரிகக்ப்ப்பட்டிருகக்ுை் 

இந்ெ அறிவிெெ்ை் யையை கூறப்பட்ட அமனெ்து விதிமுமறகளுகக்ுை் 
இணங்கவிை்மை எனிை், அந்ெ வவளியயற்ற அறிவிெெ்ை் 
ெட்டவியராெைானதுை் வெயற்படுெெ் முடியாெதுைாகுை்.

வளங்கள்
ெட்டவியராெ வவளியயற்ற அறிவிெெ்ை் குறிெெ் 

விவரப்பட்டியை் 
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ஜூன்:, 2021 இல் கடைசியாகப் புதுப்பிகக்ப்பை்ைது. 

இது ெட்ட ஆவணை் ஒன்மற உருவாகக்ுவெற்கு  நீங்களுை் உங்கள் வீட்டு உரிமையாளருை் 
மகவயழுெத்ிட யவண்டிய, வீட்டு உரிமையாளர ்ைற்றுை் வாடமகக ்குடியிருப்பாளர ்
ெமபயின் ஒரு கட்டண ஒப்பந்ெெ ்திட்டைாகுை். உங்கள் சூழ்நிமைகளுகக்ு இந்ெெ ்திட்டை் 
ஏற்புமடயொ  என்பமெயுை் உங்கள் வருைானெ்துகக்ுள் மகயாள முடியுை் என நை்பகக்ூடியொ 
என்பமெயுை் உறுதிப்படுெத்ிக ்வகாள்ளவுை், அெ்துடன் கட்டணை் திருப்பிெ ்வெலுெெ் உடன்படுை் 
ஒப்பந்ெங்கமளப் பாதிகக்ுை் RTA இன் ெமீபெத்ிய ைாற்றங்கமளப் பற்றி அறிய 13 ஆை் பகக்ெம்ெப் 
படிகக்வுை். 

வளங்கள் 
LTB கட்டண ஒப்பந்ெெ ்திட்டை்

வவாாடடககைைக்க்  ைைட்ட்டடணண  ஒஒப்ப்பபந்ந்ததம்ம்  பபற்ற்றறிியய  முமுக்க்ைைிியயமமாானன  ததைைவவல்ல்ைைள்ள் 
 
வவ ீடீ்ட்டுடு  உஉரிரிககமமயயாாளளர்ர்  ஒஒருருவவர்ர்  L1 வவிிண்ண்ணணப்ப்பபம்ம்  (வவாாடடககைை--சசெெலுலுத்த்ததாாததததற்ற்ைைாாைை  வவாாடடககைைக்க்  குகுடிடியயிிருருப்ப்பபாாளளர்ர்    
ஒஒருருவவககைை  சசவவளளிியயயயற்ற்றுறுவவதுதுடடன்ன்  நநிிலுலுககவவயயிிலுலுள்ள்ளள  வவாாடடககைைககயய  வவாாடடககைைக்க்  குகுடிடியயிிருருப்ப்பபாாளளரிரிடடமமிிருருந்ந்துது    
அஅறறவவிிடுடுவவததற்ற்ைைாானன  வவிிண்ண்ணணப்ப்பபம்ம்),,  அஅல்ல்லலதுது  L9  வவிிண்ண்ணணப்ப்பபம்ம்  ஒஒன்ன்ககறற  (நநிிலுலுககவவயயிிலுலுள்ள்ளள  வவாாடடககைைககயய  
வவாாடடககைைக்க்  குகுடிடியயிிருருப்ப்பபாாளளரிரிடடமமிிருருந்ந்துது  அஅறறவவிிடுடுவவததற்ற்ைைாானன  வவிிண்ண்ணணப்ப்பபம்ம்)  ததாாக்க்ைைல்ல்  சசெெய்ய்யுயும்ம்யயபபாாதுது  வவ ீடீ்ட்டுடு  
உஉரிரிககமமயயாாளளர்ர்  ஒஒருருவவருரும்ம்  வவாாடடககைைக்க்  குகுடிடியயிிருருப்ப்பபாாளளர்ர்  ஒஒருருவவருரும்ம்  இஇந்ந்ததப்ப்  பபடிடிவவத்த்ககததப்ப்  பபயயன்ன்பபடுடுத்த்ததலலாாம்ம். 

 
இஇத்த்துதுடடன்ன்  இஇககணணக்க்ைைப்ப்பபட்ட்டுடுள்ள்ளள  ைைட்ட்டடணண  ஒஒப்ப்பபந்ந்ததப்ப்  பபடிடிவவத்த்ககதத  நநிிைைப்ப்புபுவவததற்ற்குகு  அஅல்ல்லலதுது  ககைைசசயயாாப்ப்பபமமிிடுடுவவததற்ற்குகு  
முமுன்ன்னனர்ர்  இஇத்த்ததைைவவல்ல்ைைககளளக்க்  ைைவவனனமமாாைைப்ப்  பபடிடிக்க்ைைவுவும்ம். 

 
முமுததலலிில்ல்  ெெட்ட்டட  ஆஆயயலலாாெெககனனககயயப்ப்  சசபபறற  நநீீங்ங்ைைள்ள்  வவிிருரும்ம்பபலலாாம்ம். இந்தக் ைட்டண ஒப்பந்தத்தில் வடீ்டு 
உரிகமயாளரும் வாடகைக் குடியிருப்பாளரும் கைசயாப்பமிட்டவுடன், அது ெட்டப்பூர்வமான ஒரு 
ஒப்பந்தமாைிவிடும். 

 
இஇந்ந்தத  ஒஒப்ப்பபந்ந்ததத்த்ததிில்ல்  குகுறறிிப்ப்பபிிடடப்ப்பபட்ட்டுடுள்ள்ளள  ெெைைலல  வவிிததிிமுமுககறறைைளுளுக்க்குகும்ம்  நநீீங்ங்ைைள்ள்  உஉடடன்ன்பபடடவவிில்ல்ககலல  எஎனனிில்ல்  நநீீங்ங்ைைள்ள்  
அஅததிில்ல்  ககைைசசயயழுழுத்த்ததிிடட  யயவவண்ண்டிடியய  அஅவவெெிியயமமிில்ல்ககலல. வடீ்டு உரிகமயாளரும் வாடகைக் குடியிருப்பாளரும் 
அகனத்து விதிமுகறைளிலும் (ைட்டணம் ஒன்கறத் தவறவிட்டால் என்ன செய்வது என்பது உட்பட) ஒரு 
உடன்பாட்கட எட்டவில்கல எனில், Landlord and Tenant Board (வடீ்டு உரிகமயாளர் மற்றும் வாடகைக் 
குடியிருப்பாளர் ெகப - ெகப) ஒரு விொைகணகய நடத்தி ெகப உறுப்பினர் ஒருவர் உத்தைவு ஒன்கறப் 
பிறப்பிப்பார். 

 
ைைட்ட்டடணண  ஒஒப்ப்பபந்ந்ததம்ம்  ஒஒன்ன்றுறு  பபிின்ன்வவருருவவனனவவற்ற்ககறற  உஉள்ள்ளளடடக்க்ைை  முமுடிடியுயும்ம்: 

• இந்த ஒப்பந்தம் கைசயழுத்திட்ட திைதிப்படி, தற்யபாகதய வாடகைக் ைாலத்தின் முடிவில் வாடகைக் 
குடியிருப்பாளர் வடீ்டு உரிகமயாளருக்குச் செலுத்த யவண்டிய வாடகைத் சதாகை, 

• வாடகைக் குடியிருப்பாளர் வடீ்டு உரிகமயாளருக்குச் செலுத்த யவண்டிய NSF வங்ைிக் ைட்டணங்ைள் மற்றும் 
சதாடர்புகடய நிர்வாைக் ைட்டணங்ைள், 

• விண்ணப்பத்கதத் தாக்ைல் செய்வதற்கு வடீ்டு உரிகமயாளர் செலுத்திய ைட்டணம், 

• இந்த ஒப்பந்தக் ைாலைட்டத்தில் செலுத்த யவண்டிய புதிய வாடகைத் சதாகை யாவும் (L1 
விண்ணப்பங்ைளுக்கு மட்டும்),  மற்றும்  

• வாடகைக் குடியிருப்பாளர் வாடகைக் ைட்டணம் ஒன்கறச் செலுத்தத் தவறிவிட்டால் அல்லது 
செலுத்துவதில் தாமதமாைிவிட்டால், வாடகைக் குடியிருப்பாளருக்கு அறிவிப்புக் சைாடுக்ைாமல் மற்றும் 
விொைகண ஒன்றும் நடத்தப்படாமல் சவளியயற்ற உத்தைவுக்ைாை வடீ்டு உரிகமயாளர் விண்ணப்பிக்ை 
முடியும் என்பதற்கு ஆதாைமாை ஒரு ஒப்பந்தம் (L1 விண்ணப்பங்ைளுக்கு மட்டும்). 

 
ைைட்ட்டடணண  ஒஒப்ப்பபந்ந்ததம்ம்  ஒஒன்ன்றுறு  பபிின்ன்வவருருவவனனவவற்ற்ககறற  உஉள்ள்ளளடடக்க்ைை  முமுடிடியயாாதுது: 

• ஒப்பந்தக் ைாலத்கத முடிவுக்குக் சைாண்டுவரும் அல்லது வாடகைக் குடியிருப்பாளகை சவளியயற்றும் 
ஒப்புதல், 

• யமற் குறிப்பிடப்பட்டகதத் தவிைத் திருப்பிச் செலுத்த யவண்டிய வாடகை-அல்லாத எந்த நிலுகவத் 
சதாகையும் இதில் அடங்கும் 

• வவ ீடீ்ட்டுடு  உஉரிரிககமமயயாாளளர்ர்  வவாாடடககைை  நநிிலுலுககவவத்த்  சசததாாககைைக்க்ைைாானன  வவிிண்ண்ணணப்ப்பபத்த்ககதத  யயவவறுறு  வவிிண்ண்ணணப்ப்பபத்த்துதுடடன்ன்  
இஇககணணத்த்துதுப்ப்  பபயயன்ன்பபடுடுத்த்துதுவவதுது.  வவாாடடககைை  நநிிலுலுககவவக்க்ைைாானன  வவிிண்ண்ணணப்ப்பபங்ங்ைைளுளுக்க்குகு மமட்ட்டுடுயயமம  இஇதுது  
பபயயன்ன்பபடுடுத்த்ததப்ப்பபடட முமுடிடியுயும்ம் (L1 மமற்ற்றுறும்ம்  L9 வவிிண்ண்ணணப்ப்பபங்ங்ைைள்ள்). 

 
பூபூர்ர்த்த்ததிி  சசெெய்ய்யயப்ப்பபட்ட்டட  பபடிடிவவத்த்ககதத  உஉடடனனடிடியயாாைையயவவ  ெெககபபக்க்குகுக்க்  ககைையயளளிிக்க்ைைவுவும்ம்: 

இந்தப் படிவத்கதப் பூர்த்திசெய்து வடீ்டு உரிகமயாளரும் வாடகைக் குடியிருப்பாளரும் கைசயழுத்திட்டவுடன் 
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ஜூன் 2021 இல் கடைசியாகப் புதுப்பிகக்ப்பை்ைது. 

உள்ளூர் LTB Regional Office க்கு (பிைாந்திய அலுவலைம்) மின்னஞ்ெல் மூலம் அனுப்ப யவண்டும். 
விொைகணத் திைதிக்குக் ைிட்டவாைச் ெகபக்குப் படிவம் வழங்ைப்பட்டால், விொைகணக்கு முன்னைாை ஒரு 
உத்தைகவப் பிறப்பிக்ை ெகபக்குப் யபாதிய யநைம் இருக்ைாது. இது நகடசபற்றால், விொைகண சதாடர்ந்து 
முன்யனாக்ைிச் செல்வதுடன், விொைகணயிலும் நீங்ைள் ைலந்து சைாள்ள யவண்டும். 

 
இஇந்ந்ததப்ப்  பபடிடிவவத்த்ககததச்ச்  ெெககபபயயிில்ல்  ததாாக்க்ைைல்ல்  சசெெய்ய்ததல்ல்: 

அகனத்துத் தைப்பினரும் இந்தப் படிவத்தில் கைசயாப்பமிட்டவுடன் அகதச் ெகபயில் தாக்ைல் செய்ய 
யவண்டும். ஒப்பந்தத்தின் பிைதி ஒன்கற உள்ளூர் LTB Regional Office க்கு மின்னஞ்ெல் மூலம் அல்லது 
உள்ளூத் தபால் மூலம் தாக்ைல் செய்யலாம். 

 
இஇந்ந்ததப்ப்  பபடிடிவவம்ம்  ெெககபபயயிில்ல்  ததாாக்க்ைைல்ல்  சசெெய்ய்யயப்ப்பபட்ட்டட  பபிின்ன்னனர்ர்  எஎன்ன்னன  நநடடக்க்குகும்ம்: 

ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பகடயில் "ஒப்புதல் உத்தைவு" ஒன்கற வழங்ைலாமா என்பகதச் ெகப தீர்மானிக்கும். 
ஒப்புதல் உத்தைவு பிறப்பிக்ைப்பட்டால் விொைகண ைத்து செய்யப்படும்.. 

ஒப்புதல் உத்தைவு ஒன்கறச்  ெகப வவழழங்ங்ைைாாவவிிட்ட்டடாால்ல், விொைகண திட்டமிட்டபடி நகடசபறும் (அல்லது ஒரு 
விொைகணக்குத் திட்டமிடப்படும்). ஒரு விொைகண நடத்தப்பட்டால், அகனத்துத் தைப்பினரும் 
விொைகணயில் ைலந்து சைாள்ள யவண்டியது அவெியம். நீங்ைள் ஒரு விொைகணக்குச் செல்லவில்கல 
என்றால், நீங்ைள் இல்லாமயல ெகப ஒரு விொைகணகய நடத்தும். உங்ைள் விொைகண பற்றிய தைவலுக்கு, 
விொைகண குறித்த அறிவிப்கபப் பார்க்ைவும். 

ைைவவனனத்த்ததிிற்ற்  சசைைாாள்ள்ளளவுவும்ம்: உங்ைள் விொைகணத் திைதிக்கு முன்னைாை ெகபயிடமிருந்து நீங்ைள் ஒரு 
அறிவித்தகலப் சபறவில்கல எனில், விொைகண ைத்து செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பகதக் ைண்டறிய நீங்ைள் 
ெகபகயத் சதாடர்பு சைாள்ள யவண்டும். 

ஒஒப்ப்புபுததல்ல்  உஉத்த்ததைைவுவு  ஒஒன்ன்ககறறச்ச்  ெெககபப  வவழழங்ங்ைைிியய  பபிின்ன்னனர்ர்  எஎன்ன்னன  நநடடக்க்குகும்ம்: 

மற்கறய தைப்பினர் பின்வருவனவற்கறச் செய்ததாை நம்பினால், ெகப ஒப்புதல் உத்தைவு பிறப்பித்த 30 
நநாாட்ட்ைைளுளுக்க்குகுள்ள்  வவிிண்ண்ணணப்ப்பபத்த்ககதத  மமீீண்ண்டுடும்ம்--ததிிறறக்க்குகுமமாாறுறு வடீ்டு உரிகமயாளர் அல்லது வாடகைக் குடியிருப்பாளர் 
ெகபயிடம் யைட்டுக் சைாள்ளலாம்:  

• இந்த ஒப்பந்தத்கத ஏற்படுத்த அவர்ைகளக் ைட்டாயப்படுத்தியது, அல்லது. 

• இந்த ஒப்பந்தத்திலும் ஒழுங்ைிலும் "சபாருளாதாை இலாபத்கத" ஏற்படுத்தும் யநாக்ைில், அது குறித்த 
தவறான அல்லது பிகழயாை வழிநடத்தும் தைவல்ைகள அவர்ைளுக்கு வழங்ைியது. 

விண்ணப்பம் ஒன்று மீளத்-திறக்ைப்பட்டால், விொைகண ஒன்று இருக்கும், அத்துடன் அந்த உத்தைவு 
மாற்றப்பட யவண்டுமா என்பகதச் ெகப தீர்மானிக்கும். 

 
வவாாடடககைைக்க்  குகுடிடியயிிருருப்ப்பபாாளளர்ர்  ததிிருருப்ப்பபிிச்ச்  சசெெலுலுத்த்துதுவவததற்ற்குகுரிரியய  வவிிததிிமுமுககறறைைககளளப்ப்  பூபூர்ர்த்த்ததிி  சசெெய்ய்யயாாவவிிட்ட்டடாால்ல்  எஎன்ன்னன  
நநடடக்க்குகும்ம்?  
L1 மமற்ற்றுறும்ம்  L9 வவிிண்ண்ணணப்ப்பபங்ங்ைைளுளுக்க்குகு: 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பகடயில் ஒப்புதல் உத்தைவு ஒன்கறச்  ெகப சவளியிட்ட பின்னரும், வாடகைக் 
குடியிருப்பாளர் முழுகமயாைவும் உரிய யநைத்திலும் வாடகைப்பணம் செலுத்தத் தவறிவிட்டார் என்று வடீ்டு 
உரிகமயாளர் கூறினால், விண்ணப்பத்கத மீளத்-திறந்து விொைகண நடத்தும்படி வடீ்டு உரிகமயாளர் 
ெகபயிடம் யைட்ைலாம். வாடகைக் குடியிருப்பாளர் உரிய யநைத்தில் முழுகமயாைப் பணம் செலுத்தத் தவறிய 
30 நாட்ைளுக்குள் வடீ்டு உரிகமயாளைால் இந்தக் யைாரிக்கை செய்யப்பட யவண்டும். 

  
L1 வவிிண்ண்ணணப்ப்பபங்ங்ைைளுளுக்க்குகு மமட்ட்டுடும்ம்  உஉள்ள்ளள  சசததரிரிவுவு: 

வடீ்டு உரிகமயாளரும் வாடகைக் குடியிருப்பாளரும் ஒப்புக் சைாண்டால், வாடகைக் குடியிருப்பாளர் 
முழுகமயாைவும் உரிய யநைத்திலும் பணம் செலுத்தத் தவறினால், சவளியயற்ற உத்தைகவப் பிறப்பிக்குமாறு 
ெகபயிடம் யைட்பதற்கு வடீ்டு உரிகமயாளகை அனுமதிக்கும் ஒரு நிபந்தகனகய ஒப்புதல் உத்தைவில் 
உள்ளடக்ைலாம். வாடகைக் குடியிருப்பாளர் உரிய யநைத்தில் முழுகமயாைப் பணம் செலுத்தத் தவறிய 30 
நாட்ைளுக்குள் வடீ்டு உரிகமயாளைால் இந்தப் புதிய (L4) விண்ணப்பம் செய்யப்பட யவண்டும்.  இந்த வகை 

இந்தத் சதரிவுக்கு நீங்ைள் ஒப்புக் சைாண்டால், உங்ைள் வாடகை ஒப்பந்தத்கத முடித்து உங்ைகள 
சவளியயற்றுவதற்ைான புதிய விண்ணப்பத்கதத் தாக்ைல் செய்வதற்கு முன்னர் உங்ைள் வடீ்டு 
உரிகமயாளர் உங்ைளிடம் சொல்லத் யதகவயில்கல. வடீ்டு உரிகமயாளரின் விண்ணப்பத்கதச் ெகப 
ஏற்றுக்சைாண்டால், உங்ைளுக்கு அறிவிக்ைாமயல சவளியயற்றல் உத்தைகவ இரு தைப்பினருக்கும் அது 
அனுப்பும். 

சவளியயற்றப்படுவதற்ைான உத்தைகவ விொைகணயின்றி நீங்ைள் சபற்றால், உத்தைவு வழங்ைப்பட்ட  
திைதியிலிருந்து 10 நாட்ைளுக்குள், சவளியயற்றத்கத நிறுத்துவதற்குரிய விொைகணகயக் யைாருவதற்கு, 
நீங்ைள் ஒரு யைாரிக்கைகயத் தாக்ைல் செய்யலாம்.  

வவாாடடககைைக்க்  குகுடிடியயிிருருப்ப்பபாாளளர்ர்ைைளுளுக்க்குகு  முமுக்க்ைைிியயமமாானன  குகுறறிிப்ப்புபு: 
 

விண்ணப்பங்ைளுக்குத் தாக்ைல் செய்வதற்ைான ைட்டணத்கதச் ெகப வசூலிக்ைாது. 
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ஜூன்:, 2021 இல் கடைசியாகப் புதுப்பிகக்ப்பை்ைது. 

 

 
 
பபிின்ன்வவருரும்ம்  அஅடிடிப்ப்பபககடடயயிில்ல்  ததீீர்ர்வுவு  
ைைாாண்ண்பபததற்ற்குகுரிரியய  வவாாடடககைைக்க்  ைைட்ட்டடணண  
ஒஒப்ப்பபந்ந்ததம்ம்: 

 
 
 

யைாப்பு எண்  

வவாாடடககைைக்க்  ைைட்ட்டடணண  
ஒஒப்ப்பபந்ந்ததம்ம் 
(Disponible en français) 

 
            

• L1 வவிிண்ண்ணணப்ப்பபம்ம் ஒஒன்ன்றுறு (வாடகை-செலுத்தாததற்ைாை வாடகைக் குடியிருப்பாளர் ஒருவகை சவளியயற்றுவதுடன் 
வாடகைக் குடியிருப்பாளரிடமிருந்து நிலுகவயிலுள்ள வாடகைகய அறவிடுவதற்ைான விண்ணப்பம்), அல்லது 

• L9 வவிிண்ண்ணணப்ப்பபம்ம் ஒஒன்ன்றுறு (குடியிருப்பாளரிடமிருந்து நிலுகவயிலுள்ள வாடகைகய அறவிடுவதற்ைான 
விண்ணப்பம்) 

 

வவ ீடீ்ட்டுடு  உஉரிரிககமமயயாாளளர்ர்(ைைள்ள்): வவாாடடககைைக்க்  குகுடிடியயிிருருப்ப்பபாாளளர்ர்(ைைள்ள்): 

வவாாடடககைைக்க்  குகுடிடியயிிருருப்ப்பபிின்ன்  முமுைைவவரிரி: 

யமற்குறிப்பிடப்பட்ட அகனவகையும் உள்ளடக்குவதற்கு "வடீ்டு உரிகமயாளர்" மற்றும் "வாடகைக் குடியிருப்பாளர்". 
எனும் சொற்பதங்ைள் இந்த ஒப்பந்தத்தில் பயன்படுத்தப்படும் 

வவ ீடீ்ட்டுடு  உஉரிரிககமமயயாாளளரிரின்ன்  வவிிண்ண்ணணப்ப்பபக்க்  யயைைாாரிரிக்க்ககைைககயயத்த்  ததீீர்ர்ப்ப்பபததற்ற்ைைாாைைக்க்  ைைீீழ்ழ்க்க்  குகுறறிிப்ப்பபிிடுடும்ம்  ததிிருருப்ப்பபிிச்ச்  சசெெலுலுத்த்துதும்ம்  
ததிிட்ட்டடத்த்ததிிற்ற்குகு  வவ ீடீ்ட்டுடு  உஉரிரிககமமயயாாளளருரும்ம்  வவாாடடககைைக்க்  குகுடிடியயிிருருப்ப்பபாாளளருரும்ம்  ஒஒப்ப்புபுக்க்சசைைாாள்ள்ைைிின்ன்றறனனர்ர். 

1. வவாாடடககைைக்க்  குகுடிடியயிிருருப்ப்பபாாளளர்ர்  சசெெலுலுத்த்தத  யயவவண்ண்டிடியய  சசததாாககைை: 
 

$ இஇந்ந்ததத்த்  ததிிைைததிி  வவககைை  வவாாடடககைை:      
         dd/mm/yyyy 

 

$ NSF வவங்ங்ைைிி  மமற்ற்றுறும்ம்  நநிிர்ர்வவாாைை  ைைட்ட்டடணணங்ங்ைைள்ள்  (வவிிருரும்ம்பபிினனாால்ல்) 
                                  குகுறறிிப்ப்புபு: ைைாாயயெொாககலல  ஒஒன்ன்றுறுக்க்குகு  அஅததிிைைபபட்ட்ெெ  நநிிர்ர்வவாாைைக்க்  ைைட்ட்டடணணம்ம்  $20.00 

 
$ வவ ீடீ்ட்டுடு  உஉரிரிககமமயயாாளளர்ர்  சசெெலுலுத்த்ததிியய  வவிிண்ண்ணணப்ப்பபக்க் ைைட்ட்டடணணம்ம் (வவிிருரும்ம்பபிினனாால்ல்) 

 
$ சசெெலுலுத்த்தத  யயவவண்ண்டிடியய  சசமமாாத்த்ததத்த்  சசததாாககைை 

 
2. சசெெலுலுத்த்துதும்ம்  ைைட்ட்டடணணத்த்  சசததாாககைைைைள்ள்  மமற்ற்றுறும்ம்  ததிிைைததிிைைள்ள்: 

வடீ்டு உரிகமயாளருக்கு யமயலயுள்ள பிரிவு 1 இல் உள்ள சதாகைகயப் பின்வருமாறு செலுத்துவதற்கு  
வாடகைக் குடியிருப்பாளர் ஒப்புக்சைாள்ைின்றார். (நீங்ைள் ஒப்புக் சைாள்ளக்கூடிய ைட்டணத் சதாகைைளின் 
எண்ணிக்கைக்கு எந்த வகையகறயும் இல்கல. ைட்டணத் சதாகைைகளக் கூடுதலாைச்  யெர்க்ை 
யவண்டுமாயின், யவசறாரு தாகளத் தனியாை இகணக்ைவும்) 

 

சசெெலுலுத்த்தத  யயவவண்ண்டிடியய  சசததாாககைை இஇறுறுததிித்த்  ததிிைைததிி (dd/mm/yyyy) 

1. $ 
      

• 
      /   /      

2. $ 
       

• 
      

/ 
  

/ 
     

3. $ 
       

• 
      

/ 
  

/ 
     

4. $ 
       

• 
      

/ 
  

/ 
     

5. $ 
       

• 
      

/ 
  

/ 
     

6. $ 
       

• 
      

/ 
  

/ 
     

7. $ 
       

• 
      

/ 
  

/ 
     

      •   

 

  /   /     

 
      •   

 

      •   

 
      •   

 

8. $ 
       

• 
      

/ 
  

/ 
     

9. $ 
       

• 
      

/ 
  

/ 
     

10. $ 
       

• 
      

/ 
  

/ 
     

11. $ 
       

• 
      

/ 
  

/ 
     

12. $ 
       

• 
      

/ 
  

/ 
     

v. 12/11/2020 
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ஜூன் 2021 இல் கடைசியாகப் புதுப்பிகக்ப்பை்ைது. 

இந்தத் சதரிவுக்கு நீங்ைள் ஒப்புக் சைாண்டால், உங்ைள் வாடகை ஒப்பந்தத்கத முடித்து உங்ைகள 
சவளியயற்றுவதற்ைான புதிய விண்ணப்பத்கதத் தாக்ைல் செய்வதற்கு முன்னர் உங்ைள் வடீ்டு 
உரிகமயாளர் உங்ைளிடம் சொல்லத் யதகவயில்கல. வடீ்டு உரிகமயாளரின் விண்ணப்பத்கதச் ெகப 
ஏற்றுக்சைாண்டால், உங்ைளுக்கு அறிவிக்ைாமயல சவளியயற்றல் உத்தைகவ இரு தைப்பினருக்கும் அது 
அனுப்பும். 

வவாாடடககைைக்க்  குகுடிடியயிிருருப்ப்பபாாளளர்ர்: இந்தத் சதரிவுக்கு நீங்ைள் ஒப்புக்சைாள்வதாயின், உங்ைள் முதசலழுத்துைகள 
இங்கு ஒப்பமிடவும்:     

வவாாடடககைைக்க்  குகுடிடியயிிருருப்ப்பபாாளளர்ர்ைைளுளுக்க்குகு  முமுக்க்ைைிியயமமாானன  குகுறறிிப்ப்புபு: 

3. சசெெலுலுத்த்ததிித்த்  ததீீர்ர்க்க்ைை  யயவவண்ண்டிடியய  வவாாடடககைைத்த்சசததாாககைை  (L1 வவிிண்ண்ணணப்ப்பபங்ங்ைைளுளுக்க்குகு மமட்ட்டுடும்ம்): 
யமயலயுள்ள பிரிவு 1 இல் உள்ள முழுத் சதாகையும் செலுத்தித் தீர்க்ைப்படும் வகை வடீ்டு உரிகமயாளருக்கு 
வாடகை செலுத்தவும் வாடகைக் குடியிருப்பாளர் ஒப்புக்சைாள்ைின்றார். இந்தக் சைாடுப்பனவுைள் பிரிவு 2 இல் 
உள்ள ைட்டணங்ைளுடன் யெர்த்துக் கூடுதலாைச் செலுத்தப்படும். (மாற்றுத் திைதிைளில் வாடகை 
செலுத்தப்படுவதற்கு ஒப்புக் சைாண்டால் யவசறாரு தாகள இத்துடன் இகணக்ைவும்.) 

ஒவ்சவாரு   மாதம்   வாைம்   யவறு (குறிப்பிடவும்)         நாளில் வாடகை செலுத்தப்படும்.  
   
தற்யபாகதய 
வாடகை $ 

 
 

 ஒரு   மாதம்   வாைம்   யவறு (குறிப்பிடவும்) 
 

 

 

4. சசைைாாடுடுப்ப்பபனனவுவுக்க்  ைைட்ட்டடணணம்ம்  ஒஒன்ன்ககறறச்ச்  சசெெலுலுத்த்ததத்த்  ததவவறறிினனாால்ல்: 

L1 மமற்ற்றுறும்ம் L9 வவிிண்ண்ணணப்ப்பபங்ங்ைைளுளுக்க்குகு: 

வாடகைக் குடியிருப்பாளைால் ஒப்புக் சைாள்ளப்பட்ட எந்தசவாரு ைட்டணத்கதயும் முழுகமயாைவும் உரிய 
யநைத்திலும் செலுத்தத் தவறிவிட்டார் என்று வடீ்டு உரிகமயாளர் கூறினால், விண்ணப்பத்கத மீளத்-திறந்து 
விொைகண நடத்தும்படி வடீ்டு உரிகமயாளர் ெகபயிடம் யைட்ைலாம். வாடகைக் குடியிருப்பாளர் உரிய 
யநைத்தில் முழுகமயாைப் பணம் செலுத்தத் தவறிய 30 நாட்ைளுக்குள் வடீ்டு உரிகமயாளைால் இந்தக் 
யைாரிக்கை செய்யப்பட யவண்டும். 

L1 வவிிண்ண்ணணப்ப்பபங்ங்ைைளுளுக்க்குகு (வவிிருரும்ம்பபிினனாால்ல்): 

வாடகைக் குடியிருப்பாளைால் ஒப்புக் சைாள்ளப்பட்ட எந்தசவாரு ைட்டணத்கதயும் முழுகமயாைவும் 
உரிய யநைத்திலும் செலுத்தத் தவறிவிட்டார் என்று வடீ்டு உரிகமயாளர் கூறினால், வாடகை 
ஒப்பந்தத்கத முடித்துக் குடியிருப்பாளகை சவளியயற்றும் உத்தைகவப் பிறப்பிக்குமாறு ெகபயிடம் 
யைட்பதற்கு புதிய (L4) விண்ணப்பம் ஒன்கறச் ெகபயில் தாக்ைல் செய்யலாம். வாடகைக் குடியிருப்பாளர் 
உரிய யநைத்தில் முழுகமயாைப் பணம் செலுத்தத் தவறிய 30 நாட்ைளுக்குள் வடீ்டு உரிகமயாளைால் 
இந்தப் புதிய (L4) விண்ணப்பம் செய்யப்பட யவண்டும்.  இந்த வகை விண்ணப்பங்ைளுக்குத் தாக்ைல் 
செய்வதற்ைான ைட்டணத்கதச் ெகப வசூலிக்ைாது. 

 

 
 
 
 

வாடகைக் குடியிருப்பாளரின் 
சபயர் 

 கைசயாப்பம்   திைதி 

வாடகைக் குடியிருப்பாளரின் 
சபயர் 

 கைசயாப்பம்  திைதி 

      •   

 

OFFICE USE ONLY: 
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வடீ்டு 
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சபயர் 

 கைசயாப்பம்  திைதி 

 

(தைப்பட்ட இகடசவளிைகள விட அதிைமான சபயர்ைள் இருந்தால், அயத வடிவகமப்கபப் பயன்படுத்தி அவற்கறக் 
ைீயழ குறிப்பிடவும்.) 
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சபயர் 

 கைசயாப்பம்  திைதி 

வடீ்டு 
உரிகமயாளர்/பிைதிநிதியின் 

சபயர் 

 கைசயாப்பம்  திைதி 

 

(தைப்பட்ட இகடசவளிைகள விட அதிைமான சபயர்ைள் இருந்தால், அயத வடிவகமப்கபப் பயன்படுத்தி அவற்கறக் 
ைீயழ குறிப்பிடவும்.) 
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ஜூன்:, 2021 இல் கடைசியாகப் புதுப்பிகக்ப்பை்ைது. 

நான் வாடமக வெலுெெ்ெ ்ொைெைாகியென் 

நான் எனது வீட்டிலிருந்து  வவளியயற்றப்படாைை் அங்யகயய ெங்க விருை்புகின்யறன், ஏவனனிை் (சிை காரணங்கள் 
இதிை் அடங்குை்: ைருெ்துவக ்காரணங்கள், பிள்மளகள் அை்ைது வயொனவரக்ள், இயைாமை, பணக ்கஷ்டங்கள்) ... 

எதிரக்ாைெத்ிை் வாடமகமய என்னாை் வெலுெெ்க ்கூடியொக இருப்பதுடன், நிலுமவயிலுள்ள வாடமகமயெ ்
திருப்பிெ ்வெலுெ்துவெற்குரிய யைைதிகக ்கட்டணெம்ெயுை் நான் கூடுெைாகெ ்வெலுெெ் முடியுை், ஏவனனிை்...

எனது ைாெ வாடமக 

இன்று வமர நான் வெலுெெ் யவண்டிய வாடமகெ ்வொமக 

அெனுடன் வீட்டு உரிமையாளரின் விண்ணப்பக ்
கட்டணை் ($201, மின் யகாப்பிற்கு $186) 

நான் வெலுெெ் யவண்டிய வைாெெ்ெ ்வொமக $

$

$

$

+

=

நான் வெலுெெ் யவண்டியமெெ ் திருப்பிெ ்வெலுெெ் எனகக்ு ______ ைாெங்கள் யெமவ.

ஒவ்வவாரு ைாெமுை் எனது வாடமக வெலுெெ் யவண்டிய திகதியிை் எனது வழகக்ைான ைாெ 

வாடமக $ -_________ என்னாை் வெலுெெ் முடியுை்.

நிலுமவயிலுள்ளமெெ ்வெலுெத்ிெ ்தீரப்்பெற்கு ஒவ்வவாரு ைாெமுை் $ ________________ 

என்னாை் கூடுெைாகெ ்வெலுெெ் முடியுை். இந்ெ யைைதிகெ ்வொமகமய இந்ெெ ்திகதிகளிை் 

நான் வெலுெ்துயவன். 

இந்ெப் பணிெெ்ாள்Tenant Duty Counsel Program இனாை் (வாடமகக ்குடியிருப்பாளருகக்ு உெவுை் ஆயைாெமனெ ்திட்டை்) ெயாரிகக்ப்பட்டு ஒன்ராறியயா ெட்ட உெவி நிறுவனெெ்ாை் கட்டணை் வெலுெெ்ப்பட்டது.

வளங்கள்
நிலுமவயிலுள்ள வாடமகமயெ ்திருப்பிெ ்வெலுெ்துை் 
திட்டெ்துகக்ான பணிெெ்ாள் (ACTO) 

வாடமக திருப்பிெ ்வெலுெ்துை் கட்டணெ ்திட்டெம்ெப் பற்றி உங்கள் வீட்டு உரிமையாளரிடை் 
யபெெ ்ெயாரப்்படுெ்துவெற்கு அை்ைது உங்கள் விொரமணயின் யபாது அெமனப் பற்றிப் 
யபசுவெற்கு இந்ெப்  பணிெெ்ாள் உங்களுகக்ு உெவுை்.  
உங்கள் பதிை்கமளக ்கீயழ நிரப்பவுை். 

வாடமக வெலுெெ் உங்களுகக்ு உெவி யெமவப்பட்டாை், வாடமக 
உெவிகக்ான ஆொர வளங்கமளயுை் திட்டங்கமளயுை் 23 ஆை் 
பகக்ெத்ிை் கண்டறியவுை். 
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ஜூன் 2021 இல் கடைசியாகப் புதுப்பிகக்ப்பை்ைது. 

<திகதிமய உள்ளிடவுை்> 

அன்புள்ள <உங்கள் வீட்டு உரிமையாளரின் வபயமர உள்ளிடவுை்>, 

<உங்கள் வவளியயற்ற அறிவிப்மபப் வபற்ற திகதிமய உள்ளிடவுை்>, அன்று என்மன 
வவளியயறுை்படி யகட்டுகவ்காள்ளுை் N13 அறிவிப்பு ஒன்மற உங்களிடமிருந்து 
நான் வபற்றுக ்வகாண்யடன். (உங்கள் வாடமக ஒப்பந்ெெம்ெ முடிவுகக்ுக ்வகாண்டு 
வருவெற்கான அறிவிெெ்ை், ஏவனனிை் வீட்டு உரிமையாளர ்வாடமகக ்குடியிருப்மப 
இடிப்பெற்கு, அமெெ ்திருெ்துவெற்கு அை்ைது யவறு பயன்பாட்டிற்வகன 
ைாற்றுவெற்கு விருை்புகின்றார)் 

நீங்கள் திருெெ்ங்கள் அை்ைது புதுப்பிெெ்ை்கமளெ ்வெய்து முடிெெ்வுடன் மீண்டுை் 
அந்ெக ்குடியிருப்புகக்ுெ ்வெை்ை எனகக்ு உரிமை உண்டு. நான் மீண்டுை் அங்கு வென்று 
வசிகக் விருை்புகின்யறன் என்று வொை்லுை் எனது எழுெ்துபூரவ் அறிவிப்பாகெ ்
ெயவுவெய்து இெமன ஏற்றுகவ்காள்ளவுை். அெற்வகன எனது முகவரி ைற்றுை் 
வொடரப்ுெ ்ெகவை்கமள  நான் உங்களுகக்ுெ ்ெருகின்யறன்:

____________________

இது நடகக்ாவிடின், வீட்டு உரிமையாளர ்ைற்றுை் வாடமகக ்குடியிருப்பாளர ்
ெமபகக்ு இந்ெ விடயெம்ெக ்வகாண்டு வென்று எைது வழகக்ுகள் அங்கு 
விொரிகக்ப்படுவது உட்பட்ட விமளவுகமள எதிரவ்காள்ள யநரிடுை்.  

[மகவயாப்பை்] 

வாடமகக ்குடியிருப்பாளரின் வபயர:் <உங்கள் வபயமர உள்ளிடவுை்>  

வளங்கள் 
ைாதிரிக ்கடிெை்: பழுதுபாரெ்ெ்ை் அை்ைது புதுப்பிெெ்லுகக்ு 

முெலிை் ைறுப்புெ ்வெரிவிகக்ுை் உரிமை

இது ஒரு ைாதிரிக ்கடிெை் ைட்டுயை 
என்பமெயுை் ெட்ட ஆயைாெமனமய 
வழங்கவிை்மை என்பமெயுை் எந்ெவவாரு 
ெகவற் வொடரப்ுகளுை்  உங்களுகக்ுை் 
உங்கள் வீட்டு உரிமையாளருகக்ுை் 
இமடயிை் ைட்டுயை என்பமெயுை் 
ெயவுவெய்து நிமனவிற் வகாள்க.

திருெெ்ங்கள் அை்ைது புனரமைப்பிற்காக 
முமறயகடான வவளியயற்ற அறிவிெெ்ை் ஒன்மற   
நீங்கள் வபற்றாை், உங்கள் வீட்டு உரிமையாளரிடை் 
என்ன வொை்வது என்று உங்களுகக்ுெ ்வெரியுைா 
என்பமெ உறுதிப்படுெெ் ஒரு ைாதிரிக ்கடிெை் 
இயொ. உங்கள் வொந்ெக ்கடிெெம்ெ எழுதுவெற்கு 
ஒரு வழிகாட்டியாக இந்ெ ைாதிரிக ்கடிெெம்ெப் 
பயன்படுெெ்வுை்

!


