
اسٹریٹس ٹو ہومز
رامروگپاون عتاور چ ریآؤٹ ٹ ریٹاس

 یا اس سے زائد 
ہے، جو باہر سویا کرتے ہیں اور جو کسی دیگر رہائشی 

کارکن/ایجنسیوں کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں:

ان افراد کے لیے خدمات جن کی عمر 16

اسٹریٹ ٹو ہومز کی آؤٹ ریچ خدمات تک رسائی 
311 پر کال کریںحاصل کرنے کے لیے، 

اندرون کی جگہ میں رسائی حاصل کرنے کے لیے، 
311 پر یا سنٹرل انٹیک کو 416-338-4766, 

3398-338-877-1 پر کال کریں

 پر کال کریں )غیر 
قانونی سرگرمی، مداخلت بیجا، تشدد اور طبی 

تناؤ(

 ہنگامی حالت میں، 911

خدمات

کھانا اور پانی انتہائی سخت موسم 
ات کے دوران کی انتباہ

حرارت/ برودت کے مراکز

ئشرہا

 اور آمدنی میں 
اونتع

ID

طبی تعاون/وسائل، بہبود 
نچیںکی جا

بل اور ی میں کمردس
سلیپنگ بیگز

 
احت کی گھنٹے استر

ہومز کا ٹو یٹ جگہ )اسٹر
نل بیڈیڈ پروگرام(ٹرانزیش

پناہ گاہ میں بستر یا 24

کپڑے اور رسد

ضرر کی تخفیف سے 
متعلق رسد اور ضرر 

تخفیف سے متعلق کی 
اتخدم



پروگرام کی خدمات

رہائش تک رسائی:  
منگل اور جمعرات 9 بجے صبح تا 3 بجے سہ پہر، بدھ 

9 بجے صبح تا 12 بجے دوپہر

شاورز

حفظان صحت 
والی رسد

اسنیکس اور 
غذا

النڈری کی 
سہولیات

کپڑے

اسٹریٹس ٹو ہومز
اسٹریٹ آؤٹ ریچ اور تعاون پروگرام

 پیٹر 
اسٹریٹ

اسٹریٹس ٹو ہومز بمقام 129

پارٹنر کمیونٹی ایجنسیاں: اسٹریٹ آؤٹ ریچ 
اور فالو اپ تعاون

البیئن نیبرہوڈ سروسز آؤٹ ریچ ٹیمز 
albionservices.ca

سالویشن آرمی گیٹ وے آؤٹ ریچ ٹیم
thegateway.ca

  اجنکورٹ کمیونٹی سروسز آؤٹ ریچ ٹیم 
agincourtcommunity 

services.com
بے گھری کا سامنا کرنے والے لوگوں 

کے لیے خصوصی نوعیت کے آؤٹ ریچ 
پروگرام

نوجواں YMCA :16-24 آؤٹ ریچ ٹیم 
ymcagta.org

اصلی النسل: NaMeRes آؤٹ ریچ ٹیم
nameres.org

جن لوگوں کو اسٹریٹ ٹو ہومز کی جانب 
سے بھیجا جاتا ہے:

)M-Dot  ( ملٹی ڈسپلنری آؤٹ ریچ ٹیم

tnss.ca/the-access-point/
multi-disciplinary-outreach-

/team-m-dot

واش رومز

ٹیلیفون تک 
رسائی

ضرر کی تخفیف 
والی کٹس/
معلومات

http://albionservices.ca
http://thegateway.ca
http://agincourtcommunityservices.com
http://ymcagta.org
http://nameres.org
http://tnss.ca/the-access-point/multi-disciplinary-outreach-/team-m-dot
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