Bengali

�াগতম নীিত (WELCOME POLICY) িক?
�াগতম নীিত িন�-আেয়র মানুষেদর আিথর্ক সহায়তা �দান কের যােত কের তারা িসিট অব টরে�া-এর েয
েকােনা কিমউিনিট েস�াের িচত্তিবেনাদন কমর্সূিচগেলােত অংশ িনেত পাের। েযাগয্তা-স�� পিরবার এবং বয্ি�গণ
বাৎসিরক জমাকৃ ত অথর্ পায় যা তারা িচত্তিবেনাদন কমর্সূিচগেলােত িনব�ন করার জনয্ বয্বহার করেত পাের।

�াগতম নীিত-র জনয্ বাৎসিরক জমাকৃত অেথর্ র পিরমাণ কত?
িশশ ও যুবরা (০ েথেক ২৪ বছর বয়স পযর্�) ৪৯৪ ডলার পাওয়ার জনয্ েযাগয্। বড়রা (২৫ বছর বা তার
েবিশ বয়সী) ২৩০ ডলার পাওয়ার জনয্ েযাগয্।

জমাকৃ ত অথর্ অনুেমাদেনর িদন েথেক ১২ মাস পযর্� ৈবধ থােক এবং েয েকান িচত্তিবেনাদন কমর্সিূ চর জনয্ এই
অথর্ বয্বহার করা েযেত পাের। শরৎ, শীত, বস� ও �ী�কালীন সকল ঋতু র জনয্ কমর্সূিচ পিরক�না কের
রাখুন।

আিম �াগতম নীিতিটর জনয্ িকভােব আেবদন করেত পাির?
আপিন সামািজক সহায়তা(social assistance) �হণ করেল এবং টরে�ােত বাস করেল, এবং পূবর্-অনুেমািদত হেল
এবং আপনার জমাকৃ ত অথর্ �িত বছর নবায়ন করা হেল, আপনার আেবদন প� পূরণ করার �েয়াজন নাই। এ
বয্াপাের আপনার সহায়তাকারী কম�র (েকইস ওয়াকর্ ার) সােথ কথা বলুন।
আপিন সামািজক সহায়তা (social assistance) �হণ না করেল, আপনােক �িত বছর একিট আেবদনপ� অবশয্ই
পূরণ করেত হেব। আেবদন করার জনয্ আপনার অবশয্ই েযসব েযাগয্তা থাকেত হেব:
o ১৮ বছর বা তার েবিশ বয়সী হেত হেব
o টরে�ােত বাস করেত হেব
o পিরবােরর কর-পূবর্ আয় �য্ািটসিট� কানাডা-এর �াি�ক িন�-আয় (�য্ািটসিটকস কানাডা েলা
ইনকাম কাট অফ) যা toronto.ca/wp-এ পাওয়া যায়, তার েথেক কম হেত হেব
আেবদন প� পাওয়ার িতনিট উপায় আেছ:
o আপনােক ডাকেযােগ আেবদন প� ে�রণ করার জনয্ �াগতম নীিত আেবদন প� লাইন-এ 416338-2000 (TTY 416-338-3195) ন�ের েফান করন
o েয েকান কিমউিনিট েস�ার েথেক আেবদন প� সং�হ করন
o toronto.ca/wp েথেক আেবদন প� ডাউনেলাড করন

আিম িকভােব আেবদন প� দািখল করব?

আেবদন পে�র সকল অংশ পূরণ করা িনি�ত করন এবং সকল সহায়ক কাগজপে�র অনুিলিপগেলা (মুলকিপ
পাঠােবন না) পািঠেয় িদন। �হণেযাগয্ সহায়ক কাগজপ�-সং�া� তািলকার জনয্, অনু�হ কের toronto.ca/wp-এ
েদখুন বা 416-338-2000 (TTY 416-338-3195) ন�ের েফান করন।
আেবদনপ�িট �া�র করন, সকল সহায়ক কাগজপ� সংযু� করন এবং এটা পাঠােনার জনয্ িনেচর েয েকান
একিট প�িত েবেছ িনন:
o City of Toronto, Welcome Policy Application, 55 John St. – Mailroom, Toronto,
Ontario M5V 3C6 বরাবর ডাকেযােগ পাঠান।
o আপনার পূরণকৃ ত আেবদন প�িট েয েকােনা টরে�া এমে�ায়েম� অয্া� েসাশয্াল সািভর্ েসস-এর
কাযর্ালেয় বা িসিভক েস�াের এেস িদেয় যান।
o 416-338-5046 ন�ের ফয্া� করন (অনু�হ কের ল�য্ করন েয ফয্া� তথয্ পাঠােনার জনয্
িনরাপদ প�িত নয়)।

আমােক অনুেমাদন �দান করা হেয়েছ িকনা েসটা িকভােব জানব?
একবার আপনার স��কৃ ত আেবদন প� ও সমথর্নকারী কাগজপ�গেলা মূলয্ায়ন করা হেয় েগেল, আপিন একিট
িচিঠ পােবন যােত আপনােক িনেচর িবষয় স�েকর্ জানােনা হেব:
o আপনােক অনুেমাদন �দান করা হেয়েছ বা
o আরও তথয্ �দান করেত হেব
o আপনােক অনুেমাদন �দান করা হয় নাই এবং েকন হয় নাই তার কারণ
• েযিদন আপনার আেবদন প� অনুেমািদত হেব েসিদন আপনার বাৎসিরক জমাকৃ ত অথর্ আপনার িহসােব
েযাগ করা হেব

কমর্ সূিচগেলার জনয্ িনব�ন
িচত্তিবেনাদন কমর্সূিচগেলার জনয্ িনব�ন করার তািরখগেলা েসে��র, িডেস�র, মাচর্ ও জুেন। আপনার এলাকায়
িনব�ন শর করার সময়সূিচ কখন িনধর্ারণ করা হেয়েছ জানেত toronto.ca/torontofun-এ েদখুন বা 311 ন�ের
েফান করন।
িনব�ন করা ১, ২, ৩ এর মতই সহজ!
১ম ধাপ:

পিরবার ও �াহক ন�র �াি�
িচত্তিবেনাদন কমর্সূিচগেলার জনয্ তািলকাভু � হেত আপনার পিরবােরর �েতয্ক সদেসয্র জনয্ একিট
পিরবার ন�র ও �াহক ন�েরর �েয়াজন হেব। �াগতম নীিত-এর জনয্ আপনােক অনুেমাদন করা
হেয়েছ স�িকর্ ত েয অনুেমাদন প�িট েপেয়েছন তার মেধয্ এই তথয্িট থাকেব।

২য় ধাপ:

কমর্ সূিচ িনবর্ াচন করন

আপিন েয সকল কমর্সূিচগেলােত িনব�ন করেত চান এবং কখন আপনার এলাকায় িনব�ন করা
শর হেব, েস স�েকর্ জানেত এবং েসগেলা িনবর্াচন করেত toronto.ca/torontofun-এ অনলাইেন
বা িসিট হল, িসিভক েস�ার, কিমউিনিট েস�ার এবং লাইে�িরসমূেহ পাওয়া ফান গাইড-এর
কমর্সূিচ-সং�া� তািলকায় েদখুন।
৩য় ধাপ:

সময়মত িনব�ন করন
অেনক কমর্সূিচর আসনগেলা �ত পূরণ হেয় যায়।
আপনার পিরবার ও �াহক ন�র এবং কমর্সিূ চর িনবর্াচনগেলা ��ত আেছ িকনা িনি�ত করন।
িনব�ন করার চারিট প�িত আেছ:
 অনলাইন (ই�ারেনট): toronto.ca/torontofun-এ েদখুন। কমর্সূিচগেলার জনয্
তািলকাভু � হেত অনলাইেন িনব�ন করা হল �ততম ও সবেচেয় সহজ প�িত।
 েফােনর মাধয্েম: 416-338-0000 ন�ের টাচ েটান েরিজে�শন (িটিটআর)
 অপােরটেরর সহায়তার মাধয্েম: �াহক েসবা �িতিনিধর মাধয্েম িনব�ন করােত 416338-4386 ন�ের েফান করন
 বয্ি�গতভােব: িনবর্ািচত িঠকানাসমূেহ বয্ি�গতভােব িনব�ন করন। এ সকল িঠকানাস�িলত তািলকার জনয্ toronto.ca/parks/registration-এ েদখুন, 311 ন�ের েফান
করন বা আপনার �ানীয় কিমউিনিট েস�ােরর কম�েদর সােথ কথা বলুন।

আপনার �াগতম নীিত হেত সবর্ ািধক সুিবধা লাভ করার ে�ে� পরামশর্
• পিরবারগেলার িনজ� িচত্তিবেনাদন চািহদাসমূহ িনধর্ারণ করায় ও �দত্ত ভতুর্ িক সিঠকভােব িকভােব বয্বহার
করা যায় েসই ে�ে� নমনীয়তা রেয়েছ। মেন রাখার জনয্ গর�পূণর্ িবষয় হল বাৎসিরক ভতুর্ িকর
পিরমাণ অবশয্ই পুেরা ১২ মাস চলেত হেব।
• কমর্সূিচগেলা উপেভাগ করন, তেব আপিন েয সকল কমর্সূিচর জনয্ িনব�ন কেরেছন েসগেলােত অংশ
িনেত না পারেল, িসিট অব টরে�ােক যত তাড়াতািড় স�ব জািনেয় িদন। কমর্সূিচগেলা জনি�য় এবং
অেনকগেলার অেপ�মাণ তািলকা রেয়েছ। আপিন কমর্সিূ চেত অংশ িনেত না পারেল, অনু�হ কের আপনার
কিমউিনিট েস�াের বা 416-338-4386 ন�ের েফান করন যােত কের আপনার �ানিট অনয্
আেরকজনেক �দান করা যায়। জমাকৃ ত অথর্ আপনার �াগতম নীিত-এর িহসােবর খাতায় েফরত েদওয়া
হেব।

আরও তেথয্র জনয্, অনু�হ কের আপনার �ানীয় কিমউিনিট েস�ােরর কম�েদর সােথ কথা বলুন।

