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KARŞILAMA POLİÇESİ NEDİR?
Karşılama Poliçesi, düşük gelire sahip insanlara herhangi bir Toronto toplum merkezinde rekreasyon
programlarına katılabilmeleri için finansal yardım sağlar. Seçilmeye uygun aileler ve bireyler
rekreasyon programlarına kayıt olmak için kullanabilecekleri yıllık bir kredi alırlar.
KARŞILAMA POLİÇESİ İÇİN YILLIK KREDİ MİKTARI NEDİR?
Çocuklar ve gençler (0 ila 24 yaşlarında olanlar) 494 dolar tutarı alabilirler. Yetişkinler (25 yaş ve
üstü) 230 dolar tutarı alabilirler.
Kredi, onay aldığınız tarihten itibaren 12 ay boyunca geçerlidir ve tüm rekreasyon programları için
kullanılabilir. Her mevsim için plan yapmayı unutmayın: sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz programları.

KARŞILAMA POLİÇESİNE NASIL BAŞVURABİLİRİM?
Sosyal yardım alıyor ve Toronto'da yaşıyorsanız, ön onaylı durumdasınızdır ve krediniz her yıl
yenilenir. Herhangi bir başvuru formu doldurmanıza gerek yoktur. Sosyal hizmet görevlinizle
görüşünüz.
Sosyal yardım almıyorsanız, her yıl bir başvuru formu doldurmanız gerekmektedir. Başvurmaya
uygun olmanız için şu özelliklere sahip olmalısınız:
o 18 yaş ve üstü olmak
o Toronto'da yaşamak
o aile gelirinin vergilendirme öncesinde toronto.ca/wp adresinde bulunabilecek Kanada
İstatistik Kurumu Düşük Gelir Sınırından az olması
Başvuru formu edinmek için üç yol mevcuttur:
o Size bir başvuru formunun postalanması için 416-338-2000 (TTY 416-338-3195)
numaralı telefondan Karşılama Poliçesi uygulama hattını arayın
o Herhangi bir toplum merkezinden bir başvuru formu alın
o toronto.ca/wp'den bir başvuru formu indirin

BAŞVURUMU NASIL GÖNDEREBİLİRİM?
Başvuru formunun TÜM bölümlerini doldurmuş olduğunuzdan emin olun ve tüm destekleyici
belgelerle birlikte fotokopilerini (orijinallerini değil) gönderin. Kabul edilen destekleyici belgelerin bir
listesi için, lütfen toronto.ca/wp adresini ziyaret edin veya 416-338-2000 (TTY 416-338-3195)
numaralı telefonu arayın
Başvuru formunu imzalayın, destekleyici belge kopyalarını ekleyin ve gönderme yollarından birini
seçin:
o Toronto Şehrine, Karşılama Poliçesi Başvurusunu, 55 John St. – Mailroom, Toronto,
Ontario M5V 3C6 adresine olacak şekilde gönderin.
o Tamamlamış olduğunuz başvurunuzu herhangi bir Toronto İstihdam ve Sosyal
Hizmetler ofisine veya yönetim merkezine bırakın.
o 416-338-5046 numaralı hatta faks çekin (lütfen faksın bilgi göndermek için güvenli bir
yol olmadığını unutmayınız).

ONAYLANMIŞ OLDUĞUMU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
Tamamlanmış başvurunuz ve destekleyici belgeleriniz incelendikten sonra, şu şekilde durum bildiren
bir mektup alırsınız:
o onaylandınız veya
o daha fazla bilgi bilgi sağlamalısınız veya
o sebepleriyle birlikte onaylanmamış olduğunuz
• Yıllık krediniz başvurunuzun onaylandığı gün hesabınıza yatırılır

PROGRAMLARA KAYIT OLMA
Rekreasyon programları için kayıt tarihleri Eylül, Aralık, Mart ve Haziran'dır. Bölgenizde ne zaman
kayıt planlaması yapılacağını öğrenmek için toronto.ca/torontofun adresini ziyaret edin veya 311
numaralı hattı arayın.
Kayıt olmak üçe kadarsaymak kadar kolaydır!
ADIM 1:

Aile ve Hizmet Kullanıcı Numaralarınızı Alın
Rekreasyon programlarına kayıt olmak için, ailenizin her üyesi için bir Aile Numarası ve
Hizmet Kullanıcı Numarası almalısınız. Karşılama Poliçesi için onaylandığınızı belirten
doğrulama mektubunda bu bilgileri bulabilirsiniz.

ADIM 2:

Program Seçimi
Programlar hakkında bilgi almak, kayıt olmak istediğiniz programı seçmek ve
bölgenizdeki kayıtların açılma tarihlerini öğrenmek için çevrimiçi olarak
toronto.ca/torontofun adresini veya belediye binası, yönetim merkezi, toplum merkezleri
ve kütüphanelerdeki FUN Rehberlik programlarını kontrol edin

ADIM 3:

Zamanında Kayıt Olma
Birçok program çabucak dolmaktadır.
Aİle ve Hizmet Kullanıcı Numaralarınızın ve program seçimlerinizin hazır olduğundan
emin olun.
Kayıt olmak için dört yol mevcuttur:
 Çevrimiçi (İnternet): toronto.ca/torontofun adresini ziyaret edin. Programlara
kayıt olmak için çevrimiçi yöntem en hızlı ve en kolayıdır.
 Telefon ile: 416-338-0000 numaralı hattan tuşlarla kayıt
 Operatör yardımıyla: Bir müşteri hizmetleri temsilcisi aracılığıyla kayıt olmak
için 416-338-4386 numaralı telefonu arayın
 Şahsen: Belirli konumlardan şahsen kayıt olun. Bu konumların bir listesi için,
toronto.ca/parks/registration adresini ziyaret edin, 311 numaralı hattı arayın
veya yerel toplum merkezinizdeki bir yetkili ile görüşün.

KARŞILAMA POLİÇENİZDEN EN İYİ ŞEKİLDE YARARLANMAK İÇİN İPUÇLARI
• Aileler kendi rekreasyon ihtiyaçlarını belirleme ve sağlanan ödeneği uygun şekilde kullanma
esnekliğine sahiptir. Unutulmaması gereken önemli nokta, yıllık ödenek miktarının 12 ay
boyunca yetmesi gerektiğidir.
• Programlardan faydalanın ve tadını çıkarın, fakat kayıt olduğunuz programlara
katılamayacaksanız, Toronto şehrini en kısa sürede haberdar edin. Programlar popülerdir ve
pek çoğunda sırada bekleyen listesi mevcuttur. Eğer programa katılamayacaksanız, lütfen
toplum merkezinize 416-338-4386 numaralı telefondan haber verin ki, boşluğunuz bir başkası
tarafından doldurulabilsin. Krediniz Karşılama Poliçesi kredi bakiyenize geri yüklenecektir.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN, LÜTFEN YEREL TOPLUM MERKEZİNİZDEKİ YETKİLİLERLE
İLETİŞİME GEÇİN.

