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வரேவற்�க் ெகாள்ைக (WELCOME POLICY) என்றால் என்ன?
ெராறன்ேரா நகரத்தி�ள்ள ஏதாவ� ஒ� ச�க நிைலயத்தின் ெபா��ேபாக்�ச்
ெசயல்�ைறவ�ப்�க்களில், வ�மானம் �ைறந்த மக்கள் பங்ெக�ப்பதற்பதற்கான நிதிாீதியான
உதவிைய Welcome Policy வழங்�கின்ற�. ெபா��ேபாக்�ச் ெசயல்�ைறவ�ப்�க்களில்
பதி�ெசய்வதற்�ப் பாவிக்கக்��ய வ�டாந்தப் பற்�த்ெதாைக ஒன்ைறத் த�தி ெபற்ற ��ம்பங்க�ம்
தனிநபர்க�ம் ெப�கின்றார்கள்.

WELCOME POLICYக்கான வ�டாந்தப் பற்�த்ெதாைக யா�?
�ழந்ைதக�ம் இளம்ப�வத்தின�ம் (0 - 24 வய�) $494க்�த் த�தி�ைடயவர்களாக
இ�க்கின்றார்கள். வய�வந்ேதார் (25 வய�ம் அதற்� அதிகமான வயதின�ம்) $230க்�த்
த�தி�ைடயவர்களாக இ�க்கின்றார்கள்.
நீங்கள் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட நாளி��ந்� 12 மாதங்கள் வைர இந்தப் பற்�த்ெதாைக
ெசல்�ப�யா�ம், அத்�டன் இைத எந்தெவா� ெபா��ேபாக்�ச் ெசயல்�ைறவ�ப்�க்�ம்
பாவிக்கலாம். அைனத்�ப் ப�வங்க�க்�மாகத் திட்டமி�வைத நிைனவில் ைவத்தி�ங்கள்:
இைல�திர்கால, பனிக்கால, இைலதளிர்கால மற்�ம் ேகாைடகால ெபா��ேபாக்�ச்
ெசயல்�ைறவ�ப்�க்கள்.

WELCOME POLICYக்� எப்ப� நான் விண்ணப்பிப்ப�?
நீங்கள் ச�க உதவிப்பணத்ைதப் ெப�வ�டன் ெராறன்ேராவில் வாழ்கிறீர்கள் எனில், உங்க�க்�
�ன்�ட்�ய ஒப்�தல் கிைடக்�ம் அத்�டன் உங்க�ைடய பற்�த்ெதாைக வ�டாவ�டம்
��ப்பிக்கப்ப�ம். நீங்கள் விண்ணப்பப் ப�வம் ஒன்ைறப் �ர்த்தி ெசய்ய ேவண்�யதில்ைல.
உங்க�ைடய விடயப்பணியாள�டன் (caseworker) கைத�ங்கள்.
உங்க�க்�ச் ச�க உதவிப்பணம் கிைடப்பதில்ைல எனில், விண்ணப்பப் ப�வம் ஒன்ைற
வ�டாவ�டம் நீங்கள் �ர்த்தி ெசய்யேவண்�ம். விண்ணப்பிப்பதற்கான த�தி�ைடயவராக
இ�ப்பதற்�, பின்வ�வன உங்க�க்�ப் ெபா�ந்த ேவண்�ம்:
o 18 வய� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வய�
o ெராறன்ேராவில் வசிப்பவர்

o வ�மான வாிக் கழிப்�க்� �ன்பான ��ம்ப வ�மானம், toronto.ca/wpல்
�றிப்பிடப்பட்��க்�ம், கனடா �ள்ளிவிபரவிய�ன் �ைறந்த வ�மான வரம்�க்�க் கீழ்
இ�த்தல்.
விண்ணப்பப்ப�வம் ஒன்ைறப் ெப�வதற்� �ன்� வழிகள் உள்ளன:
o விண்ணப்பப்ப�வம் ஒன்ைற நீங்கள் தபா�ல் ெப�வதற்�, Welcome Policy விண்ணப்ப
இைணப்ைப 416-338-2000 (TTY 416-338-3195)ல் அைழ�ங்கள்
o ச�க நிைலயங்கள் ஏதாவ� ஒன்றில் விண்ணப்பப்ப�வம் ஒன்ைறப்
ெபற்�க்ெகாள்�ங்கள்.
o விண்ணப்பப்ப�வம் ஒன்ைற toronto.ca/wp��ந்� தரவிறக்கம் ெசய்�ங்கள்.

என� விண்ணப்பப்ப�வத்ைத நான் எப்ப�ச் சமர்ப்பிப்ப�?
விண்ணப்பப்ப�வத்தின் அைனத்�ப் ப�திகைள�ம் நீங்கள் �ரணப்ப�த்�வைத உ�திெசய்�ங்கள்,
அத்�டன் ஆதாரமளிக்�ம் அைனத்� ஆவணங்களின�ம் பிரதிகைள (�லப் பிரதிகைள
அ�ப்பாதீர்கள்) அ�ப்�ங்கள். ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் ஆதாரமளிப்� ஆவணங்களின் பட்�யல்
ஒன்�க்�த் தய�ெசய்� toronto.ca/wpஐப் பார்ைவயி�ங்கள் அல்ல� 416-338-2000 (TTY 416-3383195)ஐ அைழ�ங்கள்.
அந்த விண்ணப்பப்ப�வத்தில் ைகெயாப்பமி�ங்கள், ஆதாரமளிக்�ம் ஆவணங்களின� பிரதிகைள
இைண�ங்கள், அைத அ�ப்�வதற்�ப் பின்வ�ம் வழிகளில் ஒன்ைறத் ெதாி�ெசய்�ங்கள்:
o City of Toronto, Welcome Policy Application, 55 John St. – Mailroom, Toronto, Ontario
M5V 3C6க்�த் தபா�ல் அ�ப்�ங்கள்.
o உங்க�ைடய �ர்த்திெசய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்ப�வத்ைத ஏதாவெதா� ெராறன்ேரா
ேவைலவாய்ப்� மற்�ம் ச�க ேசைவகள் அ�வலத்�க்� (Toronto Employment and
Social Services office) அல்ல� நகர ைமயத்�க்�க் (Civic Centre) ெகாண்�ேபாய்க்
ெகா�ங்கள்.
o 416-338-5046க்�த் ெதாைலநக�ல் அ�ப்�ங்கள் (தகவல்கைள அ�ப்�வதற்�
ெதாைலநகல் பா�காப்பான ஒ� வழியல்ல என்பைதத் தய�ெசய்� கவனி�ங்கள்).

நான் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்��க்கின்ேறனா என்பைத நான் எப்ப� அறிேவன்?

உங்க�ைடய �ர்த்திெசய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்ப�வ�ம், ஆதாரமளிக்�ம் ஆவணங்க�ம்
பாிசீ�க்கப்பட்ட�ம், பின்வ�வனவற்றில் ஒன்ைறத் ெதாிவிக்�ம் க�தம் ஒன்� உங்க�க்�க்
கிைடக்�ம்:

•

o ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்��க்கிறீர்கள் அல்ல�
o ேமலதிக தகவல்கள் வழங்கப்பட ேவண்�ம் அல்ல�
o ஏற்�க்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்ப�ம் அதற்கான காரணங்க�ம்
உங்க�ைடய விண்ணப்பம் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட அேத நாள் அன்� உங்க�ைடய
வ�டாந்தப் பற்�த்ெதாைக உங்க�ைடய கணக்கில் இடப்ப�ம்.

ெசயல்�ைறவ�ப்�க்க�க்�ப் பதி�ெசய்தல்
ெசயல்�ைறவ�ப்�க்க�க்�ப் பதி�ெசய்�ம் திகதிகள், ெசப்ெரம்பர், �சம்பர், மார்ச் மற்�ம் ஜூன்
மாதங்களில் இ�க்�ம். உங்க�ைடய வட்டாரத்தில் எப்ேபா� பதி�ெசய்தல்
ஆரம்பிக்கப்படவி�க்கின்ற� என்பைத அறிவதற்�ப் பார்ைவயி�ங்கள் :toronto.ca/torontofun அல்ல�
அைழ�ங்கள்: 311.
பதி�ெசய்தல் 1, 2, 3 எனச் ெசால்வ� ேபால மிக�ம் �லபமான� !
ப�நிைல 1: ��ம்ப மற்�ம் ேசைவெப�நர் இலக்கங்கைளப் ெபற்�க்ெகாள்�ங்கள்
ெசயல்�ைறவ�ப்�க்க�க்� நீங்கள் பதி�ெசய்வதற்�, உங்க�ைடய ��ம்பத்தி�ள்ள
ஒவ்ெவா� அங்கத்தவர்க�க்�ம் ��ம்ப மற்�ம் ேசைவெப�நர் இலக்கங்கள்
ேதைவயாக இ�க்�ம். Welcome Policyக்� நீங்கள் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்டைதச்
ெசால்வதற்காக உங்க�க்� அ�ப்பப்பட்ட உ�திப்ப�த்தல் க�தத்தில் இந்தத்
தகவல்கள் இ�க்�ம்.
ப�நிைல 2: ெசயல்�ைறவ�ப்�க்கைளத் ெதாி�ெசய்�ங்கள்
ெசயல்�ைறவ�ப்�க்கைளக் கண்டறிவதற்�ம், பதி�ெசய்வதற்� வி�ம்�ம்
ெசயல்�ைறவ�ப்�க்கைளத் ெதாி�ெசய்வதற்�ம், உங்க�ைடய வட்டாரத்தில்
எப்ேபா� பதி�ெசய்தல் ஆரம்பிக்கப்ப�ம் என்பைத அறிவதற்�ம், இைணயத்தில்
toronto.ca/torontofunஐ அல்ல� நகர மண்டபம், நகர ைமயங்கள், ச�க நிைலயங்கள்
மற்�ம் �லகங்களில் காணப்ப�ம் FUN Guide ெசயல்�ைறவ�ப்�ப் பட்�யல்கைளப்
பா�ங்கள்.
ப�நிைல 3: ேநரத்�க்�ப் பதி� ெசய்�ங்கள்

அேனகமான ெசயல்�ைறவ�ப்�க்கள் விைரவில் நிரம்பிவி�ம்.
��ம்ப மற்�ம் ேசைவெப�நர் இலக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறவ�ப்�
வி�ப்பத்ெதாி�கள் தயாராக இ�ப்பைத உ�திெசய்�ங்கள்.
பதி�ெசய்வதற்� நான்� வழிகள் உள்ளன:


இைணயம் (Internet): வ�ைகதா�ங்கள்: toronto.ca/torontofun. இைணயத்தில்
பதி�ெசய்தல், ெசயல்�ைறவ�ப்�க்க�க்�ப் பதி�ெசய்வதற்கான விைரவான
மற்�ம் �லபமான வழியா�ம்..



ெதாைலேபசி �லம்: 416-338-0000ல் Touch Tone (TTR) பதி�ெசய்தல்



ெசயல்ப�த்�னர் உதவி�டன்: 416-338-4386ல் வா�க்ைகயாளர் ேசைவப்
பிரதிநிதி ஒ�வர் �லமாகப் பதி�ெசய்�ங்கள்.



ேநாில்: ெதாி�ெசய்யப்பட்ட இடங்களில் ேநாில் பதி�ெசய்�ங்கள். இந்த
இடங்கள் பற்றிய பட்�யல் ஒன்ைற, toronto.ca/parks/registrationல்
பார்ைவயி�ங்கள், 311ஐ அைழ�ங்கள் அல்ல� உங்க�ைடய உள்�ர் ச�க
நிைலயப் பணியாள�டன் ேப�ங்கள்.

உங்க�ைடய WELCOME POLICYன் ெப�மள� பயைனப் ெப�வதற்கான �றிப்�கள்
•

தங்கள� ெசாந்தப் ெபா��ேபாக்�த் ேதைவகைளத் தீர்மானிப்பதற்�ம் வழங்கப்ப�கின்ற
மானியத்ைதப் ெபா�த்தமான �ைறயில் பயன்ப�த்�வதற்�மான ெநகிழ்�த்தன்ைம
��ம்பங்க�க்� இ�க்கின்ற�. வ�டாந்த மானியத்தின் அள� 12 மாதங்க�க்�ம் நீ�க்க
ேவண்�ம் என்பைத நிைனவில் ைவத்தி�த்தல் �க்கியமா�ம்.

•

ெசயல்�ைறவ�ப்�க்கைள அ�பவி�ங்கள் அத்�டன் களிப்பைட�ங்கள், நீங்கள் பதி�ெசய்த
ெசயல்�ைறவ�ப்பில் உங்களால் கலந்� ெகாள்ள ��யாம��ந்தால், ெராறன்ேரா
நகரத்தின�க்� ���மான விைரவில் ெதாியப்ப�த்�ங்கள். ெசயல்�ைறவ�ப்�க்கள்
பிரபல்யமானைவ, அவற்றில் பலவற்�க்�க் காத்தி�ப்�ப் பட்�யல்கள் உண்�.
ெசயல்�ைறவ�ப்பில் உங்களால் கலந்� ெகாள்ள ��யாம��ந்தால், உங்க�ைடய ச�க
நிைலயத்ைதத் தய�ெசய்� ெதாடர்�ெகாள்�ங்கள் அல்ல� 416-338-4386ஐ அைழ�ங்கள்.
அப்ப�யானல் அந்த இடம் இன்ெனா�வ�க்� வழங்கப்பட ���ம். உங்க�ைடய Welcome
Policy பற்�த்ெதாைக மீதி�டன் இந்தப் பற்�த்ெதாைக ேசர்க்கப்ப�ம் .

ேமலதிக தகவல்க�க்�, உங்க�ைடய உள்�ர் ச�க நிைலயத்தி�ள்ள பணியாள�டன் தய�ெசய்�
ேப�ங்கள்

