
 

   

در معرض 
 اخراج ھستید؟

 
برای کمک بھ شما اینجا 

 ھستیم. 

 (OCHE) دفتر کمیسیون برابری در مسکن

 مشتاق دیدار شما ھستیم …
  

برای ھرگونھ سوال و یا کسب اطالعات بیشتر، بھ وب سایت ما 
 مراجعھ کنید!

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محل  
  221،واحد  339خیابان بلورغربی، شماره 

339 Bloor Street West, Suite 221,  
Toronto, ON M5S 1W7 

( میباشد 341ورودی صندلی چرخدار از شماره  ) 
 تلفن 

 416.632.7999 (تلفن)
 416.217.0335 (فکس)

 وب سایت 
www.oche.ca 
info@oche.ca 

در مسکندفتر کمیسیون برابری  2019(کپی رایت) © حق چاپ   
Copyright © 2019 Office of the Commissioner of Housing Equity  

از کار با او. سی. اچ.ای ( کمسیون برابری در 
انتظاری میرود؟چھ مسکن )   

OCHE او. سی. اچ.ای ( کمسیون برابری در مسکن )   

. کند یاستفاده م خودکار تیھدا یبرا " OCHE" روش تیم ما از  
این روش اجازه میدھد کھ با ھرمستاجر بھ عنوان یک فرد مستقل 

منحصر بھ فرد است.  شخصرفتار شود ، زیرا وضعیت ھر   
 این روش شامل نکات زیر میباشد:

پیام مثبت -  
سازی مستاجرین جذب و توانمند -  
استفاده از برنامھ ھای خالق وانعطاف پذیر -  
ارائھ اطالعات بھ مستاجرین -  
   کافی رکزو تمدقت  -
یا یپرداختن و رفع مشکالت زیربن -  
از سازمان دسترسی بھ وجوه مالی خارج -  
افزایش دانش مالی -  
مشارکت با خانواده ھا برای کمک -  
توافق در بازپرداخت معقول -  

OCHE  تیم 
ھیکپارچ  مستقل                     بیطرف            

http://www.oche.ca
mailto:info@oche.ca


 

 

   
 سرپرست اداره برابری درمسکن کیست؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سینتا سامرز رھبری تیم متخصصانی را کھ تجربھ در امور 
حقوقی، خدمات اجتماعی، سالمت روان، حل اختالفات و خانھ 

ھای اجتماعی (دولتی) دارند را بعھده دارد. این تیم با ھدف 
 جلوگیری ازحکم تخلیھ، با ھم کار میکنند.  

در سینتا یک مددکار اجتماعی مجاز با دانش و مھارتھای گسترده 
 مشکاالتکار با افراد آسیب پذیراز جملھ افراد مسن، اشخاص با 

ذھنی و جسمی، افراد کم درآمد و مھاجران تازه وارد بھ کانادا 
سال کاردرزمینھ حقوق اداری  15است. تجربھ او شامل بیش از

است، کھ توسط دولت فدرال بھ ھیئت مھاجرت و پناھندگی و 
دیوان عدالت مسکن انتاریو توسط دولت انتاریو بھ عنوان عضو 

 منصوب شده است. 

بھ چھ کسانی کمک میکنیم    
 ساکنین تورونتو ھاوزینگ کھ: 

سال بھ باال) و یا افراد آسیب پذیر، و 59سالمندان ( -  

اشخاص در معرض حکم تخلیھ برای نپرداختن اجاره -  

  

  

  
 

 چگونھ کمک میکنیم 

 با مستاجرین و سازمانھای اجتماعی کار کرده تا: 

بنیادی کھ منجر بھ نپرداختن اجاره  مشکالتشناسایی  -
 میشود را بررسی کنند

با مستاجرین برای ایجاد راه حل برای اجاره نشینی ھای  -
 موفق طوالنی مدت کار میکند  و 

ارتباط مستاجرین را برای دریافت حمایت مداوم با  -
  سازمانھای محلی ایجاد میکند. 

 تی ھاوزینگ کامیونی این اداره ھمچنین کارکنان تورونتو 
را برای اطمینان ازاینکھ ازروند صحیح پیروی میکنند 

بر یافتھ  یمبنرا مورد بازرسی قرار میدھد و گزارشی 
تورونتو کامیونیتی ھاوزینگ  پیشنھاد ھای خود برایھا و

 ارائھ میدھد.
 برخی از چیزھایی کھ ما نمیتوانیم کمک کنیم: 

نقل مکان  -  
  و رسیدگی بھ ساختمان  نگھداری -
جارهقدار امین متخ -  
خلیھتم یگر حکدع انوا -  

با این حال با تماس بگیرید تا شما را بھ کسی کھ میتواند 
  کمک کند ارجاع دھیم. 

ERO  مامورین رسیدگی  با مالقات برای باراول  

بھ دفتر   با مستاجرینکار یبرا یدگیرس نیمأمور ر،یز ریدر تصو 
.ما اختصاص داده شده اند  

  
  
  
  
  
  
  
 

اگرشما اجاره بدھکارید و یا در معرض حکم تخلیھ ھستید، با ما 
تماس بگیرید و یا از یکی از اعضای خانواده خود، حامی و یا 

اگر نماینده خود بخواھید کھ از طرف شما با ما تماس بگیرد. 
سازمان ما شامل حال شما بشود، یکی از مامورین رسیدگی احکام 

تماس خواھد گرفت. درغیر این برای تعیین قرارمالقات با شما 
   صورت شما را بھ فرد مناسب ارجاع میدھیم.   

جاره و شما برای پرداخت ا مشکالتدر اولین جلسھ، درباره 
چگونگی کمک ما بھ شما صحبت خواھیم کرد. بھ عنوان بخشی 

از این پروسھ داوطلبانھ، مامور رسیدگی راه حلھای طوالنی مدت 
را مشخص کرده وبرای ادامھ اجاره نشینی شما را کمک و 

 حمایت میکنند.    
خود  ، اطالعات، اسناد و مدارک با مامور رسیدگی ھنگام مالقات
 ھمراه خود موجود برای پرداخت اجاره را شکالتمدر رابطھ با 

بیاورید. اگرمطمئن نیستید، میتوانیم برای شناسایی این اطالعات 
 بھ شما کمک کنیم. 


