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درمواقعاضطراریچهکاریبایدانجامدهید؟


ً
،فورا  برای هرگونهاضطرارهایپلییس/پزشیک/آتشنشا�ن

ً
لطفا

ید. با۹۱۱تماسبگ�ی

خطاضطراریAHSپسازساعاتکاری
ید. پسازتماسبا۹۱۱،با»خطاضطراریAHSپسازساعاتکاری«بهشماره۶۰۴-۵۲۱-۰۸۱۸تماسبگ�ی

»خط اضطراری پس از ساعات کاری« یک رسویس پاسخگو�ی است که پیامیک را برای »مدیر ساختمان« ارسال یم کند و به او اطالع یم دهد 
ن شود ایمن هستید. اگر »مدیر ساختمان« با  د تا مطم�ئ که وضعیت اضطراری اتفاق افتاده است. سپس »مدیر ساختمان« با شما تماس یم گ�ی

شما تماس نگرفت، فرد بعدی »مدیر ملک« است.

 از »خط اضطراری پس از ساعت کاری« فقط در مواقع اضطراری استفاده کنید. برای کارها�ی که در ساعات کاری عادی )روزهای هفته از 
ً
لطفا

 نیست.
گ

ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر( قابل رسید�

ید؟ بایدبا»خطپسازساعتکاری«تماسبگ�ی چهزما�ن

 یا نش�ت لوله های آب، یا مخازن آب گرم؛	 
گ

ترکید�

رسریز شدن توالت، کار نکردن آن )اگر توالت دوم ندارید(؛	 

قطع کامل برق در واحدتان:	 

ید تا تأیید کنید که این قطع برق، روی بخش های دیگر    < با BC Hydro به شماره ۹۳۷۶-۲۲۴)۸۰۰(۱ تماس بگ�ی  
    محله شما تأث�ی نگذاشته است.

 پنجره، و جرقه زدن برق؛	 
گ

چکه کردن سقف، شکستیک

قفل نبودن در اصیل:	 

< اگر کلیدهای خود را گم کرده اید و به قفل ساز نیاز دارید، مسئولیت هزینه به عهده ی شماست.   
ن برای دریافت کلیدهای جدید، به کارت شناسا�ی عکس دار نیاز دارید که نشا�ن شما را داشته باشد.     همچن�ی

بدون گرما در واحد:	 

ید. < قبل از تماس، محافظ برق را برریس کنید و با BC Hydro  به شماره ۹۳۷۶-۲۲۴)۸۰۰(۱ تماس بگ�ی  

نیم توانید از پارکینگ زیرزمی�ن خارج شوید.	 

ن دیگری که در این فهرست نیست، یم تواند معطل بماند تا در ساعات کاری )روزهای هفته از ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر( به آن پرداخته  هر چ�ی
شود.

طرحخروجازآتشسوزیوتستساالنهیزنگخطرآتش
ساختماندرزمانآتشسوزیآشناشوید. بانقشهیخرو�ج

طرح خروج از آتش سوزی، در هر طبقه از ساختمان معمواًل در کنار آسانسور یا در بخش های عمویم ساختمان نصب یم شود. 
ن شود همه ی سیستم های هشدار  »جوامع مسکن مقرون به رصفه )AHS(« زنگ خطر آتش سوزی را ساالنه تست یم کند تا مطم�ئ
اضطراری دیگر باید در ساعات کاری  کار یم کند. قباًل مطلع خواهید شد تا از تاریــــخ و ساعت آن آگاه باشید. تماس برای هر نیاز غ�ی

عادی )۹ صبح تا ۵ بعدازظهر( انجام شود.
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بهخانهخوشآمدید
برای  راهنمای شما  چه  دف�ت این  انتخاب کرده اید سپاس گزاریم.  به عنوان خانه جدیدتان  را   AHS اینکه از 
ح جزئیات در رابطه با همه ی ساختمان AHS نیم پردازد، اما  چه به رسش اقامت در اینجاست. اگرچه این دف�ت

درک خو�ب از AHS، نحوه ی عملکرد ما و آنچه از ساکنان این امالک انتظار یم رود را به شما ارائه یم دهد.

ازبومیان قدردا�ن

بازماندگان و قربانیان مدارس مسکو�ن و  با  را   خود 
گ

فت تالش های آش�ت بومیان متعهد است و ما همبستیک به پی�ش  AHS
مستقیم تحت تأث�ی خشونت های مدارس مسکو�ن قرار گرفته اند، ابراز یم کنیم. ما یم خواهیم  ن کسا�ن که به طور غ�ی همچن�ی
قابل واگذاری ملت اولیه ی  اذعان کنیم که دف�ت مرکزی ما در نیو وست مینس�ت )New Westminster(، در قلمرو سن�ت و غ�ی
ن کانادا و آمریکا« )Coast Salish( واقع شده  کایکات )Qayqayt( و مردمان »ساحل سالیش-شمال غر�ب اقیانوس آرام مرز ب�ی

ن آن ها که ما در آن مهمان هستیم، کار ما ممکن نخواهد بود. است. بدون رسزم�ی

AHSدرباره

AHS در سال ۱۹۸۲ برای توسعه، مالکیت و مدیریت 
مسکن اجاره ای برای خانواده های کم درآمد و متوسط، 

سالمندان، و مجردها یا زوج ها تأسیس شد. AHS تحت 
ان تجاری، حرفه ای و  هیئت مدیره ای متشکل از ره�ب

ن خط م�ش  جامعه عمل یم کند. »هیئت مدیره« تعی�ی
و تأیید تراکنش های عمده و اطمینان از برآورده شدن 
اهداف AHS را برعهده دارد. دف�ت مرکزی در مرکز نیو 

وست مینس�ت قرار دارد و یک تیم مدیری�ت آن را هدایت 
یم کند.

 
گ

این انجمن دارای مجموعه ای از ۶۲ پروژه است که همیک
ن اصیل ]Lower Mainland[ بریتیش کلمبیا  در رسزم�ی

 واقعند. بیش�ت پروژه ها تحت برنامه های دولت فدرال 
ن مایل یم شوند، درنتیجه بر�ن یا همه ی  و/یا استا�ن تأم�ی

ساکنان براساس درآمد خودشان اجاره بها پرداخت 
یم کنند. اگرچه ساکنان پروژه های منتخب یم توانند 

به خدمات موجود در سایت توسط آژانس های دیگر 
یس داشته باشند، این انجمن خدمات پشتیبا�ن ارائه  دس�ت

نیم دهد.

چشمانداز

و در رفع نیازهای مسکن مقرون به رصفه در  پی�ش
.]Lower Mainland[ ن اصیل کانادا رسزم�ی

مأموریت

ارائه ی خانه های اجاره ای باکیفیت و مقرون به رصفه 
به طوری که خانواده ها و افراد بتوانند رشد کنند.

۲ چه ی راهنمای مستأجر )اوت ۲۰۲۲( دف�ت



تیمما

مدیرساختمان:

مخاطب اصیل در مدت مستأجری شما در AHS، »مدیران 	 
نگهداری ساختمان  آن ها مسئول  بود.  ساختمان« خواهند 
تحویل  اجاره،  جمع آوری  عمویم،  بخش های  کلیه ی  و 

سوئیت ها و نگهداری کیل ساختمان هستند.

فرم های 	  جمع آوری  مسئول  ن  همچن�ی ساختمان«  »مدیران 
در  را  فرم ها  این  یم توان  و  هستند  ات  تعم�ی درخواست 
 بیش�ت اطالعات )برای داد  تحویل  ساختمان«  »مدیر  دف�ت 
کنید(.  مراجعه ۸ صفحه به ونگهداری،  تعم�ی مورد در
ساعت  پس از  و  است  پس�ت  صندوق  دارای  دفاتر  همه ی 

یس داشته باشید. کاری هم یم توانید به آن دس�ت

 	 ۵ ا  ت صبح   ۹ جمعه  تا  دوشنبه  از  عادی  کاری  ساعات 
تعطیالت  عرصها،  شامل  کاری  ساعت  است.  بعدازظهر 
حریم  به   

ً
لطفا نیم شود.  رسیم  تعطیالت  ا  ی هفته  آخر 

محل  در  که  زما�ن  در  کارکنان  سکونت  محل  و  خصویص 
»مدیر  غیبت  درطول  بگذارید.  ام  اح�ت نیستند  کارشان 
پشتیبا�ن  کارکنان  ما  ساختمان های  بر�ن از  ساختمان«، 
اضا�ن خواهند داشت تا در زما�ن که مدیران نیستند، نقش 

ایفا کنند. »مدیر ساختمان« را 

مدیرملک:

هر ساختمان دارای »مدیر ملک« است که مسئولیت مراقبت از 	 
بازاریا�ب و نظارت بر  ات، حفظ  ونگهداری،  عملیات روزانه، تعم�ی

امالک را بر عهده دارد.

دستیارملک:

»مدیران 	  ملک«،  »مدیر  از  پشتیبا�ن  مسئول  ملک«  »دستیار 
او  ساختمان  در  است که  ساکنا�ن  و  محل  در  ساختمان  ساختمان« 
ساکنند. »دستیار ملک« مسئول ایجاد و نگهداری یک پرونده ی اجاره 

برای هر یک از ساکنان در طول مدت اقامت ایشان در AHS است.

هماهنگکنندهمنابعجامعه:

مسئول 	  او  است.  جامعه«  منابع  »هماهنگ کننده  دارای   AHS
که  کند  مرتبط  منابیع  با  را  آن ها  تا  است  ساکنان  با  همکاری 
تا  یم کند  آن ها کمک  به  وی  یم کند.  پشتیبا�ن  به�ت  را  نیازهایشان 

وضعیت اجاره ی خود را به صورت موردی حفظ و نگهداری کنند.

بخشیارانه:

کار »بخش یارانه« نظارت بر محاسبات اجاره، برریس درآمد ساالنه 	 
و روند ارائه ی یارانه در قراردادهای اجاره ی جدید است.

AHSامالک

گ
ساختمانهایخانواد�

 	 Mission Heights

 	 The Meadows

 	 Vincent Place

 	Rose Hill

 	River Woods

 	 Pinetree Court

 	 Moody’s Landing

 	 Glen Meadows

 	 Decaire Heights

 	 Strawberry Hill

 	 Stoney Creek

 	 Rodeo Park Place

 	 Kwantlen Park

 	 Johnston Court

 	 Jennings Place

 	 Innes Park

 	 Hyland Village Park 1

 	Hyland Village Park 2

 	 Venturi Park

 	 Regent Place

 	Gilbert Gardens

 	 Gilbert House

 	 Dogwood Manor

 	 Sunset Court

 	 Ridgelawn Gardens

 	 Hillside Place

 	 Heritage Heights

 	 Concordia Court

 	 Burnaby Court

 	 Three Links Plaza

 	 Marin Vista

 	Longwater Park

 	 City Vista

 	 Vanness Park

 	 The Streets Homes

 	Station Park 1

 	Station Park 2

 	 Nanaimo Place

 	 Nanaimo Lane

 	 Princess Place

 	Yaletown Mews

 	 One Twenty West

 	C Side 1

 	Bridgeview Heights

 	Rock Springs

Concordia Court 
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مجردهاوزوجها

 	 Rock Springs

 	Cedar Manor

 	 Seymour Place

 	 Europe Hotel

 	 Columbia House

 	  Ford Building

 	C Side 2

Seymour Place

ساختمانهایسالمندان

 	 Ukrainian Village

 	 Strawberry Hill Manor

 	 Scott Road Lodge

 	 Maple Ridge Towers

 	 Marina Park

 	 Evergreen Plaza

 	 Twin Towers

 	Ridgelawn Gardens

 	 Concordia Court

 	 Chaffey Lane

 	 Whiting Court

 	 West End Manor

 	 Granville House

 	Alexander HouseStrawberry Hill

۴ چه ی راهنمای مستأجر )اوت ۲۰۲۲( دف�ت



)Europe Hotel(هتلاروپا

خانهیشما
همسایهیخوببودن

همه ی ساکنان حق دارند محییط ساکت و آرام داشته 
باشند. همانطور که در قرارداد اجاره ی شما به وضوح ذکر 

ن ۱۱ شب تا ۹ صبح است.  شده است، ساعات آرام ب�ی
ن نامه ی دیگر درباره ی ساعات آرام،   برای هر گونه آئ�ی

ً
لطفا

ن شهرتان را ببینید. شما مسئول هستید که اعضای  قوان�ی
خانواده و مهمانانتان، به ویژه در ساعات آرام رس و صدای 

بیش از حد و مزاحمت ایجاد نکنند. رعایت نکردن این 
ن یم تواند منجر به پایان اجاره ی شما شود. این  قوان�ی

مسئولیت شامل بازی نکردن بچه ها در پارکینگ، راه روها 
یا رختشویخانه هم هست.

درمورد شکایت یا اختالف با همسایگانتان، ابتدا سیع 
کنید با همسایگان خود مؤدبانه صحبت کنید و مشکل 

 شکایت کت�ب خود را به 
ً
را حل کنید. اگر جواب نداد لطفا

»مدیر ساختمان« ارائه دهید. شما مسئول همکاری با 
»مدیر ساختمان« و همسایگانتان در ساختمان هستید تا 
 شود و هر اقدایم را که از سوی همه ی 

گ
به مشکل رسید�

طرف ها توافق شده است دنبال کنید.

بخ�ش از همسایه ی خوب بودن، پذیرش این است که 
 برای کنار آمدن با همسایگانتان تالش 

ً
افراد متفاوتند. لطفا

ن شوید که فعالیت های شما برای دیگران  کنید و مطم�ئ
مزاحمت ایجاد نیم کند. اجازه ندهید مهمانانتان عمل یا 

ن  رفتاری کنند که باعث آسیب به همسایگان شود. مطم�ئ
ن و مرتب است و به هم ریخته  شوید که سوئیت شما تم�ی

نیست. بسیار مهم است که به کارها�ی که کارکنان، 
ام  ساکنان و داوطلبان در ساختمان انجام یم دهند اح�ت

بگذارید.

جوامعمسکنمقرونبهرصفه۵



وامنیتشما ساختمان،ایم�ن
کلید/قفل/امنیت

هنگایم که به واحد خود نقل مکان یم کنید، با »مدیر 
ساختمان« مالقات خواهید داشت و کلید واحد جدید، در 

ورودی، گاراژ و صندوق پس�ت )اگر ساختمان داشته باشد( را 
دریافت یم کنید. قبل  از اینکه اسباب ک�ش کنید، کلید قفل در 

عوض یم شود.

اگر فوب یا ریموت گاراژ خود را گم کردید، فورًا به »مدیر 
ساختمان« اطالع دهید تا برای ایم�ن و امنیت شما و 

همسایگانتان بتوان آن را از سیستم حذف کرد.

AHS شاه کلیدهای اصیل همه ی واحدها را برای 
وضعیت های اضطراری نگه یم دارد. بدون اجازه ی AHS هیچ 

قفیل را تغی�ی ندهید یا دستگاه های امنی�ت اضافه نکنید.

اگر یم خواهید قفل های خود را تعویض کنید یا کلیدهای خود 
را گم کرده اید، هزینه ی تعویض قفل بر عهده ی شماست. اگر 
 با »مدیر ساختمان« صحبت 

ً
وری بود، لطفا تعویض قفل رصن

کنید.

بیمه

ن بیمه ی کا�ن برای محافظت از اموال خود  شما مسئول داش�ت
ر، رسقت یا آسیب هستید و یم توانید آن را از  در برابر رصن

اک�ث آژانس های بیمه خریداری کنید. AHS مسئول بازسازی 
ساختمان و واحدهای آن است، اما هیچ گونه پوش�ش برای 

متعلقات واموال آسیب دیده وجود ندارد.

درصورت بروز حادثه ای که شما را مجبور به نقل مکان موقت 
از ساختمان یم کند، »برنامه ی خدمات اضطراری« ما شما را 
به مدت سه روز تحت پوشش قرار یم دهد و پس از آن شما 

 خواهید بود.
گ

ن مکا�ن موقت برای زند� مسئول یاف�ت

ویپ/سیگارکشیدن

همان طور که در قرارداد اجاره ی شما ذکر شده است، سیگار 
کشیدن یا کشیدن هر ماده ای در این مکان ها مجاز نیست:

واحدتان؛	 

بالکن ها، 	  پاسیو،  جمله  از  عمویم  بخش های  همه ی 
راهروها، گاراژ پارکینگ، اتاق های برق یا مکانییک، راه پله ها، 

محوطه های انباری قفل دار؛

ی از در، پنجره یا ورودی هوا؛ و	  فاصله ی شش م�ت

 	. و�ن ن بازی و فضاهای ب�ی ی از زم�ی فاصله ی بیست و پنج م�ت

واحدشما
ات دکوراسیون/تغی�ی

قبل از ایجاد هرگونه تغی�ی در واحد، باید از »مدیر ملک« 
ید. قبل از انجام هر کاری، همه ی درخواست های  اجازه بگ�ی

اصالح باید به صورت کت�ب به »مدیر ملک« داده شود.

ات  و�ن ساختمان اجازه ی تغی�ی داخل واحد یا نمای ب�ی
ساختاری ندارید. تغی�ی رنگ، لوله ک�ش یا کارهای بر�ت در 
واحد نباید توسط هیچ یک از ساکنان انجام شود. اگر در 

 از »مدیر 
ً
ن نیستید، لطفا مورد آنچه مجاز است مطم�ئ

سید. AHS این حق را دارد که هرگونه  ساختمان« خود ب�پ
ساختار یا موارد اضافه شده ای که تأیید نشده است را حذف 

کند و هر گونه هزینه ای که برای حذف این موارد در نظر 
گرفته شود به عهده ی شما خواهد بود.

مسئولیتهمهاست. ایم�ن
نکتهها:

برای ساختمان ها�ی که فوب و ریموت گاراژ 	 
دارند: این وسایل را در وسیله ی نقلیه ی خود 

نگذارید.

مراقب محیط اطراف خود باشید، هنگام 	 
ورود یا خروج، اجازه ندهید افراد غریبه وارد 

ساختمان شوند.

توقف کنید و قبل از ورود یا خروج منتظر 	 
ا درها به طور کامل  ا درهای اصیل ی بمانید ت

بسته شوند.

۶ چه ی راهنمای مستأجر )اوت ۲۰۲۲( دف�ت



گ
نگهداریازحیواناتخانیک خطمیسش

 
گ

 نیم هد. اگر حیوانات خانیک
گ

AHS اجازه ی نگهداری از حیوانات خانیک
را به ساختمان یا واحد خود بیاورید، قرارداد اجاره ی قانو�ن خود را 

، خزنده، حیوان 
گ

نقض یم کنید. نباید هیچ حیوان یا حیوان خانیک
بویم، یا حیوان خزدار اهیل را در ساختمان یا واحدتان نگهداری  غ�ی

کنید، مگر اینکه اجازه ی ویژه و کت�ب از »مدیر ساختمان« داشته 
باشید. درصورت تخیط از این سیاست در نتیجه ی نگهداری حیوان 

 یا حیوان، مسئولیت هر گونه خسارت وارده به ساختمان یا 
گ

خانیک
واحدتان بر عهده شما خواهد بود.

نت/شبکهیکابیل/تلفن/خدماتشهری این�ت

نت، شبکه ی کابیل و تلفن ارائه داده نیم شود. شما مسئول  خدمات این�ت
نت، شبکه ی کابیل و تلفن خود هستید  ترتیب دادن خدمات این�ت

ونگهداری و هرگونه هزینه ی مرتبط با آن(. برای  )ازجمله نصب، تعم�ی
 های قبیل را با »مدیر ساختمان« انجام دهید 

گ
نصب، باید هماهنیک

یس داشته باشید. در  تا درصورت نیاز بتوانید به اتاق تسهیالت دس�ت
بر�ن از ساختمان ها برق یا گاز شامل اجاره نیم شود. اگر برق یا گاز 

شامل اجاره شما نیم شود، شما مسئول راه اندازی و پرداخت مستقیم 
 با 

ً
این گونه خدمات هستید. برای فعال سازی این خدمات لطفا

ید:  شماره های زیر تماس بگ�ی

لوازمبر�ت
نکتهها:

ی که ممکن است به 	  از محصوالت شوینده ی مرصن
لوازم بر�ت تان آسیب برساند استفاده نکنید.

ن 	   تم�ی
ً
ا ب ن شوید که یخچال واحد خود را مرت مطم�ئ

و یخ زدا�ی  کنید. برای کندن برفک های فریزر از 
ا برفک تراش استفاده نکنید زیرا ممکن است  چاقو ی

به فریزر آسیب برساند. درصورت آسیب، تمام 
هزینه های تعم�ی بر عهده ی شماست.

هنگام پخت وپز، جوشاندن آب و استفاده از پلوپز، 	 
هواکش اجاق گازتان را روشن کنید.

برای کاهش رطوبت و رصفه جو�ی در انرژی، در 	 
قابلمه را ببندید.

ا تکمیل فرم 	  درارسع وقت، هر گونه مشکل را ب
ات« گزارش دهید. »درخواست تعم�ی

 BCHydro۱-۸۰۰-۲۲۴-۹۷۳۶
FortisBC۱-۸۸۸-۲۲۴-۷۲۱۰

مهمانان

اقامت مهمان حداک�ث تا ۱۴ شب در سال مجاز است. اگر مهما�ن 
دارید که بیش از ۱۴ شب تقوییم در سال در واحد شما اقامت دارد، 
قرارداد اجاره تان را نقض یم کنید. در تمام مدت، شما مسئول اعمال 

و رفتار مهمانانتان هستید.

رسویسهایبهداش�ت

 از پاک کننده ی 
ً
ن کردن وان، روشو�ی و توالت ها، لطفا هنگام تم�ی

ساینده استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که تمام  مالیم غ�ی
ن یم کنید. هرگز دستمال کاغذی حوله ای،  کایسش ها را به طور منظم تم�ی

محصوالت بهداش�ت زنانه، کاندوم، خالل دندان/ نخ دندان، یا 
دستمال مرطوب )ح�ت اگر گفته شده است که یم توان در توالت 

انداخت( را در توالت نیندازید. اگر کایسش ای شکسته است، آب 
ات دیگری نیاز است،  توالت قطع نیم شود، آب چکه یم کند یا تعم�ی
ات«راپرکنید)بهصفحه۸مراجعه  فرم»درخواستتعم�ی

ً
لطفا

کنید(.

بخشهایعمویم

بر�ن  از ساختمان ها ممکن است دارای بخش های عمویم باشند که 
یم توان از آن ها برای تفریــــح ازجمله برگزاری جلسه و برنامه استفاده 

کرد. مرصف الکل در این اتاق ها ممنوع است. »مدیر ساختمان« 
س بودن این بخش ها در ساختمانتان به شما  یم تواند درباره ی دردس�ت

اطالع دهد. این مسئولیت شماست که اطمینان حاصل کنید اعضای 
خانواده و مهمانان از این بخش های عمویم به صورت امن استفاده 

یم کنند. وسایل یا زباله هایتان را در راهروها، رختشویخانه یا اتاق های 
ن شوید که این مکان را پس از استفاده ی خود  رفایه رها نکنید، و مطم�ئ

ن کرده اید. استفاده ی نادرست از بخش های عمویم  و مهمانانتان تم�ی
ن نکردن اتاق( ممکن است باعث  )از جمله آسیب، رسوصدا یا تم�ی

شود که »مدیر ساختمان« استفاده ی شما از این بخش ها را لغو کند. 
 بخش های عمویم را مانند خانه ی خود بدانید و همسایگانتان را 

ً
لطفا

ید زیرا همه از این بخش ها استفاده یم کنند. درنظر بگ�ی

پارکینگ
AHS مسئولی�ت در قبال ارائه پارکینگ به ساکنان ندارد. بر�ن از 

ن شده فقط برای  امالک پارکینگ دارند و مکان های پارکینگ تعی�ی
ن شوید که خودروی تان   مطم�ئ

ً
خوردوهای ثبت نام شده است. لطفا

ایط استفاده را دارد، خودرو ثبت شده است و بیمه ی جاری دارد.  رسش
مهمانان فقط باید از پارکینگ ویژه ی بازدیدکنندگان استفاده کنند. 
نباید در محل ملک، به تعم�ی خودرو اقدام کنید، و باید خودروی 

خود را برای جای پارک ثبت نام کرده باشید. هر ماییع که از خودروی 
 برای مقررات دیگر پارکینگ، 

ً
ن شود. لطفا شما نشت کند باید فورًا تم�ی

ید. با »مدیر ساختمان« تماس بگ�ی

جوامعمسکنمقرونبهرصفه۷



انبار

همه ی اموال شخیص که در محوطه نگهداری شود یم تواند درمعرض خطر گم 
شدن، رسقت یا آسیب به هر دلییل باشد، پس اطمینان حاصل کنید که وسایل 

ن شده نگهداری یم کنید. اتاق  شخیص خود را در مکان های انباری ایمن و تعی�ی
، فضاهای دخمه مانند زیر ساختمان، قطعه های پارکینگ، بالکن ها  وا�ن زیرش�ی
ن نامه های  یا پاسیوها نباید به عنوان انبار استفاده شوند. ساکنان موظفند آی�ی

شهرداری و مقررات آتش نشا�ن را برای پارکینگ، انبار و حیاط  مرور و درک کنند 
ن شوید که اموال و وسایل شخیص تان  وی کنند. باید همیشه مطم�ئ و از آن ها پ�ی

وا�ن  یس به مخازن آب گرم، پانل های برق و دریچه های زیرش�ی مانع از دس�ت
نیم شود. مواد قابل اشتعال یا خطرناک هیچ وقت نباید در ساختمان یا نزدیک 

آن نگهداری شود.

اتاقزباله

زباله، کارتن های اضافه، کاغذ یا سایر مواد بازیاف�ت نباید در راهروها، پارکینگ ها، 
مس�ی ورودی یا پاسیوها، بالکن ها یا هر بخش عمویم دیگری قرار داده یا رها 

ن شده اند.  شوند، و فقط باید در مکان ها�ی گذاشته شوند که برای این کار تعی�ی
ند و  ی شوند، در کیسه یا بسته بندی قرار بگ�ی همه ی زباله ها باید آب گ�ی

ن گره زده شوند. زباله و بازیافت باید در سطل های مناسب  به صورت مطم�ئ
ه( یا وسایل  د. اثاثیه )تشک، کاناپه، طایر و غ�ی آن و نه در کنار سطل ها قرار گ�ی

ونییک نباید در سطل های زباله یا جاهای دیگر ملک گذاشته شود. شما  الک�ت
ن وسیله های بزرگ هستید. اگر اثاثیه یا لوازم  مسئول برنامه ریزی برای دور انداخ�ت

 بزرگ را به طور نامناسب در ملک بگذارید، مسئولیت پرداخت هزینه ی 
گ

خانیک
ن آن ها به عهده شما خواهد  ن پرداخت جریمه ی دورانداخ�ت جابه جا�ی و همچن�ی

بود.

رختشویخانه

ن شوید که  رختشویخانه فقط باید توسط ساکنان بزرگسال استفاده  شود. مطم�ئ
ن و مقررات رختشویخانه آشنا هستید. پیش از بسته شدن رختشویخانه،  با قوان�ی
وقتتان را تنظیم کنید تا فرصت کا�ن برای تمام کردن کار شستشوی لباس هایتان 

ن لباسشو�ی را  ون ماش�ی ن شوید که اطراف مخزن و ب�ی داشته باشید. مطم�ئ
ی  ن کنید. برای کاهش زمان خشک شدن و جلوگ�ی پس از استفاده از آن تم�ی
از آتش سوزی، پس از هر بار استفاده از خشک کن، »صفحه ی پرز« آن را 

ن  ن نموده و سپس در جای خود قرار دهید. اگر هریک از ماش�ی برداشته، تم�ی
ات«،  لباسشو�ی ها یا خشک کن ها کار نیم کند، با پر کردن »فرم درخواست تعم�ی

وع به کار نکند یا  فورًا آن را به »مدیر ساختمان« گزارش کنید. اگر دستگاه رسش
 با شماره تلفن 

ً
چرخه ی شستشو کامل نشود، عالوه بر »مدیر ساختمان« لطفا

ید. شماره تلفن روی دستگاه به شما امکان یم دهد تا  ن تماس بگ�ی روی دستگاه ن�ی
اگر دستگاه پس از پرداخت پول شستشو خراب شده است، هزینه بازپرداخت 

شود.

ات نگهداریوتعم�ی
ات« را معمواًل یم توان در مقابل دف�ت »مدیر  فرم های »درخواست تعم�ی
ن نیستید  ساختمان«، در ال�ب یا در بخش های عمویم پیدا کرد. اگر مطم�ئ
 
ً
سید. لطفا  از »مدیر ساختمان« ب�پ

ً
از کجا یم توانید به دست آورید، لطفا

هنگام پر کردن فرم، مشکل را واضح بنویسید و فرم را به طور کامل پر 
کنید. پس از تکمیل فرم، آن را به »مدیر ساختمان« تحویل دهید یا در 

ن شده برای »پس از ساعت کاری« بگذارید. قسمت پس�ت تعی�ی

ید: بگ�ی تماس شماره این با است، اضطراری مشکل اگر
۶۰۴-۵۲۱-۰۸۱۸

AHS موظف است که از واحد شما، ساختمان و ملک حفظ و نگهداری 
 ، کند تا برای سکونت مناسب باشد. AHS باید از استانداردهای بهداش�ت

وی کند. ایم�ن و مسکن براساس الزامات قانون پ�ی

 و بهداش�ت 
گ

� ن ، پاک�ی شما مسئول حفظ استانداردهای معقول بهداش�ت
 

گ
در واحد خود و بخش های عمویم ملک هستید. AHS مسئول هماهنیک

گونه  هر  گزارش  مسئول  شما  بااین حال،  آسیب هاست،  تعم�ی  برای 
ن پرداخت هزینه ی خسارت هستید. استهالک های معمول  آسیب و ن�ی

مسئولیت شما نیست.

آفات

درصورت مشاهده ی هرگونه آفت، بالفاصله به »مدیر ساختمان« خود 
اطالع دهید.

اجاره

پرداختاجاره

زمان رسرسید اجاره، در نیمه شب اول هر ماه یا شب قبل از آن است. 
ونییک  الک�ت )انتقال   EFT توسط  پرداخت  است که  این   AHS اولویت 
پرداخت  ثبت نام کنید،   EFT برای  نیم توانید  اگر  دریافت شود.  وجوه( 
به دلیل  شود.  انجام  حواله  یا  چک گوایه شده  چک،  با  یم تواند  اجاره 

حفاظت از هر دو طرف، پرداخت های نقدی پذیرفته نیم شود.

اگر اجاره تا روز دوم ماه پرداخت نشود، »مدیر ساختمان« اخطار ۱۰ 
روزه ای را برای پایان دادن به دوره ی اجاره تان به شما ارسال یم کند. سه 
بار تأخ�ی در پرداخت اجاره، شما را در دسته ی دیرپرداخت کنندها قرار 

خواهد داد.

۸ چه ی راهنمای مستأجر )اوت ۲۰۲۲( دف�ت



پایان  این امر کا�ن است تا »مدیر ساختمان« قرارداد اجاره ی شما را 
دهد. اگر نیم توانید اجاره ی خود را به موقع پرداخت کنید یا به زمان 
با »مدیر ملک« تماس  باید  نیاز دارید،  ی برای پرداخت اجاره  بیش�ت
اجاره ی  اگر  دهید.  توضیح  به طور کت�ب  را  خود  وضعیت  و  ید  بگ�ی
پرداخت نشده داشته باشید، ممکن است از شما خواسته شود تا با 

دازید. ، اجاره ی معوقه را ب�پ یک طرح بازپرداخ�ت

برای واحدهای به نرخ بازار، ساکنان یم توانند درخواست کمک یارانه ی 
تا درصورت وجود  ارائه دهند. درخواست شما برریس یم شود  اجاره 

. بودجه، مشخص شود که آیا معیارهای کمک یارانه را دارید یا خ�ی

سهممشارکتاجارهیمستاجر

برای ساکنا�ن که »اجاره ی متناسب با درآمد« )RGI( پرداخت یم کنند، 
اجاره ی ماهیانه برابر با ۳۰ درصد درآمد ناخالص خانوار برای افراد 
 یم کنند. اگر از 

گ
۱۹ سال و باالتر است که در آن واحد اجاره ای زند�

کمک هزینه ی درآمد استفاده یم کنید، اجاره بها براساس تعداد ساکنان 
یک خانوار و برپایه ی نرخ ثابت محاسبه یم شود.

توسط  که  مستأجر«  اجاره ی  مشارکت  »سهم  مقدار  برریس  برای 
AHS انجام یم شود، به درآمد، منابع درآمد، دارا�ی ها، اندازه ی خانواده 
و وضعیت دانشجو�ی فرد توجه یم شود. اگر در اندازه یا درآمد خانوار 
ا�ت ایجاد شد، باید به طور کت�ب به »مدیر ملک« یا »دستیار  شما تغی�ی
ملک« خود اطالع دهید. آن ها شما را درباره ی وضعیت تعدیل سهم 

مشارکت اجاره تان مطلع خواهند کرد.

برای اینکه اجاره بها تعدیل شود، باید درخواست جدیدی برای »فرم 
مدرک  اجاره بها،  تعدیل  درخواست  دلیل  و  پر کنید  اجاره«  یارانه ی 

درآمد، و صورت حساب بانیک حداقل سه ماه ارائه دهید.

مدتازواحداجارهای غیبتطوال�ن

اما برای یک دوره ی  یارانه ی اجاره هستید  ایط دریافت  اگر واجد رسش
قباًل  و  ندارید  حضور  اجاره ای  واحد  در   ، بیش�ت یا  ماهه  یک  زما�ن 
اجاره ی  نکرده اید،  دریافت  خود  ساختمان«  »مدیر  از  رضایت کت�ب 

شما ممکن است ح�ت درصورت پرداخت اجاره بها هم پایان یابد.

اعالمدرآمد

صادقانه است. قصور در  اعالم نکردن همه ی شکل های درآمدتان، غ�ی
 AHS اعالم یم تواند تقلب تل�ت شود. اگر اطالعات دقی�ت را در اختیار
قرار نداده باشید، یارانه ی شما حذف یم شود. مسکن بریتیش کلمبیا 
)BC Housing( یم تواند پرونده ی ساکنان را برریس کند و در صورت 

عدم اعالم صحیح درآمد، مقادیر پرداخت نشده را بازیا�ب کند.

فرآیندبرریسساالنه

ساکنا�ن که یارانه ی اجاره دریافت یم کنند، ملزم به انجام فرآیند برریس 
درآمد ساالنه هستند. هر سال باید فرم اظهارنامه ی درآمد و دارا�ی و 
ن فرم درخواست یارانه ی اجاره را تکمیل کنید. در این فرم ها،  همچن�ی
 اطالعات مایل و خانوار فعیل تان را به ما ارائه دهید و ک�پ اسنادی 

ً
لطفا

که درآمد و دارا�ی های شما را در سه ماه گذشته اثبات یم کند، پیوست 
کنید.

همه ی اسناد ارائه شده برای اثبات درآمد باید جدید و قابل تأیید باشد. 
 ، این اسناد یم تواند شامل چک حقوق، نامه ی استخدام، سوابق مالیا�ت
صورتحساب های بانیک، مزایای دول�ت و رفرنس صاحبخانه باشد. هر 

فرد باالی ۱۹ سال هم باید مدر� مب�ن بر درآمد ارائه دهد.

انجام  حسابریس  درآمد  اعالم  برای  تصاد�ن  به صورت  یک بار،  سایل 
وی یم کنیم  یم شود تا اطمینان حاصل شود که از رویه های مناسب پ�ی

و اطالعات ارائه شده دقیق و کا�ن است.

خودتان  واحد  اجاره ی  پرداخت  مسئول  شما  قرارداد،  ایط  رسش طبق 
هستید که براساس اطالعات ارائه شده در فرم اظهارنامه است. تکمیل 
و امضای این فرم توسط همه ی اعضای باالتر از ۱۹ سال خانوار اهمیت 
دارد. اگر این کار را انجام ندهید، یع�ن ممکن است یارانه ی خود را از 
دست داده و اخطاریه ی پایان اجاره ی شما صادر شود. این آغاز فرآیند 
مستأجر« »فهرستبازبی�ن  

ً
تخلیه و فسخ اجاره خواهد بود. لطفا

بازبی�ن  »فهرست  ببینید.  است  شده  پیوست  ۱۰ درصفحه راکه
مستأجر« برای چندین منظور استفاده یم شود، از جمله اطالع رسا�ن 
به مستأجران قدییم و جدید درمورد جزئیات مربوط به اسناد یارانه، 

تعدیل اجاره، درخواست های جدید و برریس درآمد ساالنه.

جوامعمسکنمقرونبهرصفه۹



مستأجر فهرستبازبی�ن

۱.فرمهاییارانه  
ن شوید که همه ی افراد ۱۹ سال یا باالتر   مطم�ئ

ً
لطفا

فرم یارانه را امضاکردهوتاریــــخآنراثبتکردهاند،
همهینامهاوتاریــــختولدهاواردشدهاند،وهرعضو

بزرگسال،درآمدخودراازهمهیمنابعدرآمدش
اعالمکردهاست.این اظهاریه بسیار مهم است.

۲.صورتحساببانیک 
همه ی ساکنان ۱۹ سال یا باالتر بایدصورتحساب
۳ماهمتوایلراازهمهیحسابهایبانیکخود ارائه 

دهند.

که ۳.چاپخالصهیحسابهایازهمهیبانکها�ی 
تمامحسابهایآنبانکرانشانیمدهد. 

۴.منبعدرآمد 
مستأجرا�ن که از کمکهزینهیدرآمد،بیمهیکار
]حقوقبیکاری[،حمایتکودکاناستفادهنموده،


گ

شاغلیاخوداشتغالبوده،حقوقبازنشستیک
 ملزم به ارائه ی 

گ
دریافتکردهیادانشجوهستند،همیک

مدارک زیر هستند:

سه فیش حقو�ت متوایل

اظهاریه ی فعالیت های تجاری و اطالعیه ی ارزیا�ب 
)مالیات بر درآمد(

اظهارنامه ی مالیات بر درآمد سال قبل برای هر 
عضو بزرگسال یا اسنادی مب�ن بر این که فرم 

مالیا�ت آن سال تکمیل نشده است.

نامه ای از »برنامه های امنیت درآمد« مب�ن بر 
 دولت

گ
ان فعیل حقوق بازنشستیک ن م�ی

 کانادا« )CPP(/ »امنیت 
گ

»طرح بازنشستیک
سالمندی« )Old Age Security(: تماس رایگان 

۱-۸۰۰-۲۷۷-۹۹۴۱

ته رسید مزایای فعیل، ک�پ چک، یا اسنادی که 
مجموع مزایا را بیان یم کند. ساکنا�ن که از کمک 

درآمد استفاده یم کنند باید بتوانند برای مشاهده 
و چاپ تأییدیه کمک شما به صورت آنالین مراجعه 

 کنند. برای اطالعات بیش�ت به وب سایت 
 My Self Serve بروید یا با شماره
ید. ۰۸۰۰-۸۶۶-۸۶۶-۱تماس بگ�ی

 
گ

سند یا ته رسید EI فعیل که مزایای ناخالص هفتیک
را ارائه یم کند

اسنادی از »برنامه های اجرا�ی نگهداری خانواده« 
 Family Maintenance Enforcement(

ان حمایت دریافت شده  ن Programs( مب�ن بر م�ی
یا مبلغ معوقه درصورت عدم پرداخت، یا ک�پ 

فعیل چک پشتیبا�ن و/یا صورت حساب بانیک که 
ده ی پرداخ�ت است. منعکس کننده س�پ

وع و پایان  ح دوره، رسش مدارک مدرسه با ذکر رسش
و اثبات پرداخت )از جمله صورتحساب وام 

.) دانشجو�ی

ها ۵.دارا�ی  
اظهاریه ها�ی که ارزش فعیل همه ی دارا�ی ها 

از جمله امالک و مستغالت، RRSP، حقوق 
، سهام و اوراق   خصویص و یا خار�ب

گ
بازنشستیک

قرضه را فهرست یم کند.

 مدارک مورد نیازی که مربوط به 
ً
توجه: حتما

ترکیب خانوار شماست را برریس کنید. در قبال 
هر گونه خطا یا نقص مشخص شده در ارسال 

مدارک تان، خود شما پاسخگو هستید. عدم 
تکمیل و ارائه ی تمام مدارک مورد نیاز ممکن است 
منجر به رد یا بازگرداندن درخواست شما شود زیرا 
ایط  ن کنیم که آیا شما واجد رسش ما نیم توانیم تعی�ی

. دریافت یارانه هستید یا خ�ی

۶.اطالعاتاضافهایکه مورد نیاز نیست اما ممکن     
است درخواست شود: اظهارنامه ی مالیات بر درآمد     
سال قبل برای هر یک از اعضای بزرگسال یا اسنادی     

مب�ن بر عدم تکمیل فرم مالیا�ت برای آن سال.  




















۱۰ چه ی راهنمای مستأجر )اوت ۲۰۲۲( دف�ت



حقوقومسئولیتها

قانوناجارهیمسکن

و  ساکنان  مسئولیت های  و  حقوق  مسکن«  اجاره ی  »قانون 
برای  فقط  اجاره بها  افزایش  ن  قوان�ی توضیح یم دهد.  را  صاحبخانه ها 
کسا�ن اعمال یم شود که اجاره به نرخ بازار را پرداخت یم کنند. اگر در 
اطالعات  به عنوان ساکن ساختمان  و مسئولیت هایتان  مورد حقوق 
به » مسکو�ن مستأجر »شعبهی با  یم توانید  یم خواهید،  ی  بیش�ت

ید. شماره۱۰۲۰-۶۶۰-۶۰۴یا۸۷۷۹-۶۶۵-۸۰۰-۱ تماس بگ�ی

قرارداداجاره

قبل از نقل مکان، ساکنان یک نسخه از قرارداد اجاره را امضا کرده و 
برای درخواست نسخه ی  این نسخه گم شود،  اگر  دریافت یم کنند. 
ید. اگر سؤایل دارید یا به توضیح  جدید با »مدیر ساختمان« تماس بگ�ی
با »مدیر ساختمان« خود   

ً
نیاز دارید، لطفا ی در مورد قرارداد  بیش�ت

ید. تماس بگ�ی

ورازداری حقوقب�ش

در AHS، ما متعهد به حفظ رازداری و حریم خصویص شخیص 
هستیم.

حفاظت و اطالعات آزادی درمورد بریتیشکلمبیا قانون
کلیه ی  از  حفاظت  مسئول  قانون  این  خصویص: حریم از
ل خود است. اطالعات  اطالعات شخیص تحت نظارت و کن�ت

شخیص فقط برای مقاصد استیجاری استفاده یم شود.

:این قانون بیان یم کند که فرد نیم تواند به دلیل نژاد،  قانونحقوقب�ش
رنگ، اصل و نسب، اصلیت، عقاید سیایس، تمایالت جن�، مذهب، 
یا  ، سن، گرایش جن�، هویت جنسی�ت 

گ
یا خانواد� تأهل  وضعیت 

، علیه ک� تبعیض قائل شود. اگر احساس یم کنید  منبع درآمد قانو�ن
 به »دادگاه

ً
 شکایت خود را مستقیما

ً
مورد تبعیض قرار گرفته اید، لطفا

بریتیشکلمبیا«به شماره۲۰۰۰-۷۷۵-۶۰۴ ارسال کنید. حقوقب�ش

نقلمکانازواحد

پایاندادنبهاجاره

وق�ت تصمیم گرفتید که از واحدتان نقل مکان کنید، یک ماه پیش از 
نقل مکانتان، باید به »مدیر ساختمان« اعالم کت�ب بدهید و بگویید 
که یم خواهید واحد را حداک�ث تا آخرین روز ماه تخلیه کنید. »مدیر 

ساختمان« یم تواند این فرم را به شما بدهد.

ساختمان«  »مدیر  دهید،  ارائه  را  خود  تخلیه«  »اعالم  هنگایم که 
بازریس قبل از نقل مکان را ترتیب یم دهد. همه ی ساکنان یم توانند در 
کت کنند. »مدیر ساختمان« شما باید  بازریس نقل مکان از واحد رسش
، وضعیت واحد را برریس کند. پس از این کار،  قبل از اتمام جابه جا�ی

ن خواهد کرد: »مدیر ساختمان« تعی�ی

ده ی تضمی�ن یم تواند 	  براساس وضعیت واحد شما، چه مقدار از س�پ
بازریس  با گزارش  تا  این فرصت را دارید  بازپرداخت شود.  به شما 

نقل مکان موافقت یا مخالفت کنید.

نکاری ها�ی باید قبل از خروج انجام شود.	  چه تم�ی

ات  هرگونه خسارت وارده به واحد مسئولیت شماست و هزینه ی تعم�ی
ممکن است از شما گرفته شود. مگر اینکه »مدیر ساختمان« و ساکنان 
تا ساعت ۱  باید واحد اجاره را  توافق دیگری داشته باشند، معمواًل 
تا  مسئولید  شما  تخلیه کنید.  اجاره  قرارداد  پایان  روز  در  بعدازظهر 
یس که در اختیارتان بوده را به  همه ی کلیدها، فوب ها، کارت های دس�ت

»مدیر ساختمان« تحویل دهید.

نقلمکان

AHS درخواست های نقل مکان زیادی را دریافت یم کند. فقط کسا�ن 
درصور�ت  یم شوند.  نظر گرفته  در  هستند  انتقال  ایط  رسش واجد  که 

ایط انتقال هستید که: واجد رسش

 کرده باشید؛	 
گ

حداقل یک سال در واحد فعیل زند�

وضعیت اجاره ی شما خوب باشد؛	 

هیچ بدیه معو�ت )از جمله بازپرداخت، اجاره یا حسابریس معوقه( 	 
نداشته باشید؛

ایط اجاره ی AHS باشید.	  هنوز واجد رسش

غ�ی 	  فاصله  پزشیک،  )نیاز  باشید  داشته  را  زیر  انتقال  دالیل  از  ییک 
ی اجتمایع، اندازه ی نامناسب  منط�ت از مدرسه یا محل کار، درگ�ی

واحد برای خانوار(.

جوامعمسکنمقرونبهرصفه۱۱



منابع

تماسشمارهتلفنهایمهم

ایط اضطراری هستید ۱-۱-۹اگر در رسش

Health Link BC۸-۱-۱ – اطالعات بهداشت استا�ن رایگان

۱-۱-۷برای افراد ناشنوا و کم شنوا

BC Hydro۱-۸۰۰-۲۲۴-۹۳۷۶

Fortis BC۱-۸۸۸-۲۲۴-۲۷۱۰

۶۸۶۸-۶۶۸-۸۰۰-۱تلفن کمک به کودکان - برای صحبت با یک مشاور حرفه ای، ۲۴ساعت در روز.

ن منابع و پشتیبا�ن »خدمات ارجاع و اطالعات الکل و مواد مخدر« برای یاف�ت
۱۴۴۱-۶۶۳-۸۰۰-۱ )تماس رایگان در 
بریتیش کلمبیا( یا ۶۰۴-۶۶۰-۹۳۸۲

۸۶۵۷-۸۲۹-۶۰۴مدیریت خدمات بهداشت روا�ن و مرصف مواد مخدر

۸۴۰۰-۷۷۷-۶۰۴مرکز سالمت روان ترای سی�ت

۶۸۰۰-۷۷۷-۶۰۴مرکز بهداشت روا�ن نیو وست مینس�ت

۲۶۱۶-۹۲۷-۶۰۴دفاتر بهداشت روا�ن کودکان و نوجوانان

۴۹۰۰-۹۵۳-۶۰۴سالمت روان و اعتیاد بریتیش کلمبیا

اتوا�ن های رشدی  ۷۵۴۰-۹۱۸-۶۰۴خدمات بهداشت روان ن

۶۲۰۰-۹۵۳-۶۰۴مرکز پاسخگو�ی مراقبت های فوری بهداشت روا�ن و استفاده از مواد مخدر سوری 

 Tipping Point ۶۵۲۷-۲۵۱-۷۷۸خدمات مشورت و مشاوره

۳۸۹۰-۶۷۵-۶۰۴خدمات بهداشت روا�ن جامعه ی ونکوور

STAR(۶۰۴-۵۸۵-۵۵۶۱: حمایت از کودکان و جوانان به واسطه بحران سالمت روان(

]Lower Mainland[ ن اصیل  ونکوور و رسزم�ی
گ

۱۰۲۵-۴۳۶-۶۰۴انجمن خدمات پشتیبا�ن خانواده چندفرهنیک

۱۲ چه ی راهنمای مستأجر )اوت ۲۰۲۲( دف�ت



تماسخطوطبحران

۱-۱-۹کلیه ی خدمات اضطراری

Metro Vancouver ۹۳۸۲-۶۶۰-۶۰۴اطالعات الکل و مواد مخدر و خدمات ارجاع

انیان ۰۷۲۰-۸۶۹-۸۷۷-۱پلیس/خدمات قرب

Chimo ۷۰۷۰-۲۷۹-۶۰۴خط بحران

ی از خودک�ش بریتیش کلمبیا ۳۳۱۱-۸۷۲-۶۰۴مرکز مداخله در بحران و پیشگ�ی

۱۲۳۴-۸۷۲-۶۰۴خط اضطراب سالمندان

۶۷۸۹-۳۱۰حمایت از سالمت روان )بدون نیاز به کد منطقه ای(

۷۴۴۴-۸۲۰-۸۷۷-۱خط بحران مرکز بهداشت فریزر

۸۰۸۰-۵۱۶-۶۰۴انجمن سالمت روان کانادا

ا نگران ک� هستید که ممکن است خودک�ش کند اگر به خودک�ش فکر یم کنید ی
۱-۸۰۰ SUICIDE )۷۸۴-۲۴۳۳(

یا ۱-۸۳۳-۴۵۶-۴۵۶۶

www.CrisisCentreChat.caخدمات آنالین برای بزرگساالن

www.YouthinBC.comخدمات آنالین برای جوانان

ا ت ۳۴۵۵-۵۹۴-۶۰۴دستیار دل

بهزیس�ت اضطراری کودکان برای پس از ساعت کاری 
۶۰۴-۶۶۰-۴۹۲۷

 ۱-۸۰۰-۶۶۳-۹۱۲۲ )MCFD( یا

ن ۴۴۹۷-۳۵۲-۸۷۷-۱خط تلفن برای مورد قلدری قرار گرف�ت

۶۵۸۲-۸۶۳-۸۰۰-۱صلیب رسخ کانادا

۳۳۱۱-۶۶۱-۸۶۶-۱خدمات اضطراب/ مرکز بحران بریتیش کلمبیا

خط کمک به کودکان بریتیش کلمبیا

۳۱۰-۱۲۳۴

یا کلمه »تماس« را به شماره ۶۸۶۸۶۸ 
پیامک بزنید

۷۵۸۳-۳۹۲-۸۷۷-۱خط بحران تعارض جن�

۶۳۸۱-۸۳۶-۶۰۴لینک قربا�ن )سوءاستفاده/خشونت(

ب و شتم زنان( BWSS۶۰۴-۶۸۷-۱۸۶۷ )خط بحران رصن

جوامعمسکنمقرونبهرصفه۱۳

https://crisiscentrechat.ca/
https://youthinbc.com/


تماسمنابعغذا�ی

۳۶۰۱-۸۷۶-۶۰۴بانک غذای ونکوور بزرگ

 SHARE ۲۴۵۱-۹۳۱-۶۰۴بانک غذای

Surrey ۵۴۴۳-۵۸۱-۶۰۴بانک غذای

Richmond ۵۶۰۹-۲۷۱-۶۰۴بانک غذای

Friends in Need بانک غذای
۶۰۴-۴۶۶-۳۶۶۳:Maple Ridge

۶۰۴-۴۶۰-۴۶۱۹ :Pitt Meadows

South Delta ۱۹۶۷-۹۴۶-۶۰۴بانک غذای

Sources Langley۶۰۴-۵۳۲-۵۲۹۰

Sources White Rock/South Surrey۶۰۴-۵۳۱-۸۱۶۸

St. Josephs ۳۶۶۳-۵۳۶-۶۰۴بانک غذای

Archway ۵۷۴۹-۸۵۹-۶۰۴بانک غذای

تماسمنابعبرایسالمندان

۱۹۴۰-۴۳۷-۸۶۶-۱خط تلفن سوءاستفاده از سالمندان

Seniors First BC۶۰۴-۶۸۸-۱۹۲۷

 محافظت دربرابر سوءاستفاده و �ب تفاو�ت نسبت به سالمندان
 www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors/health-safety/protection-from-elder-abuse-and-neglect

تماسمنابعبرایاعتیاد

ا خدمات اطالعات و ارجاع الکل و مواد مخدر بریتیش کلمبی
۱-۸۰۰-۶۶۳-۱۴۴۱

یا ۶۰۴-۶۶۰-۹۳۸۲

)Gamblers Anonymous( ۵۵۴۲-۲۲۲-۸۵۵-۱قماربازان ناشناس

Wellness Together Canada۱-۸۶۶-۵۸۵-۰۴۴۵

۱۴ چه ی راهنمای مستأجر )اوت ۲۰۲۲( دف�ت

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors/health-safety/protection-from-elder-abuse-and-neglect


حقو�ت تماسپشتیبا�ن

Dial-A-Law۶۰۴-۶۸۷-۴۶۸۰

۲۹۲۰-۴۹۸-۶۰۴انجمن خدمات حقو�ت

)Legal Aid BC( کمک حقو�ت بریتیش کلمبیا
۱-۸۶۶-۵۷۷-۲۵۲۵

یا ۶۰۴-۴۰۸-۲۱۷۲

CBA ا خدمات ارجاع وکیل بریتیش کلمبی
۱-۸۰۰-۶۶۳-۱۹۱۹

یا ۶۰۴-۶۸۷-۳۲۲۱

شعبه ساختمان های مسکو�ن استیجاری بریتیش کلمبیا
)Residential Tenancy Branch Province of BC(

۱-۸۰۰-۶۶۵-۸۷۷۹

یا ۶۰۴-۶۶۰-۱۰۲۰

 TRAC  – مرکز مشاوره و منابع مستأجر
۶۰۴-۲۵۵-۰۵۴۶

یا ۱-۸۰۰-۶۶۵-۱۱۸۵

۱۸۶۷-۶۸۷-۶۰۴کلینیک حرفه ای حقوق خانواده

یس به انجمن حرفه ای بریتیش کلمبیا ۷۴۰۰-۸۷۸-۶۰۴دس�ت

تماسمشاورهووکالت

]Lower Mainland[ ن اصیل  ونکوور و رسزم�ی
گ

انجمن خدمات پشتیبا�ن خانواده ی چندفرهنیک
۶۰۴-۴۳۶-۱۰۲۵

یا ۱-۸۸۸-۴۳۶-۱۰۲۵

Burnaby 
گ

 خانواد�
گ

۲۲۱۷-۶۵۹-۶۰۴زند�

 ونکوور بزرگ
گ

۲۹۳۸-۸۷۴-۶۰۴خدمات خانواد�

۲۰۰۰-۷۷۵-۶۰۴محکمه حقوق ب�ش بریتیش کلمبیا

جوامعمسکنمقرونبهرصفه۱۵



۱۶ چه ی راهنمای مستأجر )اوت ۲۰۲۲( دف�ت




