
ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਉਸਿੰਗ ਿੋਿਾਇਟੀਜ਼ 

ਸਿਵਾਿੀ ਲਈ ਹੈਂਡਬੁੱਕ



ਕਿਸੇ ਸੰਿਟ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੋਈ ਪੁਕਿਸ/ਮੈਡੀਿਿ/ਅੱਗ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਤੁਰੰਤ 911 'ਤੇ ਿਾਿ ਿਰੋ।

AHS ਿੰਮਿਾਜੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਾਈਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 911 'ਤੇ ਿਾਿ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 604-521-0818 'ਤੇ AHS ਦੀ ਿੰਮਿਾਜੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਈ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਾਈਨ ਨੰੂ ਿਾਿ ਿਰ।ੋ 
ਇਹ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਲਾਈਿ ਇੱਕ ਆਂਿਸਰੰਗ ਿੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਿੰੂ ਇੱਕ ਟੈਕਿਟ ਭੇਜੇਗੀ, ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ 
ਇਹ ਦੱਿਦੇ ਹੋਏ ਸਕ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਹੈ। ਸਫਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਿੁਰੱਸਿਅਤ 
ਹੋ। ਜੇਕਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਿੰਪਰਕ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੰਪਰਕ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਸਵਅਕਤੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਿੇਜਰ ਹੈ। 

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਲਾਈਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸਜਹੀ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਵੱਚ ਕਰੋ ਸਜਿ ਿੰੂ ਸਿਯਸਮਤ 
ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਸਟਆਂ (ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਦਿ ਿਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ) ਦੌਰਾਿ ਿੰਭਾਸਲਆ ਿਹੀਂ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੰਮਿਾਜੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਈ ਿਾਈਨ ਨੰੂ ਿਦੋਂ ਿਾਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

• ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣਾ;
• ਟਾਇਲਟ ਸਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਸਿਕਲਣਾ, ਟਾਇਲਟ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਰਹਾ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਟਾਇਲਟ ਿਹੀਂ ਹੈ);
• ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਸਿਟ ਸਵੱਚ ਸਬਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ:

 >  BC Hydro ਿੰੂ 1 (800) 224-9376 ਿੰੂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਸਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਿੰੂ 
ਵੀ ਪ੍ਭਾਸਵਤ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ

• ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਛੱਤ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਿੜਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਚੰਸਗਆੜੀਆਂ;
• ਮੁੱਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ:

 >   ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਤਾਲਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਲਾਗਤਾਂ 
ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿਵੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

• ਯੂਸਿਟ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਹੀਟ ਿਹੀਂ ਹੈ:
 >   ਕਾਲ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਬ੍ੇਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ BC Hydro ਿੰੂ 1 (800) 224-9376 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

• ਤੁਿੀਂ ਅੰਡਰਗ੍ਾਉਂਡ ਪਾਰਸਕੰਗ ਸਵੱਚੋਂ ਸਿਕਲ ਿਹੀਂ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਸਕਿੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜੋ ਇਿ ਿੂਚੀ ਸਵੱਚ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਸਜਿ ਲਈ  ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਮੇਂ (ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਦਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਦਿ ਿਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 
ਵਜੇ) ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ ਵੇਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਿੇ ਕਨਿਿਣ ਿਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਿਾਨਾ ਫਾਇਰ ਅਿਾਰਮ 
ਟੈਸਟ
ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਿੇ ਕਨਿਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। 

ਇਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਿਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਸਜ਼ਲ 'ਤੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੇ ਿਾਲ ਜਾਂ ਿਾਂਝੇ 
ਿੇਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਪੋਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਉਸਿੰਗ ਿੋਿਾਇਟੀਜ਼ (AHS) ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ 
ਹਰੇਕ ਅਲਾਰਮ ਸਿਿਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਾਲਾਿਾ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਟੈਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਮਤੀ ਅਤੇ ਿਮੇਂ 
ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਿੂਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮਕਿਦ ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਿਾਲ 
ਸਿਯਸਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਸਮਆਂ (ਿਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ) ਦੌਰਾਿ ਿਸਜੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਘਰ ਕਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੰੂ

AHS ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵੇਂ ਘਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਿਵਾਦ। ਇਹ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ 
ਰਸਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਇਹ ਹਰੇਕ AHS ਇਮਾਰਤ ਿਾਲ ਿੰਬੰਸਿਤ ਿਾਿ 
ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਿਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਿੰੂ AHS, ਅਿੀਂ ਸਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਿਾਡੀਆਂ 
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਵੱਚ ਰਸਹਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਿਮਝ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰੇਗੀ। 

ਮੂਿਿਾਸੀ ਮਾਨਤਾ 
AHS ਮੂਲਵਾਿੀ ਿੁਲ੍ਹਾ-ਿਫ਼ਾਈ ਦੇ ਯਤਿਾਂ ਿੰੂ ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਵਚਿਬੱਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਚੇ 
ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਾਡੀ ਏਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਕੂਲ ਅੱਸਤਆਚਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਅਸਿੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਭਾਸਵਤ ਹੋਏ ਹਿ। ਅਿੀਂ ਇਹ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਿਾਡਾ ਸਿਊ ਵੈਿਟਸਮੰਿਟਰ ਸਵਿੇ  
ਮੁੱਿ ਦਫ਼ਤਰ ਕਯਕਾਇਟ (Qayqayt) ਫਰਿਟ ਿੇਸ਼ਿ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਿਪੁਰਦ ਿਾ ਕੀਤੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਕੋਿਟ 
ਿੈਸਲਸ਼ (Coast Salish) ਪੀਪਲਜ਼ ਿੇਤਰ 'ਤੇ ਿਸਥਤ ਹੈ। ਿਾਡਾ ਕੰਮ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਿ ਤੋਂ ਸਬਿਾਂ ਿੰਭਵ ਿਾ ਹੁੰ ਦਾ  ਸਜਿ 'ਤੇ 
ਅਿੀਂ ਮਸਹਮਾਿ ਹਾਂ।

AHS ਬਾਰੇ

AHS ਦੀ ਿਥਾਪਿਾ 1982 ਸਵੱਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਸਮਆਿੀ 
ਆਮਦਿ ਵਾਲੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਆਸਰਆਂ 
ਜਾਂ ਜੋਸੜਆਂ ਲਈ ਸਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਿ ਬਣਾਉਣ, ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਮਾਲਕੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਿਿ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ। 
AHS ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਿੀਿ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਵਪਾਰਕ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕਸਮਊਸਿਟੀ 
ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਬੋਰਡ ਿੀਤੀ ਸਿਰਿਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਿੰੂ ਮਿਜ਼ਰੂੀ ਸਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਿੀ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ AHS ਦੇ ਮਕਿਦਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਮੁੱਿ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਊ ਵੈਿਟਸਮੰਿਟਰ ਸਵੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਿਸਥਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਬੰਿਿ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਰਦੇਸ਼ਿ 
ਹੇਿ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿੋਿਾਇਟੀ ਕੋਲ 62 ਪ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ ਜੋ 
ਿਾਰੇ ਸਬ੍ਸਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਅਰ ਮੇਿਲੈਂਡ ਸਵੱਚ ਿਸਥਤ 
ਹਿ। ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਿੰੂ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੂਬਾਈ 
ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਸਹਤ ਫੰਡ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਂ ਿਾਰੇ ਸਿਵਾਿੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਿ ਦੇ ਆਿਾਰ 
'ਤੇ ਸਕਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਿਕਣ। ਿੋਿਾਇਟੀ ਿਹਾਇਤਾ 
ਿੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਿਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਚੋਣਵੇਂ 
ਪ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾਿੀ ਿਾਈਟ 'ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਿੀਆਂ ਤੋਂ 
ਿੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਿ।

ਦੂਰਕਦਰਿਸ਼ਟੀ 

ਲੋਅਰ ਮੇਿਲੈਂਡ ਸਵੱਚ ਸਕਫ਼ਾਇਤੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਸਵੱਚ ਮੋਹਰੀ।

ਕਮਸ਼ਨ

ਸਮਆਰੀ ਸਕਫ਼ਾਇਤੀ ਸਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਵਅਕਤੀ ਤਰੱਕੀ 
ਕਰ ਿਕਣ।
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ਸਾਡੀ ਟੀਮ

ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ:

• AHS ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੌਰਾਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਿ ਿੰਪਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਿਾਂਝੇ 
ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਿਾਂਭ-ਿੰਭਾਲ, ਸਕਰਾਇਆ ਇਕੱਿਾ ਕਰਿ, ਿੁਇਟ 
ਿੌਂਪਣ, ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਿਮੁੱਚੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਿ। 

• ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ 'ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਬੇਿਤੀ' ਫਾਰਮ ਇਕੱਿੇ ਕਰਿ 
ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਿ, ਜੋ ਸਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 
ਸਵੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਿ (ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਿ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਿਈ, ਪੰਨਾ 8 ਦੇਖੋ)। ਿਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲਬਾਕਿ 
ਹੋਵੇਗਾ ਸਜਿ ਤੱਕ ਤੁਿੀਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ  
ਿਕਦੇ ਹੋ।

• ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਿੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਿਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 
ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਇਿ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਿਮਾਂ, 
ਵੀਕਐਡਂ, ਜਾਂ ਕਿੰੂਿੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ। 
ਜਦੋਂ ਿਟਾਫ਼ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਜੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਿਸਤਕਾਰ ਕਰੋ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 
ਮੈਿੇਜਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਿ, ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਿਾ  ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਾਡੀਆਂ 
ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਵੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਦੀ ਭੂਸਮਕਾ ਿੰੂ ਭਰਿ 
ਲਈ ਵਾਿੂ ਿਹਾਇਕ ਿਟਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰਿਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ:

• ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਿੇਜਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਿਾਂਭ-ਿੰਭਾਲ, ਮੁਰੰਮਤ, ਮਾਰਕੀਸਟੰਗ, ਅਤੇ 
ਿੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਗਰਾਿੀ ਕਰਿ ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਾਪਰਟੀ ਅਕਸਸਟੈਂਟ:

• ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਅਸਿਿਟੈਂਟ, ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਿੇਜਰ, ਆਿਿਾਈਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 
ਮੈਿੇਜਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਵੱਚ ਰਸਹਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਾਿੀਆਂ 
ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਅਸਿਿਟੈਂਟ, 
ਹਰੇਕ ਸਿਵਾਿੀ ਦੇ AHS ਦੇ ਿਾਲ ਰਸਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਉਿ ਬਾਰੇ 
ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਾਂਭਣ ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਕਰਸੌਰਕਸਸ ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ:

• AHS ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਸਮਉਸਿਟੀ ਸਰਿੌਰਸਿਿ ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰ ਹੈ, ਜੋ 
ਵਿਿੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੰੂ ਸਬਹਤਰ ਢੰਗ ਿਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ 
ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਿਰੋਤਾਂ ਿਾਲ ਜੋੜਿ ਅਤੇ ਕੇਿ-ਦਰ-ਕੇਿ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ 
ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਿੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ  
ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿ ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਸਬਕਸਡੀ ਕਿਭਾਗ:

• ਿਬਸਿਡੀ ਸਵਭਾਗ ਸਕਰਾਏ ਦੀ ਗਣਿਾ, ਿਾਲਾਿਾ ਆਮਦਿ 
ਿਮੀਸਿਆ, ਅਤੇ ਿਵੇਂ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਿਮਝੌਸਤਆਂ 'ਤੇ ਿਬਸਿਡੀਆਂ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਦੀ ਪ੍ਸਕਸਰਆ ਦੀ ਸਿਗਰਾਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

AHS ਦੀਆਂ ਪਰਿਾਪਰਟੀਆਂ 

ਪਕਰਿਾਰਿ ਇਮਾਰਤਾਂ

• ਸਮਸ਼ਿ ਹਾਈਟਿ 
• ਦਾ ਮੀਡੋਿ 
• ਸਵਿਿੈਂਟ ਪਲੇਿ 
• ਰੋਜ਼ ਸਹੱਲ
• ਸਰਵਰ  ਵੁੱਡਿ
• ਪਾਈਿਟ੍ੀ ਕੋਰਟ 
• ਮੂਡੀਜ਼ ਲੈਂਸਡੰਗ 
• ਗਲੈਿ  ਮੀਡੋਜ਼ 
• ਡੇਕੇਅਰ ਹਾਈਟਿ 
• ਿਟ੍ਾਬੇਰੀ ਸਹੱਲ 
• ਿਟੋਿੀ ਕ੍ੀਕ 
• ਰੋਡੀਓ ਪਾਰਕ ਪਲੇਿ 
• ਕਵਾਂਟਲੇਿ ਪਾਰਕ 
• ਜੌਹਿਿਟਿ ਕੋਰਟ 
• ਜੇਸਿੰਗਿ ਪਲੇਿ 
• ਇਿਿ ਪਾਰਕ 
• ਹਾਈਲੈਂਡ ਸਵਲੇਜ ਪਾਰਕ 1 
• ਹਾਈਲੈਂਡ ਸਵਲੇਜ ਪਾਰਕ 2
• ਵੈਿਟੂਰੀ ਪਾਰਕ 
• ਰੀਜੈਂਟ ਪਲੇਿ 
• ਸਗਲਬਰਟ ਗਾਰਡਿਿ
• ਸਗਲਬਰਟ ਹਾਊਿ 

• ਡੋਗਵੁੱਡ ਮੈਿਰ 
• ਿਿਿੈੱਟ ਕੋਰਟ 
• ਸਰਜ਼ਲਾਅਿ ਗਾਰਡਿਜ਼ 
• ਸਹੱਲਿਾਈਡ ਪਲੇਿ 
• ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਾਈਟਿ 
• ਕੋਿਕੋਰਡੀਆ ਕੋਰਟ 
• ਬਰਿਬੀ ਕੋਰਟ 
• ਥ੍ੀ ਸਲੰਕਿ ਪਲਾਜ਼ਾ 
• ਮੈਸਰਿ ਸਵਿਟਾ 
• ਲੋਂਗਵਾਟਰ ਪਾਰਕ
• ਸਿਟੀ ਸਵਿਟਾ 
• ਵੈਿੇਿ ਪਾਰਕ 
• ਸਦ ਿਟ੍ੀਟਿ ਹੋਮਜ਼ 
• ਿਟੇਸ਼ਿ ਪਾਰਕ 1
• ਿਟੇਸ਼ਿ ਪਾਰਕ 2
• ਿਿੈਮੋ ਪਲੇਿ 
• ਿਿੈਮੋ ਲੇਿ 
• ਸਪ੍ੰ ਿੇਿ ਪਲੇਿ 
• ਯੇਲਟਾਊਿ ਮੇਊਜ਼
• ਵਿ ਟਵੰਟੀ ਵੈਿਟ 
• C ਿਾਈਡ 1
• ਸਬ੍ਜਸਵਊ ਹਾਈਟਿ
• ਰੌਕ ਿਸਪ੍ੰ ਗਜ਼

ਿੋਨਿੋਰਡੀਆ ਿੋਰਟ 
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ਿੁਆਰੇ ਅਤੇ ਜੋੜੇ

• ਰੌਕ ਿਸਪ੍ੰ ਗਜ਼ 
• ਿੀਡਰ ਮੈਿਰ
• ਿੇਮੌਰ ਪਲੇਿ 
• ਯੂਰਪ ਹੋਟਲ 
• ਕੋਲੰਬੀਆ ਹਾਊਿ 
• ਫੋਰਡ ਸਬਲਸਡੰਗ  
• C ਿਾਈਡ 2

ਸੇਮੌਰ ਪਿੇਸ

ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਿਈ ਇਮਾਰਤਾਂ

• ਯੂਕ੍ੇਸਿਅਿ ਸਵਲੇਜ 
• ਿਟ੍ਾਬੇਰੀ ਸਹੱਲ ਮੈਿਰ 
• ਿਕਾਟ ਰੋਡ ਲੌਜ਼ 
• ਮੈਪਲ ਸਰਜ ਟਾਵਰਜ਼ 
• ਮਰੀਿਾ ਪਾਰਕ 
• ਐਵਰਗ੍ੀਿ ਪਲਾਜ਼ਾ 
• ਟਸਵਿ ਟਾਵਰਜ਼ 
• ਸਰਜ਼ਲਾਅਿ ਗਾਰਡਿਜ਼
• ਕੋਿਕੋਰਡੀਆ ਕੋਰਟ 
• ਚੈਫੀ ਲੇਿ 
• ਵ੍ਹਾਈਸਟੰਗ ਕੋਰਟ 
• ਵੈਿਟ ਐਡਂ ਮੈਿੋਰ 
• ਗ੍ੈਿਸਵਲ  ਹਾਊਿ 
• ਅਲੈਗਜ਼ੇਂਡਰ  ਹਾਊਿ

ਸਟਰਿਾਬੇਰੀ ਕਹੱਿ
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ਯੂਰਪ ਹੋਟਿ

ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ 
ਇੱਿ ਚੰਗਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣਨਾ

ਿਾਰੇ ਵਿਿੀਕਾਂ ਿੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹੱਕ 
ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਿਮਾਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਿਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਿਮਝੌਤੇ ਸਵੱਚ ਿਪਸ਼ਟ 
ਰੂਪ ਸਵੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਸਕਿੇ ਵੀ ਵਾਿੂ ਸ਼ਾਂਤ ਿਮੇਂ 
ਦੇ ਉਪ-ਸਿਯਮਾਂ ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਥਾਿਕ 
ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਉਪ-ਸਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਤੁਿੀਂ ਇਹ 
ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਸਹਮਾਿ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਸਵਘਿ 
ਿਾ ਪਾਉਣ, ਿਾਿ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਿ। ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਸਿਯਮਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਾ ਕਰਿ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ  
ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਸਵੱਚ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ ਸਕ ਬੱਚੇ ਪਾਰਸਕੰਗ, ਹਾਲਵੇਅ, ਜਾਂ ਲਾਂਡਰੀ ਰੂਮ ਸਵੱਚ 
ਿਹੀਂ ਿੇਡ ਰਹੇ ਹਿ। 

ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਿਾਲ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਝਗੜੇ 
ਲਈ, ਪਸਹਲਾਂ ਿਮੱਸਿਆ ਿੰੂ ਿੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਿਾਲ ਸਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ਟਤਾ ਿਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਿੰੂ 
ਸਲਿਤੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਦਓ। ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਮੁੱਦੇ ਿੰੂ ਹੱਲ ਕਰਿ 
ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਸਵੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਿਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿ ਅਤੇ ਿਾਰੀਆਂ 
ਸਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਸਹਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।

ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੱਿਾ ਇਹ ਿਵੀਕਾਰ 
ਕਰਿਾ ਹੈ ਸਕ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਿਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਿਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਗਤੀਸਵਿੀਆਂ ਦੂਸਜਆਂ ਿੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਿ ਿਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 
ਹਿ। ਆਪਣੇ ਮਸਹਮਾਿਾਂ ਿੰੂ ਅਸਜਹਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਵਵਹਾਰ 
ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਾ ਸਦਓ ਸਜਿ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਿੰੂ ਿੁਕਿਾਿ ਪਹੁੰ ਚੇ। ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਸਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਿੁਇਟ ਿਾਫ਼-ਿੁਥਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਿਲ੍ਹਾਰੇ 
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਸਵੱਚ ਿਟਾਫ਼, ਸਿਵਾਿੀਆਂ ਜਾਂ 
ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਿਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ। 

5 ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਉਸਿੰਗ ਿੋਿਾਇਟੀਜ਼



ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ, ਸੁਰੱਕਖਆ ਅਤੇ ਸਿਾਮਤੀ

ਚਾਬੀਆਂ/ਤਾਿੇ/ਸੁਰੱਕਖਆ

ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਵੱਚ ਰਸਹਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਿੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਿੰੂ ਸਮਲੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਵੀਂ 
ਯੂਸਿਟ, ਮੂਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਗੈਰੇਜ, ਅਤੇ ਮੇਲਬਾਕਿ 
(ਜੇ ਸਬਲਸਡੰਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਚਾਬੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਣ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ 
ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਬ ਜਾਂ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਸਰਮੋਟ ਿੰੂ ਗੁਆ 
ਸਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਿੰੂ ਦੱਿੋ 
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਿੁਰੱਸਿਆ 
ਅਤੇ ਿਲਾਮਤੀ ਲਈ ਇਿਿੰੂ ਸਿਿਟਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ 
ਿਕੇ। 

ਸਕਿੇ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵੱਚ AHS ਕੋਲ ਿਾਰੀਆਂ 
ਯੂਸਿਟਾਂ ਲਈ ਮਾਿਟਰ ਕੁੰ ਜੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ। AHS 
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਸਬਿਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲੇ ਿਾ ਬਦਲੋ ਜਾਂ 
ਿੁਰੱਸਿਆ ਉਪਕਰਿ ਿੰੂ ਿਾ ਜੋੜੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਲੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ 
ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਗੁਆ ਸਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਿਾਂ 
ਿੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ 
ਤਾਸਲਆਂ ਿੰੂ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸੁਰੱਕਖਆ ਹਰ ਕਿਸ ੇ
ਦੀ ਕਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ। 
ਸੁਝਾਅ:
•  ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਸਜਿ੍ਹ ਾਂ ਸਵੱਚ ਫੋਬ ਅਤੇ 

ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਸਰਮੋਟ ਹਿ: ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣੇ 
ਵਾਹਿ ਸਵੱਚ ਿਾ ਛੱਡੋ। 

•  ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਿਆਿ ਰੱਿੋ, ਜਦੋਂ 
ਤੁਿੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਅਜਿਬੀਆਂ ਿੰੂ ਇਮਾਰਤ ਸਵੱਚ ਦਾਿਲ ਿਾ 
ਹੋਣ ਸਦਓ। 

•  ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ 
ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਫਾਟਕਾਂ ਜਾਂ ਦਰਵਾਸਜ਼ਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਬੀਮਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿੰੂ ਸਕਿੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਆਚਣ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ 
ਿੁਕਿਾਿ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੀਮਾ ਰੱਿਣ ਲਈ ਤੁਿੀਂ 
ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਜੋ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੀਮਾ ਏਜੰਿੀਆਂ ਤੋਂ ਿਰੀਸਦਆ 
ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। AHS ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਯੂਸਿਟਾਂ ਿੰੂ ਬਹਾਲ 
ਕਰਿ ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿੁਕਿਾਿੇ ਗਏ 
ਿਮਾਿ ਲਈ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਿਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਸਜਹੀ ਘਟਿਾ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵੱਚ ਸਜਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਮਾਰਤ 
ਤੋਂ ਅਿਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਾਡਾ ਐਮਰਜੈਂਿੀ 
ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਤੰਿ ਸਦਿਾਂ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਸਜਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਿੀਂ ਰਸਹਣ ਲਈ ਅਿਥਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲਈ 
ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। 

ਤੰਬਾਿੂਨੋਸ਼ੀ/ਿੇਕਪੰਗ

ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਸਵੱਚ ਦੱਸਿਆ 
ਸਗਆ ਹੈ, ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ 
ਤੰਬਾਕੂਿੋਸ਼ੀ ਕਰਿ ਜਾਂ ਵੇਸਪੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀਂ ਹੈ:
• ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਸਿਟ;
•  ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਿੇਤਰ ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਵੇਹੜੇ, ਬਾਲਕੋਿੀਆਂ, 

ਹਾਲਵੇਅ, ਪਾਰਸਕੰਗ ਗੈਰੇਜ, ਇਲੈਕਟ੍ੀਕਲ ਜਾਂ ਮਕੈਿੀਕਲ 
ਕਮਰੇ, ਪੌੜੀਆਂ, ਿਟੋਰੇਜ ਲਾਕਰ ਿੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ;

•  ਸਕਿੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਸਿੜਕੀ, ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਛੇ 
ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ; ਅਤੇ

•  ਿੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਿ ਿੇਤਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਚੀ ਮੀਟਰ ਦੇ 
ਅੰਦਰ।

ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕਨਟ;
ਸਜਾਿਟ/ਪਕਰਿਰਤਨ

ਆਪਣੀ ਯੂਸਿਟ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿੋਿ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਿੇਜਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੰਮ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਿੋਿ ਲਈ ਿਾਰੀਆਂ ਬੇਿਤੀਆਂ ਸਲਿੀਆਂ 
ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਿੇਜਰ ਿੰੂ ਸਦੱਤੀਆਂ 
ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਸਿਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਹੱਿੇ ਸਵੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਸਕਿੇ ਵੀ ਸਿਵਾਿੀ ਦੁਆਰਾ 
ਯੂਸਿਟ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਪੇਂਸਟੰਗ, ਪਲੰਸਬੰਗ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ੀਕਲ ਿੋਿ 
ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਯਕੀਿੀ ਿਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕ ਸਕਿ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਿੰੂ ਪੁੱਛੋ। AHS ਕੋਲ ਸਕਿੇ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ 
ਿੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਸਿਕਾਰ ਹੈ ਸਜਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਮਿਜ਼ਰੂ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ ਿੀ, ਅਤੇ ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਿੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ 
ਵੀ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
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ਪਾਿਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ

AHS ਪਾਲਤੂ ਜਾਿਵਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀਂ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਪਾਲਤੂ 
ਜਾਿਵਰਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਯੂਸਿਟ ਸਵੱਚ ਸਲਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ 
ਆਪਣੇ ਕਾਿੰੂਿੀ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਿਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਯੂਸਿਟਾਂ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਿਵਰ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਿਵਰ, ਿੱਪ, 
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਿਵਰ, ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਲੀ ਫਰ ਵਾਲਾ ਜਾਿਵਰ ਿਹੀਂ ਰੱਿਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਰੱਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ 
ਪਸਹਲਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਿਤੀ ਰੂਪ ਸਵੱਚ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀਂ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਿਵਰ ਜਾਂ ਜਾਿਵਰ 
ਰੱਿਣ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਿ ਿੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਸਿਟ ਿੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿੁਕਿਾਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 
ਿਸਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇੰਟਰਨੈੱਟ/ਿੇਬਿ/ਟੈਿੀਫੋਨ/ਉਪਯੋਗਤਾਿਾਂ 

ਇੰਟਰਿੈੱਟ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਿ ਿੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ। ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿੁਦ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਿੈਟ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ 
ਟੈਲੀਫੋਿ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਿ ਕਰਿ ਲਈ ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ 
ਇਿਿਟਾਲੇਸ਼ਿ, ਿਾਂਭ-ਿੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਬੰਸਿਤ ਿਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। 
ਇਿਿਟਾਲੇਸ਼ਿ ਲਈ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਯੂਸਟਸਲਟੀ ਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਿਾਲ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਬੰਿ ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਿ। ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਵੱਚ ਸਬਜਲੀ ਜਾਂ ਗੈਿ ਸਕਰਾਏ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ 
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬਜਲੀ ਜਾਂ ਗੈਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰਾਏ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਹੂਲਤਾਂ ਿੰੂ ਇਿਿਟਾਲ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ 
ਕਰਿ ਲਈ ਸਿੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿੰੂ ਐਕਟੀਵੇਟ 
ਕਰਿ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਬੀਸੀ ਹਾਈਡਰਿੋ (BC Hydro) 1-800-224-9376  
ਫੋਰਕਟਸ-ਬੀਸੀ (FortisBC) 1-888-224-2710

ਮਕਹਮਾਨ

ਮਸਹਮਾਿਾਂ ਿੰੂ ਪ੍ਤੀ ਿਾਲ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ 14 ਕਲੰਡਰ ਰਾਤਾਂ ਰਸਹਣ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸਹਮਾਿ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਿਾਲ ਸਵੱਚ 
14 ਤੋਂ ਵੱਿ ਕਲੰਡਰ ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਸਿਟ ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਿਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਿੀਂ ਹਰ ਿਮੇਂ 
ਆਪਣੇ ਮਸਹਮਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਵਵਹਾਰ ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। 

ਬਾਥਰੂਮ

ਿਫਾਈ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੱਬਾਂ, ਸਿੰਕਾਂ , ਅਤੇ 
ਟਾਇਲਟਾਂ ਉੱਪਰ ਹਲਕਾ ਿਾ-ਘਿਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲੀਿਰ ਵਰਤੋ। ਯਕੀਿੀ 
ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਿਾਰੀਆਂ ਟਾਇਲਾਂ ਿੰੂ ਸਿਯਸਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਿਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਕੰਡੋਮ, ਡੈਂਟਲ ਫਲੌਿ/
ਸਪਕਿ, ਜਾਂ ਵਾਈਪਿ  (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਲੱਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਣ) ਿੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਸਵੱਚ ਫਲੱਸ਼ ਿਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 
ਟਾਈਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਿ, ਟਾਇਲਟ ਸਵੱਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ 
ਟਪਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਿਈ 
ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ (ਪੰਨਾ 8 ਦੇਖੋ)। 

ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ
ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਵੱਚ ਿਾਂਝੇ ਿੇਤਰ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਿ ਜੋ ਮੀਸਟੰਗਾਂ ਅਤੇ 
ਪ੍ੋਗਰਾਸਮੰਗ ਿਮੇਤ ਮਿੋਰੰਜਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਿ। ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਕਮਸਰਆਂ 
ਸਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ 
ਸਵੱਚ ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿੂਸਚਤ ਕਰ ਿਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਕ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 
ਮਸਹਮਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਾਂਝੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਵੇਅ, ਲਾਂਡਰੀ ਰੂਮ, ਜਾਂ ਿੁਸਵਿਾ ਕਮਸਰਆਂ ਸਵੱਚ ਆਪਣਾ 
ਿਮਾਿ ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਿਾ ਛੱਡੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਮਸਹਮਾਿਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਿੁਕਿਾਿ, ਸ਼ੋਰ, ਜਾਂ ਕਮਰੇ 
ਿੰੂ ਿਾਫ਼ ਕਰਿ ਸਵੱਚ ਅਿਫਲਤਾ ਿਮੇਤ ਿਾਂਝੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ 
ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਿਾਂਝੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਮਰੱਥਾ ਿੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਾਂਝੇ ਿੇਤਰਾਂ 
ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਂਗ ਸਵਹਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ 
ਸਿਆਲ ਰੱਿੋ ਸਕਉਂਸਕ ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਿੰੂ ਹਰ ਸਕਿੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 
ਪਾਰਕਿੰਗ
ਸਿਵਾਿੀਆਂ ਿੰੂ ਪਾਰਸਕੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਲਈ AHS ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੈ। 
ਪਾਰਸਕੰਗ ਕੁਝ ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੋਿੀਤ ਪਾਰਸਕੰਗ 
ਿੇਤਰ ਸਿਰਫ ਰਸਜਿਟਰਡ ਵਾਹਿਾਂ ਲਈ ਹਿ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਿੀ 
ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵੱਚ ਹੈ, ਰਸਜਿਟਰਡ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਸਹਮਾਿਾਂ ਿੰੂ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੋਿੀਤ 
ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਪਾਰਸਕੰਗ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਿ 
ਦੀ ਮਰੁੰ ਮਤ  ਪ੍ਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਪਾਰਸਕੰਗ 
ਿਥਾਿ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਿ ਦਾ ਰਸਜਿਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਿ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਤਰਲ ਿੰੂ ਤੁਰੰਤ ਿਾਫ਼ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਾਿੂ ਪਾਰਸਕੰਗ ਪ੍ਬੰਿਾਂ ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 
ਮੈਿੇਜਰ ਿਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਉਪਿਰਣ
ਸੁਝਾਅ:

•  ਹਾਿੀਕਾਰਕ ਿਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਉਪਕਰਿਾਂ ਿੰੂ ਿੁਕਿਾਿ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਕਦੇ ਹਿ। 

•  ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਸਿਟ ਸਵੱਚ ਫਸਰੱਜ ਿੰੂ 
ਸਿਯਸਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਫ਼ ਅਤੇ ਡੀਫ੍ੌਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਰਫ 
ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਚਾਕੂਆਂ ਜਾਂ ਬਰਫ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਿੁਰਚਣੇ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਿਾ ਕਰੋ ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਫ੍ੀਜ਼ਰ ਿੰੂ ਿੁਕਿਾਿ ਪਹੁੰ ਚਾ 
ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਤੁਿੀਂ 
ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। 

•  ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਿੰੂ ਉਬਾਲਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਰਾਇਿ ਕੂਕਰ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਿਟੋਵ ਹੁੱਡ ਫੈਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

•  ਿਮੀ ਿੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਰਤਿ ਦੇ 
ਢੱਕਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

•  ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮੱਸਿਆ ਦੀ 
ਸਜੰਿੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਿਕੇ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।

7 ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਉਸਿੰਗ ਿੋਿਾਇਟੀਜ਼



ਸਟੋਰੇਜ

ਿਾਈਟ 'ਤੇ ਰੱਿੀ ਗਈ ਿਾਰੀ ਸਿੱਜੀ ਿੰਪਤੀ ਿੰੂ ਸਕਿੇ ਵੀ ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਕਾਰਿਾਂ 
ਕਰਕੇ ਗੁਆਚਣ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਿੁਕਿਾਿ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਿ ਲਈ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ 
ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਅਤੇ ਮਿੋਿੀਤ ਿਟੋਰੇਜ 
ਿੇਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਿਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।  ਐਸਟਕ (ਅਟਾਰੀਆਂ), ਕ੍ਾਲ ਿਪੇਸਿਿ, 
ਪਾਰਸਕੰਗ ਿਟਾਲਾਂ, ਬਾਲਕੋਿੀਆਂ, ਜਾਂ ਵੇਹਸੜਆਂ ਿੰੂ ਿਟੋਰੇਜ ਲਈ ਿਹੀਂ 
ਵਰਸਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਾਿੀਆਂ ਿੰੂ ਪਾਰਸਕੰਗ ਿੇਤਰਾਂ, ਿਟੋਰੇਜ ਿੇਤਰਾਂ 
ਅਤੇ ਯਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸਮਉਂਿਪਲ ਉਪ-ਸਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਸਿਯਮਾਂ 
ਿੰੂ ਪੜ੍ਹਿ, ਿਮਝਣ ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਹਰ 
ਿਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਜੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਅਤੇ 
ਵਿਤੂਆਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਸਬਜਲੀ ਦੇ ਪੈਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਹੈਚਾਂ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿੰੂ ਰੋਕ ਿਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿ। ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਿਾਕ ਿਮੱਗਰੀ ਿੰੂ 
ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ ਇਮਾਰਤ ਸਵੱਚ ਜਾਂ ਇਿਦੇ ਿੇੜੇ ਿਹੀਂ ਰੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਿੂੜਾ ਰੂਮ

ਕੂੜਾ, ਰਸਹੰਦ-ਿੂਹੰਦ ਦੇ ਬਕਿੇ, ਕਾਗਜ਼, ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੀਿਾਈਕਲ ਕਰਿ ਯੋਗ 
ਿਮੱਗਰੀਆਂ ਿੰੂ ਹਾਲਵੇਅ, ਪਾਰਸਕੰਗ ਿੇਤਰਾਂ, ਡ੍ਾਈਵਵੇਅ ਜਾਂ ਵੇਹਸੜਆਂ, 
ਬਾਲਕੋਿੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਿਾਂਝੇ ਿੇਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਰੱਸਿਆ ਜਾਂ ਛੱਸਡਆ ਿਹੀਂ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਿੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿਰਿਾਰਤ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ। ਿਾਰੇ ਕੂੜੇ ਿੰੂ ਤਰਲ ਸਿਤਾਰ ਕੇ, ਬੈਗ ਸਵੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਲਪੇਟ 
ਕੇ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਬੰਸਿ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰੀਿਾਈਕਲ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਿਹੀ ਪਾਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਰੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਹੀਂ। ਫਰਿੀਚਰ (ਗੱਦੇ, ਿੋਫੇ, ਟਾਇਰ, ਆਸਦ) ਜਾਂ 
ਇਲੈਕਟ੍ੋਸਿਕ ਿਮਾਿ ਿੰੂ ਡੰਪਿਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਸਕਤੇ ਵੀ ਿਹੀਂ 
ਛੱਸਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਿੀਂ ਉਿ ਸਕਿੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਈਟਮ ਿੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ 
ਪ੍ਬੰਿ ਕਰਿ ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਸਜਿ ਿੰੂ ਬਾਹਰ ਿੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਿੀਂ ਪ੍ਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਫਰਿੀਚਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਿਾਲ 
ਡੰਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਡੰਸਪੰਗ ਜੁਰਮਾਿੇ 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।

ਿਾਂਡਰੀ ਰੂਮ

ਲਾਂਡਰੀ ਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗ ਸਿਵਾਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 
ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਲਾਂਡਰੀ ਰੂਮ ਦੇ ਸਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਵਸਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿਮਾਂ ਰੱਿੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਂਡਰੀ ਰੂਮ ਬੰਦ ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਂਡਰੀ ਲੋਡ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਕੋ। ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਸਕ 
ਤੁਿੀਂ ਵਾਸਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ 
ਬਾਹਰਲੇ ਸਹੱਿੇ ਿੰੂ ਿਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਿੁੱਕਣ ਸਵੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਿਮੇਂ ਿੰੂ ਘਟਾਉਣ 
ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਾਇਰ ਸਵੱਚ ਗਾਚ (ਸਲੰਟ) 
ਿਕਰੀਿ ਿੰੂ ਹਟਾ ਸਦਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰ ਜਾਂ ਡ੍ਾਇਰ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਰਹਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਿੰੂ 
ਸਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਿ ਚਾਲੂ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ 
ਸਵੱਚ ਅਿਫਲ ਰਸਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਿੰੂ ਕਾਲ ਕਰਿ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਸ਼ੀਿ 'ਤੇ ਸਦੱਤੇ ਫੋਿ ਿੰਬਰ 'ਤੇ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮਸ਼ੀਿ 'ਤੇ ਸਦੱਤੇ 
ਫੋਿ ਿੰਬਰ ਿਾਲ ਤੁਿੀਂ ਲੋਡ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਿ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ 
ਹੋਣ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਸਰਫੰਡ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਕੋਗੇ।  

ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਿ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤਾਂ
ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਫਾਰਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਦੇ 
ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਿਾਹਮਣੇ, ਲਾਬੀ ਸਵੱਚ, ਜਾਂ ਿਾਂਝੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸਮਲ 
ਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਸਿਸ਼ਸਚਤ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕ ਇਿ ਿੰੂ ਸਕੱਥੇ ਲੱਭਣਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਿੰੂ ਪੁੱਛੋ। ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਿਮੇਂ, 
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਾਫ਼-ਿਾਫ਼ ਸਲਿੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਭਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ 
ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਿਿੰੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਿੰੂ ਿੌਂਪ 
ਸਦਓ ਜਾਂ ਇਿਿੰੂ ਸਿਰਿਾਰਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੇਲ ਿਲਾਟ 
ਸਵੱਚ ਛੱਡ ਸਦਓ।

ਜੇਿਰ ਸਮੱਕਸਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਾਿ ਿਰੋ: 604-521-0818 

AHS ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਸਿਟ, 
ਇਮਾਰਤ, ਅਤੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਿਾਂਭ-ਿੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਰਸਹਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। AHS ਵਾਿਤੇ ਕਾਿੰੂਿ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਸਿਹਤ, ਿੁਰੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਸਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਿਾਂਝੇ ਿੇਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਵਾਜਬ 
ਸਿਹਤ, ਿਫਾਈ, ਅਤੇ ਸਿੱਜੀ-ਿਫਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਿੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ 
ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। AHS ਿੁਕਿਾਿਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ 
ਪ੍ਬੰਿ ਕਰਿ ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਸਕ, ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿੁਕਿਾਿ 
ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਿ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਹਰਜਾਿੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ 
ਕਰਿ ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਿਿਾਰਿ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਹੀਂ 
ਹਿ।

ਿੀੜੇ 

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਦੇਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ 
ਿੰੂ ਦੱਿੋ।

ਕਿਰਾਇਆ
ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਸਕਰਾਇਆ ਹਰ ਮਹੀਿੇ ਦੀ ਪਸਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਿੰੂ ਅੱਿੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਂ 
ਇਿ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। AHS ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਭੁਗਤਾਿ EFT 
(ਇਲੈਕਟ੍ਾਸਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਾਂਿਫਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਿੀਂ EFT ਲਈ ਿਾਈਿ-ਅੱਪ ਿਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਰਾਇਆ 
ਚੈੱਕ, ਪ੍ਮਾਸਣਤ ਚੈੱਕ, ਜਾਂ ਮਿੀ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਿਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਿੁਰੱਸਿਆ ਲਈ ਿਕਦ ਭੁਗਤਾਿ ਿਵੀਕਾਰ 
ਿਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ।

ਜੇਕਰ ਮਹੀਿੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਦਿ ਤੱਕ ਸਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ 
ਿੰੂ ਿਤਮ ਕਰਿ ਲਈ 10 ਸਦਿਾਂ ਦਾ ਿੋਸਟਿ ਸਮਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਕਰਾਏ 
ਦਾ ਸਤੰਿ ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਿਾਲ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਿਾਲ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਿਯਸਮਤ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਰਾਏ ਦਾ ਦੇਰੀ ਿਾਲ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਸਕ੍ਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਿੰੂ ਿਤਮ 
ਕਰਿ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਿਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਸਕਰਾਇਆ ਅਦਾ 
ਿਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਹੋਰ 
ਿਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਿੇਜਰ ਿਾਲ ਿੰਪਰਕ 
ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਿਤੀ ਰੂਪ ਸਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਸਥਤੀ ਬਾਰੇ 
ਦੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 
ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਿ ਯੋਜਿਾ ਸਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਦੀ 
ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। 

ਮਾਰਕੀਟ ਯੂਸਿਟਾਂ ਲਈ, ਵਿਿੀਕ ਸਕਰਾਇਆ ਿਬਸਿਡੀ ਿਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹਿ। ਜੇਕਰ ਫੰਸਡੰਗ ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 
ਦੇਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮੀਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਕ ਕੀ ਤੁਿੀਂ 
ਿਬਸਿਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿੱਿੋਂ  ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਵਿਿੀਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਮਦਿੀ ਅਿੁਿਾਰ ਸਕਰਾਏ (Rent Geared 
to Income ਜਾਂ RGI) ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਿਾਵਾਰ 
ਸਕਰਾਇਆ ਸਕਰਾਏ ਦੀ ਯੂਸਿਟ ਸਵੱਚ ਰਸਹ ਰਹੇ 19 ਿਾਲ ਅਤੇ ਵੱਿ 
ਉਮਰ ਦੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਿ ਦਾ 30% ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਮਦਿ ਿਹਾਇਤਾ ਸਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਾਏ ਦਾ ਸਹਿਾਬ 
ਇੱਕ ਘਰ ਸਵੱਚ ਸਿਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਰੇਟ 'ਤੇ 
ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

AHS ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਿੇਂ ਟ ਰੈਂਟ ਕੰਟ੍ੀਸਬਊਸ਼ਿ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਿ ਵੇਲੇ 
ਆਮਦਿ, ਆਮਦਿ ਦੇ ਿ੍ੋਤ, ਜਾਇਦਾਦ, ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਅਤੇ 
ਇਹ ਦੇਿਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਕੀ ਕੋਈ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਆਮਦਿ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 
ਹਿ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਿੇਜਰ ਜਾਂ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਅਸਿਿਟੈਂਟ ਿੰੂ 
ਸਲਿਤੀ ਰੂਪ ਸਵੱਚ ਦੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦੱਿਣਗੇ ਸਕ ਕੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰਾਇਆ ਯੋਗਦਾਿ ਆਮਦਿ ਿੰੂ ਐਡਜਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਕਰਾਏ ਸਵੱਚ ਐਡਜਿਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਿ ਲਈ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਕਰਾਇਆ 
ਿਬਸਿਡੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਕਰਾਏ ਸਵੱਚ ਐਡਜਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ ਦਾ ਕਾਰਿ, ਆਮਦਿੀ 
ਦਾ ਿਬੂਤ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਤੰਿ ਮਹੀਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਿਟੇਟਮੈਂਟਾਂ 
ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ। 

ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯੂਕਨਟ ਤੋਂ ਿੰਬੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਸਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 
ਮੈਿੇਜਰ ਤੋਂ ਸਲਿਤੀ ਿਸਹਮਤੀ ਲਏ ਸਬਿਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਿੇ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ 
ਵੱਿ ਿਮੇਂ ਲਈ ਸਕਰਾਏ ਦੀ ਯੂਸਿਟ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਿੰੂ ਿਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਕਰਾਇਆ ਅਦਾ 
ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੋਵੇ।

ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਖੁਿਾਸਾ

ਆਮਦਿ ਦੇ ਿਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਐਲਾਿ ਿਾ ਕਰਿਾ ਬੇਈਮਾਿੀ ਹੈ। ਅਸਜਹਾ 
ਕਰਿ ਸਵੱਚ ਅਿਫਲ ਰਸਹਣ ਿੰੂ ਿੋਿਾਿੜੀ ਮੰਸਿਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।  
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ AHS ਿੰੂ ਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਸਿਡੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਿੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕਿੇ ਵੀ 
ਸਿਵਾਿੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਆਸਡਟ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਅਦਾ ਿਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਿੰੂ ਮੁੜ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ ਸਜੱਥੇ ਆਮਦਿੀ ਦਾ 
ਿਹੀ ਿੁਲਾਿਾ ਿਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸਾਿਾਨਾ ਸਮੀਕਖਆ ਪਰਿਕਿਕਰਆ

ਸਜਿ੍ਹ ਾਂ ਸਿਵਾਿੀਆਂ ਦੇ ਸਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿਬਸਿਡੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਿ੍ਹ ਾਂ 
ਿੰੂ ਿਾਲਾਿਾ ਆਮਦਿ ਿਮੀਸਿਆ ਪ੍ਸਕਸਰਆ ਸਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਰ ਿਾਲ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਮਦਿੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ 
ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਸਕਰਾਇਆ ਿਬਸਿਡੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਿ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ 
ਆਰਸਥਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਓ, ਅਤੇ ਅਸਜਹੇ ਸਕਿੇ ਵੀ 
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਿੱਥੀ ਕਰੋ ਜੋ ਸਪਛਲੇ ਸਤੰਿ ਮਹੀਸਿਆਂ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਿ ਦਾ ਿਬੂਤ ਸਦੰਦੇ ਹੋਣ। 

ਆਮਦਿੀ ਦੇ ਿਬੂਤ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਾਰੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿਭ 
ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਮਾਸਣਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। ਇਿ ਸਵੱਚ ਤਿਿਾਹਾਂ, 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ, ਟੈਕਿ ਸਰਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਿਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਿਰਕਾਰੀ 
ਲਾਭ, ਅਤੇ ਮਕਾਿ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਿ। 19 ਿਾਲ 
ਤੋਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਮਦਿ ਦਾ ਿਬੂਤ ਵੀ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਿਾਲ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਅਿੀਂ ਿਹੀ 
ਪ੍ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਹੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਆਮਦਿ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬੇ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਿੀਿ, ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਸਿਟ ਲਈ 
ਸਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਜੋ ਸਕ ਐਲਾਿ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਦੱਤੀ 
ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਆਿਾਸਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਸਕ 
ਇਹ ਫਾਰਮ 19 ਿਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਭਸਰਆ ਅਤੇ ਦਿਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਅਸਜਹਾ 
ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਿਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਿਬਸਿਡੀ 
ਗੁਆ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਿੰੂ ਿਤਮ ਕਰਿ ਲਈ 
ਿੋਸਟਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਦਿਲੀ ਅਤੇ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ 
ਿਮਾਪਤੀ ਪ੍ਸਕਸਰਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਨਾ 10 
'ਤੇ ਨੱਥੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂਚ-ਸੂਚੀ ਦੇਿੋ। ਸਕਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂਚ-ਿੂਚੀ ਿੰੂ 
ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਿਵੇਂ 
ਸਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਿੰੂ ਿਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੇਰਸਵਆਂ, 
ਸਕਰਾਏ ਸਵੱਚ ਐਡਿਜਟਮੈਂਟਾਂ, ਿਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਿਾਲਾਿਾ 
ਆਮਦਿ ਿਮੀਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿੂਸਚਤ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

9 ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਉਸਿੰਗ ਿੋਿਾਇਟੀਜ਼



ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂਚ-ਸੂਚੀ

  1  ਸਬਕਸਡੀ ਫਾਰਮ

  ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਸਕ 19 ਿਾਲ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ 
ਵੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਿਵਾਿੀ ਿੇ ਸਬਕਸਡੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਿੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ 
ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਕਮਤੀਆਂ ਦਾਖਿ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹਰੇਿ ਬਾਿਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਿਾਰੇ ਲਾਗੂ 
ਆਮਦਿ ਿਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਿੀ ਦਾ ਐਲਾਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ। 

  2  ਬੈਂਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ 

  19 ਿਾਲ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਸਿਵਾਿੀਆਂ 
ਿੰੂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਿ ਖਾਕਤਆਂ ਿਈ 3 ਿਰਤਮਾਨ ਿਗਾਤਾਰ 
ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਨੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਿ। 

  3   ਹਰੇਿ ਬੈਂਿ ਤੋਂ ਖਾਤਾ ਸਾਰ ਕਪਰਿੰ ਟਆਊਟ ਜੋ ਉਿ 
ਬੈਂਕ ਸਵੱਚ ਰੱਿੇ ਿਾਰੇ ਿਾਸਤਆਂ ਿੰੂ ਸਦਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

   4  ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ 

  ਜੋ ਸਕਰਾਏਦਾਰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ, 
ਚਾਈਿਡ ਸਪੋਰਟ ਿੈਂਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਚ, ਸਿੈ-
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਚ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਕਦਆਰਥੀ 
ਹਨ, ਿਭ ਿੰੂ ਹੇਿਾਂ ਸਦੱਤੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ: 

   ਸਤੰਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਮਾਿ ਤਿਿਾਹ ਪਰਚੀਆਂ (ਪੇ-
ਿਟੱਬਜ਼) 

   ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਸਵਿੀਆਂ ਦਾ ਸਬਆਿ (ਿਟੇਟਮੈਂਟ 
ਔਫ਼ ਸਬਜ਼ਿਿ ਐਕਟੀਸਵਟੀਜ਼) ਅਤੇ ਿੋਸਟਿ ਔਫ਼ 
ਅਿੈਿਮੈਂਟ (ਆਮਦਿ  ਟੈਕਿ) 

   ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਦਾ 
ਇਿਕਮ ਟੈਕਿ ਸਰਟਰਿ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਿਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਸਕ ਉਿ ਿਾਲ ਲਈ ਟੈਕਿ ਦਾਇਰ ਿਹੀਂ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ। 

   ਿਰਕਾਰੀ ਪੈਿਸ਼ਿ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਮ ਿੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦਾ 
ਆਮਦਿ ਿੁਰੱਸਿਆ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰ 

   ਕੈਿੇਡਾ ਪੈਿਸ਼ਿ ਪਲਾਿ (CPP)/ ਓਲਡ ਏਜ 
ਸਿਕਉਸਰਟੀ ਟੋਲ-ਫ੍ੀ 1-800-277-9914

   ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ, ਚੈੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜਾਂ 
ਕੁੱਲ ਲਾਭਾਂ ਿੰੂ ਦਰਿਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਤਾਵੇਜ਼। 
ਸਜਹੜੇ ਵਿਿੀਕ ਆਮਦਿ ਿਹਾਇਤਾ (Income 
Assistance) 'ਤੇ ਹਿ, ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਆਿਲਾਈਿ ਜਾ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਦਿਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਿ ਵੈੱਬਿਾਈਟ 'ਤੇ 
ਜਾਓ: My Self Serve ਜਾਂ 1-866-866-0800 'ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ। 

    ਮੌਜੂਦਾ EI ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਾਭ ਦੱਿਦੇ 
ਹੋਏ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ 

   ਫੈਸਮਲੀ ਮੇਿਟੇਿੈਂ ਿ ਇਿਫੋਰਿਮੈਂਟ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ 
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਹਾਇਤਾ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਿ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ 
ਰਕਮ ਜਾਂ ਿਹਾਇਤਾ ਚੈੱਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਪੀ ਅਤੇ/
ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਿ ਿੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦੀਆਂ ਬੈਂਕ 
ਿਟੇਟਮੈਂਟਾਂ। 

    ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਲੋਿ ਿਟੇਟਮੈਂਟ ਿਮੇਤ, ਕੋਰਿ 
ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਕੋਰਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਿਮਾਪਤੀ 
ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਿ ਦਾ ਿਬੂਤ ਦੱਿਦੇ ਹੋਏ ਿਕੂਲ ਤੋਂ 
ਦਿਤਾਵੇਜ਼।

 5  ਸੰਪਤੀਆਂ

    ਰੀਅਲ ਅਿਟੇਟ, RRSP, ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪੈਿਸ਼ਿਾਂ, ਿਟਾਕ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਿਮੇਤ ਿਾਰੀਆਂ 
ਿੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਿੰੂ ਸਦਿਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਿਟੇਟਮੈਂਟਾਂ।  
ਸਿਆਿ ਸਦਓ: ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ 
ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਮੀਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਰਚਿਾ ਿਾਲ ਿੰਬੰਸਿਤ ਹਿ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੁਰਦਗੀ ਸਵੱਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕਿੇ 
ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ।  
 ਿਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਅਤੇ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਸਵੱਚ ਅਿਫਲ ਰਸਹਣ ਦੇ ਿਤੀਜੇ 
ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੰੂ ਅਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ 
ਅਿੀਂ ਇਹ ਸਿਰਿਾਰਤ ਿਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਸਕ ਤੁਿੀਂ 
ਿਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਿਹੀਂ। 

  6  ਿਾਧੂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ: ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ 
ਦਾ ਇਿਕਮ ਟੈਕਿ ਸਰਟਰਿ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਿਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਸਕ ਉਿ ਿਾਲ ਲਈ ਟੈਕਿ ਦਾਇਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਹਿ।
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ਹੱਿ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ 

ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਕਧਕਨਯਮ

ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਸਿਸਿਯਮ (Residential Tenancies 
Act) ਸਿਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਿ-ਮਾਲਕਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਸਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਵਆਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕਰਾਏ ਸਵੱਚ ਵਾਿੇ ਦੇ 
ਸਿਯਮ ਸਿਰਫ ਉਿ੍ਹ ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਸਕਰਾਇਆ ਅਦਾ 
ਕਰਦੇ ਹਿ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਇੱਕ ਸਿਵਾਿੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਿ 
ਟੈਨੇਂ ਸੀ ਬਰਿਾਂਚ ਨਾਿ 604-660-1020 ਜਾਂ 1-800-665-8779 'ਤੇ 
ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ

ਰਸਹਣ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਸਿਵਾਿੀ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ 
ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਦਿਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ 
ਹਿ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਪੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਵੀਂ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ 
ਲਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਿਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਿਵਾਲ 
ਹਿ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਪੱਸ਼ਟੀਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਿਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਮਨੱੁਖੀ ਅਕਧਿਾਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ

AHS ਸਵਿੇ, ਅਿੀਂ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਜੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ 
ਰੱਿਣ ਲਈ ਵਚਿਬੱਿ ਹਾਂ।

ਬੀਸੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ 
ਅਕਧਕਨਯਮ: ਇਹ ਅਸਿਸਿਯਮ ਇਿਦੀ ਸਿਗਰਾਿੀ ਅਤੇ 
ਸਿਯੰਤਰਣ ਅਿੀਿ ਿਾਰੀ ਸਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿੁਰੱਸਿਆ ਲਈ 
ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਸਿਰਫ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ 
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਮਨੱੁਖੀ ਹੱਿਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ: ਇਹ ਦੱਿਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ 
ਸਕਿੇ ਿਾਲ ਉਿਦੀ ਿਿਲ, ਰੰਗ, ਵੰਸ਼, ਮੂਲ, ਰਾਜਿੀਸਤਕ 
ਸਵਸ਼ਵਾਿ, ਸਲੰਗਕਤਾ, ਿਰਮ, ਸਵਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਪਸਰਵਾਰਕ 
ਿਸਥਤੀ, ਉਮਰ, ਸਜਿਿੀ ਰੁਝਾਿ, ਸਲੰਗੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ 
ਆਮਦਿ ਦੇ ਿਰੋਤ ਕਾਰਿ ਸਵਤਕਰਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦਾ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਿੀਂ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਸਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਿੱਿਾ  
604-775-2000 'ਤੇ ਬੀਸੀ ਕਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਟਰਿਕਬਊਨਿ 
ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ।

ਮਿਾਨ ਖਾਿੀ ਿਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਿਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਫੈਿਲਾ ਕਰ ਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਿਾ ਪਸਹਲਾਂ, ਮਹੀਿੇ ਦੇ 
ਆਿਰੀ ਸਦਿ ਤੱਕ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਿੰੂ ਇਹ ਕਸਹੰਦੇ 
ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਲਿਤੀ ਿੋਸਟਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਯੂਸਿਟ ਿੰੂ ਿਾਲੀ 
ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਿਕੇਗਾ।  

ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਿਾਲੀ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣਾ ਿੋਸਟਿ ਸਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 
ਮੈਿੇਜਰ ਇੱਕ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਬੰਿ ਕਰੇਗਾ। ਿਾਰੇ 
ਸਿਵਾਿੀਆਂ ਿੰੂ ਯੂਸਿਟ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਵੱਚ ਸਹੱਿਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੱਡਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ 
ਿੰੂ ਯੂਸਿਟ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਿਦੇ 
ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਇਹ ਸਿਰਿਾਰਤ 
ਕਰੇਗਾ:

•  ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਸਿਟ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿੁਰੱਸਿਆ 
ਸਡਪਾਸਜ਼ਟ ਦੀ ਸਕੰਿੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਿੰੂ ਵਾਪਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਪੋਰਟ ਿਾਲ ਿਸਹਮਤ ਜਾਂ ਅਿਸਹਮਤ ਹੋਣ 
ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

•  ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਕਹੜੀ ਿਫਾਈ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਯੂਸਿਟ ਿੰੂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਿੁਕਿਾਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਿਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਲਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 
ਮੈਿੇਜਰ ਅਤੇ ਸਿਵਾਿੀ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਸਹਮਤ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ, 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਿਮਝੌਤਾ ਿਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਦਿ ਦੁਪਸਹਰ 1 ਵਜੇ 
ਤੱਕ ਸਕਰਾਏ ਦੇ ਯੂਸਿਟ ਿੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ 
ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਿੇਜਰ ਿੰੂ ਿਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਫੋਬ, ਐਕਿੈਿ ਕਾਰਡ ਦੇਣ 
ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿ। 

ਟਰਿਾਂਸਫ਼ਰਾਂ

AHS ਿੰੂ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਟ੍ਾਂਿਫਰ ਬੇਿਤੀਆਂ ਪ੍ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ। 
ਕੇਵਲ ਉਿ੍ਹ ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਟ੍ਾਂਿਫਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹਿ। 
ਤੁਿੀਂ ਟ੍ਾਂਿਫਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ:

•  ਤੁਿੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਸਿਟ ਸਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਿਾਲ ਲਈ ਰਹੇ ਹੋ;

• ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸਵੱਚ ਹੈ;

• ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ ਸਜਿ ਸਵਚ 
ਚਾਰਜਬੈਕ, ਸਕਰਾਏ ਜਾਂ ਆਸਡਟ ਸਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਿ; 

• ਤੁਿੀਂ ਅਜੇ ਵੀ AHS ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ; 

• ਤੁਿੀਂ ਹੇਿਾਂ ਸਦੱਤੇ ਟ੍ਾਂਿਫਰ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋ (ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ, ਿਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੂਰੀ, ਿਮਾਸਜਕ 
ਿੰਘਰਸ਼, ਯੂਸਿਟ ਦਾ ਪਸਰਵਾਰ ਲਈ ਅਣਉਸਚਤ ਆਕਾਰ)।
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ਸਰੋਤ

ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਵੱਚ ਹੋ 9-1-1

ਹੈਲਥ ਸਲੰਕ ਬੀਿੀ - ਮੁਫਤ ਿੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 8-1-1

ਿੁਣ ਿਾ ਿਕਣ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਿੁਣਿ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 7-1-1

ਬੀਿੀ ਹਾਈਡ੍ੋ 1-800-224-9376

ਫੋਰਸਟਿ ਬੀਿੀ 1-888-224-2710

ਸਕਡਜ਼ ਹੈਲਪ ਫੋਿ - ਸਦਿ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਕਿੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਲਾਹਕਾਰ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿ ਲਈ। 1-800-668-6868

ਿਰੋਤ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ  ਅਤੇ ਿਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ 
ਿੇਵਾ

1-800-663-1441 (BC ਸਵੱਚ 
ਟੋਲ ਫ੍ੀ) ਜਾਂ 604-660-9382

ਮਾਿਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਸ਼ਾਿਿ 604-829-8657

ਟ੍ਾਈ-ਸਿਟੀਜ਼ ਮਾਿਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ 604-777-8400

ਸਿਊ ਵੈਿਟਸਮੰਿਟਰ ਮਾਿਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ 604-777-6800

ਬਾਲ ਅਤੇ ਿੌਜਵਾਿ ਮਾਿਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਫ਼ਤਰ 604-927-2616

ਬੀਿੀ ਮਾਿਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ 604-953-4900

ਸਵਕਾਿ ਿੰਬੰਿੀ ਅਿਮਰਥਤਾ ਮਾਿਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ 604-918-7540

ਿਰੀ ਮਾਿਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਸਰਿਪਾਂਿ ਿੈਂਟਰ 604-953-6200

ਸਟਸਪੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਿਲਾਹ ਅਤੇ ਕਾਉਂਿਸਲੰਗ ਿੇਵਾਵਾਂ 778-251-6527

ਵੈਿਕੂਵਰ ਕਸਮਉਸਿਟੀ ਮਾਿਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ 604-675-3890

STAR: ਮਾਿਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੰਕਟ ਸਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਬੱਸਚਆਂ ਅਤੇ ਿੌਜਵਾਿਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾ 604-585-5561

ਵੈਿਕੂਵਰ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਮੇਿਲੈਂਡ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਫੈਸਮਲੀ ਿਪੋਰਟ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਿੋਿਾਇਟੀ 604-436-1025 
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ਸੰਿਟ ਿਾਈਨਾਂ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ

ਿਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿੇਵਾਵਾਂ 9-1-1

ਸ਼ਰਾਬ  ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਿਰਸਵਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਿਕੂਵਰ 604-660-9382 

ਪੁਸਲਿ/ਪੀੜਤ ਿੇਵਾਵਾਂ 1-877-869-0720

ਚਾਈਮੋ ਿੰਕਟ ਲਾਈਿ 604-279-7070

BC ਦਾ ਿੰਕਟ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਸਤਆ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ 604-872-3311

ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਬਾਰੇ ਲਾਈਿ 604-872-1234

ਮਾਿਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਹਾਇਤਾ (ਸਕਿੇ ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ) 310-6789

ਫ੍ੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ  ਿੰਕਟ ਲਾਈਿ 1-877-820-7444

ਕੈਿੇਸਡਆਈ ਮਾਿਸਿਕ ਸਿਹਤ ਐਿੋਸਿਏਸ਼ਿ 604-516-8080

 ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਆਤਮ-ਹੱਸਤਆ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਚੰਤਤ 
ਹੋ ਜੋ ਅਸਜਹਾ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ

1-800 SUICIDE (784-2433)  
ਜਾਂ 1-833-456-4566

ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਔਿਲਾਈਿ ਿੇਵਾਵਾਂ www CrisisCentreChat ca

ਿੌਜਵਾਿਾਂ ਲਈ ਔਿਲਾਈਿ ਿੇਵਾਵਾਂ www YouthinBC com

ਡੈਲਟਾ ਅਸਿਿਟ 604-594-3455

ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ  604-660-4927  
ਜਾਂ 1-800-663-9122 (MCFD)

ਿੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਹੌਟਲਾਈਿ 1-877-352-4497

ਕੈਿੇਡੀਅਿ ਰੈਡ ਕ੍ਾਿ 1-800-863-6582

ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਿੰਬੰਿੀ ਿੇਵਾਵਾਂ/ਬੀਿੀ ਿੰਕਟ ਕੇਂਦਰ 1-866-661-3311

ਬੀਿੀ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਾਈਿ
310-1234 
ਜਾਂ connect ਸਲਿ ਕੇ 686868 'ਤੇ 
ਟੈਕਿਟ ਿੁਿੇਹਾ ਭੇਜੋ 

ਸਜਿਿੀ ਹਮਸਲਆਂ ਿੰਬੰਿੀ ਿੰਕਟ ਲਾਈਿ 1-877-392-7583

ਸਵਕਸਟਮ ਸਲੰਕ (ਦੁਰਸਵਹਾਰ/ਸਹੰਿਾ) 604-836-6381

BWSS (ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਿੰਕਟ ਲਾਈਿ) 604-687-1867
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ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰੋਤ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ

ਗ੍ੇਟਰ ਵੈਿਕੂਵਰ ਫੂਡ ਬੈਂਕ  604-876-3601

SHARE ਫੂਡ ਬੈਂਕ 604-931-2451

ਿਰ੍ਹੀ  ਫੂਡ ਬੈਂਕ 604-581-5443

ਸਰਚਮੰਡ ਫੂਡ ਬੈਂਕ 604-271-5609

ਫ੍ੈਂਡਿ ਇਿ ਿੀਡ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਮੈਪਲ ਸਰਜ: 604-466-3663  
ਸਪਟ ਮੀਡੋਜ਼: 604-460-4619

ਿਾਊਥ ਡੈਲਟਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ 604-946-1967

ਿੋਰਸਿਜ਼ ਲੈਂਗਲੀ 604-532-5290

ਿੋਰਸਿਜ਼ ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੌਕ/ਿਾਊਥ ਿਰ੍ਹੀ 604-531-8168

ਿੇਂਟ ਜੋਿੇਫਿ ਫੂਡ ਬੈਂਕ  778-536-3663

ਆਰਚਵੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ 604-859-5749

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਿਈ ਸਰੋਤ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ

ਬਜ਼ਰੁਗ ਦੁਰਸਵਹਾਰ ਹੌਟਲਾਈਿ 1-866-437-1940

ਿੀਿੀਅਰਜ਼ ਫਰਿਟ ਬੀਿੀ 604-688-1927

ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਿਾਲ ਬਦਿਲੂਕੀ ਅਤੇ ਅਣਗਸਹਲੀ ਤੋਂ ਿੁਰੱਸਿਆ  
www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors/health-safety/protection-from-elder-abuse-and-neglect 

ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਿਈ ਸਰੋਤ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ

ਬੀਿੀ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਿੇਵਾ 1-800-663-1441 
ਜਾਂ 604-660-9382

ਗੈਂਬਲਰਿ ਅਿੌਸਿਮਿ 1-855-222-5542

ਵੈਲਿੈਿ ਟੂਗੇਦਰ ਕੈਿੇਡਾ 1-866-585-0445
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ਿਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ

ਡਾਇਲ-ਏ-ਲਾਅ 604-687-4680

ਲੀਗਲ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਿੋਿਾਇਟੀ 604-498-2920

ਲੀਗਲ ਏਡ ਬੀਿੀ 1-866-577-2525 
ਜਾਂ 604-408-2172 

CBA ਸਬ੍ਸਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਕੀਲ ਰੈਫਰਲ ਿੇਵਾਵਾਂ 1-800-663-1919 
ਜਾਂ 604-687-3221

ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ਾਿਾ ਬੀਿੀ  ਿੂਬਾ 1-800-665-8779
ਜਾਂ 604-660-1020 

TRAC – ਸਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਿ੍ੋਤ ਅਤੇ ਿਲਾਹ ਕੇਂਦਰ 604-255-0546 
ਜਾਂ 1-800-665-1185

ਪਸਰਵਾਰਕ ਕਿੰੂਿ ਪ੍ੋ ਬੋਿੋ ਕਲੀਸਿਕ 604-687-1867

ਐਕਿੈਿ ਪ੍ੋ ਬੋਿੋ ਿੋਿਾਇਟੀ ਆਫ ਬੀਿੀ 604-878-7400

ਸਿਾਹ ਅਤੇ ਿਿਾਿਤ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ

ਵੈਿਕੂਵਰ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਮੇਿਲੈਂਡ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਫੈਸਮਲੀ ਿਪੋਰਟ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਿੋਿਾਇਟੀ 604-436-1025 
ਜਾਂ 1-888-436-1025

ਬਰਿਬੀ ਪਸਰਵਾਰਕ ਜੀਵਿ 604-659-2217

ਗ੍ੇਟਰ ਵੈਿਕੂਵਰ ਪਸਰਵਾਰਕ ਿੇਵਾਵਾਂ 604-874-2938

ਬੀਿੀ ਸਹਊਮਿ ਰਾਈਟਿ ਸਟ੍ਸਬਊਿਲ 604-775-2000
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