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 ٹورانٹو رینٹل ہائی رائز 
میں گھرانے، رہائش اور بے 

گھر ہونے کا خطرہ
پرانی اپارٹمنٹ عامرتوں میں 
 دس میں سے نو گھرانوں کے
 شدید رہائشی مسائل ہیں 

ٹورانٹو کے گھرانوں کو ایسی رہائش درکار ہے جو:

تارکین وطن، نسل پرستی کے شکار، اور اکیلی 
ماں کی رسبراہی والے گھرانے سب سے زیادہ 

خطرے میں ہیں

رسوے کیۓ گۓ گھرانے 

تارکین وطن تھے

واحد والدین والے گھرانے تھے، سب زیادہ تر ماں کے زیر 
انتظام تھے

اصلی النسل / قدیم باشندے، ایشیائی، افریقی، عرب / مرشق 
وسطی، الطینی امریکہ اور / یا کیریبین نژاد تھے

کم آمدن والے گھرانوں کو ایسی رہائش تالش کرنے میں مسلۂ 

ہوتا جو کہ سستی اور مہذب ہو ۔

لیکن تارک وطن، نسل پرستی کے شکار، اور اکیلی ماں کی 

رسبراہی والے گھرانے رہائش اور روزگار میں بڑے درجے کے 

امتیازی سلوک کا بھی سامنا کرتے ہیں ۔

مجموعی طور پر ٹورانٹو کے ساتھ موازنہ میں، ان پرانی اپارٹمنٹ کی 

عامرتوں میں تارکین وطن، نسل پرستی کے شکار اور اکیلی ماں کی رسبراہی 

والے گھرانوں کی بہت زیادہ تعداد ہے.

 ٹورانٹو بحیثیت
مجموعی

ٹورانٹو رینٹ بینک )ٹورانٹو کا بینک براۓ کرایہ(

(غیر ادا شدہ کراۓ کی ادائیگی میں مدد کے لئے)

416-924-2543

ٹیننٹ ہاٹ الئن (کرائے دار کی ہاٹ الئن) 

 (بطور کرایہ دار اپنےحقوق کے بارے میں معلومات کے لئے)

416-921-9494

سینٹرل فیملی ان ٹیک (مرکزی مدخل براۓ گھرانہ)

(پناہ کی رضورت والے گھرانوں کے لئے)

416-397-5637

سینٹر فار ایکالٹی رائٹس ان  اکاموڈیشن (رہائش میں مساوی حقوق کا مرکز)

(ان کرائے داروں کے لیے جنہیں بیدخلی کا خطرہ ہو، یا رہائش میں امتیازی سلوک کی رپورٹ کرنے کے لئے)

416-944-0087

ٹورانٹو میونسپل الئسنسنگ اینڈ سٹینڈرڈز (ٹورانٹو کی بلدیاتی اجازت اور معیار)

(اپنے یونٹ اور عامرت کی مرمت یا حالت کی شکایت درج کرنے کے ) 

311 or 416-392-2489

ہاؤسنگ کنیکشنز (رہائشی رابطے) 

(امدادی رہائش کی درخواست یا اپنی درخواست کی تجدید کے لیے)  

416-981-6111

لینڈ الرڈ  اینڈ ٹیننٹ بورڈ ( بورڈ براۓ مالک مکان و کرایہ دار )

(اگر آپ کا مالک مکان آپ کے حقوق بطور کرایہ دار کی خالف ورزی کر رہا ہے تو اس کی شکایت درج 

کرنے کے لیے) 

416-645-8080

یہ خالصہ ایمیلی پیراڈیس، روتھ ولسن اور جینیفر لوگن کی ایک رپورٹ ، نو ویرئ ایلز 

ٹو گو : ان ایڈیکوئیٹ ہاؤسنگ اینڈ رسک آف ہوم لیس نس امنگ فیملیز ان ٹورانٹوز 

ایجنگ رینٹل بلڈنگز (جانے کی کوئی جگہ نہیں: ناموزوں رہائش اور ٹورانٹو کی پرانی 

کراۓ کی عامرتوں میں خاندانوں کے مابین بے گھری کا خطرہ) پر مبنی ہے ۔ 

 مکمل رپورٹ کے مطالعہ کے لیے مالحظہ کیجیۓ :
http://neighbourhoodchange.ca/2014/03/11/inadequate-housing- 

toronto-rental-buildings/s

کینیڈا کی سوشل سائنسز اور ہیومینیٹیز ریرسچ کونسل کی جانب سے پراجیکٹ کو فنڈ کیا گیا ہے۔ رضوری 

نہیں کہ اس پیمفلٹ کا مواد فنڈ دینے والے کے احساسات کی منائندگی کرتا ہو ۔

اقرار نامہ/ منظوری
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مناسب،  محفوظ،  سستی، 

مستحکم، اور اچھی حالت میں ہو ۔

اگر آپ کے اپارٹمنٹ میں زیادہ لوگ ہیں، ناقابل استطاعت ہے، غیر محفوظ ہے، 
خراب حالت میں ہے اور اسے مرمت کی رضورت ہے یا آپ کو بیدخلی کا خطرہ 

ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں! 
ذیل کے ادارے مدد دے سکتے ہیں۔ 

بہت سے (ادارے) مختلف زبانوں میں ترجمہ کی سہولت پیش کرتے ہیں۔

رہائشی مسئلہ کے بارے میں 
کسے کال کی جاۓ
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ٹورانٹو میں پرانی کرایہ کی عامرتوں میں رہنے 

والے 1500 سے زیادہ گھرانوں کے ایک 

رسوے میں پتا چال کہ:
موزوں رہائش انسانی حق ہے ۔ اس حق کی باال دستی 

حکومت کی متام سطحوں کی ذمہ داری ہے۔

گھرانے پہلے ہی اپنی بھر پور کوشش کر رہے 

ہیں:اپنے کرایہ کی ادائیگی، اپنے ہمسائیوں 

کو مدد فراہم کرنا اور مضبوط پرجوش ہمسایہ 

گیری کا ماحول پیدا کرنا۔

کینیڈا، آنٹیریو، اور ٹورانٹو کی حکومتیں گھرانوں کی رہائش 

کے حاالت کو بہرت بنانے اور گھرانے کو بے گھر ہونے سے 

بچانے کے لیۓ اقدامات کر سکتی ہیں. ہم اپنی حکومتوں 

سے یہ چار اقدامات لینے کا کہہ سکتے ہیں:

2 میں سے 1 گھرانہ 
ایسے یونٹ میں رہتا 
ہے جس میں زیادہ 

لوگ ہوتے ہیں  

4 گھرانوں کے یونٹوں  
میں سے 1 کو متعدد 
مرمتوں کی رضورت ہے

2 میں سے 1 گھرانہ 
خراب حالت کی عامرت 

میں رہتا ہے 

مجموعی طور پر 10 میں سے 9 گھرانوں کو اپنی رہائش 

میں ان مسائل میں سے کم از کم ایک مسئلہ)درپیش( ہے۔ 

کئی گھرانوں کے متعدد اقسام کے رہائشی مسائل ہوتے 

ہیں۔ گھرانوں میں سے ایک تہائی کے، تین یا اس سے زیادہ 

اقسام کے مسائل ہیں.

تعلیم اور روزگار گھرانوں کو تحفظ فراہم نہیں کر رہے ۔  

رسوے میں تین میں سے دو گھرانوں نے کہا کہ روز گار 
ہی ان کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے اور نصف سے زائد 

نے کالج یا یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی ہے ۔  

اس کے باوجود 70 فیصد سے زائد کی آمدن غربت کی 
لکیر سے نیچے تھی ۔

بہت سے گھرانے بے گھری کے 

خطرے کا شکار ہیں

ایک گھرانے کو ان کی رہائش کے حوالے سے 
جتنے زیادہ مسائل ہوں انہیں اتنا ہی زیادہ بےگھر 
ہونے کا خطرہ ہو گا. جب گھرانے اپنے گھروں سے 
محروم ہوجاتے ہیں تو، وہ شاذ و نادر ہی شیلٹر 
(پناہ گاہوں) میں جاتے ہیں. اس کی بجائے وہ 

اکرث گنجائش سے زیادہ لوگوں والی صورتحال میں 
دورسے گھرانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ بے گھر 

گھرانوں کے لیے اپنا ایک نیا گھر تالش کرنا زیادہ 
سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے.

4 گھرانوں میں سے 
1 اپنے گھر میں غیر 
محفوظ محسوس 

کرتا ہے 

3 میں سے 1 گھرانہ اپنی 
آدھی سے زیادہ آمدن 

استطاعت سے زیادہ کے 
کراۓ میں ادا کرتا ہے 

5 میں سے 1 گھرانہ 
کراۓ کی عدم ادائیگی 

کی وجہ سے بیدخلی کے 
خطرے سے دوچار ہے 

کینیڈا کی حکومت ایسا قومی منصوبہ تیار کر سکتی ہے اور 
اس میں رقم دے سکتی جس سے سستی رہائش کی فراہمی اور 

رہائش کی امدادی رقوم میں کٹوتی کی بجاۓ اضافہ ہو ۔ 

حکومت آنٹیریو کم سےکم اجرت اور سامجی مدد کی رشح میں 
اضافہ کر کے اور کم آمدنی والے گھرانوں کو رہائشی وظائف 

فراہم کر کے گھرانوں کی آمدنی میں اضافہ کر سکتی ہے.

حکومت آنٹیریو اور شہر ٹورانٹو ان متام نئی ، سستی رہائش کی 
فراہمی میں اضافہ کر سکتے ہیں اس بات کا مطالبہ کر کے کہ 

متام نئی تعمیرات میں سستے یونٹس شامل ہوں.

ٹورانٹو شہر کی حکومت تعمیرات کے معیار کے نفاذ کو مضبوط 
اور کرایہ داروں کو ان کے حقوق کے بارے میں مطلع کرنے میں 

مدد کر سکتی ہے.
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