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ਹਾਊਿਸੰਗ

ਆਰਜ਼ੀ ਹਾਊਿਸੰਗ – ਜਦ� ਤਸੁ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ 
�ਟਾਰੀਓ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹੋ, ਤ� ਠਿਹਰਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਰਜ਼ੀ ਥ� ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਟਲ� ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਸਟਲ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਪ�ਦੇ ਹਨ । 
ਆਰਜ਼ੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਟਿੂਰਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ� ਸਰਚ 
ਕਰੋ ਜ� ਟਿੂਰਸਟ ਗਾਈਡ ਬੁੱਕ ਖ਼ਰੀਦੋ, ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਿਰਹਾਇਸ਼� ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ।    

ਗ਼ੈਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਊਿਸੰਗ ਕੋ-ਆਪਰਿੇਟਵਸ – ਕੋ-
ਆਪਰਿੇਟਵਸ ਮ�ਬਰ� ਜ� ਵਸਨੀਕ� ਦੀ 
ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਉਹਨ� 
ਵਲ� ਹੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਸਨੀਕ� ਦੀਆਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਯਿੂਨਟ� ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋ-
ਆੱਪਰ੍ੇਿਟਵ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਰਾਏ 
ਔਸਤ ਨਾਲ� ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
onpha.on.ca ਜ� findlink.at/NPHousing 'ਤੇ 
ਜਾਓ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਜ� ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੀ 
ਹਾਊਿਸੰਗ – ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਿਵੱਚ, 
ਿਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਲਈ 
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਰ ਦੀ ਉਡੀਕ 
ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ontario.ca ਜ� findlink.at/housing 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਮਦਦ ਲਈ ਤਸੁ� ਆਪਣੇ ਸੈਟਲਮ�ਟ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਨੰੂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਸੈਟਲਮ�ਟ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 
settlement.org/findhelp 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸ਼ੈਲਟਰ – ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਥੜੋਹ੍ੀ-ਿਮਆਦ ਲਈ 
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 
ਬੇਘਰ ਜ� ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ  211 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਸੀਨੀਅਰ� ਲਈ ਹਾਊਿਸੰਗ – �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ 
ਸੀਨੀਅਰ� ਲਈ ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹਾਊਿਸੰਗ ਹਨ। 
1-888-910-1999 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ� ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ
ਬਾਰੇ ਮਿਹਕਮੇ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� seniors.gov.on.ca 
ਜ� findlink.at/seniorguide 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
ਹਾਊਿਸੰਗ – ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਾਧੂ 
ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹਾਊਿਸੰਗ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਕੈਮਪਸ ਿਵਚਲੀ 
ਹਾਊਿਸੰਗ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤਸੁ� ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਜ� ਕਾਲਜ 
ਦੇ ਹਾਊਿਸੰਗ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਤੁਸ� ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼� ਕਈ ਵਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਜ� ਘਰ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ (RTA) 
ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਨ� ਮ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮਾਲਕ� ਅਤੇ 
ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਨੰੂ ਇਹਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ontario.ca ਜ� findlink.at/RTAct 'ਤੇ 
ਇਸ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪੜਹ੍ੋ। 
ਤੁਸ� 1-888-332- 3234 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ 
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ (LTB) ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ltb.gov.on.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਹਾਊਿਸੰਗ ਦੇ ਿਵਕਲਪ



ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ cmhc.ca ਜ� findlink.at/
CMHCnc 'ਤੇ ਨਵ� ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਕਨ� ਡਾ 
ਮੌਰਟਗੇਜ ਅਤੇ ਹਾਊਿਸੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਈਡ 
ਪੜਹ੍ੋ। 

ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਘਰ 
ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲ�ਦੇ 
ਹਨ। ਤਸੁ� ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਜ� 
ਮੌਰਟਗੇਜ ਬਰ੍ੋਕਰ ਰਾਹ� ਮੌਰਟਗੇਜ 
ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੀਜ਼ – ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ, ਆਮ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਾਏ 
ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 
ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਹੋਇਆ, ਤ� ਘਰ ਛੱਡਣ 
ਲੱਿਗਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਕਰਾਇਆ 
ਹਰ ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਦੇਣ 
ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਏਗਾ।

• ਹੀਟ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵ�, ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨ� ਲਈ 
ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

• ਹਾਊਿਸੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
settlement.org ਜ� findlink.at/housinging 
'ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਲੱਭਣਾ

newspaperscanada.ca  ਜ� findlink.at/
Newspapers 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 
ਿਵੱਚ ਿਸਰਲੇਖਵਾਰ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਵੇਖੋ।

ਆਪਣੇ ਗਵ�ਢ ਿਵੱਚ “ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਉਪਲਬਧ” ਜ� 
“ਿਕਰਾਏ ਲਈ” ਸੰਕੇਤ ਵੇਖੋ। viewit.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

• ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ 
ਵਧੀਆ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰ੍ੈਿਡਟ 
ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਿਕਵ� ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ 
ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

• ਜਦ� ਤਸੁ� ਇੱਕ ਘਰ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, 
ਤ� ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਮੁਆਇਨ�  ਨੰੂ ਪਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ 
ਦੇ ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� ਤਸੁ� ਆਪਣੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਜ� ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।




