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کے        اونٹاریو 
لیے     کے  کنبوں 
شراکت میں  کرایہ 
موقع               کا 

ہم کرایہ کی ادائیگی
میں مدد کرسکتے ہیں
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ہے؟ کیا  تاریخ  آخری  کی  دینے  درخواست 
براہ کرم اپنی درخواست  30 جون 2008 سے پہلے بھیجیں۔  

درخواستوں پر پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر غور کیا جائے گا، کیونکہ  

ROOF رہائشی وظائف محدود تعداد میں دستیاب ہیں۔ 

ہے؟ کا  رقم  کتنی  وظیفہ  رہائشی  کا   ROOF
ااہل کنبوں کو جنوری 2008 سے  ہر مہینے $100 حاصل ہوگا۔   

اگر آپ اہل ثابت ہوتے ہیں تو، آپ کو  جنوری 2008 سے ماہانہ رہائشی    
وظیفہ دیا جائے گا۔  

ہوں؟ اہل  کا  تعاون  تحت  کے   ROOF میں  کیا 
آپ: اگر  ہیں  ہوسکتے  اہل  لیے  کے  پروگرام  اس  آپ 

ت کام کرتے ہوں اور آپ کی آمدنی کم از کم $5,000 ہو اور کنبے کی  

کٹوتیوں  کے بعد کل خالص آمدنی $20,000 سے کم ہو۔  

    <  کنبے کی کٹوتیوں کے بعد خالص آمدنی میں درخواست دہندہ کی   
کٹوتیوں کے بعد کل خالص آمدنی، مع زوج یا کامن الء پارٹنر کی     

کٹوتیوںکے بعد خالص آمدنی شامل ہے۔                

    < کٹوتیوں کے بعد خالص آمدنی، آپ کے 2006 کے انکم ٹیکس ریٹرن  
کے الئن 236 میں  سے آپ کے  بچوں کی نگہداشت سے متعلق وظیفے    

کو منہا کرکے حاصل ہوتی ہے۔  

 18سال سے کم عمر کے ایک یا زیادہ  بچے کی کفالت کرتے ہوں۔

  اپنی آمدنی کا 30% سے زیادہ حصہ کرایے میں ادا کرتے ہوں۔

آپ کے پاس $10,000 سے کم کے تحلیل پذیر اثاثے ہوں )جیسے، نقد،    

بینک کھاتہ، بونڈز یا اسٹاک(۔  

سوشل اسسٹنس یا  کرایے میں کسی دیگر قسم کی رعایت نہیں حاصل    
نہیں کر رہے ہوں۔  

  ونٹاریو کے باشندے ہوں اور  کینیڈا میں پروگرام سے متعلق حیثیت   
کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوں۔   

لیے  کے  آمدنی  خالص  بعد  کے  کٹوتیوں  کی  کنبے  اور   آمدنی  کل  أاپنی 
چاہئے؟ کرنا  استعمال  ریٹرن  ٹیکس  سا  کون  مجھے 

کریں۔ استعمال  ریٹرن  ٹیکس  انکم  کا   2006 اپنا  کرم  براہ   

گا؟ رہے  جاری  تک  دنوں  کتنے  پروگرام  یہ 
جنوری2008      کو  کنبوں  اہل  ہے۔  پروگرام  سالہ  پانچ  ایک   ROOF  

ملتی   امداد  کی  وظیفے   رہائشی  تک  سالوں  ہوکرپانچ  شروع  سے   
گی۔   رہے   

ہے۔   رہا  مل  وظیفہ  رہائشی  ہی  سے  پہلے  تحت  کے   ROOF مجھے 
چاہئے؟ دینی  دوبارہدرخواست  مجھے  کیا 

آپ   تو   ہے  رہا  مل  وظیفہ  رہائشی  سے   ROOF کو  آپ  اگر  نہیں،   
ہے. نہیں  ضرورت  کی  دینے  درخواست  دوبارہ  کو   

معلومات مزید  متعلق  سے  اس  یا  درخواست  لیے  کے   ROOF میں 
ہوں؟  کرسکتا/سکتی  حاصل  سے  کہاں 

آپ درخواست حاصل کرنے کے لیے www.Ontario.ca/ROOF پر   

سائن اپ ، یا TTY( ،5101-544-888-1: 1-800-263-7776) پر    
ٹیلیفون کرکے ہم سے رابطہ کرسکتے ہیں۔  

 .          

اس فارم پر دستخط کرکے ہمیں بھیجنے پر، آپ درج ذیل سے اتفاق کرتے ہیں:
آپ تصدیق کرتے ہیں کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جن کی ذاتی معلومات اوپر بیان کی گئی ہے۔ 

آپ اس بات کا اعتراف کرتے اور آمادہ ہوتے ہیں کہ اس فارم پر بیان کردہ ذاتی معلومات، 
(”Ministry of Municipal Affairs and Housing (”MMAH

کی جانب سے , یا Ministry of Revenue (”MOR”)    (”MOR”( کے
،Ministry of Municipal Affairs and Housing Act 

R.S.O. 1990, c.M.30 کے دفعہ 4 کے تحت جمع کیے جارہے ہیں۔ ان معلومات کو 
MMAH یا MOR کے ذریعہ  آپ کو MMAH کے اونٹاریو فیملیز  پروگرام کے تحت کرایے داری کے موقع سے 

متعلق درخواست فارم جاری کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ MMAH اور MOR کے درمیان ان معلومات  کا اشتراک کیا
جاسکتا ہے۔ آپ اس طرح معلومات حاصل کرنے،اسے استعمال کرنے اور اس کا افشاء کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

معلومات جمع کرنے، استعمال کرنے یا افشاء کرنے سے متعلق کوئی سوال،
  Ministry of Municipal Affairs and Housing 

کے اطالعات کی آزادی  اور رازداری کے تحفظ سے متعلق رابطہ کار کو 
Bay Street, 3rd Floor, Toronto, Ontario M5G 2E5, 416-585-7663 777 پر بھیجی جائیں۔

اونٹاریو فیملیز پروگرام میں کرایہ میں شراکت
 کی درخواست دینے کا دوسرا موقع 

درخواست کے لیے عرضی

درخواست کی آخری تاریخ: 30 جون، 2008

درخواستوں پر پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر غور کیا جائے گا، کیونکہ

ROOF رہائشی وظائف محدود تعداد میں دستیاب ہیں۔ 

ہاں، مجھے ROOF پروگرام کے لیے ایک درخواست چاہئے۔
براہ کرم مجھے درج ذیل پتے پر ایک درخواست بھیجیں:

First name: _______________________ Middle initial:________

Last name:__________________________________________

Signature:___________________________________________

(Note: Please fully complete and sign this form to receive an application.)

Address

Number and Street: ___________________________________

Apartment number: ___________________________________

City or Town: ________________________________________

Province: ___________________________________________

Postal code:_________________________________________

Phone number: (________) _____________________(optional)

E-mail address:  _______________________________(optional)

Please mail this form to:

ROOF Program
33 King Street West
PO Box 641
Oshawa, ON  L1H 8P6

Area code

کیا آپ کو اپنے کرایہ کی ادائیگی میں 
مدد کی ضرورت ہے؟

آپ اپنے کرایہ کی ادائیگی کے لیے

ہر ماہ 100$ تک کے تعاون کے اہل 

ہوسکتے ہیں۔

ROOF موقع دوسرا  کا  دینے  درخواست  کی   
Rental Opportunity for Ontario Families  
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