स्थायी सहयोगी आवास: प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
स्थायी सहयोगी आवास (PSH) भने को के हो?
स्थायी सहयोगी आवास (PSH) भनेको लामो समयदे खि घरबारधवहीन भएका र/वा उच्च रूपमा असु रधित भएका माधनसहरूको लाधग
प्रमाण-आिाररत र लागत-प्रभावी समािान हो। उनीहरूले मानधसक धबमारी, धवकासात्मक असिमता, शारीररक असिमता, पदाथथ
प्रयोगका धवकार वा दीघथ कालीन स्वास्थ्य अवस्थाहरू जस्ता अधतररक्त चु नौतीहरू वा दीघथ कालीन असिमताहरूको सामना गनथ
सक्छन्।
स्थायी सहयोगी आवास (PSH) ले कसरी काम गछथ ?





धलजहरू बस्ने अवधिको सीमाधबना बहालवालाहरूद्वारा आयोधजत गररन्छ।
प्रत्येक युधनटसँ ग जोधिएको भािासम्बन्धी सहायताको लाधग धवकल्प छ, जस्तै आवश्यकताहरू सम्बोिन गनथ र आवासको
खस्थरतालाई कायम राख्नको लाधग व्यखक्तकृत, लधचलो र स्वैखिक सहायताहरूको पहँ चमा भािाको आपूधतथ।
अन-साइट कमथचारीलाई हप्ताको 24 घण्टा/7 धदन पहँ च गनथ सधकन्छ
आवासको धिजाइनमा एउटा घर वा भवनमा सामान्य स्थान सधहत स्वतन्त्र इकाइहरू समावे श हन्छन्

यस भवनमा को बस्नु ह ने छ ?
धकन्डल्स सहयोगी आवास प्रोजेक्टले हाम्रो समुदायमा घरबारधवहीनता अनुभव गरररहे का माधनसहरूको लाधग स्थायी, सहयोगी घरहरू
उपलब्ध गराउनेछ। तत्कालै घरहरूको आवश्यकता भएका लगभग 150 माननसहरू छन् र उनीहरूमध्ये प्रत्ये कलाई हाम्रो समु दायमा
काम गरररहे का स्थानीय ननकायहरू भननन्छ। सबैजना एक सुरनित, वहन योग्य स्थान भएको घरको लानग योग्य हुन्छन् ।
कस्तो प्रकारको सहायताहरू उपलब्ध छन् ?
Kindle सहयोगी आवास प्रोजेक्टका प्रत्ये क धनवासीका अधद्वतीय आवश्यकताहरू हनेछन्। धनवासीले मानधसक स्वास्थ्य समस्या र/वा
शारीररक असिमता अनुभव गररहे को भए वा नभए तापनन, उनीहरूलाई यी आवश्यकताहरू पूरा गनथ को लाधग व्यखक्तगत सहायता
टोलीहरू टे लर गने Guelph CHC र साझेदारहरूद्वारा प्रस्तानवत धेरै र्यापअराउण्ड स्वास्थ्य सेवाहरूले सहायता गररनेछ।
यो प्रोजे क्ट धवकासको कु न चरणमा छ?
Kindle कम्युधनटीज हाल पूवथ-नवकासको चरणमा छ र हामी SkyDev को सहायता, SKYLINE ग्रु प अफ कम्पनीजको भाग, यो
प्रोजेक्टको लानग नवकास व्यवस्थापक सेवाहरूमा यसको दानको लाधग आभारी छौौं। धवकास प्रधियाको अवधिमा समुदाय परामशथ को
लाधग अवसर धमल्नेछ। Kindleले पूवथ-नवकाससँग सम्बन्धित खचचहरूमा सहायता गनचको लानग नसड फन्धिङ नवथ CMHC (क्याननडयन
धीतो तथा आवास ननगम) को लानग एउटा प्रस्ताव राख्यो।
यो प्रोजे क्ट धकन Willow Road िे त्र सँ ग सम्बखन्धत छ?
यो हाम्रो शहरको िेरैजसो प्रोजेक्टहरूमध्ये एक हो जसले यस्तो प्रकारको आवास उपलब्ध गराउनेछ। हाम्रो तीनवटै साझेदार सौंस्था –
Guelph CHC, KINDLE कम्युननटीज र SKYLINE – Willow Road का शानदार, सनिय सदस्यहरू हुन् । एकसाथ, हामी यो
प्रोजेक्टलप सफलता सुनननित गनच प्रनतबद्ध छ ।ौं यो व्यावसानयक, सहयोगी छरनछमेक भएको िेत्र हो जहाँ पनहले नै धेरै सहायताहरू
अवखस्थत छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ र हामी राम्रो धछमेकी बन्न प्रधतबद्ध छौौं।
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टर ाधिकको प्रभाव कस्तो हने छ ?
हामी पूणथ टर ाधिक र पाधकथङ धवषय बारे धवचार राखछौौं जसले सवारी सािन र पैदल यात्री दु वै टर ाधिकको लाधग धवचार राखछ।
Onward Willow को छरनछमेक सनिय छ र त्यहाँ Shelldale केन्द्र वररपररका भवनहरूसँग जोनडरहे का राम्रोसँग प्रयोग गररएको
केही फुटपाथहरू छन् । हामी नयनीहरू ननगनमत नडजाइन हुन् भनी सुनननित गनथ चाहन्छौौं जसकारण हाम्रा धछमेकीहरू सुरधित र
सहज रूपमा आ-आफ्नो घर र वररपररका सेवाहरूको पहुँ च पाउन सक्नुहुन्छ।
मै ले यो प्रोजे क्ट मा आवासको पहँ च कसरी पाउन सक्छु ?
भवन िोल्नको लाधग तयार हँ दा, हामी बहालवालाको भनाच को लानग उपकरणको रूपमा "नाम अनुसारको सूची" प्रयोग गने अपेिा
राखछ ।ौं नाम अनुसारको सू ची भनेको हाम्रो समुदायमा घरबारनवहीनताको अनु भव गरररहे का सबै माननसहरू एक सूची हो। हाल, यस
सूचीमा Guelph-Wellington का लगभग 150 माननसहरू छन्। गै र-नाफामूलक स्वानमत्वकताच को रूपमा, KINDLE कम्युननटीज यस
भवनको भाडा बजारको दरहरूभन्दा धेरै कम हुनेछ भनी सुनननित गनच प्रनतबद्ध रहे को छ। सबैजना एक सुरनित र वहन योग्य स्थान
भएको घरको लानग योग्य हन्छन्।
मै ले यस प्रोजे क्ट को विकासमा कसरी सहायता पु र्याउन सक्छु ?

सहयोगी आवास प्रत्येक अन्य धवकास जस्तै समान योजना कानून र धनयमनहरूद्वारा धनयखन्त्रत छ। यस प्रोजेक्टको
अवस्थामा िेत्रीकरण पररवतथन र आधिकाररक योजना सौंशोिनको आवश्यकता छ। हामी तपाईौंलाई City of Guelph को
योजना तथा धवकास वेबसाइटमा गएर अधतररक्त सौंसािनहरू िेला पानथ प्रोत्साहन गछौं।

हाम्रो प्रगधतलाई पछ्याउन वा प्रश्नहरू सोध्नको लाधग, कृपया https://www.kindlecommunities.com/supportivehousing मा जानुहोस् वा हामीलाई 519-824-2410 ex. 4612 मा कल गनुथहोस् वा
leisha.burley@kindlecommunities.com मा इमेल गनुथहोस्
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