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ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਿਕਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਓ

ਕੀ ਤੁਸ� ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ?
ਜੇ ਤੁਸ� ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਰ�ਟਲ ਅਿਸਸਟ�ਸ 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਓ ਤ� ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ 
ਭਰਨਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਪਿਹਲ� ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ 
ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ/ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ/ਸਾਥਣ (ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ) 
ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ: 

• ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਸਮ� ਿਬਨ� ਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਪੱਕਾ 
ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਮ�ਬਰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

° ਕੈਨ� ਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਅਧੀਨ ਨਹ�

° ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਵਜ� ਕੈਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ
ਅਤੇ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਅਧੀਨ ਨਹ�

° ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜੰਨਹ੍ � ਨ�  ਿਰਫ਼ਊਜੀ ਵਜ� ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ

° ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜੰਨਹ੍ � ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ
ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ (ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ) 
ਦਾ 30 ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਵੱਧ ਿਹੱਸਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਆਪਣੀ 
ਮਲਕੀਅਤ ਜ� ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਿਨਰਿਮਤ ਘਰ (ਟਰੇਲਰ) ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ (ਪੈਡ 
ਰ�ਟਲ) ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� 
ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਹਾਇਤਾ 
(SAFER – ਸੇਫ਼ਰ)
ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਲਈ
ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬਜ਼ਰੁਗ� ਨੰੂ 
ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਿਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਪੇਮ�ਟ� ਲਈ 
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਦਦ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਭਰੋ
ਜੇ ਤੁਸ� ਰ�ਟਲ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਦੋ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

1. ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ: ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ www.bchousing.org/safer ਤ� ਲਓ।

2. ਡਾਕ ਰਾਹ�: ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 604-433-2218 ਜ� 1-800-257-7756 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�� ਕਰਵਾਓ

ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਹਾਇਤਾ (SAFER) ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ:

• ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ)

• ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ

• ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਸਬੂਤ

• ਬ�ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪੈਸੇ ਿਸੱਧੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜਮਹ੍� ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ)

ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕਿਲਸਟ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ www.bchousing.org/safer ’ਤੇ ਜਾਓ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪਰੀ ਤਰਹ੍� ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹ੍� ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਸਾਨੰੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ 
ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵ ੇਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ 
ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵ ੇਜ� ਤੁਸ� ਮਵੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤ� ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� 
SAFER ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੂਚਤ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 604-433-2218 ਜ� 
ਲੋਅਰ ਮਨੇਲ�ਡ ਤ� ਬਾਹਰ 1-800-257-7756 ’ਤੇ ਫਨੋ ਕਰੋ।

ਸਵਰੇੇ 8:30 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤਕ, ਸਮੋਵਾਰ ਤ� 
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨ� ਤ� ਇਲਾਵਾ)

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਕੋਈ ਓਿਰਜਨਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਵੇਲ ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਭਜੋੇ।
ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵਗੇੀ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਸਿੂਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ।

ਅੱਪਲੋਡ: ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕਸੇ਼ਨ ਨੰੂ ਸਕਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ www.bchousing.org/puf 
’ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਗੋਰਾਮ ਅੱਪਲੋਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਕ ੇਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪ ਜਾ ਕੇ: ਮਕੰੁਮਲ ਕੀਤੀਆ ਂਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਬੀ.ਸੀ. ਹਾਊਿਸੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਕ ਵਾਲੇ ਖਾਨ�  
ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦਓ।
ਨ� ਟ: ਕਿੋਵਡ-19 ਕਾਰਣ ਬੀ.ਸੀ. ਹਾਊਿਸੰਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਕ-ਇਨ ਮਲੁਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ� ਦਫਤਰ� ਦੇ ਮੜੁ ਖੁੱਲਹ੍ਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਫਕੈਸ ਰਾਹ�: ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ 
604-439-4729 ’ਤੇ ਫਕੈਸ ਰਾਹ� ਭਜੇੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਡਾਕ ਰਾਹ�:

Shelter Aid For Elderly Renters Program,
BC Housing, 
101-4555 Kingsway, 
Burnaby, BC, V5H 4V8
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