
 QR کوڈز پڑھنے کے لیے، اپنے اس�رٹ فون کا کیمرہ استع�ل کریں۔

  انکار امتیازی بنیادوں پر نہیں ہو سکتا

اپنے حقوق جاننے کے لیے دیکھیں
educaloi.qc.ca/video-discrimination-logement

educaloi.qc.ca/logement-discrimination

لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ ادائیگی

کرنے کے قابل ہیں۔نہی کیا؟

میں کرایہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن وہ کہتا

...ہے کہ میں فی الحال بے روزگار ہوں اور

رہائش میرے لیے

موزوں تھی، لیکن مالک مجھے

کرایہ پر نہیں دینا چاہتا تھا

کیا آپ کو رہائش
سے انکار کیا جا رہا ہے؟

!

آپ کے حقوق کیا ہیں؟

کیوبیک میں رہائش

علم طاقت ہے

:

اس کتابچے کا مواد جنوری 2022 تک موجودہ ہے۔

سے رجوع کریں۔ educaloi.qc.ca اگر ¨وری ہو تو ویب سائٹ
یا کسی وکیل سے مشورہ کریں۔

 2022،Educaloi ©

اپنے مشن کو انجام دینے کے لیے،                         کو بھی تعاون حاصل ہے۔

کے پارٹ° مم¯ان

Éducaloi
اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے
educaloi.qc.ca
educaloi.qc.ca/nouveaux-arrivants
educaloi.qc.ca/dossier/logement

ایڈمنسٹریٹو ہاؤسنگ ٹربیونل
اپنے وسائل کو جاننے کے لیے
tal.gouv.qc.ca
2245-683-800-1

 کیوبیک کی ہاؤسنگ کمیٹیوں اور کرایہ داروں کی انجمنوں کا دوبارہ گروپ بنانا
(RCLALQ)
اپنے حقوق کے دفاع میں ساتھ ہونا
rclalq.qc.ca
7114-521-866-1

انسانی حقوق اور یوتھ رائٹس کمیشن
امتیازی سلوک کے معام«ت میں معلومات اور مدد حاصل کرنا
cdpdj.qc.ca/fr/vos-droits/droits
6477-361-800-1

211 کیوبیک
:اپنے قریب کمیونٹی یا عوامی وسائل ت«ش کرنے کے لیے
qc.211.ca
211 ڈائل کریں۔

حوالہ جات

:

:

:

:

 QR کوڈز پڑھنے کے لیے، اپنے اس�رٹ فون کا کیمرہ استع�ل کریں۔

یہ منع ہے

اپنے حقوق جاننے کے لیے دیکھیں
educaloi.qc.ca/video-depot-logement

educaloi.qc.ca/paiement-loyer

آپ کو مجھے چابیاں کے لیے ایک

ڈپازٹ بھی ادا کرنا ہوگا۔

آپ کی رہائش

!میں خوش آمدید

 یک مالک مکان آپ سے رقم جمع
کرنے کے لیے کہتا ہے؟

 Éducaloi

 Éducaloi

!

:

GATE DROITE
(EXTÉRIEUR)

BACK COVER
(EXTÉRIEUR)

COVER
(EXTÉRIEUR)

GATE GAUCHE
(EXTÉRIEUR)



مگر اسکلئے چند Áائط کو پورا کرنا ¨وری ہے

اپنے حقوق جاننے کے لیے دیکھیں
educaloi.qc.ca/reprise-logement

کیا!؟
کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟

!!! 

! 
اوچ! مالک ہ�ری رہائش پر

قبضہ کرنا چاہتا ہے… 1 مہینے میں

 کیا آپ کا مالک مکان آپ کے گھر کو
دوبارہ خا لی کر وانا چاہتا ہے؟

 QR کوڈز پڑھنے کے لیے، اپنے اس�رٹ فون کا کیمرہ استع�ل کریں۔ QR کوڈز پڑھنے کے لیے، اپنے اس�رٹ فون کا کیمرہ استع�ل کریں۔

آپ کے پاس سہارا ہے۔

اپنے حقوق جاننے کے لیے دیکھیں
educaloi.qc.ca/logement-mauvais-etat

!
 ...میری صحت کے لیے

اور میری حفاظت کے لیے

لیکن کیا آپ اپنی صحت

کے لیے خوفزدہ نہیں ہیں؟

! پڑوس میں خوش آمدید

کیا آپ کی رہائش غیر محفوظ ہے؟

:

 QR کوڈز پڑھنے کے لیے، اپنے اس�رٹ فون کا کیمرہ استع�ل کریں۔

 آپ کے مالک مکان کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ درجہ حرارت
درست ہے

اپنے حقوق جاننے کے لیے دیکھیں
educaloi.qc.ca/video-chauffage-logement

educaloi.qc.ca/chauffage-logement

!
میرا سوپ ایک آئس کیوب

کی طرح جم جا تا ہے

آپ کا مالک مکان آپ کے گھر

کا درجہ حرارت کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟

ہم Ìدی سےجم جاتے ہیں۔

کیا آپ کےگھرکا ھیٹر خراب ہے؟

!
اپنے حقوق جاننے کے لیے دیکھیں:

educaloi.qc.ca/logement-mauvais-etat

 میں نے مالک کو اط«ع دی لیکن
...وہ کچھ نہیں کرتا

یہ لیک ھوتا ہےاوچ !!

کیا آپ کے گھر کی حالت خراب ہے؟

 QR کوڈز پڑھنے کے لیے، اپنے اس�رٹ فون کا کیمرہ استع�ل کریں۔

آپ کے مالک مکان کو ¨وری مرمت کرنی چاہیے

:

!
:

PANNEAU 1
(INTÉRIEUR)

PANNEAU 2
(INTÉRIEUR)

PANNEAU 3
(INTÉRIEUR)

PANNEAU 4
(INTÉRIEUR)


