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அதிகளவு
வாடகக too
செலுததிக்
ககளததுப்
ப�ானீ
ரகளா?to
ப�ருந்துக்கான
செலகவச்
Tired
of paying
much
for rent?
Walking
save on bus
fare? பெமிப்�தறகாக நடந்து
செலகிறீ
ர
களா?
நலலசதாரு
சதாழிகலத
பதடுவதறகுச்
ெிரமப்�டுகிறீ
ர
களா?
கட்டு�டியாகாத
�ிளகளப்
Having trouble finding a good job? Frustrated with expensive
child care fees?
�ராமாிப்புக் கட்டணஙகளால விரக்தியகடந்துளளீரகளா?

You
are not alone.
நீஙகள தனிததிலகல.
Life
in Toronto is
getting more
expensive
every
day, and far too many
people
are being
left
சராறனபராவில
வாழவதறகான
செலவு
தினமும்
அதிகாிததுக்சகாணபட
இருக்கிறது,
அததுடன
மிகப்
behind.
One in 4 children
andஅது
1 inகட்டு�டியாகாததாக
5 adults in Torontoஉளளது.
live in poverty.
ச�ரும்�ானகமயான
மக்களுக்கு
சராறனபராவில 4 �ிளகளகளில
ஒருவரும் 5 வளரந்தவரகளில ஒருவரும் வறுகமயில வாழகினறனர.

�ிரச்ெிகன
எனன?
WHAT’S
THE
PROBLEM?
ப�ாக்குவரதது
TRANSIT

HOUSING
குடியிருப்பு
Nearly
half ofநகரததின
households
in our city are renters.
எஙகளுகடய
குடியிருப்�ாளரகளில
கிட்டததட்டப் �ாதிப் ப�ர வாடககக்கு இருக்கிறாரகள.

47
47
%%
குடியிருப்�ாளரகள
OF RENTERS
அவரகளுகடய

SPEND

>
>30
30%
%

வருமானததின
OF THEIR INCOME
வீதததுக்கும்
அதிகமான
ON SHELTER
அளகவக் குடியிருப்புக்காகச்
செலவழிக்கிறாரகள

The City
of Toronto
committed 10,000
to build 10,000
2019
அளவில
கட்டு�டியாகக்கூடிய
affordable housing
units by 2019.
But less
குடியிருப்புக்ககளக்
கட்டுவதறகு
சராறனபரா
நகரthan half
உறுதியளிததது.
will be built byஆனால,
then —அந்த
and பநரம்
most �ாதிக்கும்
won’t be குகறவான
truly
அளபவ
கட்டப்�ட்டிருக்கும்
– அததுடன
குகறந்த
affordable
for low-income
residents.
வருமானமுளள குடியிருப்�ாளரகளுக்கு அபனகமானகவ
உணகமயில கட்டு�டியானகவயாக இருக்கமாட்டாது.

JOBS

சதாழிலகள

Many Toronto workers struggle with short-term,
ஆதாயஙகள jobs,
அறற,low
குறுகிய
கால,and
தறகாலிக
மறறும் குகறந்த
temporary
wages,
no benefits.
ஊதியத சதாழிலகளுடன �லர ெிரமப்�டுகினறாரகள.
Women,
youth, and members of racialized groups
முக்கியமாக ச�ணகள, இகளபயார மறறும் இனாீதியாக
are
especially
affected. மக்கள �ாதிக்கப்�ட்டுளளனர.
அகடயாளப்�டுததப்�ட்ட

>50%

வீதததுக்கும்
குகறவான
OF
TORONTO
WORKERSசராறனபரா
�ணியாளரகள
ஆதாயஙகளுடன
LACK
FULL-TIME,
PERMANENT
கூடியWITH
நிரந்தரமான
முழுபநர பவகல
JOBS
BENEFITS
செயகினறனர.

குகறந்தPAYING
ஊதியமுளள
வாடகக
AFTER
RENTகுடும்�ததவரகள
& TAXES,
மறறும் வாிகயச்
செலுததிய
�ினனர
மீதியாக இருக்கும்
MINIMUM
WAGE
FAMILIES
SPEND
அவரகளின வருமானததின
OF THEIR REMAINING
வீதததிகன
கட்டணஙகளில
INCOME
ONTTC
TRANSIT
செலவிடுகினறனர.

35
35%
%

கட்டணஙகள
சதாடரந்து
அதிகாிக்கினறன,
Fares
keep increasing,
but
not enough public
ஆனால,isப�ாதுமான
ச�ாதுப்
�ணம் பெகவகளில
money
being invested
in services.
Between 2009
முதலிடப்�டவிலகல.
க்கும் 2018
க்கும் இகடயில,
and
2018, the cost of 2009
the monthly
Metropass
went
Metropass
க்கான
செலவு $37.25ஆல, $146.25 ஆக
up
by $37.25,
to $146.25.
அதிகாிததிருக்கிறது.

�ிளகளப்
�ராமாிப்பு
CHILD
CARE
சராறனபராவிலுளள
It
costs more than உாிமம்
$20,000
�ராமாிப்பு
aச�றற
year �ிளகளப்
to place an
infant in a
நிகலயம் ஒனறில ஒரு ெிசுகவப்
licensed
child care
centre in
�ராமாிப்�தறகான
செலவு
Toronto.
வருடததுக்கு 20,000 சடாலருக்கும்
அதிகமாகும்.

75%

குடும்�ததவரகளுக்குப்
OF
FAMILIES
�ிளகளப் �ராமாிப்பு
கட்டு�டியாகாமல
உளளது.

Only 1 in 5 children under
13 வயதுக்குக் கீழ�ட்ட 5
age
13 have access
to உாிமம்
�ிளகளகளில
ஒருவருக்பக
licensed
child care.
Almost
ச�றற �ிளகளப்
�ராமாிப்பு
CAN’T
நிகலயம்
ஒனறுக்கான
all
child care
centres அணுகுதல
in
AFFORD
இருக்கிறது.
சராறனபராவில,
Toronto
have
waiting lists.
ஏறக்குகறய அகனததுப் �ிளகளப் CHILD CARE
�ராமாிப்பு நிகலயஙகளுக்கும்
காததிருப்புப் �ட்டியலகள உளளன.
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Tired
paying
too much
rent? Walking to save on bus fare?
நகரofெக�
எப்�டி
ஒருfor
மாறறதகத
Having trouble finding a good job? Frustrated with expensive child care fees?

ஏற�டுததலாம்?

You
are not alone.
TO Prosperity
(Toronto’s Poverty Reduction

உஙகளுகடய பவட்�ாளரகளிடம்
பகட்க பவணடிய பகளவிகள

Strategy - சராறனபராவின வறுகம குகறப்பு
Poverty
Reduction
Life
in Torontoமுழுகமயாகச்
is getting more
expensive every day, and• farToronto’s
too many
people
are being left
மூபலா�ாயம்)
செயல�டுததுவதன
Strategy
க்கான (சராறனபராவின
behind.
in 4 children and
1 in 5 adults in Toronto live in
poverty.
மூலமும்One
�ினவருவனவறகற
உறுதிப்�டுததுவதன
வறுகம குகறப்பு மூபலா�ாயம்)
மூலமும், சராறனபரா நகர வறுகமகயக் குகறக்க
முழுகமயான நிதியளிப்புக்கும்
முடியும்:
அதன செயற�டுததலுக்கும் நீஙகள
WHAT’S
THE
PROBLEM?
• அடுதத
நானகு
வருடஙகளில 7,200 புதிய
ஆதரவளிக்கினறீரகளா?
ஆதரவளிக்கும் குடியிருப்புக்கள, குகறந்தது
• சராறனபராவில நலல சதாழிலககள
TRANSIT
HOUSING
4,000 புதிய கட்டு�டியாகக்கூடிய வாடககக்
அதிகளவில உருவாக்குவதறகு உஙகளிடம்
குடியிருப்புக்கள, மறறும் 1,000 புதிய காப்�ிட
எனன திட்டம் உளளது?
Nearly half
of householdsநிருமாணிததல.
in our city are renters.
இடவெதிககள
• குடும்�ததவரகளுக்கும் தனிந�ரகளுக்கும்
• பமலதிகமாக, 157,000 குகறந்த
�ாதுகாப்�ான, வெதியான,
வருமானமுளள வளரந்பதாருக்கு TTC
கட்டு�டியாகக்கூடிய குடியிருப்புககளப்
கட்டணஙககளக் குகறததல.
ச�றறுக்சகாளளவும் �ராமாிக்கவும் எப்�டி
RENTERS
•OF புதிய
குடியிருப்புக்ககள
நீங
கள உதவிசெயவீரகள?
AFTER
PAYING RENT & TAXES,
உருவாக்கு�வரகளுடனான ெமூக ஆதரவு
MINIMUM
WAGE FAMILIES
SPEND
• TTC கட்டணஙககள,
அகனவருக்கும்,
ஒப்�ந்தஙகளின ஊடாக வாழவதறகு
OF
THEIR
REMAINING
குறிப்�ாக வருமானம் குகறந்தவரகளுக்கு
SPEND
INCOME ONஎப்�டி
TRANSIT
உதவக்கூடிய
ஊதியமுளள
சதாழிலககள
கட்டு�டியாகக்கூடியதாக
மறறும்
OF THEIR INCOME
இகளபயார
உளளடஙகலான
உளளூரச்
எப்ப�ாது நீஙகள மாறறுவீரகள?
ON SHELTER
ெமூகததினருக்கு அந்தத திட்டஙகள
• அகனததுக் குடும்�ததவரகளுக்கும்
Fares keep increasing, but not enough public
வழஙகுவகத உறுதிப்�டுததல.
அவரகளுகடய அயலகளில
money is being invested in services. Between 2009
The City of Toronto committed to build 10,000
கட்டு�டியாகக்கூடிய
உாிமம்
ச�றற went
• 5,000
மானியமளிக்கப்�ட்ட
and 2018,
the cost of the monthly
Metropass
affordable
housing
units by 2019. Butஇடவெதிகள
less than half
�ிளகளப்
�ராமாிப்பு
நிகலயஙகள
உளளடஙகலாக
11,500
புதிய
�ிளகளப்
up by $37.25, to $146.25.
will be built by then — and most won’t be truly
கிகடப்�தறகு நீஙகள எப்�டி
�ராமாிப்பு
இடவெதிககள
உருவாக்கல.
affordable
for low-income
residents.
உதவிசெயவீரகள?

47%

>30%

35%

CHILD CARE

JOBS
Many Toronto workers struggle with short-term,
temporary
jobs, low wages,�ாரகவயிடுஙகள
and no benefits.
பமலும் தகவலகளுக்கு,
Women, youth, and members of racialized groups
www.socialplanningtoronto.org
are
especially affected.

>50%

OF TORONTO WORKERS
LACK FULL-TIME, PERMANENT
JOBS WITH BENEFITS

It costs more than $20,000
a year to place an infant in a
licensed child care centre in
Toronto.
Only 1 in 5 children under
age 13 have access to
licensed child care. Almost
all child care centres in
Toronto have waiting lists.

75%
OF FAMILIES

CAN’T
AFFORD
CHILD CARE

