
 OLDER PERSONS’  
HOUSING SERVICE

HOME at Last
1st Floor, Ross House
247 Flinders Lane, Melbourne 3000
Telephone 03 9654 7389 
Email haag@oldertenants.org.au
www.oldertenants.org.au
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முதசிய்யார்களுக்கான  
வீடடுவ்தசி ய்வவ

சதாவைய்ப்சி 1300 765 178  
்காவை 10 மணசி முதல் மாவை 4 மணசி வவை

Home at Last is a free and 
confidential housing service, 
funded by the Victorian 
Government.
‘ய�ாம் அடைாஸ்ட’ என்பது 
வசிகய்டாாசி்ய அை்சினால் நசிதசியுதவசி 
வழங்கப்படும் ஒரு இைவ் 
மறறும் நம்்ப்கமான வீடடுவ்தசிச 
ய்வவ்யாகும்.

Home at Last can help you 
find a home that is affordable 
and that you can stay in for 
the long term.
‘ய�ாம் அடைாஸ்ட’ உங்களுககுக 
்கடடு்படி்யா்கககூடி்ய மறறும் நீண்ட 
்காைம் நீங்கள வ்சிக்கககூடி்ய ஒரு 
வீடவ்டக ்கணடு்பசிடிக்க உங்களுககு 
உதவமுடியும்.

This publication has been created in 
consultation with:

இநத சவளசியீடு ்பசினவருயவார 
ஆயைா்வனப்படி த்யாாசிக்கப்படடுளளது:
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Your family situation may change 
as you age, and you may want to 
live independently. 
உங்களுககு வ்யதாகும்ய்பாது, 
உங்கள குடும்்ப சூழநசிவை 
மாறககூடும் அத்து்டன நீங்கள 
சுதநதசிைமா்க வாழ வசிரும்்பைாம்.

Or you may live in private rental 
housing and want somewhere 
secure to settle down.
அல்ைது நீங்கள தனசிப்பட்ட 
வா்டவ்க வீட்டவமப்பசில் குடி்யசிருநது 
ச்காணடு, எங்காவது ்பாது்காப்பா்க 
வாழகவ்கவ்ய நசிவை்யா்க 
அவமத்துகச்காளள வசிரும்்பைாம்.

Home at Last can help you find 
a home that is affordable and 
suitable to your needs.
‘ய�ாம் அடைாஸ்ட’ உங்களுககுக 
்கடடு்படி்யா்கககூடி்ய மறறும் உங்கள 
யதவவ்களுககு ஏறற ஒரு வீடவ்டக 
்கணடு்பசிடிக்க உதவமுடியும்.

“Home at Last has helped me to live 
independently”.

“நான சுதநதசிைமா்க வாழ ‘ய�ாம் 
அடைாஸ்ட’ உதவசி புாசிநதசிருக்கசிறது”.

“My health and wellbeing have improved 
since I moved”. 

“இஙகு வநத்பசின என ஆயைாக்கசி்யம் மறறும் 
உ்டல்நைம் யமம்்படடுளளது”.

“Living independently has strengthened 
my relationship with my family”.

“சுதநதசிைமா்க வாழவது என 
குடும்்பத்து்டனான உறவவ 
வலுப்படுத்தசி்யசிருக்கசிறது”.

“Now that I like where I live, I feel free 
to do new things, like join a seniors club 
and start yoga”

“இபய்பாதுதான நான வ்சிககுமசி்டத்வத 
வசிரும்பு்கசியறன, புதசி்ய ச்்யல்்கவளத் 
த்யங்காமல் ச்ய்கசியறன, மூத்யதார 
்ங்கத்தசில் ய்ரநது, ய்யா்காவவத் சதா்டங்க 
வசிரும்பு்கசியறன”

“Since I moved house, I have made many 
new friends”

“இநத வீடடுககு வநத்பசின, நான ்பை புதசி்ய 
நண்பர்கவளப ச்பறறசிருக்கசியறன”

If you need help with housing call

வீடடுவ்தசிவ்யப ்பறறசி அறசி்ய 
உங்களுககு உதவசி யதவவப்பட்டால் 
்பசினவரும் எணணசில் அவழக்கவும்:

1300 765 178
Leave your name, phone number 
and preferred language and we will 
call you back with an interpreter.

உங்கள ச்ப்யர, சதாவைய்ப்சி எண 
மறறும் உங்களுககு வசிருப்பமான 
சமாழசி ய்பானற வசிவைங்கவளத் 
சதாசிவசிக்கவும். நாங்கள ஒரு 
சமாழசிச்ப்யரத்துவைப்பாளரு்டன 
உங்கவளத் தசிரும்்ப அவழபய்பாம்.

Public housing is affordable, the 
rent is just 25% of your income.

அைசு குடி்யசிருபபு வ்தசி உங்களுககு 
்கடடு்படி்யா்கககூடி்யது, வா்டவ்க 
உங்கள வருமானத்தசில் 25 ்தவீதம் 
மடடுயம.

If you are not eligible for public 
housing, we can help you with 
alternative housing options.

நீங்கள அைசு குடி்யசிருபபு வ்தசிககுத் 
தகுதசி்யானவர இல்வைச்யனறால், 
மாறறு குடி்யசிருபபு வ்தசி ்கசிவ்டக்க 
நாங்கள உதவசிபுாசி்ய முடியும்.


