هل تعلم بأن قوانين المج ّمعات
السكنية قد تغ ّيرت؟

DID YOU KNOW THAT STRATA LAWS
HAVE CHANGED?
Some of the changes that started on 30 November 2016 are:
•

•

Rules – owners must review the current by-laws (rules)
of their strata scheme by 30 November 2017. This could
change the rules, such as if you can keep a pet and where
you can smoke. If you don’t know the current rules, ask for
a copy from your strata manager or the secretary of the 		
owners corporation. Tenants can ask for a copy from their 		
landlord or property manager.
Renovations – there is a clearer approval process for 		
renovations. Before you renovate, check what permission
you need.

•

Strata committee – if most residents are renting, the tenants
can elect a representative to the strata committee, which is 		
responsible for day-to-day management of your strata scheme.

•

Collective sale – to sell the whole strata complex for 		
redevelopment, this must be approved by the owners of 75%
of the units (certain conditions apply).

:2016 نوفمرب/ ترشين الثاين30 فيام ييل بعض التغيريات التي بدأ العمل بها يف
 (األنظمة) الحالية الخاصةby-laws• األنظمة – عىل املالكني إجراء مراجعة للـ
 قد ينجم عن.2017 نوفمرب/ ترشين الثاين30 مبج ّمعهم السكني يف موعد أقصاه
هذه املراجعة تغيري يف األنظمة املتعلقة مثالً باالحتفاظ بالحيوانات األليفة يف الشقق
 فاطلب، إذا مل تكن تعرف األنظمة الحالية.واألماكن املسموح فيها بالتدخني
رس مجلس املالكني
ّ نسخة منها من مدير مج ّمعك السكني أو أمني
 وبإمكان املستأجرين طلب.)secretary of the owners corporation(
.)property manager( نسخة من صاحب شقّتهم أو املدير العقاري

• أعامل الرتميم والتجديد – لقد أصبحت عملية املوافقة عىل أعامل الرتميم أكرث
. استعلم عن نوع اإلذن الذي تحتاج إليه، قبل أن تقوم بأعامل ترميم.ًوضوحا
 فيمكن للمستأجرين،• لجنة املج ّمع السكني – إذا كان معظم املقيمني مستأجرين
 املسؤولة عن اإلدارة،)strata committee( اختيار ممثل عنهم يف لجنة املج ّمع السكني
.اليومية ملج ّمعك السكني
 يجب،• البيع الجامعي – لبيع كامل مج ّمع املج ّمع السكني من أجل إعادة بنائه
.) من ماليك الشقق (وتنطبق بعض الرشوط%75 الحصول عىل موافقة عىل ذلك من

:للحصول عىل املزيد من املعلومات عن التغيريات

Find out more about the changes:
Visit stratalaws.nsw.gov.au or fairtrading.nsw.gov.au
Enquiries 		
1800 214 023
For language assistance 13 14 50
TTY 			
1300 723 404

fairtrading.nsw.gov.au  أوstratalaws.nsw.gov.au تفقّد
1800 214 023
لالستفسارات
13 14 50
للمساعدة يف الرتجمة
1300 723 404 )TTY( للصم
ُّ املربقة الكاتبة
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