Renting a home:
A tenant’s guide to rights and responsibilities

درى  -موضوع  – 3امضای قرارداد نامه و گزارش وضعیت خانه

Dari - Topic 3 – Signing a lease and condition report

چیزهایی هاى وجود دارد که شما باید قبل از اينكه قرارداد كرايه
مسکونی خويش را در  New South Walesامضاء نمايد بدانيد.

برای تکمیل این گزارش وقت كافى داشته و جميع اطراف خانه را
به دقت بررسى و مطالعه نمائيد.

این قرارداد نامه بنام  leaseهم ياد شده ويك سند قانونی است.

از همه آسيب ها ،لكه ها و یا چیزهایی که کار نمی کنند
یادداشت بگيريد.

این قرارداد نامه حاوی معلومات در مورد آنچه که كرايه نشين یا
مالك خانه می تواند انجام دهد و نمی تواند انجام دهد ميباشد .

تا حدى از جزئیات را كه ميتوانيد در این گزارش درج نمائيد.

همچنین شامل مبلغ كرايه كه شما ب به پرداخت آن مجبوريد ،و
چه وقت و چگونه آنرا بپردازيد ميباشد.

این یک فكر خوب است كه از اموال خانه عكس گيرى و فيديو
قبل از نقل مكان به آن خانه نمائيد

متيقن باشيد که قرارداد نامه را قبل از امضاى خود كامالً به دقت
بخوانيد.

پس از تکمیلى این گزارش ،شما باید یك کاپی آنرا برای دفتر
معامالت خانه در خالل  7روز تقديم نمائيد.

مطمئن باشید که شما همه را درك كرده و فهميده ايد و به آنچه
که شما امضاء مينمايد موافقه داريد.

كرايه نشين و دفتر معامالت خانه باید این گزارش را امضاء و
هردو يك كاپى نزد خود نگهه دارند.

اگر چیزی وجود داشته باشد که شما آنرا درك ننموده ايد از مالك
خانه بپرسيد.

اگر شما پیدا کرديد كه أشياء ضروری خانه مانند داش نان پزى کار
نمی کند ،شما می توانید از دفتر معامالت خانه تقاضاء ترميم آنرا
نمائيد.

معموال مدت كرايه قبل از امضاء مورد بحث و بررسی قرار ميگيرد.

اگر به شما گفته شده است كه همه لوازم خانه كار ميكند مگر
حين نقل به خانه دريافتيد كه كار نميكند ،همچنین شما ميتوانيد
از دفتر معامالت خانه تقاضاى ترميم آنرا نمائيد.

و یا از شخصى ايكه به آن اعتماد دارید بپرسيد.
مدت كرايه می تواند کوتاه یا طوالنی باشد تا جائيكه جانبين
موافقة داشته باشند  ،اما مدت كرايه به طور معمول برای هر 6
ماه یا  12ماه اجراء ميشود.
هیچ پولى براى قرارداد كرايه پرداخته نميشود.
قبل از امضای قرارداد نامه دفتر معامالت خانه بايد يك چک
لیست جدید كرايه (( ))New Tenant Checklistبه شما بدهد.
چک لیست می تواند به شما راجع به اينكه درباره همه اشياء
خانه قبل از امضای قراداد نامه فكر كنيد كمك مى كند.
دفتر معامالت خانه يا مالك خانه نیز باید به شما بگويد اگر
مشکالت در مورد خانه مانند سیل آتش سوزى در خالل  5سال
گذشته رخ داده باشد و یا خطرات صحى و امنيتى وجود داشته
باشد.
هنگامی که شما حقوق و مسئولیت های خود را دانستيد ،شما
آماده برای امضای قرارداد نامه با مالك خانه یا دفتر معامالت
خانه ميباشيد.
به یاد داشته باشید ،دفتر معامالت خانه باید به شما یك کاپی از
قرارداد نامهء امضا شده را بدهد.
آنها همچنین باید به شما  2نسخه از گزارش شرايط و وضعیت
خانه را برای تکمیل نمودن آن بدهد.
1

هنگامی که شما خانه را ترك مينمائيد ،معموالً دفتر معامالت خانه
برای هر گونه خسارت اموال از خانه و از نظافت و پاكى بازرسى
مينمايد.
گزارش وضعیت خانه يكى از شواهد شما است درصورتيكه اگر
اختالف در مورد اينكه چه کسی باید جبران خسارت وارده و یا
تمیز کردن آن در پایان كرايه نشينى پرداخت نمايد باشد.
سازمانهای اجتماعی محلی شما مانند یك مرکز خدمات مهاجرين
شاید بتواند به شما کمك در حصه كرايه خانه و مسائل مربوطه آن
نمايد .یا شما می توانید با خدمات مشاوره كرايه نشين در تماس
شويد.
برای معلومات بیشتر در مورد حقوق و مسئولیت
هاى كرايه نشينان از ويب سایت Fair Trading
 www.fairtrading.nsw.gov.auديدن نمائيد و یا به شماره
 13 32 20در تماس شويد
اگر شما نیاز به کمك در حصه زبان ايكه به آن صحبت مينمائيد
داريد به شماره  13 14 50در تماس شويد.

