Renting a home:
A tenant’s guide to rights and responsibilities
هزاره  -موضوع  – 1مقدمه ای براى كرايه گرفتن يك خانه در NSW

Hazaragi - Topic 1 – Introduction to renting a property in NSW

گشتو دنبال کدام جای بری کرایه وقت موبره .چیزای زیادیه
که باید بوفامی ،به خصوص اگه دفه اول کرایه مونی.

مبلخ کرایه بستگی دره که چی رقم جای ره میخایی کرا کنی یا
ده کجا میخایی زندگی کنی.

وقتی د  NSWخانه کرا کنی ،کرایه نشین موشی.

مجبوری کرایه ره هر هفته یا هر دو هفته بدی.

د استرالیا کرایه نشین ،حقوق و مسولیتای زیاد دره.

باد از خرید خوراکه و دیگه نیازای زندگی ،پول و درآمد خوره
بری جایی که میخایی کرا کنی چک کو.

فامیدون حقوق و مسولیتا پیش از کرایه کدو ،کمک مونه که
هر رقم مشکل ره قد صایب خانه ،دفتر معامالت و همسایه
خو ،حل کنی.
پیش از کرایه کدو ،اول باید بفامی که چقدر پول میتنی کرا
بدی.
رقم رقم خانه هایه که از بین شی انتخاب کنی.
فقط باید تصمیم بگری که کدامشی بلدی تو و فامیل تو جور
میه.
یک خانه قد باغ ،خانه شاری ،یا یگان بالک که نزدیک حمل و
نقل شاری بشه.
ده باره خرید ،مکتب ،سر کار رفتو و کلینیک ،فکرای خو کنو.
د باره امزو منطقه که میخایی زندگی کنی هم فکر کو ،بازی
جایا کرایه شی آرزو یه.
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قانون کرایه د والیتای استرالیا فرق مونه.
 Fair Tradingد باره کرایه نشینی مالومات میدیه و به کرایه
نشینا ،صاحب خانه ها و مامورین معامالت ده  NSWکمک
مونه .همچنین دفترنمایندگی دولتی استه که قرارداد ها ره
میگیره و دفترای معامالت ره ده  NSWتنظیم مونه.
بری مالومات زیادتر ده باره حقوق و مسولیتای کرایه نشینا
سایت  Fair Trading www.fairtrading.nsw.gov.auره توغ
کو ،یا ده شماره  13 32 20زنگ ده.
اگه ده قسمت زبو کمک میخاستی ده شماره 13 14 50
زنگ ده.
آماده یی که خانه ره کرا کنی؟

