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راه های خاصی استه بری ازی که صاحب خانه یا مامور 

معامالت کرایه خانه ره زیاد کنه. 

وقتی یک قرارداد امضا موشه، مامولن بری یک دوره شش 

ماهه یا دوازده ماهه استه. 

ده ای مدت صاحب خانه نمیتینه کرایه خانه ره زیاد کنه. مگه 

دده ای شرط که ده قرارداد نامه نوشته شده باشه که اجازه 

زیاد کدو ره دیرن. 

قرارداد نامه باید اندازه و روش دقیق زیاد شدون کرایه ره 

بوگیه. 

صاحب خانه میتینه کرایه ره زیاد کنه اگه مستاجر بری مدت 

دوساله یا زیادتر قرارداد کیده بشه. 

اگه قرارداد خو بری یک دوره دیگه نو مونید، کرایه خودبخود 

زیاد نموشه. 

مامور معامالت یا صاحب خانه 60 روز پیش از زیاد کیدون 

کرایه باید یادداشت کتبی بیدیه. 

مثال اگه قرارداد نامه شموشش ماهه یا دوازده ماهه یه و شمو 

باد از ختم قراداد خو د خانه مومانید، کرایه میتنه زیاد شوه 

اگر پیش ازو بری 60 روز یادداشت کتبی گرفته شید. 

اگه نمیتینید کرایه اضافه شده ره بدید، عاجل قد صاحب خانه 

یا مامور معامالت گپ بزنید. اگر مستاجر خوب بوده دید 

شاید قبول کینن که کرایه  کمتر اضافه شونه. 

اگه قبول کدن مطمین شید که د نوشته هم امده بشه. 

 Consumer, اگه به نظر شیم کرایه خیلی زیاده، ده دفتر

Trader and Tenancy  CTTT Tribunal عریضه کید که 

اونا تصمیم بیگرن که کرایه زیاده یا نه.

مه میتینوم خانه ره قد کدام مستاجر دیگه یکجای کرا 

کنوم؟

بازی مستاجرا یا کرایه نشینا خوش دیرن که پول خو نگا کنن و 

قد کدام کس دیگه د کرایه خانه شریک شونن.

اگه یگان مستاجر یا كرايه نشين یك اطاق اضافى، یك گراچ یا 

اپارتمان چوقی ره قد ده کدام کس دیگه کرایه بدیه،  ای ره 

“اجاره فرعی”  یا subletting  موگیه. 

 sub-tenant آدمی که اجاره فرعی میگره، مستاجر فرعی یا

موشه. 

مستاجر اصلی کرایه ره از مستاجر فرعی میگره و ضمه وار 

هر رقم خساره یه که مستاجر فرعی د خانه اورده. 

مستاجر باید پیش ازی که خانه ره د مستاجر فرعی کرایه بدیه 

از دفتر معامالت یا صاحب خانه پرسان کنه. 

اگه دلیل خوب نداشته باشه، صاحب خانه نمیتینه مانع کرایه 

دیدون یک اتاقی خانه ده یک نفر دیگه شونه. 

مگم اگه شمو کل خانه ره د کدام مستاجر فرعی میدید و 

خود شیم ازونجی مورید، صاحب خانه مخالفت کنه.  اونا اگه 

بوفامه که قد ازی کار خانه شلوغ موشه، بازم میتینه مخالفت 

کنه.

مثال شی اگه 8 نفر د یک خانه دو اتاقه زندگی کنه، باز تعداد 

آدما د یک جای چوقی زیاد موشه و نام شیر میلن: شلوغ 

شدو. 

اگه د گمان شیم صاحب خانه بی انصافی مونه، میتینید د 

 Consumer, Trader and Tenancy بری حل ازی گپ ده

Tribunal  CTTT عریضه کنید.

 Consumer, Trader and Tribunal Tenancy محکمه

CTTT باز تصمیم میگره که چه منصفانه یه.

بری مالومات زیادتر ده باره حقوق و مسولیتای کرایه نشینا 

سایت Fair Trading www.fairtrading.nsw.gov.au ره توغ 

کو، یا ده شماره 20 32 13 زنگ ده.

اگه ده قسمت زبو کمک میخاستی ده شماره  50 14 13 

زنگ ده.

آماده یی که خانه ره کرا کنی؟

 Hazaragi - Topic 7 – Rent increases and sub-lettingهزاره - موضوع 7 – افزایش كرايه و حق كرايه دادن به شخصى ديگرى

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


