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پول پيشكى Bonds و سایر پرداخت ها.

آیا می دانید وقتيكه يك خانه را در New South Wales كرايه 

ميگريد چند چیزى است كه آنرا بپردازيد؟  

اکثر قرارداد نامه هاى كرايه نیاز به پرداخت Bond وپول پيشكى 

كرايه از طرف كرايه نشين ميباشد.

بنابرين، بیأید از bond شروع نمايم.

bond پولى است كه توسط كرايه نشين به دفتر معامالت خانه 

يا مالك خانه پرداخته شده و بحيث امانت از آن نگهدارى ميشود 

درصورت امكان اينكه كرايه نشين از قرارداد نامه اجتناب ورزد.  

براى قرارداد نامهء هر كرايه نشينى فقط يك bond  پرداخته مى 

شود با وجوديكه چندين كرايه نشين در يك يونت هم باشد. 

مقدار حد أكثر پول bond چهار هفته از كرايه خانه است 

درصورتيكه خانه با فرنيچر باشد و يا بدون فرنيچر. 

اکثر دفاتر معامالت خانه يا مالكين خانه از كرايه نشين تقاضاى 

پرداخت كامل پول bond را حين امضاء قرارداد نامه مينمايند.  

دفتر معامالت خانه يا مالك خانه بايد به شما یك رسید از پرداخت 

bond كه شما تحويل نموده ايد بدهد، يا حد أقل در قراردادنامه 

كرايه بنويسد. 

آنها همچنین باید فورم bond  را با مقدارى كه شما پرداخته ايد 

تكميل نمايند. 

این فورم باید توسط هر دو دفتر معامالت خانه و مالك خانه 

امضاء شده و به دفترFair Trading  “تجارت منصفانه” جائيكه 

پول پرداخته شده bond را حفظه مينمايد تسليم گردد. 

كرايه نشين يك تأئيدنامهء با Rental Bond Number  “نمره باند 

كرايه” از Fair Trading “معامالت عادالنه” دریافت خواهد کرد.

این تأئيدنامه  بايد يكجا با قرارداد نگه داشته شود.

اين پول bond  به طور کلی در پایان مدت  قرارداد  به كرايه 

نشين بازگردانده ميشود.

بعضى اوقات، دفاتر معامالت خانه  یا مالكان خانه تصمیم خواهد 

گرفت که ادعای از پول bond نمايند.

بطور مثال، مالك خانه ميتواند كه از پول bond  ادعا نمايد و يا 

پول خود را بگرداند در صورتيكه صاحب خانه قالين خانه را كثيف 

و داغدار رها نموده باشد يا اگر كرايه نشين كرايه را نپراداخته 

باشد. 

یکی دیگر از پرداخت ها  كه در نظر گرفته ميشود دو هفته كرايه 

پيشكى خانه است .

این در شروع كرايه نشينى شما  پرداخته شود.

پس از اينكه دو هفته كرايه پيشكى خانه پرداخته شد،  كرايه آينده 

بعد از دو هفته كه گذشت ميباشد. 

بحيث يك كرايه نشين، شما مجبور به پرداخت كرايه خانه خود به 

وقت آن ميباشيد. شما می توانید یك روشى مورد توافق را تعيين 

نموده تا از پرداخت كرايه خويش عقب نمانيد.  

بطور مثال، پول كرايه خانه می تواند  مستقيماً  از حساب بانکی 

شما  در تاریخهای معين گشتانده شود.  

مطمین باشيد كه پول كافى در حساب بانكى خود داشته باشيد يا 

شما پول پرداخت بانك راپرداخته ميتوانيد. 

دفاتر معامالت خانه بايد به شما انتخاب يك روش رایگان از 

پرداخت كرايه مانند Centrepay ،EFTPOS  در دفتر خويش 

ارائه کنند.

بنابراین، این فكر خوبی است كه قبل از امضاء قرارداد نامه خانه 

درباره اين نوع مصارف بدانيد. 

همراه با  Housing NSW چك نمايد اگر شما واجد شرایط برای 

کمك  Rentstartميباشيد.

درصورت اختالفات در مورد ادعای bond  با 

Fair Trading درتماس شويد.

 برای معلومات بیشتر در مورد حقوق و مسئولیت 

 Fair Trading هاى  كرايه نشينان از ويب سایت 

 www.fairtrading.nsw.gov.au ديدن نمائيد و یا به شماره  

20 32 13 در تماس شويد

اگر شما نیاز به کمك در حصه زبان ايكه به آن صحبت مينمائيد 

داريد به شماره 50 14 13 در تماس شويد.
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