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خو، کجا میخایی زندگی کنی؟ پشت کدام یونت یا کدام خانه 

میگردی؟ 

پیدا کدن کدام جای بری کرایه وقت موبره.

اول پول خو ره چک کید که بفامید چی ره میتانید بگیرید.

پول کرایه به خیلی چیزا ربط دره. مثال:

•  خانه باغ دره یا ندره؟

• يك يونت د بالک استه؟

• چند اطاق خو دره؟

• د بس و قطار چقدر نزدیکه؟

اگر شرایط کمک-کرایه ره داشتید، Centrelink ره چک یا 

توخ کید.

پشت لیست کرایه ها د روزنامه و انترنیت و لوحه “خدمات 

اجتماعی” بگردید. 

دفترای معامالت ره هم چک کید.

زیادتر صاحبای خانه ازمی دفترا بری اداره جایداد خو استفاده 

مونه.  

آر وقت کدام خانه یافتید که میتنستید کرایه شی بدید، ده 

نماینده معامالت زنگ دید که خانه ره بنگرنی.

آر وقت خانه ی که میخاستی ره یافتی از نماینده معامالت 

فورم کرایه ره بیگرید، پر کید، باز پس د نماینده بدید.

پر کدون یک فورم  گریفتن خانه ره تضمین نمونه. بازی وقتا 

خوبه که بری چندین خانه درخواست بدی. 

اگر از خانه خوش شیم امده وسوسه نشنید که پول زیادتر 

بدید. اگه از جیب خو زیادتر پول بدی پسان که د خانه رفتی، 

مشکالی اقتصادی پیدا مونی. 

یگان دانه معرفي خط از صاحب خانه قبلى، يا دوستا بدرد 

شوم موخره. 

دفتر معاالت شاید ای اسناد ره از شمو بخایه: 

• لیسانس دریوری

• فیش حقوق

• کاغذات بانک و سنتر لینک

 • بل گاز، برق و تيلفون 

• کلید-کارت یا کارتای اعتباری.

دفتر معامالت ماکم ترین درخاست ره گرفته و بری صاحب 

خانه تاویل مونه. 

صاحب خانه، كرايه نشين ره از روی فروم درخواستى و اسناد 

و مدارك شی انتخاب مونه.

دفتر معامالت به ای خاطر بری صاحب خانه کار مونه که:

• كرايه نشين خوب پیدا کنه

• کرایه ره جمع کنه

•  قد پیپ کار و برقی هماهنگ کنه که اگه کدام چیز خراب 

شود جور شونه.

کرایه دیدو سر وقت و ساتی کدون خانه، چیزای مهمه که 

نماینده معامالت از مستاجر )کرایه نشین( باید بوفامه 

یاد شیم باشه که شاید د آینده باز خانه کرا کنید. اگه خانه 

ره خوب ساتی کنید و کرایه ره د وقت شی بدید، وقت رفتو 

نماینده معامالت شمو ره توصیه های خوب میده.

اگه دفعه اوله که خانه کرا مونید، میتنید از سازمانای اجتماعی 

مثل مرکز مهاجرین کمک بخواید. 

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؟
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