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بنابرين این روز اول شما در خانه جدید شما، و ... اوه، برق نيست؟

و تيلفون کار نمی کند؟

در استرالیا، بسیاری از خانه ها نل ها و پايپ هاى دارد  كه به خدمات ضرورى ارتباط دارد. 

این شامل موارد ذيل است:
• گاز
• برق

• خط تيلفون
• و آب. 

برخی از آنها ممکن است تا زمانی که شما حساب آنرا درست نكنيد كار ندهد. 

قبل از اینکه شما را در يك خانه كرائى نقل و مكان كنيد شما نياز با ارتباط به مراجع 
تأمين کنندگان و ترتیب آب، برق ، گاز و خط تيلفون داريد كه همه اتصال مجدد آنها 

را بنام خود كنيد.  

بطور مثال، شما باید برای اتصال برق و گاز و ترتيب حساب شركت تيلفون يك روز 
قبل از نقل و مكان خود درتماس شويد.

شما می توانید از دفتر معامالت خانه راجع به نام و شماره تيلفون اين مراجع تأمين 
كننده مورد نياز خانه بپرسید.

چه کسی برای مصارف  آب ، برق ، گاز و تيلفون می پردازد؟
معموال كرايه نشين برای مصارف آب و برق و گاز ميپردازد درصورتيكه ميتر خانه بطور 

جداگانه باشد. أكثر اين ضروريات شامل كرايه گنجانده نشده است. 

قرارداد كرايه كه شما با دفتر معامالت خانه  یا مالك خانه امضاء نموده ايد واضع 
ميسازد كه كى براى همه آب، برق و گاز بپردازد.  

معموال پرداختى برای اتصال مجدد و یا بكار انداحتن آب و برق و گاز وجود دارد كه 
شايد تامین کنندگان آن از شما بپرسند تا قراردادى را با ايشان امضاء نمائيد. 

قرارداد جدید را با يك منبع دیگر قبل از خاتمه دادن قرارداد فعلی امضاء نكنيد.

آنها شايد از شما پول براى خاتمه دادن منبع قبلى بخواهند. 

در مورد گاز و برق چه است؟
 بعضى از خانه ها برای پخت و پز ودر داش و گرم کردن خانه از گاز و استفاده و 

بعضى از برق استفاده مينمايند. 

كرايه نشين مجبور براى پرداخت گاز و برق ميباشد اگر خانه ميتر جداگانه داشته 
باشد.

اگر نه داشته باشد، شما برای تامین پول نميپردازيد.

اگر شما دچار مشکل با بل گاز و برق یا اختالف با ارائه دهنده خدمات گاز و برق 
داشتيد با Energy & Water Ombudsman Office  )دفتر بازرس انرژی و آب( در 

تماس شويد.

در مورد تيلفون چه؟
اكثر خانه ها بسیاری منابع تيلفون موجوده را دارا اند. برخی خانه ها ممكن است 

براى استفاده كرايه نشين  انترنيت نيز داشته باشند.

كرايه نشين مسئول از استفاده تيلفون و انترنيت بوده و پرداخت آنرا به عهده دارند.

این شامل تجهیزات، پرداخت هاى كرايه و تحويل عرضه تحت نام شما می باشد.

در مورد تيلفزيون چه؟
اكثر خانه ها هم آنتن هاى تيلفزيون موجوده را دارا اند. اما كرايه نشين ها بايد 

تيلفزيون شخصى خود را فراهم بدارند.  

اگر شما تصمیم گرفتيد كه يك جينل جديد را اضافه كنيد، مانندPay TV ، مطمئن 
باشيد که اجازه دفتر معامالت خانه يا مالك خانه را قبل از نصب آن بگيريد. 

در مورد آب چه؟
آب از دیگر منابع مهم خانه متفاوت است، آن همیشه متصل است. اگر نل هاى خانه 

كار نميكند. از ميتر آب سويج آنرا روشن كنيد. 

براى مصرف آب شما فقط وقتى پول ميپردازيد كه ميتر آب جداگانه داشته باشيد. 
معموالً خانه ها ميتر هاى آب جداگانه دارند. 

اما يونت ها متفاوت است . أكثر يونت بلوكها ميتر هاى مشترك دارند. درصورتيكه 
ميتر ها جداگانه نباشد مالك خانه مصارف آب را ميبردازد.

اگر شما یك ميتر جداگانه داريد، دفتر معامالت خانه بايد يك كاپى از بل آب را كه در 
آن استفاده شما را از آب نشان دهد به شما بفرستد. 

دفتر معامالت خانه  یا مالك خانه باید به شما یک کاپی از بل را در هر سه ماه بدهد 
و براى پرداخت آن به شما بايد  20 روز وقت بدهد. 

آنها همچنین باید برای اتصال آب و صرفه جویی از آب نوعى از  سر شاور را درست 
نمايند كه از استفاده آب صرفه جويى شود و همه نلهائيكه از آنها آب قطره قطره 

ميريزد ترميم نمايند. 

اگر هر نوع از خدمات ضرورى بشكند دفتر معامالت خانه و يا مالك آن فوراً آنرا 
ترميم نمايند. 

بطور مثال، اگر یك پايپ آب انفجار كند،  شما نیاز به ابالغ فورى آن به دفتر معامالت 
خانه يا مالك خانه داريد.

این نوع ترميمات به أساس قوانين كرايه  »ترميمات عاجل« بوده و بايد فوراً ترميم گردد. 

اگر شما نمی توانید به مالك خانه یا دفتر معامالت خانه در تماس شويد يا آنها 
نتوانستند مشكل را در يك چوكات وقت معين ترميم نمايند،  شما ميتوانيد با شخصى 

متخصص واجد شرايط در تماس شده تا رفع مشكل را نمايد و پرداخت  آنرا خودى 
شما بپردازيد. 

شما می توانید پول خود را دوباره از مالك خانه در ظرف مدت 14 روزبدست آوريد -
• در صورتیکه این کار از 1,000$ كمتر باشد

• شما باعث آسیب نشده باشيد
• شما به مالك خانه يا دفتر معامالت خانه وقت كافى داده ايد كه مشكل را حل نمايد 

•  شما یك رصید و گزارش کتبی درباره این مشکل از متخصص واجد شرایط داشته 
باشيد.

اگر شما قادر به  پرداخت پول ترميم شخصاً نيستيد، شما می توانید به  محكمه 
Consumer, Trader and Tenancy Tribunal برای بدست آوردن يك سفارش به 

مالك خانه درخواستى بدهيد تا به أساس آن مالك خانه بتواند رفع مشکل نمايد.

برای معلومات بیشتر در مورد حقوق و مسئولیت هاى  كرايه نشينان از ويب سایت 
 Fair Trading  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.

   Dari - Topic 5 – Utilitiesدرى - موضوع 5 – خدمات ضرورى )آب، برق، گاز و تيلفون(   

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


