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روشهای بخصوصی هست که آژانسها و صاحبخانه ها باید برای اضافه 
کردن اجاره شما از آن پیروی کنند.

وقتی اجاره نامه را امضا می کنید – مدت آن معموالً 6 یا 12 ماه است.

در طول این مدت، صاحبخانه نمی تواند اجاره را زیاد کند، مگر اینکه در 
اجاره نامه قید شده باشد که اجازه این کار را دارد.

مقدار یا طرز محاسبه ازدیاد اجاره باید در اجاره نامه قید شده باشد.

در صورتیکه مدت اجاره نامه مستاجری 2 سال یا بیشتر باشد صاحبخانه 
می تواند اجاره را زیاد کند.

اگر اجاره نامه تان را برای مدت جدیدی تمدید کنید، مقدار اجاره 
نمی تواند بصورت اتوماتیک زیاد شود

قبل از اضافه شدن مقدار اجاره، آژانس یا صاحبخانه باید همیشه 60 
روز اخطار کتبی به شما بدهد.

مثالً اگر اجاره نامه شما برای 6 یا 12 ماه است و  شما بدون امضا کردن 
یک اجاره نامه جدید همانجا بمانید، برای ازدیاد اجاره باید اول از 60 

روز قبل به شما اخطار کتبی داده شود.

اگر توانایی پرداخت ازدیاد اجاره را ندارید بالفاصله با آژانس یا 
صاحبخانه خود صحبت کنید. اگر مستاجر خوبی بوده اید ممکن است 

موافقت کند که مقدار ازدیاد اجاره را کمتر کند.

اگر موافقت کرد – مطمئن شوید که مراتب را بنویسد.

اگر فکر می کنید که مقدار ازدیاد اجاره خیلی زیاد است – می توانید از 
Consumer, Trader and Tenancy Tribunal  )دیوان داوری مصرف 

کننده، کاسب و اجاره نشینی( درخواست کنید تا در باره اینکه مقدار 
ازدیاد اجاره بیش از حد است یا نه تصمیم بگیرد.

آیا من می توانم منزل را به شخص ثالثی اجاره بدهم؟
بعضی از مستاجرین می خواهند با شریک شدن با یک نفر دیگر مقداری 

پول صرفه جویی کنند.

اگر مستاجری یک اتاق اضافه، گاراژ یا اتاق پشت حیاط را به کس 
دیگری اجاره بدهد – این کار به نام اجاره دادن به شخص ثالث شناخته 

می شود.

شخصی که به این شکل اجاره می کند مستاجر ثانوی می شود.

مستاجر، اجاره را از مستاجر ثانوی می گیرد و همچنین مسئول هر 
خسارتی است که مستاجر ثانوی باعث آن باشد.

مستاجرین باید قبل از اینکه منزل را به کس دیگری اجاره بدهند از 
آژانس یا صاحبخانه اجازه بگیرند.

صاحبخانه نمی تواند از دادن اجازه برای اجاره دادن اتاق به یک نفر 
دیگر امتناع کند – مگر دلیل خوبی وجود داشته باشد.

ولی اگر بخواهید همه منزل را به کس دیگری اجاره بدهید و خودتان 
آنجا را تخلیه کنید، صاحبخانه می تواند بگوید نه. همچنین، اگر فکر کند 

که اجاره دادن به شخص ثالث مشکلی مثل شلوغی ایجاد خواهد کرد، 
می تواند بگوید نه.

مثالً اگر 8 نفر در یک آپارتمان یا خانه 2 اتاقه زندگی کنند، تعداد 
کسانی که در یک محل کوچک زندگی می کنند خیلی زیاد خواهد بود. 

این وضعیت بعنوان شلوغی زیاد در نظر گرفته می شود.

اگر فکر می کنید صاحبخانه تان در این مورد غیر منصفانه عمل می کند 
می توانید از Consumer, Trader and Tenancy Tribunal  )دیوان 

داوری مصرف کننده، کاسب و اجاره نشینی( درخواست کنید مسئله را 
حل کند.

دیوان داوری تصمیم خواهد گرفت که چه چیز منصفانه است.

برای آگاهی بیشتر در باره حقوق و مسئولیتهای مستاجرین از وب 
سایت معامالت منصفانه در www.fairtrading.nsw.gov.au دیدن کنید 

یا به شماره 20 32 13 تلفن بزنید.

اگر در مورد زبان به کمک نیاز دارید به شماره 50 14 13 تلفن بزنید.
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