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چیزای استه که باید پیش از امضای یک قرارداد اجاره خانه ده 

منطقه  نیو ساوت ویلزNew South Wales بوفامید.  

قرارداد ره  لیزLease موگیه که یک سند قانونی یه. 

ده ای قرارداد مالوماتیه که موگیه مستاجر یا صاحب خانه چه 

کارا میتینن و چی کارا نمیتینن.

قرارداد، ای ره هم موگیه که چه قدر کرا باید بدید، چطور بدید 

و کی بدید. 

پیش از امضای قرارداد مطمین شونید که قرارداد ره خوب 

صحیح خواندید. 

مطمئن شونید که تمام چیز ره فامیدید و چیزی ره که امضا 

مونید قبول درید. 

اگه کدام چیز بود که نموفامیدید از مامور معماالت یا صاحب 

خانه پرسان کنید. یا از کدام کسی که اعتماد درید پرسان کنید. 

معموال ده باره مدت اجاره،  پیش از امضا قرارداد گپ زده موشه. 

مدت اجاره هر رقم که دو طرف خاسته باشه، میتینه زیاد یا کم 

باشه، لیکن ماموال اجاره از 6 ماه تا 12 ماه استه. 

بری جور کدون قرارداد هیچ پول داده نموشه. 

پیش از امضای قرارداد، دفتر معامالت باید چک لیست جدید 

اجاره یا (New Tenant Checklist( ره ده شمو بدیه. 

چک لیست کمک مونه که د باره بازی چیزا پیش از امضای 

قرارداد اجاره فکر کنید. 

دفتر معامالت یا صاحب خانه باید ده باره مشکالی  مهم خانه 

مثل سیل، آتش سوزى، خطرای صحی و امنیتی که ده  مدت پنج 

سال گذشته بوده،  قد شمو گپ بزنه. 

هرزمان که حقوق و مسولیتای خو ره فامیدید، آماده اید که 

قرارداد ره قد صاحب خانه یا مامور معامالت امضا کنید. 

یادشیم باشه که مامور معامالت باید یک کوپی از قرارداد امضا 

شده ره شمور بدیه. 

دو کوپی از “گزارش وضعیت” ره هم باید شمو ره بدیه که پر 

کنید.

بری پر کدن ای گزارش وقت بگرید و چار طرف خانه ره 

خوب بنگرید. از تمام خرابی ها خانه یا چیزایی که کار نمونه 

یادداشت بگرید. 

تا میتینید د گزارش جزیات ره بیرید. 

فکر خوبیه اگه پیش از کوچ کدن د خانه از اونجی عکس و فیلم 

بگرید. 

باد از پر کدن گزارش باید یک کپی شی ره د مدت 7 روز ده 

دفتر معامالت تاویل کنید. 

مستاجر و دفتر معامالت باید ای گزارش ره امضا کنن و هر دوی 

شی یک یک کپی پیش خو بگیرن. 

اگه فامیدید که کدام چیز مهم خانه مثل اجاق/داش کار نمیدیه، 

میتینید از مامور معامالت بخاید که جور کنه.  

یا اگه د شمو گفته بودن که فالن چیز کارمونه، خو وقتی شمو 

رفتید کار نموکد، از مامور معامالت بخاید که جور کنه.  

وقتی از خانه مورافتید، مامورخانه ره توغ مونه که خساره 

ندیده باشه وخانه  پاک باشه. 

اگه اختالف داشتید “گزارش وضعیت” میتینه شاهد باشه و نشو 

بدیه که کی باید خساره خراب و پاک کدون خانه ره بدیه. 

سازمان (کمیونتی( های اجتماعی منطقه مثل “مرکز خدمات 

مهاجرين” Migrant Resource Centre میتینه شمو ره د باره 

کرایه و دیگه گپای شی کمک کنه. یا میتینید از مشاور های 

کرایه نشینی مشوره بخاید.

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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