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مطمئن شوید که قبل از امضا کردن قرارداد اجاره این بیانیه 

اطالعات را بخوانید. اگر در قرارداد چیزی هست که نمی فهمید 

بپرسید.

به یاد داشته باشید، شما به قراردادی متعهد می شوید که از نظر 

قانونی الزام آور است و مهلت موقتی برای لغو آن ندارید. شما 

باید مطمئن باشید چیزی را که امضا می کنید می فهمید و با آن 

موافقید.

صاحبخانه یا آژانس باید: 

مطمئن شود که در آغاز اجاره نشینی ملک خالی است، تا حد 	 

معقولی تمیز است، برای زندگی کردن مناسب است و در 

شرایط خوبی است 

ملک را در شرایط معقولی ارائه داده و در همان شرایط نگه 	 

دارد

مطابق با قوانین بهداشت و ایمنی باشد )مثاًل نرده دور استخر، 	 

تاسیسات برقی، زنگ خطر دود، ایمنی پنجره ها و بالکن(

مطمئن شود که ملک تا حد معقولی ایمن است	 

به حریم خصوصی شما احترام بگذارد و ملزومات ورود و 	 

اطالع دادن را رعایت کند.

وقتی اجاره می کنید باید:

اجاره را سر وقت بپردازید	 

ملک را در حد معقولی تمیز و بدون خسارت نگه دارید و آن 	 

را در همان شرایطی که وقتی وارد آن شدید داشت ترک کنید 

)به استثنای استهالک منصفانه(

از ملک برای هیچ عمل غیر قانونی استفاده نکنید	 

از مفاد قرارداد اجاره پیروی کنید	 

به حق آرامش، راحتی و حریم خصوصی همسایگانتان احترام 	 

بگذارید 

آنچه که باید قبل از امضا کردن قرارداد به شما 

گفته شود

بعضی وقتها یک ملک اجاره ای در تاریخچه اش چیزی دارد که شما 

باید قبل از امضا کردن قرارداد از آن آگاه باشید.

صاحبخانه یا آژانس باید به شما بگویند اگر ملک: 

قرار است فروخته شود	 

مشمول اقدامی در دادگاه است که در آن وام دهنده تالش 	 

می کند مالکیت ملک را کسب کند

در یک طرح مالکیت مشترک است و در حال حاضر یک کمیته 	 

تجدید مالکیت مشترک برای آن طرح مالکیت مشترک تشکیل 

شده است.

اگر صاحبخانه یا آژانس از هر یک از حقایق زیر مطلع هستند باید 

به شما بگویند. اگر ملک:

در 5 سال گذشته به علت یک رویداد آب و هوایی طبیعی در 	 

معرض سیل و یا  جنگل سوزی )آتش سوزی( بوده است.

خطرهای بهداشت و ایمنی قابل توجهی دارد )مگر مواردی که 	 

در هنگام بازرسی ملک برای یک شخص معقول بدیهی است(

در 5 سال گذشته صحنه یک جنایت خشونت آمیز جدی )مثل 	 

قتل یا حمله به قصد آسیب رسانی شدید( بوده است

در loose-fill asbestos insulation register فهرست شده 	 

است

در 2 سال گذشته برای تولید یا کاشتن یک ماده مخدر غیر 	 

قانونی یا گیاه غیر قانونی ممنوعه به کار برده شده است

جزئی از ساختمانی است که یک حکم ایمنی در برابر آتش 	 

سوزی یا تصحیح محصوالت ساختمانی )یا اطالعیه قصد صدور 

یکی از این حکم ها( در ارتباط با روکش قابل احتراق بیرونی 

برای آن صادر شده است  

جزئی از ساختمانی است که برای آن در مورد روکش 	 

قابل احتراق بیرونی، درخواست صدور پروانه ساختمان یا 

درخواست صدور گواهینامه ساخت برای تصحیح مطابق با 

قانون تحویل داده شده است 

در یک طرح مالکیت مشترک است که در آن قرار است 	 

کارهای برنامه ریزی شده برای اصالح یا تعمیرات عمده در 

فضاهای مشترک ساختمان در طول مدت ثابت اجاره انجام 

شود  

تحت تاثیر منطقه بندی و قوانینی است که به شما اجازه 	 

گرفتن جواز پارکینگ نخواهد داد، و در آن محل فقط 

پارکینگ هزینه مند وجود دارد 

صاحبخانه ها یا آژانس ها باید قبل از امضا کردن قرارداد اجاره 

یک کپی از این Tenant information statement را به 

همه مستاجرین بدهند. 

آغاز اجاره نشینی 

مارچ 2020 

بیانیه اطالعات مستاجر

آنچه که قبل از اجاره کردن باید بدانید 

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
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خدمات زباله ای که شهرداری به آن ارائه می دهد با سایر امالک 	 

در منطقه آن شهرداری فرق دارد

راه ماشین یا پیاد رویی دارد که دیگران می توانند قانوناً از آن 	 

استفاده کنند

اگر هر یک از موارد باال انجام نشود صاحبخانه یا آژانس مشمول 

جریمه خواهند بود. 

 چیزهایی که باید قبل از امضا کردن قرارداد

به شما داده شود

پیش از آنکه شما قراردادی را امضا کنید یا به ملک نقل مکان کنید، 

صاحبخانه یا آژانس باید این چیزها را به شما بدهند: 

یک کپی از این بیانیه اطالعات مستاجر	 

یک کپی از قرارداد اجاره پیشنهادی که جاهای خالی آن پر شده 	 

باشد

2 کپی چاپی، یا یک کپی الکترونیکی از گزارش وضعیت ملک که 	 

صاحبخانه یا آژانس آن را پر کرده باشند

یک کپی از آیین نامه در صورتی که ملک در یک طرح مالکیت 	 

مشترک باشد، نامه آن.

 آنچه که باید در هنگام امضای قرارداد

به شما داده شود

در زمان امضای قرارداد، صاحبخانه یا آژانس باید این چیزها را به 

شما بدهد:

گواهینامه معتبر مطابقت یا گواهی تصرف )صادر شده در 3 سال 	 

گذشته( برای هر استخر یا جکوزی در ملک. اگر ملکی که اجاره 

می کنید در یک طرح مالکیت اشتراکی یا اجتماعی که بیش از 

2 قطعه دارد واقع شده است، این ملزومه در مورد آن صدق 

نمی کند.

قبل یا در آغاز اجاره نشینی

صاحبخانه یا آژانس باید این را به شما بدهد:

کلید )یا وسیله باز کننده دیگر یا اطالعات برای باز کردن هر قفل 	 

یا دستگاه ایمنی در ملک استیجاری یا فضاهای مشترک بدون 

هیچ هزینه برای شما یا هر مستاجر نام برده شده در قرارداد.

ملک باید برای زندگی کردن مناسب باشد

ملک باید تا حد معقولی تمیز، مناسب زندگی و در شرایط معقولی 

باشد.   

برای اینکه مناسب زندگی کردن باشد، ملک باید )حد اقل(:

1.  از نظر ساختمانی سالم باشد

2.  در هر اتاق، به استثنای انبار یا گاراژ به اندازه کافی نور طبیعی یا 

مصنوعی داشته باشد

3.  تهویه کافی داشته باشد

4.  برق یا گاز آن تامین باشد و برای چراغ روشنایی، سیستم گرمایی 

و دستگاههای دیگر به اندازه کافی پریز برق یا شیر گاز داشته 

باشد

5.  از لوله کشی و زهکشی کافی برخوردار باشد

6.  اتصال آبی داشته باشد که بتواند آب گرم و سرد برای آشامیدن، 

شستشو و تمیز کاری تامین کند

7.  امکانات حمام آن، از جمله توالت و تسهیالت شستشو طوری 

باشد که کاربران حریم خصوصی داشته باشند.

این ملک ممکن است مشکالت دیگری داشته باشد که آن را برای 

زندگی کردن شما نامناسب کند، حتی اگر 7 مورد ذکر شده در باال 

را داشته باشد. قبل از اینکه این ملک را اجاره کنید، شما باید با 

صاحبخانه یا آژانس صحبت کرده و ازآنها درخواست کنید )مثل انجام 

تعمیرات( که مراحل الزم برای اطمینان از قابل زندگی بودن این 

ملک را انجام بدهند.   

قرارداد اجاره نشینی مسکونی

قرارداد اجاره نشینی یا اجاره نامه یک قرارداد قانونی است. این 

قرارداد باید شامل شرایط استانداردی باشد که نمی شود آنها را تغییر 

داد یا حذف کرد. این قرارداد می تواند شرایط اضافه ای هم داشته 

باشد. توافق های شفاهی هنوز برای شما و صاحبخانه الزم االجرا 

است. 

گزارش وضعیت

قبل از امضا کردن قرارداد باید یک کپی از گزارش وضعیت را که 

صاحبخانه یا آژانس آن را تکمیل کرده باشد دریافت کرده باشید. این 

گزارش، مدرک مهمی است و شما باید در ابتدای اجاره نشینی وقت 

بگذارید و وضعیت ملک را چک کنید. اگر این گزارش را با دقت 

تکمیل نکنید، ممکن است برای پرداخت هزینه خسارتی که  قبل از 

ورود شما وجود داشته از ودیعه شما پول برداشته شود )بعد از اینکه 

منزل را خالی کردید(.

شما باید گزارش وضعیت را تکمیل کنید و در ظرف 7 روز بعد از 

نقل مکان به ملک، یک کپی از آن را به صاحبخانه یا آژانس بدهید. 

باید یک کپی از گزارش تکمیل شده را برای خودتان نیز نگه دارید.

اجاره، رسیدها و سوابق

اجاره مبلغ مرتبی است که به صاحبخانه می پردازید تا بتوانید در آن 

ملک زندگی کنید. صاحبخانه یا آژانس نمی توانند از شما بخواهند که 

بیش از 2 هفته اجاره را پیش پرداخت کنید. آنها نمی توانند اجاره 

بیشتری را قبل از موعد آن از شما مطالبه کنند.

اگر بیشتر از 14 روز از پرداخت اجاره عقب بیفتید، صاحبخانه یا 

آژانس می توانند به شما اخطار 14 روزه پایان اجاره بدهند.

صاحبخانه یا آژانس شما باید: 

رسیدهای پرداخت اجاره را به شما بدهند )مگر اینکه اجاره به 	 

یک حساب بانکی معین پرداخت شود(

رکورد اجاره ای را که می پردازید نگه دارند	 

در ظرف 7 روز از تاریخ درخواست شما، یک کپی از رکورد اجاره 	 

را به شما بدهند. 

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
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ودیعه اجاره

ودیعه پولی است که ممکن است در آغاز اجاره نشینی مجبور باشید 

به عنوان وثیقه بپردازید. این باید به شکل پول نقد باشد و نه به 

صورت یک تضمین. صاحبخانه یا آژانس شما فقط می توانند یک 

ودیعه برای هر قرارداد اجاره درخواست کنند. ودیعه قابل پرداخت 

نمی تواند بیشتر از اجاره 4 هفته باشد. اگر صاحبخانه موافقت کند، 

می توانید ودیعه را به اقساط بپردازید. 

صاحبخانه یا آژانس شما نمی توانند شما را وادار کنند که قبل از 

امضای قرارداد ودیعه را بپردازید. اگر شما ودیعه را مستقیماً با 

 ))RBO( ودیعه های اجاره آنالین( Rental Bonds Online استفاده از

به Fair Trading بپردازید، صاحبخانه یا آژانس تایید این امر را پیش 

از نهائی کردن قرارداد اجاره دریافت خواهند کرد. 

صاحبخانه یا آژانس شما باید گزینه استفاده از RBO را برای پرداخت 

ودیعه اجاره به شما بدهند. شما می توانید از RBO استفاده کنید تا 

بدون اجبار به پر کردن و امضا کردن فرم تحویل ودیعه با استفاده از 

 NSW Fair Trading ودیعه را مستقیماً به BPAY یک کارت اعتباری یا

بپردازید. وقتی ثبت نام شدید می توانید برای اجاره نشینی های آینده 

نیز از حساب RBO تان استفاده کنید.

اگر تصمیم بگیرید که از RBO استفاده نکنید، می توانید از صاحبخانه 

یا آژانس یک فرم کاغذی تحویل ودیعه  بگیرید و امضا کنید تا بشود 

آن را به Fair Trading  تحویل داد. صاحبخانه باید در ظرف 10 روز 

 Fair Trading کاری هر ودیعه ای را که به او می پردازید به حساب

واریز کند. اگر ودیعه به آژانس پرداخت می شود، آژانس باید در 

ظرف 10 روز از پایان ماهی که ودیعه در آن پرداخت می شود، آن را 

به حساب Fair Trading واریز کند. 

تبعیض وقتی برای ملک اجاره ای درخواست 

می دهید

این بر خالف قانون است که صاحبخانه یا آژانس بر اساس نژاد، 

سن، معلولیت، گرایش جنسی، وضعیت تاهل یا بارداری برعلیه شما 

تبعیض قائل شوند. 

اگر حس می کنید صاحبخانه یا آژانسی درخواست اجاره نشینی 

شما را بر اساس موارد باال رد کرده است یا رفتار غیر مطلوبی با 

 NSW Anti-Discrimination Board شما داشته اند، می توانید با

)هیئت ضد تبعیض نیو سات ویلز( به شماره 812 670 1800 یا 

Australian Human Rights Commission )کمیسیون حقوق بشر 

استرالیا(، شماره 419 656 1300 تماس بگیرید.

این بر خالف قانون نیست اگر صاحبخانه یا آژانسی انتخاب کند که 

ملک را به مستاجری که سیگار می کشد  یا سابقه اجاره نشینی بدی 

دارد یا در پرداخت اجاره مشکل دارد اجاره ندهد.   

ارتباط با صاحبخانه یا آژانس خود

صاحبخانه شما باید نامش را به شما بدهد و راهی که شما بتوانید از 

آن با اومستقیماً تماس بگیرید، حتی اگرصاحبخانه شما آژانس داشته 

باشد. 

این اطالعات باید به صورت کتبی قبل یا درهنگام امضای قرارداد 

اجاره به شما داده شود، یا می تواند در قراردادی که امضا می کنید 

گنجانده شود. همچنین، اگر جزئیات تماس صاحبخانه تغییر کند، او 

باید در ظرف 14 روز از آن تغییر به شما اطالع بدهد.

بعضی ارتباطات رسمی بین شما و صاحبخانه یا آژانس باید کتبی 

باشد تا معتبر باشد، مثاًل اخطار پایان اجاره نشینی. شما می توانید 

برای تحویل اخطارها یا مدارک دیگر ازایمیل استفاده کنید ولی فقط 

به شرطی که صاحبخانه یا آژانس به شما اجازه داده باشد که از 

آدرس ایمیل معین شده او برای این منظور استفاده کنید.

در طول اجاره نشینی

آیا مقدار اجاره می تواند در طول اجاره نشینی 

زیاد شود؟ 

برای یک مدت ثابت کمتر از 2 سال، اجاره فقط در صورتی می تواند 

در مدت ثابت زیاد شود که مقدار ازدیاد یا روش محاسبه آن در 

قرارداد قید شده باشد. هیچ اخطار کتبی برای این ازدیاد الزم نیست.

برای مدتهای ثابت 2 سال یا بیشتر، یا برای قراردادهای دوره ای 

)یعنی وقتی مدت ثابت تمام شده یا هیچ مدت ثابتی در قرارداد قید 

نشده(، اجاره فقط می تواند یکبار درهر دوره 12 ماهه زیاد شود. 

شما باید حد اقل 60 روز اخطار کتبی دریافت کنید.

پرداخت پول برق، گاز وآب استفاده شده 

ممکن است شما مجبور باشید هزینه خدمات بخصوصی را آنطور 

که در قرارداد قید شده بپردازید، مثاًل شما هزینه های زیررا خواهید 

پرداخت: 

همه هزینه های برق، تامین گاز بدون کپسول یا روغن، اگر آن 	 

ملک کنتور جداگانه داشته باشد. استثناهایی برای برق یا گاز 

وجود دارد. 

هزینه تامین گاز کپسولی در طول اجاره نشینی.	 

محدودیت هایی برای موقعی که الزم است هزینه استفاده از آب را 

بپردازید وجود دارد. از شما فقط در صورتی می شود خواست که 

هزینه استفاده از آب را بپردازید که آن ملک کنتور جداگانه داشته 

باشد )یا آب با خودرو آورده می شود( و ویژگی های بهره وری آب 

زیر را داشته باشد: 

میزان جریان آب از همه دوش ها حد اکثر 9 لیتر در دقیقه است	 

میزان جریان آب از همه شیرهای آب سرد داخلی و شیرهای 	 

میکسر برای سینک آشپزخانه یا دستشویی حد اکثر 9 لیتر در 

دقیقه است

هر شیر یا توالتی در ملک که چکه می کند در آغاز قرارداد 	 

وهرگاه سایر ویژگی های بهره وری آب نصب، تعمیر یا به روز 

رسانی شوند تعمیر می شود

از 23 مارچ 2025، توالت ها دو فالشه هستند و حد اقل امتیاز 	 

WELS آن 3 ستاره است. 

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
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تعمیر و نگهداری 

ملک باید همیشه برای زندگی کردن شما مناسب باشد. صاحبخانه 

مسئول انجام هر گونه تعمیر یا نگهداری است تا ملک در شرایط 

معقولی باشد. او همچنین باید اطمینان حاصل کند که ملک با قوانین 

بهداشت و ایمنی مطابق است.  

شما مسئولیت دارید که از ملک مواظبت کنید و آن را تمیزوبدون 

خسارت نگه دارید.اگرملک شامل حیاط، چمن یا باغچه است، شما 

باید این مناطق را هم تمیزومرتب نگه دارید.

شما باید هر تعمیرالزم یا خسارتی را دراسرع وقت به صاحبخانه یا 

آژانس اطالع دهید. مسئولیت ترتیب دادن و پرداخت هزینه تعمیربه 

عهده آنها است مگر اینکه شما باعث خسارت باشید یا اجازه داده 

باشید که خسارت وارد شود. شما مسئولیتی در قبال خسارتی که 

توسط یک مرتکب خشونت خانگی درهنگام جرم خشونت خانگی 

وارد می شود ندارید. 

اگر تعمیر مورد نظر یک تعمیر فوری است، مثاًل ترکیدن لوله 

آب، توالت مسدود یا شکسته، نشت گاز یا نقص برقی خطرناک، 

صاحبخانه یا آژانس شما باید این تعمیرات را بعد از مطلع شدن 

از آن تا آنجا که بطور معقولی ممکن است زود انجام دهد. اگر به 

یک تعمیر فوری پاسخ ندهندد، ممکن است شما بتوانید خودتان 

ترتیب کار را بدهید و ظرف 14 روز از تاریخ درخواست کتبی برای 

بازپرداخت هزینه آن، حد اکثر 1000 دالر بازپرداخت دریافت کنید. 

لیست تعمیرهای فوری در وبسایت Fair Trading موجود است.   

در صورتیکه صاحبخانه شما امتناع کرده و ملک را در شرایط 

معقولی ارائه و نگهداری نمی کند، شما می توانید صدوریک دستور 

اصالح را از Fair Trading درخواست کنید. به همین ترتیب، اگر شما 

امتناع کنید و خسارتی را که باعث آن هستید یا اجازه داده اید تعمیر 

 Fair نکنید صاحبخانه شما می تواند صدوریک دستوراصالح را از

Trading درخواست کند. اگر صاحبخانه شما تعمیرات را انجام ندهد، 

شما می توانید به NSW Civil and Administrative Tribunal )دیوان 

داوری مدنی و اداری NSW )دیوان((  درخواست بدهید. 

زنگهای خطر دود باید کار کنند 

صاحبخانه ها باید مطمئن شوند که زنگهای خطر دود در همه 

طبقه های ملک نصب شده است. صاحبخانه شما باید زنگهای خطر 

دود را در ملک شما تعمیر و نگهداری کند تا اطمینان حاصل شود که 

کار می کنند.

اگر یک زنگ خطر دود کار نمی کند باید به صاحبخانه یا آژانس اطالع 

بدهید. آنها مسئول هستند که در ظرف 2 روز کاری از زمان اطالع 

از کار نکردن زنگ خطر دود آن را تعمیر )از جمله عوض کردن 

باطری ها( یا تعویض کنند.

شما می توانید انتخاب کنید که یک باطری قابل تعویض را، اگر احتیاج 

به تعویض دارد، تعویض کنید ولی باید وقتی این کار را می کنید به 

صاحبخانه اطالع بدهید. شما مسئول نگهداری، تعمیر یا تعویض 

زنگ خطر دود نیستید. اما، موقعیت هایی هست که در آن می توانید 

ترتیب تعمیر یا تعویض یک زنگ خطر دود را بدهید.   

حریم خصوصی و دسترسی

وقتی جایی را اجاره می کنید، حق دارید که از آرامش معقول، 

راحتی وحریم خصوصی برخوردار باشید. قوانین اجاره نشینی زمان 

و دفعات ورود صاحبخانه، آژانس یا اشخاص مجاز دیگر به ملک را 

محدود می کنند. اگر اخطار مناسب )اگر مربوط باشد( داده شده باشد 

صاحبخانه، آژانس یا اشخاص مجاز دیگر می توانند در موقعیت های 

بخصوصی بدون اجازه شما وارد ملک شوند.   

مثاًل:

در یک موقعیت اضطراری اخطار الزم نیست	 

اگر دیوان دستور دهد که اجازه دسترسی داده شود 	 

برای انجام یا بررسی نیاز به تعمیرات یا نگهداری ضروری ملک، 	 

در صورتی که حد اقل 2 روز اخطار به شما داده شده باشد

برای انجام تعمیرات فوری اخطار الزم نیست	 

برای تعمیر یا تعویض یک زنگ خطر دود، اگر حداقل یک ساعت 	 

اخطار به شما داده شده باشد

برای بازرسی و ارزیابی نیاز به تعمیر یا تعویض یک زنگ خطر 	 

دود، در صورتی که حد اقل 2 روز کاری اخطار به شما داده شده 

باشد 

برای انجام یک بازرسی کلی ملک در صورتی که حد اقل 7 روز 	 

اخطار کتبی به شما داده شده باشد )نه بیشتر از 4 بازرسی در 

یک دوره 12 ماهه(.

چگونه می شود تغییرات "جزئی" در ملک داد

شما فقط با اجازه کتبی صاحبخانه یا در صورتی که قرارداد اجازه 

بدهد می توانید تغییرات جزئی در منزل بدهید. صاحبخانه شما فقط 

در صورتی که معقول باشد می تواند درخواست شما را رد کند، مثاًل 

اگر کار شامل تغییرات ساختاری است یا با ماهیت ملک مغایرت 

دارد.   

انواع بخصوصی از تغییرات "جزئی" هستند که امتناع صاحبخانه از 

رضایت دادن به آن معقول نیست، مثاًل: 

متصل کردن اثاثیه به یک دیوار بدون کاشی برای دالیل ایمنی	 

نصب یک قفل ایمنی کودک به یک در بیرونی در یک منزل مجزا	 

نصب توری ضد حشره روی پنجره ها	 

نصب یا تعویض پوشش داخلی پنجره ها )مثل پرده(	 

نصب گیره یا هادی طناب برای ایمن کردن کرکره یا طناب پرده	 

نصب درهای ایمنی کودک در داخل ملک	 

نصب وسایل ایمنی پنجره برای ایمنی کودکان )فقط امالک غیر 	 

مالکیت مشترک(

نصب دوشهای سیار یا شیرهای اهرمی برای کمک به ساکنین 	 

سالمند یا معلول

نصب یا تعویض قالب، میخ یا پیچ برای آویزان کردن عکسها و 	 

غیره

نصب یک خط تلفن یا اتصال اینترنت	 

کاشتن سبزیجات، گلها، سبزی خوردن یا بوته ها در باغچه	 

نصب دوربین ایمنی بیرونی بی سیم و قابل جابجایی 	 

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
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چسباندن فیلم ضد خرد شدن روی پنجره ها یا درهای شیشه ای	 

دادن تغییراتی که در یک سطح نفوذ نمی کنند، یا تغییر دائمی در 	 

یک سطح، اثاثیه ثابت یا ساختار ملک نمی دهند.  

استثناهایی وجود دارد. صاحبخانه همچنین می تواند خواستار این 

باشد که بعضی تغییرات جزئی توسط  یک شخص واجد شرایط انجام 

شود. 

شما مسئول پرداخت هزینه تغییرات و هر خسارتی که به ملک وارد 

می آورید خواهید بود. مقررات بخصوصی برای حذف هر گونه تغییر 

در پایان اجاره نشینی اعمال می شود.

حقوق شما دروضعیت خشونت خانگی

همه افراد حق دارند که احساس امنیت کنند و بدون خشونت خانگی 

زندگی کنند. اگر شما یا کودک وابسته تان در یک ملک اجاره ای 

خشونت خانگی را تجربه می کنید، گزینه هایی برای بهبود ایمنی شما 

وجود دارد.

اگر شما یا کودک وابسته تان نیاز دارید که از خشونت فرار کنید، 

می توانید اجاره نشینی تان را بدون جریمه بالفاصله تمام کنید. برای 

این کار باید یک اخطار پایان همراه با شواهد مربوطه به صاحبخانه 

تان بدهید و به هر کسی که در اجاره شریک شما است اخطار پایان 

بدهید.

یا، اگر می خواهید در خانه تان بمانید، می توانید به دیوان برای صدور 

حکم پایان اجاره نشینی مجرم )اگر او هم در اجاره شریک است( 

درخواست بدهید. 

یک مستاجر و هر شریک اجاره در قبال خسارتی که یک مرتکب 

خشونت خانگی در حین ارتکاب جرم خشونت خانگی وارد می کند 

مسئولیتی ندارند.

پایان دادن به اجاره نشینی

اخطار پایان باید داده شود

قرارداد اجاره قراردادی است که از نظر قانونی الزم االجرا است و 

فقط می شود از راههای بخصوصی به آن خاتمه داد. اجاره نشینی 

معموالً با دادن اخطار توسط شما یا صاحبخانه به طرف دیگر و 

تخلیه ملک توسط شما در تاریخ قید شده در اخطار پایان می یابد.

برای خاتمه دادن به اجاره نشینی، شما باید با رعایت مدت الزمه 

اخطار به صاحبخانه یا آژانس یک اخطار پایان کتبی بدهید. در بعضی 

موارد شما می توانید برای صدور حکم  پایان بدون دادن اخطار پایان 

مستقیماً به دیوان درخواست بدهید )مثاًل اگر دچار سختی هستید(.

اگرشما تا تاریخ قید شده دراخطار پایان آنجا را ترک نکنید، 

صاحبخانه یا آژانس می تواند برای صدور احکام پایان و تملک 

درخواست بدهد. اگر از دستور دیوان پیروی نکنید، فقط یک 

Sheriff’s Officer )مامور کالنتر( می تواند قانوناً تحت یک حکم 

تملک شما را از ملک اخراج کند.

تحت هیچ شرایطی نمی شود درخانه شما را به روی شما قفل کرد 

مگر اینکه یک مامور کالنتر حکم تملک صادره از دیوان یا یک دادگاه 

را اجرا کند.

هزینه فسخ برای پایان دادن زود هنگام به یک 

قرارداد ثابت مدت

اگرشما قرارداد ثابت مدتی را که مدت آن 3 سال یا کمتر است پیش 

ازموعد آن پایان دهید، ممکن است بسته به مرحله قرارداد، مشمول 

هزینه های اجباری برای فسخ آن شوید. اگر اعمال شود، مبلغ معین 

قابل پرداخت اینگونه حساب خواهد شد:

4 هفته اجاره اگر کمتر از 25% اجاره منقضی شده است	 

3 هفته اجاره اگر 25% یا بیشتراما کمتر از 50% از اجاره منقضی 	 

شده است 

2 هفته اجاره اگر 50% یا بیشتراما کمتر از 75% از اجاره منقضی 	 

شده است 

1 هفته اجاره اگر 75% یا بیشتر از اجاره منقضی شده است.	 

اگر قرارداد را به دالیلی که قانون اجازه داده است زود پایان دهید 

هزینه فسخ اعمال نمی شود.   

در پایان اجاره شما باید ودیعه تان را کامل پس بگیرید مگر دلیلی 

وجود داشته باشد که صاحبخانه مبلغی از ودیعه را مطالبه کند. مثاًل 

اگر: 

اجاره یا هزینه های دیگر )مثل پول آب، هزینه فسخ( را بدهکار 	 

باشید

کلیدها پس داده نشده ونیاز باشد که قفل ها عوض شود شوند	 

شما خسارت زده اید یا در مقایسه با گزارش وضعیت اولیه ملک 	 

را تا حد معقولی تمیز ترک نکرده اید، بجز "استهالک منصفانه". 

شما برای استهالک منصفانه ملک که با استفاده از آن در طول زمان 

رخ می دهد مسئول نیستید ، حتی اگر ملک تحت مراقبت و نگهداری 

معقول باشد.  

چک لیست

باید قرارداد را فقط وقتی امضا کنید که بتوانید به موارد زیر پاسخ 

بله بدهید. 

قرارداد اجاره

  من قرارداد را خوانده ام و اگر چیزی بوده که نمی فهمیدم 

پرسیده ام.

  من میدانم که مدت ثابت قرارداد پیش ازامضا کردن من با 

مذاکره تعیین می شود، که یعنی می تواند برای 6 ماه، 12 ماه یا 

مدت دیگری باشد.   

  من میدانم که باید حد اقل یک راه پرداخت اجاره به من پیشنهاد 

شود که شامل پرداخت هزینه به شخص ثالثی نیست.

  من میدانم که پیش از امضا کردن من می شود در مورد شرایط 

اضافی در قرارداد مذاکره کرد.

  من چک کرده ام که همه شرایط اضافی موجود در قرارداد مجاز 

هستند. مثاًل قرارداد شامل شرطی نیست که من مجبور باشم 

وقتی ملک را ترک می کنم فرش را توسط فرش شویان حرفه ای 

تمیز کنم مگر به این دلیل باشد که صاحبخانه به من اجازه داده 

است که حیوان خانگی در ملک نگه دارم. 
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تعمیرات قول داده شده

برای هر قولی که صاحبخانه یا آژانس می دهد که چیزی را درست 

کند )مثالً تعویض فر و غیره( یا کار دیگری را انجام دهد )مثاًل رنگ 

زدن یک اتاق، تمیز کردن حیاط عقب و غیره(:

  من مطمئن شده ام که آنها انجام شده اند

یا   

  من تعهد کتبی دارم )قبل از امضا کردن قرارداد( که آنها انجام 

خواهند شد. 

هزینه های اولیه

   من مجبور به پرداخت اینها نیستم: 

- پیش پرداخت اجاره برای بیشتر از 2 هفته  -  

بیشتر از 4 هفته اجاره برای ودیعه  -  

  هزینه های زیر از من دریافت نمی شود: 

هزینه آماده کردن قرارداد اجاره  -  

-  تامین اولیه کلیدها یا وسایل دیگر باز کردن درها برای هر   

مستاجری که در قرارداد نام برده شده است 

اجازه برای نگهداری حیوان خانگی در ملک.  -  

نکات مفید برای اجاره نشینی بی اشکال

چند نکته مفید برای کمک به پیشگیری از مسایل وقتی جایی را 

اجاره می کنید:

یک کپی از قرارداد، گزارش وضعیت، رسید اجاره، شماره ودیعه 	 

اجاره و نامه ها / ایمیل هایی را که می فرستید یا دریافت می کنید 

در جای امنی که در آینده بتوانید به آسانی آنها را پیدا کنید نگه 

دارید.

عکس ها راه بسیار خوبی برای ضبط کردن وضعیت ملک در 	 

زمان ورود اولیه شما به آن است. از ملک عکسهای تاریخ دار 

بگیرید، به ویژه جاهایی که خسارت دارند یا تمیز نیستند. این 

عکس ها را نگه دارید که اگر صاحبخانه در پایان اجاره نشینی 

شما به پس دادن ودیعه اعتراض کرد از آن استفاده کنید.

از شرایط قراردادتان پیروی کنید و هرگز پرداخت اجاره تان 	 

را متوقف نکنید، حتی اگر فکر نمی کنید که صاحبخانه تعهدات 

طرف خودش را رعایت می کند )مثاًل با انجام ندادن تعمیرات(. 

اگر این کار را بکنید ممکن است اخراج شوید. 

هرگز بدون درخواست اجازه قبلی از صاحبخانه یا آژانس تغییری 	 

در ملک ندهید یا اجازه ندهید اشخاص دیگری به آنجا اسباب 

کشی کنند.

سابقه کتبی از رد و بدل هایی را که با صاحبخانه یا آژانس 	 

داشته اید نگه دارید )مثاًل با نگه داشتن ایمیل ها یا یادداشت 

گفتگوهایتان در تقویم، شامل زمان و تاریخ آن، اینکه با چه کسی 

حرف زدید و او قبول کرد چه کاری بکند(. مفید است که هر 

موافقتی را کتبی داشته باشید، مثاًل درخواست تعمیرات. این 

سابقه مفیدی است و می تواند در صورت اختالف هم کمک کند.

در نظر بگیرید که برای پوشش اموالتان در مقابل دزدی، آتش 	 

سوزی و بالیای طبیعی، بیمه اثاثیه بخرید. بیمه ساختمان 

صاحبخانه، اگر داشته باشد، متعلقات شما را نمی پوشاند.

اگر ملک مربوطه استخر یا باغچه دارد، به وضوح بدانید که 	 

صاحبخانه یا آژانس برای نگهداری آن از شما چه انتظاری دارند.

مواظب چیزی که در رابطه با اجاره نشینی تان امضا می کنید 	 

باشید و نگذارید هیچ کس شما را به عجله بیندازد. هرگز یک 

فرم خالی را امضا نکنید، مثاًل فرم "مطالبه بازپرداخت ودیعه".

اگرشما در آن محل راضی هستید و قراردادتان رو به اتمام است 	 

در نظر بگیرید که درخواست کنید قرارداد برای مدت ثابت 

دیگری تجدید شود. این کار هر نوع نگرانی از اینکه بطور غیر 

منتظره از شما بخواهند محل را تخلیه کنید را رفع می کند و 

کمک می کند که اجاره برای دوره بعدی معین بماند. 

اطالعات بیشتر
برای اطالعات بیشتر در باره حقوق و مسئولیت های شما در اجاره 

نشینی از سایت Fair Trading دیدن کنید یا به شماره 13 32 20 

تلفن بزنید. دولت NSW برای یک سری خدمات اجتماعی راهنمایی 

و طرفداری مستاجرین در سراسر NSW بودجه تامین می کند تا 

آنها راهنمایی، اطالعات و طرفداری به مستاجرین عرضه کنند. از 

وبسایت اتحادیه مستاجرین در كتروني التالي: tenants.org.au دیدن 

کنید.
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به این نشریه نباید بعنوان یک راهنمایی حقوقی اتکا کرد. برای

آگاهی بیشتر در باره این موضوع به قوانین مربوطه مراجعه 

کنید.
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)یک مترجم زبان خودتان را درخواست کنید(
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