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إذن، أين تريد أن تسكن؟ هل تبحث عن شقة أو بيت؟

العثور على مكان لالستئجار قد يأخذ وقتاً. 

أوالً، احرص على مراجعة ميزانيك لتعرف المبلغ الذي يمكنك أن 

تتحّمل دفعه.

يتوقّف مبلغ اإليجار على أمور عديدة. مثالً:

هل يتكّون المسكن من بيت وحديقة   •

شقة في مبنى سكني؟  •

ما عدد غرف النوم الموجودة فيه؟  •

ما مدى قربه من الباصات والقطارات؟  •

راجع سنترلنك لتعرف ما إذا كنت مؤهالً للحصول على مساعدة في 

اإليجار.

ابدأ البحث في لوائح اإليجار في الصحف أو على اإلنترنت أو في 

لوائح إعالنات الخدمات االجتماعية.  

راجع أيضاً الوكالء العقاريين.

يستخدم العديد من أصحاب المنازل الوكالء العقاريين إلدارة 

منازلهم. 

عندما تعثر على مسكن يمكنك أن تتحمل إيجاره، اتصل بالوكيل 

العقاري واطلب معاينة المسكن.

متى عثرت على مسكن مناسب، اطلب من الوكيل العقاري إستمارة 

طلب استئجار وعبئها ثم أرِجعها إليه.

إن إيداع طلب ال يضمن حصولك على المسكن، لذلك فإنه من 

المستحسن أحياناً تقديم طلب ألكثر من مسكن.  

ال تندفع إلى قبول إيجار يزيد عن ميزانيتك إذا أعجبك المسكن، 

فذلك قد يسبّب لك مشاكل ماّدية بعد السكن. 

من المفيد جداً الحصول على شهادة من وكيل عقاري سابق أو 

رسالة بحسن سيرتك من األصدقاء.

قد يطلب الوكالء العقاريون وثائق تثبت هويتك، مثل:

رخصة قيادة سيارة  •

قسائم بأجرك  •

كشوفات من المصرف ومن سنترلنك  •

فواتير الغاز والكهرباء والهاتف  •

البطاقات المصرفية وبطاقات التسليف.  •

يختار الوكالء العقاريون أفضل الطلبات وينصحون صاحب المنزل 

بقبولها.

يختار صاحب المنزل المستأجر بناًء على الطلب المقّدم وعلى 

الوثائق الداعمة للطلب.

يعمل الوكالء العقاريون ألصحاب المنازل من أجل:

العثور على مستأجرين جيدين  •

استالم دفعات اإليجار  •

•  إجراء التصليحات المطلوبة بواسطة السماكرة أو عمال 

الكهرباء. 

يُعتبر دفع اإليجار في موعده والعناية بالمسكن أمران مهمان 

يتحّرى عنهما الوكيل العقاري بخصوص المستأجر.

وتذكّر أنك قد تستأجر العديد من المساكن في المستقبل، لذلك 

فإنك إذا اعتنيت بها ودفعت اإليجار في موعده، سوف يعطيك 

الوكيل العقاري شهادة جيدة عندما تغادر المسكن. 

إذا كنت تستأجر ألول مرة بإمكانك طلب المساعدة من منظمات 

اجتماعية كمراكز موارد المهاجرين مثالً. 

 للمزيد من المعلومات عن حقوق المستأجرين وواجباتهم، 

 تفّقد موقع مكتب ’التجارة العادلة‘ اإللكتروني 

 www.fairtrading.nsw.gov.au أو اتصل على 

الرقم 20 32 13.

 وإذا احتجت إلى مساعدة مترجم اتصل على 

الرقم 50 14 13.

إذن، هل أنت جاهز الستئجار منزل لك؟
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