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چه چيز را شما نیاز دارید كه  در مورد ترميمات و نگهداری در خانه ايكه شما 
به كرايه گرفتيد بدانيد؟

أوالً، كرايه نشينان باید خانه را تميز و پاك نگاه دارند و به هيچ چیزی صدمه 
نرسانند. 

كرايه نشينان مسئول از ترميمات اساسى اشياء خانه هستند مانند 
• تبديل چراغهاى 

• بطرى در ماشين آتش سوزى 
• قطع نمودن سبزه هاى چمن

كرايه نشين بايد هر گونه صدمهء كه  به اموال خانه رخ ميدهد به دفتر 
معامالت خانه يا مالك خانه جهت ترميم آن گزارش دهد.

مالك خانه بايد خانه را در وضع قابل قبول ترميم آن– بر أساس سن خانه و 
اينكه چه مقدار كرايه نشين كرايه ميپردازد حفظ نمايد. 

دو نوع از ترميمات وجود دارد - عاجل و غیر عاجل ترميمات.

ترميمات عاجل
ترميمات عاجل باید به زودى صورت گيرد.

به عنوان مثال:
• داش غذاء پزىء شکسته

• تانكى آب گرم شكسته
• نل هاى آب منفجر شده 

• توالت مسدود شده
• ريختن گاز و یا خرابى لين هاى برق

شما باید عاجالً دفتر معامالت خانه يا مالك خانه را از ترميم عاجل اين همه 
أشياء با خبر سازيد. اين مسئوليت آنها است تا همه را ترميم نمايند.

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 1000$ 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.

در مورد ترميمات غیر عاجل چگونه است ؟
ترميمات غیر عاجل آن نوع خسارت رسيده ء است كه ضرورت فورى به ترميم 

ندارد. بطور مثال، یك آلمارى شکسته و یا درز شيشهء يك  پنجره .

يك نامه به دفتر معامالت و يا مالك خانه بنويسيد و به آنها تشريح نمايد  كه 
چه ضرورت به ترميدم دارد و وقتى را كه شما ميخواهيد كه اين ترميمات 

صورت گيرد تعيين نمايد. 

به یاد داشته باشید، ممکن است أشياء غیر عاجل بزودى ترميم نگردد. اگر 
ضرورت باشد يك يادداشت نوشته و به دفتر معامالت خانه يا ملك خانه 

بفرستيد.

به ترميمات غير عاجل ترتيب ترميم آنرا درست نكنيد و پول از خود نپردازيد، 
تا وقتيكه شما از دفتر معامالت خانه يا مالك خانه موافقه كتبى درباره پرداخت 

پول ترميم آن داشته باشيد. 

برای جلوگیری از اختالفات، هر مشكلى كه داشتيد به دفتر معامالت خانه يا 
مالك خانه بنويسيد  و گزارش دهيد و يك كاپى آنرا نزد خود حفظ نمايد. 

شما باید پرداخت كرايه خانه را بپردازيد باوجوديكه  دفتر معامالت خانه يا 
مالك خانه نتواند ترميم را انجام دهيد. 

اگر شما كرايه خانه را نپردازيد، در اين حال شما قرارداد نامه را فسخ مينمايد. 
و مالك خانه ميتواند از شما بخواهد كه خانه را ترك نمايد.  

 Consumer, Trader and Tenancy Tribunal شما می توانید به  محكمه
مراجعه نمايد درصورتيكه مالك خانه ترميمات را انجام ندهد. 

در مورد تغییرات خانه چه؟
قبل از ايجاد هر گونه تغییر  در خانه موافقه كتبى صاحب خانه را دريافت 

نمايد. 

مالك خانه باید به تغییرات جزئی موافقه داشته باشد - مگر اینکه اين تغييرات 
يك دليل خوب و معقول داشته باشد.

تغییرات جزئی عبارتند از:
• نصب يك ميخ براى قرار دادن تصویر روی دیوار

• نصب قفل امنيتى کودك بر روی كلكين ها یا
• نصب دستگير آهنى در تشناب.

مالك خانه مجبور نيست كه موافقه كند اگر شما درباره تغييرات عمدهء در 
خانه بپرسيد. بطور مثال – رنگمالى در داخل و خارج خانه. 

اگر شما بدون تاييد كتبى و موافقه در آن كدام تغيرات در خانه ميآوريد بايد 
جبران خسارت را پرداخته يا خطر آنرا متقبل شويد. 

برای معلومات بیشتر در مورد حقوق و مسئولیت هاى  كرايه نشينان از ويب 
Fair Trading www.fairtrading.nsw.gov.au سایت

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.
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