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بعنوان یک مستاجر، پرداخت به موقع اجاره برای شما مهم است. وقتی 
اجاره نامه را امضا کردید قبول کردید که این کار را بکنید.

اگر پرداخت اجاره دیر پرداخت شود شما مفاد اجاره نامه را شکسته اید 
و اجاره عقب افتاده دارید.

شما ممکن است در پرداخت اجاره اشکال داشته باشید، بخصوص اگر 
درآمدتان عوض شود یا مریض بشوید.

ناگهان، اجاره خود را نمی پردازید که اینکار می تواند به سرعت به یک 
مسئله بزرگ تبدیل شود.

اگر پرداخت اجاره به تعویق افتاده و نمی توانید مبلغ عقب افتاده را 
بپردازید، از آن غفلت نکنید.

بالفاصله با آژانس یا صاحبخانه صحبت کنید.

سعی کنید در باره یک برنامه بازپرداخت مذاکره کنید.

این برنامه ای است که به موجب آن شما پولی را که بدهکار هستید 
می پردازید – بصورت قسطی، در طول زمان.

شما باید مبلغ این قسط را عالوه بر اجاره عادی خود بپردازید.

شما و صاحبخانه باید هر دو با این برنامه موافقت کنید – که چه مبلغ 
و در چه زمانی پرداخت شود.

اگر هر دو موافقت کنید باید آن را بنویسید و امضا کنید.

آیا ممکن است از من خواسته شود منزل را تخلیه کنم؟

اگر اجاره شما بیشتر از 14 روز عقب بیفتد، صاحبخانه می تواند به شما 
یک Termination Notice )اخطار پایان( اجاره نشینی بدهد.

این اخطار 14 روز به شما مهلت می دهد که منزل را تخلیه کنید.

اگر من منزل را تخلیه نکنم چه می شود؟

اگر در ظرف 14روز منزل را تخلیه نکنید صاحبخانه می تواند به 
Consumer, Trader and Tenancy Tribunal )دیوان داوری مصرف 

کننده، کاسب و اجاره نشینی( درخواست بدهد که اجاره نشینی شما را 
تمام کند.

او نمی تواند بدون دستور Tribunal شما را به زور اخراج کند.

 Tribunal در باره دادرسی در

اول، شما نامه ای از Tribunal دریافت خواهید کرد که از شما 
می خواهد در جلسه دادرسی حاضر شوید.

مهم است که در جلسه دادرسی حاضر شوید تا شرح حال خودتان را 
بگویید و شواهدتان را ارائه دهید.

اگر مترجم الزم دارید به Tribunal بگویید – مترجم رایگان است.

در جلسه دادرسی، Tribunal سعی خواهد کرد که شما و صاحبخانه 
روی یک برنامه بازپرداخت توافق کنید.

اگر شما و صاحبخانه نتوانید به توافق برسید، Tribunal تصمیم گرفته و 
دستوری صادر خواهد کرد.

این دستور یک حکم قانونی به یک شخص است که او کاری را انجام 
دهد. 

برای آگاهی از نقش Tribunal، DVD آن را در YouTube تماشا کرده 
یا از وب سایت آن دیدن کنید. 

اگر با بدهی اجاره منزل را تخلیه کنید چه می شود؟

اگر بدهی شما بیشتر از مقدار ودیعه باشد و منمزل را تخلیه کنید، 
 Tenancy Database آژانس یا صاحبخانه می تواند نام شما را در یک

)پایگاه داده های اجاره نشینی( بگذارد. 

اگر نام شما در این پایگاه داده ها وارد شود، اجاره کردن منزل دیگری را 
در آینده برایتان دشوار خواهد کرد.

بعنوان یک مستاجر شما باید اجاره تان را سر وقت بپردازید. می توانید 
ترتیبی بدهید که اجاره شما از یک راه مورد توافق پرداخت شود تا 

عقب نیفتید.

مثالً می شود ترتیبی داد که پول اجاره مستقیماً در تاریخهای معینی از 
حساب بانکی شما برداشته شود.

مطمئن شوید که به حد کافی در حساب بانکی تان پول دارید وگر نه 
باید هزینه بانکی بپردازید.

آژانسها باید حق انتخاب 1 روش بدون هزینه را برای پرداخت اجاره به 
شما بدهند، مثل Centrepay یا EFTPOS در دفترشان.

 Housing NSW اگر در پرداخت اجاره خود اشکال دارید با دفتر محلی
)اداره مسکن نیو سات ویلز( تماس بگیرید. ممکن است آنها بتوانند 

کمکتان کنند.

همچنین شما می توانید از یک مشاور مالی کمک بگیرید تا بودجه ای را 
تهیه کرده و موقعیت مالی خود را اداره کنید.

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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