
1

روش های خاصی وجود دارد که بايد دفتر معامالت خانه  یا مالك 

خانه در صورت افزايش كرايه خانه آنرا دنبال كنند.

هنگامی که شما قرارداد نامهء كرايه را امضاء مينمائيد - معموالً آن 

قرارداد برای یك دوره 6 ماه یا 12 ماه است.

در طول این مدت مالك خانه نمی تواند كرايه  را افزایش دهد، 

مگردرصورتيكه در قرارداد نامه نوشته شده باشد كه افزايش كرايه 

اجازه است.  

در قراردادنامه مقدار افزايش بايد واضح محاسبه شده باشد

مالك خانه ميتواند كرايه را در صورتى افزايش دهد كه كرايه نشين 

يك قرارداد براى مدت دوسال يا زيادتر از آن داشته باشد. 

اگر شما قرارداد خود را براى يك مدتى ديگرى تجدید مينمايد، 

كرايه بشكل اتوماتيك افزايش نمى يابد. 

دفتر معامالت خانه  یا مالك خانه بايد همیشه يك يادداشت كتبى 

به شما 60 روز قبل از افزایش دادن كرايه خانه بدهد.

به عنوان مثال، اگر قرارداد نامه ء شما به مدت 6 یا 12 ماه است 

و شما به كرايه نشيني خود بدون امضاى قرارداد نامه ء جديد 

ادامه ميدهيد ، كرايه افزايش ميابد  درصورتيكه شما أوالً يادداشت 

60 روز قبل از افزايش را گرفته باشيد. 

اگر شما نمی توانید و استطاعت پرداخت افزايش كرايه خانه را 

نداريد با دفتر معامالت خانه يا مالك خانه راساً درباره صحبت 

نمائيد. شايد آنها در صورتيكه شما كرايه نشين خوب باشيد به 

افزایش جزئی موافقه نمايند.

اگر آنها موافقه نمودند - مطمئن شوید که تا آنها موافقه خود را 

به شما بنويسند. 

اگر شما فکر می كنيد كه كرايه بسيار بیش از حد  است – شما مى 

 Consumer, Trader and Tenancy Tribunal توانيد به دفتر

درخواستى  بدهيد تا آنها تصمیم درباره اينكه آیا این افزایش بیش 

از حد است بگيريند.

 آیا من می توانم خانه را با كرايه نشين دیگرى يكجا 

كرايه بگيرم؟  

برخی از كرايه نشينان خوش دارند تا  صرفه جویی نموده و  

شخص دیگری را در خانه و كرايه آن با خود شريك سازنند. 

اگر كرايه نشين یك اطاق اضافى، یك گراچ یا اپارتمان كوچك را به 

شخص دیگریى به كرايه بدهد – اين به نام  sublettingياد ميشود

شخص دیگرsub-letting ، sub-tenant “كرايه نشين فرعى” می 

شود.

كرايه نشين كرايه را از كرايه نشين فرعى جمع مينمايد و همچنین 

مسئول هر گونه خساره ايكه از طرف كرايه نشين فرعى رخ دهد 

ميباشد. 

كرايه نشين باید قبل از اينكه خانه را به كرايه نشين فرعى بدهد 

از دفتر معامالت خانه يا مالك خانه بپرسد.

مالك خانه  نمی تواند رد نمايد  كه شما يك اطاق را به شخص 

دیگری كرايه دهيد - مگر اینکه آنجا یك دلیل خوب وجود داشته 

باشد.

اما اگر شما خانه را بصورت كلى ترك گويد و آنرا به شخصى 

ديگرى كرايه بدهيد دراينصورت مالك خانه نه گفته ميتواند. آنها 

همچنین نه گفته ميتواند اگر فکر كنند  كه ازدحام بیش از حد در 

خانه ایجاد شده است.

بطور مثال، اگر 8 نفر در یك يونت يا خانه 2 اطاقه زندگی می 

کنند،  در اينصورت تعدادى زيادى از اشخاص در يك مکان کوچك 

زندگی می مينمايند كه  این را به عنوان ازدحام بیش از حد در 

نظر ميگريند.

اگر شما فکر می کنید که مالك خانه در اين مورد غير عادالنه 

است، شما می توانید براى حل اين موضوع درخواستى به  

Consumer, Trader and Tenancy Tribunal  بدهيد.

دادگاه تصمیم خواهد گرفت که چه منصفانه است.

 برای معلومات بیشتر در مورد حقوق و مسئولیت 

 Fair Trading هاى  كرايه نشينان از ويب سایت 

 www.fairtrading.nsw.gov.au 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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