Renting a home:
A tenant’s guide to rights and responsibilities
Jiɛ̈ŋ - Këluel 8
Tɛ̈u ë piny de wëu ë riöp ku gääu

Dinka - Topic 8
Paying rent and falling behind

Ke yï ye mëriöp, tɛ̈u ë piny de wëu ë riöp e kë
thiek yic arët. Aca gam töŋ ë thɛny yïn awereŋ
de amat ë riöp.
Të cïï wëu ë riöp gääu ke yïn acï amat de riöp
dhoŋ kɔ̈u ku yïn acï gääu në tɛ̈u ë wëu piny.
Tɛkdɔ̈ yïn alëu ba naŋ kä pil yi yic tëde tɛ̈u piny
de wëu ariöp, të cïï të ye yïn wëu yök thïn ye
yic waar ka të cïï yïn tuaany.
Në kaam thiin kor ku ca tɛ̈ɛu
̈ ë piny de wëu
ariöp wuɔ̈ɔc̈ thok ë ka lëu bï ya këdïït ril yic.
Na ca gääu në tɛ̈ɛu
̈ ë piny de wëu ariöp ku cïn
të lëu bïï yïn wëu täu piny ëbɛ̈n, dunë kɔn dhär
yï nhom.
Jaam ë kekë mɛ̈ktɛ̈m de ariöp ka wun ɣöt në
nyin yic.
Them ku ba të bïï yïn wëu ya täu piny thin
ëterek jaam yic.
Ajuɛɛr kän ee ku ba wëu cï gääu kekë yïn tääu
piny – ë tök ku tök, agut abïk thök.

Lɛ̈k ë Tribunal (luk) na gɔ̈ɔr̈ ë në duwër de thok
– duwër acï yenë wëu ë täu.
Në luk yic, kɔc ke luk aabï yïn kekë wun ɣöt
kony në ajuɛɛr de tɛ̈u piny de wëu cï gääu.
Na kën wun ɣöt mat kekë yïn tëde tɛ̈u piny de
wëu, ë ka teem Tribunal (luk) ye piny ku kuum.
Kuum de luk e raan lɛ̈k kë bï looi.
Të göör yïn ye ku ba lon de Tribunal nyic, tïŋ
DVD tɔ̈ në YouTube ka lɔɔr në wɛbthait den yic.

Ku na jɔt yïn roor baai kë nɔŋ wëu ariöp kɔ̈k
kënë täu piny?
Të jɔt yïn roor baai ku wëu cï gääu awɛ̈r wëu
ë muɔ̈ɔk̈ de ɣöt, kë mɛ̈ktɛ̈m de riöp ka wun
ɣöt alëu bï rinku gät piny në Tenancy Database
(awereŋ de meriööp rac) yic.
Na cïï rinku gätpiny në awereŋ de mëriööp rac
yic, ë ka looi bï yic riɛl tënɔŋ yïn ba ɣöndɔ̈ bɛɛr
riɔp yic në nïn tueeŋ.

Yïn ku wun ɣöt adhil ajuɛɛr kän gam – ye wëu
kadï ba ya täu piny ku ye nin.

Të ye gɛ̈l gääu de tɛ̈u piny de wëu?
Kë yï ye ran riöp, yïn adhil wëu ë riöp ya täu
piny në nyin yic. Yïn alëu ba thiëc në dhöl puɔth
bï yïn wëu ë riöp nyiɛc ya täu piny aguɔrë cïï
dɔ̈ŋ ciɛ̈ɛŋ
̈ .

Na cak gam weerou, ë ka gät kë piny ku thany
kë yic.

Cïmɛn, wëu ë riöp aalëu bïï ke ya miɛ̈ɛẗ bei në
bɛŋdu yic në nïn ca cäk.

Lɛ̈u ba thiëc ku ba jɔt?
Na cï wëu ariöp gääu në nïn kee 14, kë wun
ɣöt alëu bï lɛ̈k Termination Notice (tɛ̈m ë kɔ̈u de
amat de riöp) ku bï ariöpdu kɔ̈ɔc̈ .

Täu ë yï nhom bï dhil ë ya naŋ wëu ë bɛŋdu yic
në nïn ca cäk ka kɔc ke bɛŋ aalëu bïk yïn kuum
në wëu.

Yïn agör ba wëu cï gääu kekë yïn ya tääu piny ë
tök kekë wëu ariöp thɛɛr ye tääu piny.

Awereŋ de tɛ̈m ë kɔ̈u de ariöp kän e yïn yiɛ̈n nïn
kee 14 ku ba jɔt roor baai.

Ye ŋu ye rɔt looi të cï jɔt ɣɛn roor baai?
Wun ɣöt alëu bï Consumer, Trader and Tenancy
Tribunal (akutnhom de taajiir ku mëriööp) lööm
ku teem yen ariöpdu kɔ̈u të cï jɔt yïn roor në nïn
kee 14 yiic.
Aacï lëu bïk yïn cɔk ajöt në riɛl të kën Tribunal
(luk) ye lueel.

Lɔ në Tribunal (luk) yic
Këtueeŋ, yïn abïï tuɔ̈c awerek në Tribunal lëk yïn
lɔ në luk yic.
Apuɔth ku ba dhiil lɔ në luk aguɔrë këdu lɔ lueel
ku gaam ë kä nyooth këluel.

Mɛ̈ktɛ̈m de riöp adhil yïn ë gɛ̈m dhöl töŋ cï yenë
ran riöp kuum thïn në wëu cïmɛn de Centrepay,
EFTPOS tɔ̈ në mɛ̈ktɛ̈mden yic.
Na nɔŋ kë ril yic tënɔŋ yïn tëde tɛ̈u piny de wëu
ariöp ke yï yuɔ̈p ë Housing NSW (akutnhom de
ɣööt NSW) tɔ̈ në baaiduɔ̈n. Tɛkdɔ̈ alëu bïk yïn
kony.
Yïn alëu ba thiëc në kuɔɔny tënɔŋ ran ye kɔc
jääm nhïïm tëde wëu ku bï juɛ̈r de wëuku
cɔ̈kpiny.
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ba wël juɛ̈c kɔ̈k ke mëriööp nɔŋ yic yithken
kä muk kë ke nhïïm lɔ yök, lɔɔr në wɛbthait
Fair Trading tɔ̈ në www.fairtrading.nsw.gov.au
yuɔ̈p ë telepun në 13 32 20.

Na gör yïn kuny de wɛ̈r ë thok ke yïn yuɔ̈p
ë 13 14 50.
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