Renting a home:
A tenant’s guide to rights and responsibilities
درى  -موضوع  – 1مقدمه ای براى كرايه گرفتن يك خانه در NSW

Dari - Topic 1 – Introduction to renting a property in NSW

به دنبال پيداكردن يك جایی برای گرفتن كرايه وقت زياد كار است.
بسيار.چیزهای زیادی برای فکر کردن و دانستتن وجود دارد ،به
خصوص اگر شما أولين بار كرايه ميگريد.

مبلغ كرايه خانه بستگی به نوع خانهء دارد كه شما ميخواهيد آنرا
كرايه بگيريد ،و اينكه در كدام موقعيت مى خواهيد زندگی كنيد.

وقتيكه شما يك خانه را در  NSWكرايه ميگريد شما كرايه نشين
ميشويد.
در  Australiaكرايه نشينان حقوق و مسئولیت هاى دارند.
دانستن حقوق و مسئولیت های خود قبل از كرايه ،شما را به حل
و فصل هرگونه اختالف با مالك خانه ،دفترايكه از آن خانه را كرايه
گرفتيد و همسايه ها كمك خواهد كرد،
اولین چیزی که قبل از گرفتن يك جاى براى زندگی به نظر داشته
باشيد اينست که قادر به چقدر پول براى پرداخت كرايه خانه
هستيد.
انواع بسیاری از خانه ها برای انتخاب وجود دارد.
شما فقط نیاز به تصمیم داريد كه بدانيد كدام يك بهتر و مناسب
تر براى شما و فاميلى شما است.
یك خانه با یك باغ ،خانه شهری و یا یك بلوك از يونت كه نزدیك
به وسائل نقليه باشد.
در مورد رفتن به محل کار ،سودا خريدن ،مكتب ها و مراکز صحى
فكر كنيد.
شما همچنین نیاز به فکر در مورد منطقهء كه شما در آن می
خواهید زندگی کنيد داريد ، .كرايهء برخی از مناطق ارزان تر
است.
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شما مجبور هستيد پرداخت كرايه را هفته وار يا هر دو هفته
بپردازيد.
بنابراین ،درآمد و بودجه خود را برای آنچه که شما می توانید و
استطاعت پرداخت آنرا بعد از خريد مواد غذائى و ساير احتياجات
روزمره زندگی داريد بررسى نمائيد
واليت هاى مختلف در  ، Australiaقوانین مختلف در مورد كرايه
دارند.
 Fair Tradingمعلومات راجع به كرايه خانه و كمك براى كرايه
نشينان ،صاحبان خانه و دفاتر معامالت خانه در  NSWرا فراهم
می کند .همچنین این سازمان دولتی پرداخت پولى قبل از كرايه
را كه بنام ( )bondياد ميشود حفظ و دفاتر كرايه خانه را در
 NSWتنظیم مينمايد.
برای معلومات بیشتر در مورد حقوق و مسئولیت
هاى كرايه نشينان از ويب سایت Fair Trading
 www.fairtrading.nsw.gov.auديدن نمائيد و یا به شماره
 13 32 20در تماس شويد
اگر شما نیاز به کمك در حصه زبان ايكه به آن صحبت مينمائيد
داريد به شماره  13 14 50در تماس شويد.
بنابراین شما آماده برای گرفتن كرايه خانه هستيد؟

