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به عنوان يك كرايه نشين، پرداخت كرايه در وقت آن مهم است. شما به 
اين شرط موافقه نموديد وقتيكه قراردادنامه كرايه را امضاء نموده ايد. 

اگر كرايه را در وقت آن نمى پردازيد شما قوانين و مقررات  قرارداد 
كرايه را ميشكنيد و در پرداخت كرايه عقب ميمانيد.  

شما ممکن است مشکالت در پرداخت كرايه خود داشته باشيد، به 
خصوص اگر تغییرى در درآمد شما بيآيد و یا مريض شويد.

ناگهان كرايه را پرداخته نميتوانيد كه اين ميتواند بزودى  به یك مشکل 
بزرگ تبديل شود.

اگر شما از پرداخت كرايه خويش عقب مانديد و نتوانسيد مبلغ باقى 
مانده را بپردازيد،  آنرا ناديده نگیريد.

فوراً با دفتر معامالت خانه يا صاحب خانه صحبت نمائيد.

سعی کنید تا از طرح بازپرداخت مذاکره نمائيد.

اين طرحى است كه تمام پرداخت خويش را بطور قسط در وقت معين 
آن بپردازيد.

شما باید این پول را بطور قسط در مقابل كرايه عادى خويش بپردازيد.

شما و مالك خانه باید هر دو در اين طرح موافقه داشته باشيد- كه چه 
مقدار پول و در چه مدت پرداخته شود.

اگر هر دو شما موافقه داشته باشيد باید آنرا را نوشته و هردو شما 
امضاء نمائيد. 

آيا از من پرسيده ميشود كه خانه را ترك گويم. 
اگر كرايه خود را بیش از14روز تاديه ننموديد، مالك خانه ميتواند به 

شما Termination Notice  “يادداشت  فسخ” را براى پایان دادن كرايه 
بدهد.

اين يادداشت به شما می گوید که  در ظرف 14 روز خانه را تخليه 
نمائيد.

چه اتفاقی می افتد اگر شما خانه را تخليه ننمائيد؟ 

  Consumer, Trader and Tenancy Tribunal مالك خانه می تواند به
)محكمه معامله گر و كرايه نشين ( درخواستى دهد تا مدت كرايه شما 

را خاتمه دهد درصورتيكه شما پس از 14روز از رسيدن يادداشت خانه را 
تخليه ننمائيد. 

آنها نمى توانند شما را مجبوراً از خانه بيرون نمايند مگر بدون حكم از 
محكمه.

درباره جلسه Tribunal  “محكمه”
اول، شما یک نامه از Tribunal بدست ميآوريد كه به شما  گفته ميشود 

كه به جلسه محكمه حضور بيآوريد.  

اين مهم است که شما به جلسه محكمه حاضر شويد و قصه و شواهد 
خود را ارائه داريد. 

به Tribunal بگويد اگر شما نياز به مترجم داريد - مترجم رایگان است.

در روز محكمه، Tribunal سعی خواهد کرد و به شما كمك خواهد 
نمود تا مالك خانه به طرح بازپرداخت به توافق برسد.

اگر شما و مالك خانه نتوانستيد به موافقه برسيد، Tribunal تصمیم 
خواهد گرفت و يك حكم را صادر مينمايد.

حكم يك رهنمائى قانونى برای انجام كارى یك شخص است.

براى بدست آوردن معلومات درباره نقش Tribunal به DVD  از 
YouTube ديدن يا از ويب سايت آنها ديدن نمايد.

چه می شود اگر شما اخراج شويد؟
اگر شما از خانه اخراج شويد شما از مبلغ باند زيادتر مديون ميشويد، 

 Tenancy دفتر معامالت خانه و مالك خانه ميتوانند اسم شما را به
Database  )بانك معلوماتى كرايه نشين( قرار دهند.

اگر نام شما در این بانك معلوماتی درج شود در اينصورت براى شما 
زيادتر مشكل را در گرفتن خانه ديگرى در آينده ايجاد مينمايد. 

چطور جلوگیری از عقب افتادگی كرايه شود؟
بحيث يك كرايه نشين، شما مجبور به پرداخت كرايه خانه خود به وقت 
آن ميباشيد. شما می توانید یك روشى مورد توافق را تعيين نموده تا از 

پرداخت كرايه خويش عقب نمانيد.  

بطور مثال، پول كرايه خانه می تواند  مستقيماً  از حساب بانکی شما  
در تاریخهای معين گشتانده شود.  

مطمین باشيد كه پول كافى در حساب بانكى خود داشته باشيد يا شما 
پول پرداخت بانك راپرداخته ميتوانيد. 

دفاتر معامالت خانه بايد به شما انتخاب يك روش رایگان از پرداخت 
كرايه مانند Centrepay ،EFTPOS  در دفتر خويش ارائه کنند.

 Housing NSW اگر شما مشکالت در پرداخت كرايه خويش داريد با
در منطقه خود در تماس شويد امكان دارد آنها بتوانند شما را كمك 

نمايند.  

همچنان شما می توانید از یك مشاور مالی  كمك بخواهيد كه بودجه 
شما را ترتيب و در امور مالى شما  شما را كمك نمايد.

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