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Jiɛ̈ŋ - Këluel 10
Cop roor ɣöt ku gɛ̈t ë rin piny në awereŋ de mëriööp rac yic

Të thɛny mëriöp amat de riöp ë baai yic, kë
kek acï këriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n tɔ në yee amat ë yic
gam.
Na dhoŋ mëriöp löŋ töŋ de yee amat ë, ë ka
lëu bïï cuɔp roor baai.
Cop ë roor baai agör yïn ba dhil jɔt roor ɣön
de riöp cieŋ yin.
Mɛ̈ktɛ̈m de riöp ka wun-ɣöt adhil bï naŋ wɛ̈t
puɔɔth cop yen yï roor baai ka wɛ̈t puɔɔth
teem yen amat de riöp kɔ̈u në löŋ yic.
Mɛ̈ktɛ̈m de riöp ka wun-ɣöt awereŋ cï gɔ̈t
nyooth copdu roor baai ku ye nin dhil yïn jääl
baai.
Cïmɛn, yïn alëu bïï yiɛ̈n awereŋ de cop roor
baai në wɛ̈t cïï yïn gääu kë wëu ë riöp në nïn
kee 14.

Kë gör ba looi të cïnë yiɛ̈n awereŋ de
cop roor baai.

Na cïï yiɛ̈n awereŋ cïnë amat de riöp teem
kɔ̈u, kë dunë dhɛ̈r yïnhom, lɔɔr gɔ̈ɔ̈r ë në
kuɔɔny në nyin yic.
Yuɔ̈p ë Tenants Advice and Advocacy Services
or (TAAS) (Ajuɛɛr dë wëët ë mëriööp ku kuny
de mëriööp) ku bïk yïn jääm nhom.

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.
Na cïï kënë rɔt looi kë Tribunal abï yïn tuɔ̈c
awereŋ nɔŋ nïn ë pɛɛi ku të bïnë luk looi thïn.
Yïn adhil ba rɔt dhiɛɛl në luk de Tribunal yic ku
ba bakdu lɔ lueel të de kë cï tuɔ̈l.
Lɛ̈k ë Tribunal (luk) na gɔ̈ɔ̈r ë në duwër de
thok. Duwër acï yenë wëu ë täu.
Tribunal abï luk jal teem ku bï tïŋ na bïï amat
de riöp teem kɔ̈u.
Lëu bïï yïn cuɔp roor baai të cïn awerek cïï
gɔ̈t?
Ee yic, të cïï käk röt lööi:
• Të cieŋ yïn ɣöt në luɔɔŋ

•	Na ca ɣöt rac arëët yic ka të cïï yïn ɣön
akeu nhom rac
•	Ka të cïï wun-ɣöt yiɛ̈n ɣäntöök ka ca riäc në
nääk ka të cïn yïn ran de mɛ̈ktɛ̈m de riöp
ka ran akeu-nhom luɔ̈I ë käk
Na cïï yï cuɔp roor baai, kë tɛkdɔ̈ yïn alëu bïï
gät rin piny në awereŋ de mëriööp rac yic.
Kän abï looi bï yic riɛl arët tënɔŋ yïn ku ba
ɣöndɔ̈ bɛɛr riɔp yic nhiäk tueeŋ.

Ye ŋu yen ye Awereŋ de mëriööp rac?

Awereŋ de mëriööp rac e awereŋ cïï mɛ̈ktɛ̈m
de riöp këriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n rɛc cï rɔt looi në kaam de
wun-ɣöt keke mëriöp gätpiny thïn.
Awereŋ kän ayee cɔɔl awereŋ col ka awereŋ
mëriöm rac.
Yïn alëu bïï jal gät piny në yee awereŋ kän
yic të cïï rëërdu ɣöt thök ku të kɔ̈ɔ̈ny ë yïn
në wëu ë riöp wɛ̈r wëu ca täu piny në nyiɛ̈c
muɔ̈ɔ̈k de baai tueeŋ.
Ku ba rɔt yök na cïï yï gät piny në awereŋ col
yic, lɔɔr në bak de mëriööp tɔ̈ në yee awereŋ
kän:
Tenancy Information Centre Australasia (TICA)
www.tica.com.au
National Database (NTD)
www.ntd.net.au
Trading Reference Australia (TRA)
www.tradingreference.com
Anɔŋ wëu lëu bïï thiɛ̈c yïn ku bïï jal lɛ̈k kë cïï
gätpiny tënɔŋ yïn në yee awereŋ kän yic.
Tribunal ee kë cï kɔc wääc tëde tɛ̈m ë kɔ̈u de
amat ë riöp, ka cop ë roor baai ku yïk gɛ̈t ë
rin piny në awereŋ col yic.
Të göör yïn ye ku ba lon de Tribunal nyic, tïŋ
DVD tɔ̈ në YouTube ka lɔɔr në wɛbthait den
yic.
Ku ba wël juɛ̈c kɔ̈k ke mëriööp nɔŋ yic
yithken ku kä muk kë ke nhïïm lɔ yök,
lɔɔr në wɛbthait de Fair Trading tɔ̈ në
www.fairtrading.nsw.gov.au ka 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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