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خوب شما در كجا ميخواهيد زندگی کنيد؟ آیا شما به جستجوى 

يك يونت يا  یك خانه هستيد؟

پیدا کردن یك جاى يراى كرايه وقت را در بر ميگيرد.

اول، مطمئن باشید که بودجه خود را بررسی کنید تا شما بدانيد كه 

قادر به چقدر پول براى پرداخت كرايه هستيد.

مبلغ كرايه بستگی به بسیاری از چیزها دارد بطور مثال:

• آیا یك خانه با یك باغ؟

• يك يونت در بلوك  از يونت ها ؟

• چند اطاق خواب را دارا است؟

• چقدر نزدیك به اتوبوس ها و قطارها است؟

با Centrelink درباره اينكه آيا شما واجد شرایطء  پرداخت كمك 

در حصه كرايه خانه هستيد چك کنید .

شروع به جستجو در لیست هاى كرايه  در روزنامه، بر روی 

اینترنت و یا لوحهء خدمات اجتماعی نمائيد

همچنین با دفتر معامالت خانه چك کنید .

بسیاری از صاحبان خانه از اين دفتر معامالت خانه  براى مواظبت 

از خانه هاى خود استفاده مينمايند.

هنگامی که شما يك خانه پیدا كرديد كه ميتوانيد كرايه آنرا 

بپردازيد، با دفتر معامالت خانه در تماس شويد تا بتوانيد از آن 

خانه ديدن نمائيد.

هنگامی که شما يك جاى مناسب را پیدا كرديد، دفتر معامالت 

خانه  فورمهء درخواستى كرايه را تقاضا نمائيد، ودوباره بعد از 

تكميل آنرا  به ايشان تسليم نمائيد.

تقديم نمودن يك فورمه بدين معنى نيست كه شما حتماً خانه 

را بدست ميآوريد. بعضى اوقات خوب است كه به چند خانه 

درخواستى خويش را تقديم نمائيد.

اگر شما يك خانه را خوش نموديد كوشش ننمايد كه پول زياد 

بپردازيد. پرداختن پول بیشتر اضافه تر از بودجه شما شما را دچار 

به مشكالت زيادى مالى بعد از انتقال در آن خانه مينمايد. 

يك معرفي خط از طرف صاحب خانه قبلى و يا دوستان  بسیار 

مفید است.

ممكن است دفتر معامالت خانه برای حمایت از هویت شما اسناد 

ذيل را تقاضا نمايد:

• سند رانندگی

• سند پرداخت پولى از كار

centrelink اظهارات بانك و •

• بل هاى گاز، برق و تيلفون 

• کارت های کلیدی و کارت های اعتباری.

دفتر معامالت خانه بهترين درخواستى را قبول و به مالك خانه 

توصيه و تقديم مينمايد.

مالك خانه، كرايه نشين را بر أساس درخواستى و اسناد و مدارك 

ايشان انتخاب مينمايد.

دفتر معامالت خانه براى مالك خانه کار می کند كه: 

• كرايه نشين خوب را پیدا کند

• پرداخت كرايه را جمع آوری نمايد

•  ترتیبى و وقت را برای لوله کشها یا برقى ها جهت ترميم هر 

آنچه كه از کار متوقف شده باشد درست ميكند.

برداخت كرايه را به وقت آن و مواظبت از خانه و اموال آن 

چیزهای مهمى برای يك دفتر معامالت خانه است كه ميخواهد 

راجع به كرايه نشين بداند. 

به یاد داشته باشید، شما ممکن است بسیاری از خانه ها را در 

آینده كرايه بگيريد.  اگر شما مواظبت خوب از خانه نمائيد و 

كرايه آنرا به وقت آن بپردازيد، وقتيكه بخواهيد خانه را ترك گويد 

دفتر معامالت خانه ميتوانيد براى شما يك معرفى خط خوبى 

بدهيد. 

اگر شما برای اولین بار يك خانه را كرايه ميگيريد شما می توانید 

توقوع کمك از سازمان های اجتماعی مانند مراکز کمک به 

مهاجرين را داشته باشيد.

 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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