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وقتیكه كرايه نشينان قرارداد كرايه را امضاء ميكنند به قوانین و مقررات 
و شرایط قرارداد موافق اند.  

اگر يك كرايه نشين  یك شرط از قرارداد را مى شكند امكان دارد از خانه 
اخراج شود.

اخراج به این معنی است که شما مجبوريد از خانه كرائى خارج شويد.

دفتر معامالت خانه يا مالك خانه به آساس قانون بايد یك دلیل خوبى 
برای اخراج و یا فسخ قرارداد نامهء خود داشته باشند.

دفتر معامالت خانه یا مالك خانه باید به شما یك  نامهء کتبی درباره  
فسخ قرارداد خانه با ابراز بیان اينکه چرا و چه وقت شما باید خانه را 

تخليه نمايد بدهد.

بطور مثال، شما می توانید يك يادداشتى از فسخ قرارداد خانه را بدست 
بيآوريد كه مدت آن 14 روز پشت سر با  كرايه باشد.

چه باید كرد اگر به شما یك يادداشتى از فسخ قرارداد خانه برسد ؟

اگر به شما يادداشتى از فسخ قرارداد برسد، آنرا نادیده نگیريد، فوراُ 
كمك بخواهيد. 

 Tenants Advice and Advocacy Services or برای گرفتن مشوره با
TAAS((  در تماس شويد.

چه اتفاقی می افتد اگر شما خانه را تخليه ننمائيد؟
درصورتيكه شما پس از 14روز از رسيدن يادداشت خانه را تخليه ننمائيد 

مالك خانه می تواند به Tribunal  درخواستى دهد تا مدت كرايه شما 
را خاتمه دهد. 

اگر همچو اتفاقى بيفتد Tribuna به شما نامهء با تاریخ و آدرس روز 
محكمه ارسال ميدارد.

شما باید بروز Tribuna حاضر شويد تا گفتنى خود را ابراز داريد. 

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

Tribunal درباره اينكه آيا كرايه نشينى شما خاتمه يابد تصميم خواهد 
گرفت.

آیا شما ميتوانيد بدون يادداشت اخراج گرديد؟ 
بلى، در شرایط ذيل:

• استفاده غیر قانونی از خانه

•  اگر شما باعث آسیب جدی به اموال و یا به اموال همسایه شده 
باشيد.

•  یا اگر شما آسیب یا تهدید به مالك خانه، دفتر معامالت خانه، 
کارمندان و یا همسایه ها خانه رسانيده باشيد.

اگر به شما امر خروج از خانه رسيده باشد  درينصورت اسم شما در 
لست اشخاص اخراج شده در ذخيره معلوماتى كرايه نشين ثبت ميگردد

این کار  براى شما در آينده گرفتن يك خانه را به كرايه بسيار مشكل 
ميسازد. 

ذخيره معلوماتى كرايه نشينى چیست ؟ 
ذخيره معلوماتى كرايه نشينى يك لستى معلوماتى ثبت شده است كه 
دفتر معامالت خانه آنرا راجع به آنعده از كرايه نشينان كه مشكالت با 

كرايه نشينى خود دارند درج مينمايد. 

آنها همچنین اين را  به عنوان لیست سیاه و یا ذخيره معلوماتى كرايه 
نشين بد ياد مينمايند.  

اسم شما فقط ميتواند بعد از پايان بخشيدن قرار داد خانه لست گردد و 
اگر شما پول بیشتری نسبت به  bond قرضدار شويد. 

برای پیدا کردن اينكه آيا اسم شما در اين لست ذكر شده و يا خير به 
بخش كرايه نشين ذخيره معلوماتى نگاه نمائيد. 

 Tenancy Information Centre Australasia )TICA) 
www.tica.com.au

National Database )NTD) 
www.ntd.net.au

Trading Reference Australia )TRA) 
www.tradingreference.com

دسترسى به اين معلومات ممکن است پرداخت پول را ايجاب نمايد.

Tribunal اختالفات در مورد يادداشت فسخ قرارداد نامه، اخراج و 
ذخيره معلوماتى كرايه نشينى را بعهده ميگيرد.

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