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پس این اولین روز در منزل جدیدتونه و ... اوه، برق ندارین؟

... تلفن هم کار نمی کنه؟

در استرالیا بیشتر منازل سیمکشی و لوله کشی برای اتصال به خدمات شهری را دارند.

این خدمات عبارتند از:
گاز 		•
برق 		•

خط	تلفن 		•
و	آب. 		•

بعضی از آنها ممکن است کار نکنند تا وقتی که شما حساب باز کنید.

قبل از اسباب کشی به یک منزل اجاره ای باید با تامین کنندگان خدمات تماس 
بگیرید و ترتیبی بدهید که خدمات شهری به نام شما وصل شوند.

مثالً باید ترتیبی بدهید که یک روز قبل از اسباب کشی برق و گاز وصل شوند یا 
حسابتان در شرکت تلفن باز شود.

شما می توانید نام و شماره تلفن تامین کنندگان خدمات را از آژانس بگیرید.

چه کسی صورتحساب را می پردازد؟
معموالً در صورتیکه منزل کنتور جداگانه داشته باشد مستاجر هزینه خدمات 

شهری را می پردازد. هزینه بیشتر خدمات شهری در مقدار اجاره گنجانده نشده 
است. 

اجاره نامه ای که با آژانس یا صاحبخانه امضا می کنید قید می ند که چه کسی 
هزینه هر یک از خدمات شهری را می پردازد.

برای وصل کردن یا راه انداختن خدمات شهری معموالً هزینه ای دریافت می شود 
و تامین کننده ممکن است از شما بخواهد قراردادی را امضا کنید.

تا قراردادی که اآلن دارید تمام نشده قرارداد جدیدی را با یک تامین کننده دیگر 
خدمات شهری امضا نکنید.

ممکن است برای زود تمام کردن قراردادتان از شما هزینه ای مطالبه کنند.

گاز و برق چگونه است؟
بعضی از منازل برای آشپزی اجاق و فر گازی دارند و از گاز برای گرم کردن 

استفاده می کنند. سایر منازل از برق استفاده می کنند.

در صورتیکه منزل کنتور جداگانه داشته باشد مستاجر باید پول برق و گاز را 
بپردازد.

در غیر اینصورت نمی شود هزینه تامین این خدمات را از شما مطالبه کرد.

اگر در مورد صورتحساب برق و گازتان مشکلی داشته یا با تامین کننده خدمات 
شهری اختالف دارید با Energy & Water Ombudsman Office )دفتر بازرس 

ویژه نیرو و آب( تماس بگیرید.

تلفن چگونه است؟
بیشتر منازل پریز تلفن دارند. بعضی از منازل ممکن است پریز اینترنت هم برای 

استفاده مستاجرین داشته باشند.

مستاجرین مسئول پرداخت همه هزینه های مربوط به تامین و استفاده از تلفن 
و اینترنت می باشند.

این شامل هزینه دستگاه، کرایه و هزینه راه اندازی به نام شما است.

تلویزیون چگونه است؟

بیشتر منازل آنتن تلویزیون هم دارند ولی مستاجرین باید تلویزیون خودشان را 
بیاورند.

اگر تصمیم بگیرید که سرویس جدیدی را اضافه کنید، مثل تلویزیون پولی، حتماً 
قبل از نصب آن از آژانس یا صاحبخانه اجازه بگیرید.

آب چگونه است؟
آب با خدمات شهری دیگر فرق دارد چون همیشه وصل است. اگر شیرهای آب 

کار نمی کند، آب را از محل اتصال کنتور باز کنید.

شما فقط در صورتی هزینه آب را می پردازید که منزل کنتور آب جداگانه داشته 
باشد. معموالً خانه ها کنتور آب جداگانه دارند.

ولی آپارتمانها فرق دارند. بیشتر بلوکهای آپارتمان برای آب کنتور مشترک دارند. 
در مواردیکه کنتور جداگانه وجود ندارد، صاحبخانه پول آب را می پردازد.

اگر شما کنتور جداگانه دارید، آژانس باید یک کپی از صورتحساب آب که مقدار 
آبی مصرفی شما را نشان می دهد برایتان بفرستد.

آژانس یا صاحبخانه باید کپی صورتحساب را در ظرف سه ماه به شما بدهند و 
حد اقل 21 روز فرصت بدهند که آن را بپردازید.

آنها باید ترتیب نصب وسایل »آب کارا« مثل دوشهای صرفه جو در مصرف آب را 
نیز بدهند و هر شیری را که آب از آن چکه می کند تعمیر کنند تا در مصرف آب 

و پول صرفه جویی شود. 

اگر هر کدام از خدمات شهری خراب شد بالفاصله با آژانس یا صاحبخانه تماس 
بگیرید تا آن را تعمیر کنند.

مثالً اگر لوله آب بترکد، باید بالفاصله به آژانس یا صاحبخانه اطالع بدهید.

اینگونه تعمیرات در قوانین اجاره نشینی بعنوان »تعمیرات فوری«  شناخته شده 
و باید به سرعت انجام شود.

اگر نتوانید با آژانس یا صاحبخانه تماس بگیرید یا اگر آنها در یک مدت معقول 
مسئله را حل نکنند، شما می توانید ترتیبی بدهید که یک پیشه ور واجد شرایط 

تعمیر الزم را انجام دهد و خودتان هزینه آن را بپردازید.

شما می توانید در ظرف 14 روز پولتان را از صاحبخانه پس بگیرید اگر – 

هزینه کار کمتر از 1000 دالر باشد

شما باعث آسیب نبوده باشید

به آژانس یا صاحبخانه فرصت معقول برای رفع مشکل داده باشید

از یک پیشه ور واجد شرایط رسید و گزارش کتبی تعمیر داشته باشید.

اگر نمی توانید هزینه تعمیرات را خودتان بپردازید می توانید بمنظور صدور 
 Consumer, Trader and Tenancyدستور به صاحبخانه برای رفع مسئله به

Tribunal  )دیوان داوری مصرف کننده، کاسب و اجاره نشینی( درخواست 
بدهید.

برای آگاهی بیشتر در باره حقوق و مسئولیتهای مستاجرین از وب سایت 
معامالت منصفانه در www.fairtrading.nsw.gov.au دیدن کنید یا به 

شماره 20 32 13 تلفن بزنید.

اگر در مورد زبان به کمک نیاز دارید به شماره 50 14 13 تلفن بزنید.
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