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ممکن است برای خواندن این برگ معلومات به کمک نیاز داشته باشید.

یک دوست و یا یک عضو فامیل و یا بک یاور میتواند به شما 
کمک کند.



کرایه نشینی چیست؟

وقتی خانه ای را کرایه می گیرید به آن کرایه نشینی می گویند. 
شما یک کرایه خط امضا می کنید.

کرایه پولی است که باید برای زندگی در آن خانه پرداخت کنید. 

مدت کرایه وقتی است که خانه را به کرایه گرفته اید. 

مثال 12 ماه.

کرایه خط یک قرارداد است. کرایه خط نشان می دهد که

شما خانه را به کرایه گرفته اید	 

چه مدت خانه را به کرایه می گیرید	 

سایر قوانینی که باید مراعات کنید. 	 

رهنمای معامالت یا مالک چه کسی است؟

مالک صاحب خانه ای است که درآن زندگی می کنید  	
یک رهنمای معامالتی  	

وقتی که در خانه زندگی می کنید، به آن رسیدگی می کند  -
برای یک بنگاه معامالتی خانه کار می کند. -
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چه باید بکنید

وقتی خانه ای را به کرایه می گیرید باید:

کرایه خود را به وقت بپردازید	 

خانه را پاک نگهدارید	 

اگر چیزی نیاز به ترمیم داشت به مالک بگویید.	 

شما نباید

خانه را رنگ کرده و یا تغییردهید.	 

چیزی را درخانه بشکنید و یا تخریب کنید.	 

برای همسایه ها مشکل ایجاد کنید.	 

مالک و رهنمای معامالت چه می تواند بکند

رهنمای معامالت و یا مالک می تواند وارد خانه شما شود.

رهنمای معامالت و یا مالک باید برای شما خطی بفرستد و بگوید 

چه وقت وارد خانه شما می شوند	 

و  

چرا وارد خانه شما می شوند.	 
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مالک چه وقت به من خواهد گفت؟

مالک و رهنمای معامالت باید 24 ساعت یا پیشتراز ورود به خانه 

شما، به شما اطالع بدهند. 

مثال، اگر مالک و یا رهنمای معامالت بخواهد روز جمعه ساعت 

3 بعد از ظهر وارد خانه شما شود باید

برای شما خطی بنویسد.	 

مطمئن شود که شما پیش از ساعت 3 بعد از ظهر روز 	 

پنجشنبه خط را دریافت می کنید. 

در این خط، باید دلیل ورود مالک و یا رهنمای معامالت به خانه 

نوشته شود. 

چرا مالک به خانه می آید؟

7 دلیل وجود دارد که مالک و یا رهنمای معامالت وارد خانه شما 

می شود. مثال برای چک 6 ماهه که مطمئن شوند خانه سالم است. 

برای کسب معلومات برای دالیل دیگر، با امور مصرف کنندگان 

ویکتوریا در تماس شوید.

تیلفون: 81 81 55 1300.
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ترمیم عاجل چیست؟

ترمیم عاجل باید به سرعت انجام شود. مثال

توالت خراب	 

نل آب خراب	 

نشت گاز	 

نشت بام.	 

اگر ترمیم عاجل انجام نشود، ممکن است خانه برای زندگی 

دشوارویا ناامن شود.

اگر به ترمیم عاجل نیاز دارید با مالک و یا رهنمای معامالت در 

تماس شوید. 

اگر مالک با من در تماس نشود و یا آن را ترمیم نکند چه؟

 شما می توانید خودتان پول ترمیم را بدهید. 

 پول ترمیم باید کمتر از 1800$ باشد.

شما باید

رسید را نگهدارید	 
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رسید را به مالک بدهید.	 

برای مالک خطی بنویسید. پول خود را مطالبه کنید. 

این را اعالن به مالک می نامند. 

مالک باید تا 2 هفته بعد به شما پول را برگرداند. 

مشکالت انجام ترمیم عاجل

اگر مالک پول را پرداخت نکند برای

ترمیم عاجل	 

و  

شما نتوانید پرداخت کنید؟	 

با امور مصرف کننده گان ویکتوریا با نمبر 81 81 55 1300 

درتماس شوید. 
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ترمیم غیرعاجل چیست؟ 

ترمیم غیرعاجل نیاز به انجام فوری ندارد. مثال،

ظرف شویی خراب	 

چکک نل آب.	 

یک ترمیم غیرعاجل باید در کمتر از 2 هفته انجام شود. 

شما باید

برای مالک خطی بنویسید	 

مشکل را شرح دهید.	 
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شما می توانید برای مالک اینها را بفرستید

یک خط	 

یا  

یک ایمیل	 

یا  

یک اعالن به مالک.	 
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به یاد داشته باشید 

مالک یا رهنمای معامالت باید به شما 24 ساعت و یا بیشتر 	 

پیش از بازدید از خانه شما اطالع بدهد.

یک ترمیم عاجل باید بالفاصله انجام شود.	 

یک ترمیم غیر عاجل باید کمتر از 2 هفته انجام شود. 	 

معلومات بیشتر برای کمک به شما در کرایه نشینی

 Consumer Affairs Victoria 

به 81 81 55 1300 تیلفون کنید.
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Consumer Affairs Victoria 

برگه های معلوماتی و معلومات بیشتر امور 
مصرف کنندگان ویکتوریا

فهرست برگه های معلوماتی به انگلیسی آسان

خریدن اجناس منزل  	
قراردادها  	

Lay-by خرید به شیوه  	
خرید تیلفونی و خانه به خانه  	

کرایه نشینی - وقتی که آغاز می شود  	
کرایه نشینی - در زمان کرایه نشینی   	

کرابه نشینی - خاتمه کرایه نشینی  	
برگشت پول، تعویض ها و ترمیم ها  	

فریبها  	
خدمات  	

توصیه هایی برای خرید  	
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1300 55 81 81 تیلفون 

 GPO Box 123  پست 

Melbourne Victoria 3001

03 8684 6295 فکس 

131 450 ترجمان 

خدمات ملی عامه 677 133

consumer@justice.vic.gov.au ایمیل 

www.consumer.vic.gov.au ویب سایت 
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