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 روجمأال على اتضمانال
 بالعمالء الخاصة الحقائق صحیفة

 

 ؟Tenancy Guarantee ب المقصود ما

 أقصاه مبلغ وھو )المأجور على اتضمانال أو( Tenancy Guarantee الُمالك أو العقاریین الوكالء ویلز ساوث نیو حكومة تمنح

ً ( دوالر 1,500  المتأخر اإلیجار قیمة لتغطیة متاح المبلغ ھذا باإلیجارات، الخاص الضمان مبلغ على عالوة. )GST ضریبة متضمنا

  .بالعقار تلحق التي األضرار أو

 المقدمة الجدیدة اإلیجار طلبات على الموافقة على العقارات وأصحاب العقاریین الوكالء تحفیز على Tenancy Guarantee یعمل

 .المؤھلین جرینتأالمس من

 عقد فسخ تمّ  حال في. شھًرا 12 إلى مدتھ صلتو اإلیجار عقد من مدةال محددة ةلفتر المفعول ساري Tenancy Guarantee یكون
 .العقد انتھاءب Tenancy Guarantee صالحیة فستنتھي المدة، محددةال فترةال قبل اإلیجار

 

 مؤھل؟ أنا ھل

 :كنت إذا Tenancy Guarantee على للحصول مؤھل أنت

•  ً ً  مواطنا ً  أو أسترالیا  دائماً  مقیما

 ویلز ساوث نیو سكان من •

•  ً  االجتماعیة للمساكن المؤھل الدخل لحدود مستوفیا

 جدوى دون الخاص لإلیجار عقار عن بحثت قد •

 .علیھ والمحافظة اإلیجار عقد نفقات تحّمل على قادراً  •

 

الخدمة؟ ھذه عمل كیفیة  

 اإلسكان خدمات مزودي أحد من أو المحلي DCJ Housing مكتب من Tenancy Guarantee على للحصول طلب تقدیم یمكنك
 .المشاركین المجتمعي

 :الرسالة ھذه وستشمل. Tenancy Guarantee عرض على حصولك تؤكد برسالة سنزودك ناجًحا، طلبك كان إذا

  Tenancy Guarantee ب خاص تسجیل رقم •

 صالحیتھ انتھاء وتاریخ Tenancy Guarantee عرض على حصولك تأكید •

 األسبوعي لإلیجار األقصى الحدّ  •

  Tenancy Guarantee ب الخاص العرض شروط •

 .العرض أصدر الذي االجتماعي اإلسكان خدمات بمزود االتصال تفاصیل •
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 وافق إذا. عقارال الستئجار طلب تقدیم عند العقار مالك أو العقاري وكیلك إلى Tenancy Guarantee ب الخاص العرض رسالة مقدّ 

ً  ستقومان اإلیجار، طلب على المالك أو العقاري الوكیل  (Residential Tenancy Agreement)السكني اإلیجار عقد بتوقیع معا

 .Tenancy Guarantee ب قبولال صیغة وتوقیع

 .Tenancy Guarantee وتفعیل المالك أو العقاري الوكیل نم العقار تفاصیل من تأكدالب ذلك بعد سنقوم

 

 مطالبة؟ بتقدیم المالك أو العقارات وكیل یقوم عندما یحدث ماذا

 أضرار عن أو المتأخر اإلیجار عن ذلك یكون قدو Tenancy Guarantee بمبلغ بالمطالبة العقار مالك أو العقاري الوكیل یقوم قد

 .بالعقار لحقت
 

 بالعقار لحقت التي األضرار عن أو المتأخر اإلیجار عن المستحقة األموال تتجاوز أن یجب ،Tenancy Guarantee بمبلغ للمطالبة

 .مباشرة بك الخاص المجتمعي اإلسكان خدمات بمزود أو بنا المالك أو العقاري الوكیل سیتصل. اإلیجار على الضمان سند

 
 سند مبلغ من أكبر المطالبة مبلغ كان إذاو. Tenancy Guarantee مبلغ أقصاه مقدار إلى باألدلة، المدعومة المطالبات سوى ندفع لن

 .العقار مالك أو العقاري وكیلك إلى الفرق دفع علیك یتعیّنس ،مجتمعین Tenancy Guarantee ومبلغ اإلیجار ضمان

 

 المزید؟ معرفة یمكنني كیف

 مكتب زیارة عبر أو 322 422 1800 الرقم على اإلسكان لمكتب التابع االتصال بمركز االتصال عبر المزید معرفة یمكنك
DCJ Housing المشاركین المجتمعي اإلسكان خدمات مزودي أحد زیارة أو المحلي. 

 عبر الخاصة العقارات استئجار في عدةالمسا أنواع من ذلك غیر أو  Tenancy Guaranteeكل حول المعلومات من المزید تتوفر
 www.facs.nsw.gov.au/privaterentalassistance الموقع على اإلنترنت

 


