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Rent Choice 

Tờ thông tin dành cho khách hàng 

Cần trợ giúp để tìm thuê một nơi an toàn và giá cả phải chăng? 

Rent Choice là khoản trợ cấp thuê nhà tư nhân để giúp quý vị trả một phần tiền thuê lên 

đến ba năm. Khoản trợ cấp này cũng giúp quý vị ký và duy trì hợp đồng thuê nhà và kết 

nối quý vị với các cơ hội huấn luyện và việc làm. 

Quý vị có thể hội đủ điều kiện đối với Rent Choice nếu quý vị là người vô gia cư, hoặc có 

nguy cơ bị lâm vào cảnh vô gia cư, và: 

• đã bị thất bại lớn về tài chính như bị bệnh tật hoặc mất việc làm; hoặc

• không có nơi ổn định và an toàn để sinh sống vì vấn đề bạo hành gia đình hoặc 
bạo hành trong nhà; hoặc

• là thanh thiếu niên từ 24 tuổi trở xuống; hoặc

• là cựu chiến binh từng phục vụ trong quân đội Úc; hoặc

• hiện là người thuê nhà ở bình dân của DCJ đang chuyển sang thuê nhà tư nhân.

Cách thức là như thế nào? 

Trong 12 tháng đầu tiên, quý vị trả 25% lợi tức hàng tuần của mình cộng 100% Phụ cấp 

Tiền thuê nhà Liên bang cấp. Một khi quý vị đã trả một phần tiền thuê nhà, chúng tôi sẽ trả 

phần còn lại trực tiếp cho chủ nhà hoặc đại lý địa ốc. Sau 12 tháng, số tiền quý vị phải trả 

sẽ tăng dần, nhưng chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề này với quý vị khi đã gần đến lúc đó. 

Cách quý vị trả tiền thuê nhà có thể là bằng tiền lương, phụ cấp, khoản trợ cấp của chính 

phủ và các khoản tiền bảo dưỡng con cái. Lợi tức của quý vị có thể tăng và quý vị vẫn có 

thể được tiếp tục nhận được Rent Choice. 

100%  

PHỤ CẤP THUÊ NHÀ 

LIÊN BANG CẤP 

25%  

LỢI TỨC HÀNG TUẦN 

CHÚNG TÔI TRẢ 

PHẦN CÒN LẠI
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Tôi có hội đủ điều kiện hay không? 

Để hội đủ điều kiện đối với Rent Choice, quý vị phải: 

• là công dân hoặc thường trú nhân Úc

• là cư dân tại tiểu bang NSW

• đáp ứng mức giới hạn hội đủ điều kiện về lợi tức

• không sở hữu bất kỳ tài sản hoặc bất động sản nào có thể giải quyết nhu cầu

nhà ở của quý vị

• có thể duy trì hợp đồng thuê nhà tư nhân.

Có áp dụng các điều kiện phải hội đủ. 

Làm thế nào để tôi tìm hiểu thêm? 

Tìm hiểu thêm về Rent Choice tại trang mạng www.facs.nsw.gov.au/rentchoice 

Quý vị cũng có thể gọi điện thoại cho Trung tâm Liên lạc Gia cư qua số 1800 422 322 

hoặc đến văn phòng DCJ Housing dịa phương hay nhà cung cấp nhà ở cộng đồng liên 

quan để tìm hiểu thêm.   


