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 الخاصة العقارات استئجار في المساعدة

 بالعمالء الخاصة الحقائق صحیفة

 على مساعدتك بھدف وذلك الخاصة العقارات استئجار في مساعدةلل منتجاتال من مجموعة  DCJلوزارة التابعة اإلسكان خدمات تقدم

 الوكالء تحفّز أنھا كما ،ةالخاص اتاإلیجار سوق في إضافیًا دعًما المنتجات ھذه لك قدّمت قد. المأجور في البقاء أو جدید عقار استئجار

 .بك الخاص اإلیجار طلب على الموافقة على العقارات وأصحاب العقاریین

 المتاحة؟ المساعدة ھي ما

 :الخاصة العقارات استئجار في مساعدةلل المخصصة التالیة منتجاتال من أكثر أو واحد منتج على للحصول مؤھالً  تكون قد

• Rentstart Bond Loan )قرض Rentstart فوائد بدون قرض وھو – )باإلیجارات الخاص الضمان مبلغ لتسدید 
 خاص عقار استئجارب سیقومون الذین المؤھلین للعمالء الضمان مبلغ كامل أو جزء لتغطیة

• Advance Rent )قرض على لحاصلینل ،أقصى كحدّ  أسبوعین إیجار تعادل منحة – )مقدّم إیجار Rentstart لتسدید 
 یجاراإل عقد بإجراءات مباشرةلل إضافیة لمساعدة یحتاجون ممن ،باإلیجارات الخاص الضمان مبلغ

• Tenancy Guarantee )وكالءلا منح یتمّ  باإلیجارات، الخاص الضمان مبلغ على عالوة – )روجمأال على اتضمانال 
  عقاربال تلحق التي األضرار أو المتأخر اإلیجار قیمة لتغطیة أقصى كحدّ  دوالر 1,500 الكالمُ  أو یینالعقار

• Tenancy Assistance )اإلیجار متأخرات لتغطیة أقصى كحد أسابیع أربعة إیجار یعادل ما –) اإلیجار في مساعدةال 
 المتأخرة المیاه فواتیر أو/و

• Rent Choice – سنوات ثالث أقصاھا لمدة اإلیجار دفع في كتساعدلم الخاصة العقارات إیجار دفع على عانةلإل خدمة .
 :كنت إذا وكذلك التشرد، لخطر اً معرض أو مأوى بال كنت إذا لك مالیة مساعدة تخصیص یتمّ  وقد

o أو الوظیفة؛ خسارة أو المرض نتیجة المثال، سبیل على ،كبیرة مالیة النتكاسة تعّرضت قد 

o  ً  أو عائلي؛ أو منزلي عنف من ھاربا

o أو األسترالیة؛ الدفاع اتقو في خدموا الذین المحاربین قدامى من 

o أو ؛أقصى كحد العمر من سنة 24 وتبلغ الشباب من 

o  ً  .ةالخاص اتاإلیجار سوق إلى االنتقال طور في وأنت DCJ لوزارة التابعة ةاالجتماعی كناسمال سكان من حالیا

 المزید؟ معرفة یمكنني كیف

 الموقع على اإلنترنت عبر المنتجات ھذه من منتج كل حول المعلومات من المزید تتوفر
www.facs.nsw.gov.au/privaterentalassistance 

 أحد زیارة أو المحلي DCJ Housing مكتب زیارةب قم أو 322 422 1800 الرقم على اإلسكان لمكتب التابع االتصال بمركز اتصل
 .المزید لمعرفة المشاركین لمجتمعيا اإلسكان خدمات مزودي


