
Rentstart Bond Loanودیعھوام توافق نامھ–دسمت ق

و ضوابططیشرا

" Bond Loanودیعھوام بھ عنوان نجای(کھ در اRentstart Bond Loanو ضوابط طی، شراBond Loanودیعھوام توافق نامھ نیا

 Department of Communities" و رندهی("وام گشتریمنیباین توافق خواھد کرد و انیخواھد شد) را بھ طور خالصھ بدهینامزین

and Justice )DCJ) (ABN: 36 433 875 185 در آنیدفتر اصلکھ )، منعقد خواھد شدLevel 2, 223-239 Liverpool Road, 

Ashfield, NSW 2131دارد.قرار

1 .DCJاجاره را قرض دھدودیعھخواھد کرد کھ توافق

یبراودیعھکل اییپرداخت قسمتبھ منظورDCJ،دیتائید شوRentstart Bond Loanودیعھوامبرای دریافت اگر

ً یرا مستقودیعھنیاز طرف شما اDCJخواھد داد. یبھ شما وامیاجاره در بازار اجاره خصوصشروع  Rentalبھما

Bond Board.پرداخت خواھد کرد

Bond Loanعھیودوام. بھره 2

.می باشدبدون بھره  LoanBondودیعھوام 

New South Wales Fair TradingبھBond Loanوام ودیعھ. پرداخت3

 3.1DCJ مبلغBond Loanیرا مستق ً New South Wales Fair Tradingبھ ما
 ("NSWFT") یکپرداخت خواھد کرد وRental Bond Lodgement Form  نماینده ارائھ خواھد داد.ایرا بھ صاحبخانھ

 ٢٠١٠Residential Tenanciesقانون اجاره ھای مسکونی مقرر دریفرم را مطابق با مھلت ھانیادینماینده باایموجر 3.2

Act 20١٠ (New South Wales)نمایندهاز ریغبیگریشخص دایموجر کیپرداخت شده بھ ودیعھمثال: برایکند. میتسل

١٠در طیدیموجر، بانمایندهپرداخت شده بھ ودیعھپرداخت شد، تسلیم شود. ودیعھاینکھپس یروز کار١٠در طیدیموجر، با
پرداخت شده است، تسلیم شود.ودیعھاز پایان ماھی کھ پسیروز کار

در مورد تسلیم فرم تا ردیگینماینده تماس مایموجر با شما وDCJ، دنکنمیتسلیبازه زماننیاگر موجر فرم را در ا3.3

.پیگیری کند

Bond Loanوام ودیعھپرداختشیپطی. شرا4

DCJ بھ شما را لغو خواھد کرد، اگرودیعھتمام کمک:

4.1DCJتانوام ودیعھ نامھتوافقخیماه از تار)٣(سھ در طیBond Loan،ی از دییتأNSWFT کھ دریافت نکندRental 

Bond Lodgement Form کرده است.افتینماینده درایوجررا از م

.دینماینده امضا نکنایرا با موجر  Residential Tenancy Agreementشما 4.2

 Rentstart Bond Loanدرخواستملک ذکر شده در ھمان ، دیپردازیآن اجاره میو برادیکنیمیکھ در آن زندگیملک4.3

.ستیشما ن

از یبھ عنوان بخشDCJتوسط دیکھ بادیپرداخت کرده اایدیکنیاجاره را از پول تان پرداخت معھودیاز مبلغ یشما بخش4.4

Bond Loanمی شد.پرداخت تان

DCJبھ Bond Loanوام ودیعھ تانبازپرداخت ی. تعھدات شما برا5

بھودیعھمیبر تسلیمبنتائیدی NSWFTاز DCJاینکھھفتھ پس از )٣(شما سھ Bond Loanوام ودیعھھایبازپرداخت5.1

Rental Bond Board،آغاز خواھد شد.اجاره دریافت می کند

بھ طور کامل Bond Loanنکھیتا ادیبازپرداخت کنDCJبھ گیرا بھ صورت اقساط دوھفتBond Loanمبلغ دیشما با5.2

بازپرداخت شود.

بیشتر. ھرگونھ پرداخت دیپرداخت کنتانBond Loanبرایرا ھ ایاضافایشتریبیپرداخت ھای شما می توانیددر ھر زمان5.3

کاھش خواھد داد.،دیھستونیمدDCJبھ شمارا کھیپرداخت ھا مبلغنی. استیقابل استرداد نکھ انجام می دھید،یگریدھاضافای
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.بازپرداخت شده باشدBond Loanوقتی بھ پایان می رسد کھ DCJتعھد شما نسبت بھ 5.4

، دیگری می کنیدکمک درخواستدیاجاره جدیک شروع یو برادیدارDCJبا جاریBond Loanشما یککھیدرصورت5.5

.دیپرداخت کنراBond Loanیبدھنیتریمیقداول کھ دیکنیموافقت مشما 

شمابھDCJ. تعھدات 6

6.1DCJ یک صورت حساب یگریدر ھر زمان دشما می توانید ایصورت حساب سھ ماھھ ارائھ خواھد داد بھ شما یک

.دیدرخواست کن

6.2DCJ طرفResidential Tenancy Agreementمی باشدشما ن.

6.3DCJی کھ ممکن ھرگونھ اختالفایبوجود آیدودیعھنماینده در مورد ایشما، موجر و / نیکھ ممکن است باختالفیگونھ یچ در ھ

، شرکت نخواھد کرد.ایجاد شودملک استیجاری خصوصی مربوط بھ Residential Tenancy Agreementتحتاست

Bond Loan. عدم پرداخت 7

، دیرا پرداخت نکنBond Loanمانده حساب موقعی کھ الزم است،درای، انجام ندھیددوھفتگی تان را یبازپرداختھاشما اگر

DCJ:ممکن است

را Bond Loanیعادیبازپرداخت ھانیمعوقھ و ھمچنیھایبدھبازپرداختی ترتیب دھید کھ در آنیک خواھدباز شما 7.1

پرداخت کنید.

پرداخت یکمک براایپرداخت شی، اجاره پتیآھای Bond Loan، از جملھ دیگرRentstartبرایبھ کمکشمایدسترس7.2

.دمحدود کنراعقب افتادهاجاره

.دیپرداخت کنفورا را Bond Loanکھ کل کندشما را ملزم 7.3

.دانجام دھیشما اقدامات قانونھیعلی،ھرگونھ بدھپس گرفتنیبرا7.4

.گفتگو کنیمتانیھانھیدر مورد گزتا دیریتماس بگ 322 422 1800بھ شماره با ما دی، بادیداریتان مشکلھایدر بازپرداختاگر

بالفاصلھ قابل پرداخت استرسیده است و Bond Loanمھلت پرداخت .8

:، اگردیپرداخت کنDCJتان را بالفاصلھ بھ Bond Loanمانده ھیبقدیموظف ھستشما

معین دورهکھ اجاره قبل از یاز جملھ در موارد،ابدییمانیپافراھم شده است،Bond Loanبرای آن کھ یاجاره ا8.1

Residential Tenancy Agreementرسد.یمانیبھ پا

 Bondیدرخواست شما براھ کھاطالعات مربوطندادنکھ نادرست است، از جملھ داده ایدارائھ DCJبھ را یشما اطالعات8.2

Loanساختھ استراه کننده گماینادرست و را.

.دیتوافق نامھ عمل نکرده انیاتحتشما بھ تعھدات 8.3

Bond Loanتوافق نامھ تغییر دادن. 9

9.1DCJرییتغاتیخواھد داد. جزئرییتوافق نامھ را تغنیمدت بازپرداخت، اایو / گیبازپرداخت دو ھفتبلغمدادنرییفقط با تغ

اعمال خواھد شد.DCJشده توسط ذکرخیبھ شما ارائھ خواھد شد و از تاریبصورت کتب

9.2DCJنخواھد داد.رییتوافق نامھ را تغنیاز ایگریدھیچ جنبھ

Bond Loanمشترک و توافق نامھ ی. خانوارھا10

یمیمتقاضکیشده باشد، فقط دییتأRentstart Bond Loanیخانوار براکیچند نفر از ایکدرخواست یکھ یموارددر

، دیشویمعرفBond Loanتوافق نامھ دررندهیکھ بھ عنوان وام گدیاگر شما موافقت کن. شودیمعرفرندهیتواند بھ عنوان وام گ

کھ:دیکنیموافقت مدر این صورت، 
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برای کننده کمک افتیھر شخص دریبراDCJبھ Bond Loanبازپرداخت کل برای ) تعھدشما تنھا مسئول (و تنھا م10.1

Rentstartبود.دیمشترک تان خواھواردر خان

اشخاصشخص / اپرداخت وام را بتیمسئولدر ھیچ زمانیدیتوانی، شما نمDCJبھ Bond Loanبھ منظور بازپرداخت 10.2

.دیکنمیتقس،شده انددییبا شما تأBond Loanگرفتن یکھ برایگرید

بود.دینخواھیگریبھ نام شخص دایھااجارهنیبودیعھدادن، شما قادر بھ انتقالداردودیعھدرسھمیDCJکھ یدر حال10.3

Bond Loanتوافق نامھ خاتمھ دادن. 11

کھ:ابدییمانیپاینامھ زمانتوافقنیشما تحت اتعھدات

.دیرا بھ طور کامل بازپرداخت کرده اBond Loan،مدت اجارهانیشما قبل از پا11.1

.دیبازپرداخت کرده ابدھکارید،DCJرا کھ بھ یتمام مبلغ،مدت اجارهانیشما در پا11.2

 Bondبرایاست کھ شمایکمتر از مبلغاینماینده برابر ایموجر مطالبھرسد و یمانیشما بھ پایخصوصمستاجری اجاره11.3

Loanدیبازپرداخت کرده ا.

اجارهودیعھاجاره تان و بازپرداخت انی. پا12

NSWFTبھ Bond Loanپرداخت کامل در موقعDCJ Housing، کنونیBond Loanنیافتنریکھ با پذدانیدیشما م12.1

خواھد داد.اطالع

ریتان و ساBond Loanحساب ماندهرا در مورد ریاطالعات زDCJ Housingکھ و رضایت می دھیددیدانیمنیھمچنشما

کھ ملک استیجاری خصوصی یبراای دارید کھ ودیعھشما کھ موقعیدر بدھد، NSWFTبھ مانده حساب وام قرضھ پرداخت نشده 

داده شده است:Bond Loanبرایش 

Bond Loanحساب ھر دو مانده یتان براجاریمانده حساب ی ازھفتگایروزانھ یھایبھ روزرسانفراھم کردن•

وی،و قبلجاریپرداخت نشده 

انجام می شود. یو قبلجاریپرداخت نشده Bond Loanحساب اندهمیپرداخت برای کھھر بارکردن در یبھ روزرسان•

خواھد بود.صادق یو قبلجاریپرداخت نشده Bond Loanھر دو در موردنیا

ً با ادیستیبخش موافق ننیدر اطیاز شراعضیبا بشما اگر  Housingیا تلفن بھRentstart@dcj.nsw.gov.auلیمی، لطفا

Contact Centre آنرا اطالع دھید.

اریدر اخترا کھودیعھدر سھمشDCJانجام می شود،Bond Loanبازپرداخت کامل وقتی کھدیکنیشما موافقت م12.2

Rental Bond Board،برای کھ ملک استیجاری خصوصی در شماکھی، در حالردیپس بگقرار داردBond Loanداده شده

.دیاقامت داراست،

مدت اجاره انیباشد کھ در پایکمتر از مبلغایرا کھ برابر یاجاره اودیعھھرگونھ بازپرداخت DCJدیکنیشما موافقت م12.3

کند.افتیدرایRental Bond Board، از ھستیدھنوز بدھکار Bond Loanتان تحت 

12.4DCJ شما از را کھ یمبلغھرBond Loanنماینده تان بھ شما ایموجر مطالبھھر گونھ با کسر، دیتان پرداخت کرده ا

بازپرداخت خواھد کرد.

Rental Bond Boardاز ودیعھازرا کھ ممکن است یسھمدیتوانینمشما ی تان تمام شود،مدت اجاره مسکونموقعی کھتا 12.5

، پس بگیرید. دیکرده باشکسب 

.انتقال دھیدیگریبھ شخص دراودیعھنخواھید بود سھم تان درشما قادر 12.6

.واگذار کنیدیگریبھ شخص دودیعھپس گرفتنحقوق تان را در مورد نخواھید بود ر قادشما 12.7

انتقال دھید.گریملک دکیبھ راودیعھبود نخواھید ر قادشما 12.8
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بالفاصلھ دیبا، شمانباشدیکافBond Loanبازپرداخت کامل یبراNSWFTاز DCJتوسط یافتیاجاره درودیعھاگر مانده 12.9

.دیمابھ التفاوت آن را پرداخت کن

)Dishonour fee(یبرگشتیھانھی. ھز13

مشمول برگشتییموسسھ مالکیتوسط استتوافق نامھ انجام شدهنیکھ توسط شما طبق ایکھ ھرگونھ پرداختیدرصورت13.1

.ردیرا از شما بگبرگشتنھیتواند ھزیمDCJرا پرداخت کند، برگشتنھیھزDCJو بشود (پول در حساب تان نباشد)داده

13.2DCJرا بھ کل مانده تحت برگشتنھیممکن است ھزBond Loanاضافھ کند.

مدیریتیھانھی. ھز14

DCJ نگھ خواھد داشت.دالر باشد، ١٠سود کمتر از زانیکھ مییجای را درادارنھیبھ عنوان ھزودیعھحاصل از سودھر گونھ

. اطالعات شما15

رضایت DCJبھBond Loanتوافق نامھ نیاھداف ایاطالعات تان برااز بین بردنو ی، استفاده، نگھداریجمع آوریبراشما

.دیکنیاعالم متان را 

و ضوابط مندرج طیشراتیملزم بھ رعایاز نظر قانوننی، بنابرادیداده ارضایتBond Loanتوافق نامھ نیانعقاد ای: شما براتوجھ

 888 1300با شماره LawAccessتوافق نامھ، با نیاتحتتان یھاتیاطالعات در مورد حقوق و مسئولی. برادیسند ھستنیدر ا

.دیریبگتماس 529
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