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Rent Choice 

ورقه معلوماتی مشتریان

آیا ضرورت به یافتن یک محل کرایی مصؤن و باصرفه دارید؟ 

Rent Choice  شما را در قسمت پرداخت کرایه تان برای الی مدت سه سال کمک یک کمک مالی کرایه شخصی است که
کمک می کند و شما را با فرصت های در قسمت ترتیب کردن و ادامه یافتن کرایه نشینی تان . این همچنان شما را می کند

 آموزش و کاریابی در ارتباط می گذارد. 

یا در معرض احتمال خطر بیخانگی قرار  باشیدبیخانه  درصورتیکهباشید  Rent Choiceممکن است شما مستحق دریافت 
 دارید، و:
o ؛ یاتان رکادادن مانند مریضی یا از دست دیده باشید مالی عمده  ضرر یک

o  نداشته باشید؛ یاکردن  یک محل ثابت و مصؤن برای زندگیاز اثر خشونت خانگی یا خانوادگی

o  باشید؛ یا 24الی  سندارای یک شخص جوان

o  ؛ یاایدکه در قوای نظامی آسترالیا خدمت کرده  باشید اسبقیک فرد نظامی

o.باشید کھ در حال انتقال بھ بازار کرایھ نشینی شخصی ھستید DCJ یک کرایھ نشین اجتماعی فعلی 

طرز کارکرد این چطور است؟

دریافت شده از کمک کرایه استحقاق ممکنه هرگونه  100% با عاید هفته وار تانرا همراه 25ماه اول، شما % 12برای 
می پردازید. بعد از پرداخت سهم کرایه تان، ما بقیه آنرا مستقیماً برای مالک خانه یا رهنمای معامالت را دولت فدرال جانب 

م نزدیک شدن این تاریخ ماه بتدریج باال می رود، مگرهنگا 12می پردازیم. مبلغی که شما می پردازید بعد از گذشت مدت تان 
 .خواهیم کردصحبت ما با شما 

منبع پرداخت کرایه تان می تواند شامل معاش، مساعدت مالی دولتی، مزایا و پرداخت های حمایت طفل )نفقه( باشد. عاید تان 
 . خواهند یافتبرای شما ادامه  Rent Choiceمی تواند افزایش یابد اما بازهم خدمات 

کمک کرایه   100%

 دولت فدرال تان

عاید هفته وار تان  25%

ما بقیه اینرا می دهیم!
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Rent Choice 

ورقه معلوماتی مشتریان

آیا واجد شرایط هستم؟

شما باید:  Rent Choiceبرای مستحق شناخته شدن 

 تبعه یا باشنده دایمی آسترالیا باشید •

 در ایالت نیوسوت ویلز اقامت داشته باشید •

 بودن عاید را برآورده سازید طمحدودیت واجد شرای مقتضیات •

صاحب یک دارایی یا جایدادی نباشید که ضروریات اسکان تانرا رفع کرده بتواند •

 خصوصی حفظ کنید.را در بازار کرایه نشینی تانبتوانید کرایه نشینی  •

بیشتر مستحق بودن صدق می کند. مقتضیات

معلومات بیشتر بدست آورم؟ مانچطور می تو

 www.facs.nsw.gov.au/rentchoiceرا می توانید از ویب سایت  Rent Choiceمعلومات بیشتر راجع به 
 بدست آورید.

ھمچنان می توانید با مرکز تماس اسکان بھ شماره 1800 422 322 زنگ بزنید یا بھ یکی از دفاتر محلی 
DCJ Housing و یا یک ارائھ کننده خدمات اسکان جامعھ مراجعھ کنید.   


