
 2019 یونیو/حزیران

Rent Choice – Factsheet for clients   Page 1 | Arabic 
 

Rent Choice 
 بالعمالء الخاصة الحقائق صحیفة

 

 معقولة؟ وبأسعار لإلیجار آمن مكان على العثور في للمساعدة حتاجت ھل

Rent Choice ثالث أقصاھا لمدة اإلیجار من جزء دفع في لمساعدتك الخاصة العقارات إیجار دفع على لإلعانة خدمة عن عبارة 
 .والتوظیف التدریب بفرص ربطكتو بالمأجور بقاءوال اإلیجار عقد بإجراءات المباشرة على تساعدك كما. سنوات

ً  تكن وأ مأوى بال كنت إذا Rent Choice على للحصول مؤھالً  تكون قد  :كنت إذا وكذلك التشرد، لخطر معرضا

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

 أو عائلي؛ أو منزلي عنف جراء للعیش وآمن ثابت مكان لدیھم لیس ممن •

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

 أو األسترالیة؛ الدفاع قوات في خدموا الذین المحاربین قدامى من •

•  ً  .الخاصة اإلیجارات سوق إلى االنتقال طور في وأنت DCJ لوزارة التابعة االجتماعیة المساكن سكان من حالیا

 

 الخدمة؟ ھذه عمل كیفیة

 الكومنولث برنامج من مساعدة أي من ٪100 إلى باإلضافة األسبوعي دخلك من ٪25 ستدفع األولى، شھراً  عشر اإلثني خالل

 مباشرة المتبقي المبلغ دفعب سنقوم اإلیجار، من بك الخاص الجزء دفعت أن بمجرد. علیھا الحصول حقك من كونی قد اإلیجار إلعانة

ً  دفعھ علیك یتوجب الذي المبلغ یزیدس. يالعقار وكیلال أو المالك إلى  وقت في معك األمر ھذا سنناقش لكننا ، شھًرا 12 بعد تدریجیا
 .الموعد ذلك من بیقر

 یزید قدو. لاطفاأل إعالة ومدفوعات ستحقاقاتواال الحكومیة مخصصاتوال راتبك من المدفوعات باستخدام إلیجارا دفع بإمكانك
 .Rent Choice على الحصول في االستمرار من ستتمكن ذلك معو دخلك

 

 من علیھا تحصل التي مساعدةال من 100٪
 اإلیجار إلعانة الكومنولث برنامج

  من 25٪
 األسبوعي دخلك

 !المتبقي المبلغ نحن سندفع
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Rent Choice 
 بالعمالء الخاصة الحقائق صحیفة

 

 مؤھل؟ أنا ھل

 :تكون أن علیك یجب ،Rent Choice على للحصول مؤھالً  لتكون

•  ً ً  مواطنا ً  أو أسترالیا  دائماً  مقیما

 ویلز ساوث نیو سكان من •

•  ً  لإلعانة لالمؤھِّ  الدخل لحدود مستوفیا

 السكنیة احتیاجاتك تلبي أن شأنھا من ممتلكات أو أصول أي یمتلكون ممن •

 .ةالخاص اتاإلیجار سوق في اإلیجار عقد على ةظفحامال على قادراً  •

 

 .للتأھل إضافیة معاییر تنطبق

 

 المزید؟ معرفة یمكنني كیف

 www.facs.nsw.gov.au/rentchoice الموقع على اإلنترنت عبر Rent Choice حول المعلومات من مزید على احصل

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

 


