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 باإلیجارات الخاص الضمان مبلغ لتسدید Rentstart قرض

 بالعمالء الخاصة الحقائق صحیفة

 )باإلیجارات الخاص الضمان مبلغ لتسدید Rentstart قرض( Rentstart Bond Loan ھو ما

ً  ویلز ساوث نیو حكومة تقدّم  .المؤھلین للعمالء اإلیجار على الضمان مبلغ كامل أو جزء لتغطیة فوائد بدون قرضا

 :كنت إذا اإلیجار على الضمان مبلغ كامل أو جزء على للحصول مؤھالً  تكون قد

•  ً ً  مواطنا ً  أو أسترالیا  دائماً  مقیما

 ویلز ساوث نیو سكان من •

 النقدیة األصول من دوالر 3,000 من أقل تملك •

 االجتماعي السكن على للحصول مؤھالً  •

 العقارات أحد الستئجار الموافقة على حصلت قد •

 .استئجاره في ترغب الذي للعقار كإیجار ألسرتك اإلجمالي األسبوعي الدخل من ٪50 من كثرأ تدفع لن •

 

 .DCJ Housing إلى ویسدد فوائد بدون القرض

 

 القرض؟ ھذا عمل كیفیة

 من العقار مالك أو يالعقار كوكیل قیام من تأكد. اإلنترنت عبر اإلیجار على الضمان مبلغل قرض على للحصول بطلب التقدم یمكنك
 .العقار تفاصیلل كتقدیم منو ستمارةاال من بھ الخاص الجزء ملء

ً  بذلك العقار مالك أو العقاري وكیلك وإعالم بإعالمك سنقوم القرض، على الموافقة بمجرد  مالك أو العقاري وكیلك سیقوم. خطیا

 .كالمعتاد الضمان سند بتقدیم ذلك بعد العقار

 إلى مباشرة الضمان سند من بك الخاص الجزء بدفع ستقوم ،Rentstart Bond Loan من جزء على قةالمواف على حصلت إذا

). اإلیجار على الضماناتب المعنیة الھیئة( Rental Bond Board إلى المتبقي المبلغ DCJ وستدفع. المالك أو العقاري الوكیل

 .DCJ إلى منتظم بشكل القرض أقساط بتسدید وستقوم فوائد، بدون القرض

 دفعة( Advance Rent على للحصول مؤھالً  تكون قد الجدید، اإلیجار عقد بإجراءات للمباشرة إضافیة لمساعدة بحاجة كنت إذا

 .أقصى كحدّ  أسبوعین إیجار تعادل) ةممقدّ  إیجار

 

 قرضي؟ أقساط تبلغ كم

 خطة وفق الدفع سیتمّ و أسبوعین كل األقساط بسداد قومست. اإلیجار على ستنفقھ الذي دخلك مقدار على بك الخاصة سدادال خطة تعتمد

 .شھًرا 18 أو 12 مدتھا سداد
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 القرض؟ أقساط بسداد أقوم كیف

 Centrelink من دخالً  تتلقى كنت إذا

). اإلیجار على الضمان مبلغ قروض خصم مخطط( Bond Loan Deduction Scheme باستخدام األقساط تسدید منك سنطلب

 .استحقاقاتك من أو التقاعدي معاشك من تلقائیًا أقساطك بخصم المخطط ھذا بموجب سنقوم

 كلدخل الرئیسي المصدر ھو Centrelink یكن لم إذا

 .اإللكتروني DCJ Housing موقع خالل من اإلنترنت عبر أو BPAY عبر إما الدفع من تتمكنس

 

 اإلیجار؟ عقد ینتھي عندما المال استرداد یمكنني ھل

 بك الخاص اإلیجار عقد نھایة قبل بالكامل القرض بسداد قمت إذا

 .اإلیجار فترة نھایة في إلیك الضمان مبلغ بإعادة Rental Bond Board مطالبة یمكنك

 بالكامل القرض سداد قبل اإلیجار عقد انتھاء حال في

 مالك قام إذا. القرض لسداد دفعتھ قد كنت مبلغ أي بإعادة وسنقوم Rental Bond Board من الضمان سند مبلغ كامل على سنحصل
 .DCJ Housingإلى المستحق الدین باقي سداد في االستمرار عندھا علیك یجب مطالبة، بتقدیم العقاري الوكیل أو العقار

 

 بطلب؟ والتقدم المزید معرفة یمكنني كیف

 الرقم على اإلسكان لمكتب التابع االتصال بمركز اتصل أو www.facs.nsw.gov.au/rentstart اإللكتروني موقعنا على اطلع

 .اتطلبال میوتقد المعلومات من مزید على لحصولل 322 422 1800

 


