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نامج ال ي للتأجبر بر ي عىل التجريبر
ي المبب 

 
 قلب المدينةاالختيار ف

 لعمالء الخاصة باوقائع الصحيفة  

 

 عمل هذا النهج الجديد؟  يةكيف 

تخصيص  الوالذين يتصدرون قائمة مناطق  أولوية اإلسكانللحصول عىل عليهم  الموافقة تمت دعوة األشخاص الذين  تم  ت س

ي 
لذلك  العقار معاينة تكون الدعوة عامة لس ة. شاغر أحد العقارات اللمعاينة   والمناطق الغربية الداخلية منها مدينة ال قلب ف 

ي نفس الوقت. درجة أسماؤهم دعوة األشخاص اآلخرين المستتم  
ي القائمة ف 

 ف 

ة، ذلك بأو بعد  ، أثناء معاينة العقار  عىل األشخاصيتعي     ة وجت  
ي قبول العقار. إذا إبالغنا برغبتهم فتر

قدم أكتر من  تف 

ي قائمة الذي يسبق اسمه للشخص منحه  طلب الستئجار العقار، فسيتم  ب شخص
 اإلسكان. أولوية ف 

 عقار للمعاينة العامة؟إن توفر  سأعرفكيف 

ي ار ايختا م يتوجب عليكال 
  العقارات المناسبة. معاينة دعوات ل اللمشاركة وتلقر

ي قائمة تلقر سي 
ة تدعو أولوية األشخاص الذين يحتلون أعىل مرتبة ف  الئم معقار معاينة ل هم اإلسكان رسالة نصية قصت 

 تتضمن الرسالة كذلك حتياجاتهم. سال 
 
ا النصية الرسائل ودكم ستر  و . عقار ل عن المقطع فيديو  ا رابط

 
ة أيض تفاصيل  بالقصت 

 . األوقات المحددة للمعاينة

ي الالرابط باستخدام ، من خالل الرد عامة لمعاينة العقار الالدعوة قبول ببرغبتكم خبارنا يتعي    عليكم إ
  رسالةالمتاح ف 

ة.  النصية   القصت 

 ؟أثناء المعاينةيحدث س الذي ما 

ي بموظف القوم سي
ي   DCJ Housingمن وزارة  (Client Service Officer – CSO)عمالء الخدمة  المعن 

بمالقاتكم ف 

ُ  العقار ي بهو المبن  بينما ي م . قد ُيطلب منكتساوركمعىل أي أسئلة قد  يجيبو المكان يكم لت 
ي الخارج أو ف 

عاين  االنتظار ف 

  اآلخرون العقار. 

إزاء تأجت   اتباع نهج جديد   Department of Communities and Justice (DCJ) Housingتحاول وزارة  •

   . حكومي سكان الاإل عقارات 

   المزيد من الخيارات.  حكومي سكن مللحصول عىل بالطلبات يهدف هذا النهج إىل منح األشخاص المتقدمي    •

 لمعرفة المزيد 

 : ي
ون   https://www.facs.nsw.gov.au/housing/help/applying-assistance/choice-based-letting-pilot-inner-city اطلعوا عىل موقعنا اإللكبر

 108 851 0459 عىل الرقم  SSESNS Housing Projectsبكيلىلي دايفت   من فريق اتصلوا

ي عىل SSESNS Housing Projects راسلوا فريق
ون  يد اإللكتر  SSESNSHousingProjects@facs.nsw.gov.au عتر التر

mailto:SSESNSHousingProjects@facs.nsw.gov.au
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نامج ال ي للتأجبر بر ي عىل التجريبر
ي المبب 

 
 قلب المدينةاالختيار ف

 لعمالء الخاصة باوقائع الصحيفة  

  م تزويدك بقبول العقار، فسيتم  ترغبون  م . إذا كنتقد نال إعجابكم ن العقار اعما إذا ك CSO موظف م، سيسألكمعاينة العقار بعد 

 .CSO موظف إىل  ا وإعادتهتعبئتها تعبت  عن االهتمام لالباستمارة 

ت ظروفكممالحظاتكتزويدنا ب CSO م موظف بقبول العقار، سيطلب منكلديكم الرغبة  إذا لم تكن م  ، سُيطلب منكم. إذا تغت 

ي المستقبل. تزويدكم بالتأكد من  ذلك عىل . سيساعدنا م الظروف لتحديث بياناتكتغت   تعبئة استمارة  
 عرض مناسب ف 

ي  ال ما حالفكم الحظ أم إذا  مإلعالمك مسنتصل بك
  أقرب وقت ممكن. ف 

ي العقار عاينة دعوة عدة أشخاص لم تتم  سلماذا 
 
 ؟ لوقتانفس ف

ي نفس الوقت  العقار معاينة ندعو العديد من األشخاص إىل  
ي أرسع  ل  نا ت  جتأللتأكد من  ف 

ا ف  لعقارات لألشخاص األكتر احتياج 

 وقت ممكن. 

 
 
 اعتبار ذلك من ضمن  ، فهل سيتم  عاينة الم أثناءعقار ال ب ةلباط المأو  اتعقار المعاينة أحد ب  إذا قمت

 رضير  ع  ال
 
 لي  المتاح

 سكن؟للحصول عىل مير 

ي تتم  دعوتكم لمعاينتها.   مال، يمكنك
لكن لم يحالفكم  و  عقار  ا للحصول عىل طلب  قدمتم إذا معاينة أي عدد من العقارات النر

  الحظ
 
ي القائمة   أسماؤهم ةالمدرجأحد األشخاص  ألن

م قد قبلكم ف 
 
اعتبار ذلك   لن يتم  فنفس العقار، ا للحصول عىل  طلب  قد

ا لل ا رسمي 
 
ي  ون . ستستمر عقار عرض

 الحصول عىل ف 
 
 ادة. تعمبالطريقة الحصول عىل عقار ي   للعرض

ضاف 
ُ
ي إطار  ا م عقار معاينة الدعوات لت

ي عىل لتأجت  ابرنامج ف 
ىل  ع (Choice Based lettings schemeاالختيار )المبن 

ي ستتلق
من   ستئجارهوطلبتم اعقار بمعاينة  م قمترسع إذا تحصلون عىل مسكن بشكل أقد   كم نإال أ ، ها نو العروض العادية النر

نامج خالل هذا ال ا للسكن  وا قبل أن تتلقتر ا رسمي 
 
ي عرض

ي ف 
نامج  إطار هذا عقارات غت  مدرجة ف  . التر ي  التجرينر

ن من هل سأ
ّ
ي للحصول عىل عقار؟ تمك ي قرار عدم قبول طلبر

 
 الطعن ف

ي لطعن الذي طلبه وال يمكن ا عىل العقار  أولوية اإلسكانالشخص الذي يتصدر قائمة سيحصل ال، 
روا  هذا القرار. لن ف  تتض 

 جراء من 
 
عقارات  معاينة رضي   رسميي   لإلسكان، باإلضافة إىل الدعوات لللحصول عىل ع    ي   مؤهلكم ال زلتم هذا القرار ألن

ي إطار أخرى 
ي عىل برنامج التأجت  ف 

 . ار االختيالمبن 

 لمعرفة المزيد 

ية، يرجر االتصال بخدم ةصعوبجدون ت مإذا كنت ي فهم اللغة اإلنجلت  
جمة ل All Graduates ةف  جمة الفورية والتر  .  1300 652 488 عىل الرقمالتحريرية لتر

ي من  ونعانت مإذا كنت
 للمكالمات من   1300 555 727 للمكالمات الصوتية أو  133 677الرقم  عىل TTY التحدث أو السمع، يرجر االتصال بخدمةصعوبة ف 

 . Department of Communities and Justiceوزارة هذه الخدمات المجانية عىل التواصل مع  م. ستساعدكثم  اإلنصاتلتحدث خالل خدمة ا


