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 منزلك غيابك عن 

منازلهم. إذا كنت تنوي  في شخصيا  شخاص األسكن أن ي  (FACS)خدمات األسرة والمجتمعمنظمة تتوقع 
أنك سوف ب. إذا لم تخبرنا بذلك تحتاج إلى أن تخبرنافإنك عن منزلك ألكثر من ستة أسابيع، غائبا  أن تكون 

عقد جراءات إلنهاء اإلتخاذ مكننا إ، يحددتعد إلى منزلك في تاريخ العودة المإن لم عن منزلك، أو غائبا  تكون 
 اإليجار الخاص بك.

 ؟منزليعن  غائبا  أن أكون  نيكم من الوقت يمكن

مقبول. في ظروف خاصة، بعذر لغياب إذا كان اعن منزلك لمدة تصل إلى ستة أشهر  يمكنك أن تكون بعيدا  
الغياب إلى ما بعد ستة أشهر؛ ومع ذلك، يجب عليك مناقشة هذا مع موظف خدمة فترة يمكنك تقديم طلب لتمديد 

 العمالء الخاص بك.

 على مدى فترة خمس سنوات. شهرا   12مجموع  مدة تتجاوزل عن منزلك أن تكون غائبا   كال يمكن

  مقبول؟بعذر الغياب  ما هو

 ستة أشهر ما يلي:مدة تصل إلى لوتشمل األسباب المقبولة للغياب 

 رعاية أفراد العائلة المرضى أو الضعفاء •
 ليأو إعادة التأه دار المسنين ةيرعا وأ ة،يالرعاية المؤسسات وأاالستشفاء،  •
 أو التهديد بالعنفمضايقة أو ال سريالهروب من العنف األ •
 األصلي المساعدة في شؤون الهجرة في بلدك •
 العطالت •
 أو التدريبدراسة التوظيف أو ال •
 السجن. دخلالمستأجر الذي ي •

 من منزلك كالموافقة على غيابالحصول على 

 سنوافق على غيابك من منزلك إذا كنا مقتنعين:

خالل فترة ستخدام المياه، إيجار وإليجار الخاصة بك، مثل اإلتخذت ترتيبات لدفع رسوم ااقد بأنك  •
 غيابك

 على نحو مالئم خالل فترة غيابك كسيتم رعاية عقاربأنه  •
 غيابك ك سبب مقبول للهنابأن  •
 18الوكيل أكثر من سن  بلغ)يجب أن ي خالل فترة غيابكنيابة عنك تصرف لل نت وكيال  ك قد عي  بأن •

 (عاما  

 ؟FACSقرار كنت أعارض  ماذا لو

مناقشة مخاوفك مع موظف خدمة العمالء. يمكنك  أوال  ، يجب عليك خاطئا   اتخذنا قرارا  قد أننا بإذا كنت تعتقد 
 Review of) القراراتإعادة النظر بستمارة إ يمكنك إكمالللقيام بذلك، والقرار. إعادة النظر بلب أن تط أيضا  

Decisions form)  أو في مكتب اإللكتروني موقعناالمتوفرة على ACSF .المحلي 
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 منزلي؟عن غائبا  بأنني سأكون  FACSكيف يمكنني إبالغ 

على  ايهعلصول حيمكن الوالتي  (Appointment of an Agent)تعيين وكيل إستمارة تحتاج إلى إكمال 
 .  FACSتابع لـ أو من أي مكتب محلي اإللكتروني موقعنا

 على جميع أسئلتك؟جابة اإل تهل تم

، 322 422 1800على الرقم  اإلسكانمكتب ب تصاللمزيد من المعلومات، اتصل بمركز اإلللحصول على ا
 المحلي. FACSأو قم بزيارة مكتب  www.housing.nsw.gov.auأو قم بزيارة الموقع 
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