Which housing option is right for me – Arabic

ما هو خيار ال�سكن المنا�سب لي؟
االعتبارات العملية وال�شخ�صية

االعتبارات القانونية

تتفاوت حقوقك وم�س�ؤولياتك القانونية اعتماداً على
ما �إذا كنت ت�سكن يف �سكن منزيل �أو �سكن جامعي �أو
منزل غرف للإيجار� ،أو يف عقار قمت با�ستئجاره مع
�أ�شخا�ص �آخرين �أو مبفردك .وحتى لو كانت خياراتك
لل�سكن حمدودة من ناحية توافرها �أو العتبارات
عملية ،فمن املفيد �أن تكون على �إدراك بو�ضعيتك
القانونية لكل نوع �سكن قبل قيامك بتوقيع عقد �إيجار
�أو دفع �أية �أموال.

ما هي �أنواع ال�سكن التي ال يغطيها قانون
الإيجارات ال�سكنية؟

ال�سكن الذي تديره اجلامعات غري مغطى بقانون
الإيجارات ال�سكنية ) ،(RTAويف �أغلب احلاالت ال�سكن
املنزيل  .homestayولكن �إذا كان ُمقدم ال�سكن املنزيل
(�أو "امل�ضيف") يقوم بت�أجري غرفة �أو �أكرث لأربعة
�أ�شخا�ص �أو �أكرث ،فيمكن �أن ُي�صنف املنزل على �أنه
"منزل غرف للإيجار  "rooming houseمبوجب قانون
مما يعني ب�أنه �ستكون لديك
الإيجارات ال�سكنية )ّ ،(RTA
حماية قانونية.

ما هي �أنواع ال�سكن التي يغطيها قانون
الإيجارات ال�سكنية؟

تعتمد التغطية القانونية على الظروف ،وعموم ًا �إذا
كانت لديك "حيازة خال�صة" لعقار وتدفع �إيجاراً
ملالك العقار �أو الوكيل العقاري ،فعلى الأرجح �أن تكون
مغطى بقانون الإيجارات ال�سكنية ).(RTA
و�إذا كانت لديك "حيازة خال�صة" لغرفة يف منزل مع 3
�أ�شخا�ص �أو �أكرث ،فعلى الأرجح �أي�ض ًا �أن تكون مغطى
بقانون الإيجارات ال�سكنية ).(RTA
ويتعي �أن تكون على �إدراك ب�أن بع�ض م�شغلي نزل
نّ
الطالب  student hostelsي ّدعون زيف ًا ب�أنهم ُي�شغلون
"�سكن ًا طالبياً" وب�أنهم تابعون مل�ؤ�س�سة تعليمية ،وتبع ًا
لذلك ي ّدعون ب�أن �سكنهم ال يخ�ضع لقانون الإيجارات
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act sheet

�إن اخليار الأف�ضل يعتمد �إىل ح ّد كبري على توافر نوع
املعينة .فمث ًال قد
�سكنك املف�ضل وعلى احتياجاتك
ّ
تكون تريد �سكن ًا مع خدمة كاملة وقريب ًا من موقع
اجلامعة ،ويف مثل هذه احلالة ف�إن خيارك هو ال�سكن
اجلامعي� ،أو نزل الطالب� ،أو ال�سكن املنزيل .ولكن
�إذا كنت تدر�س يف منطقة تكون فيها هذه اخليارات
حمدودة فقد حتتاج �إىل التفكري ب�سكن يف منزل غرف
للإيجار �أو يف منزل م�شرتك.
ت�شمل االعتبارات العملية ال�شائعة:
العامة.
> �إمكانية ا�ستعمال املوا�صالت
ّ
> التكاليف (مثل عربون ال�ضمان ،والإيجار ،و�أية
خدمات مدفوعة).
> مرونة و�أمان عقد الإيجار.
> اال�ستقاللية واخل�صو�صية.
> ما �إذا كان ال�سكن مفرو�ش ًا (�أي �رسير وطاولة درا�سة
وخزانة ثياب).
> توافر خدمات مثل الوجبات املطبوخة �أو الغ�سيل.
> البعد عن موقع امل�ؤ�س�سة التعليمية.
> البعد عن املحالت واخلدمات (مثل الأطباء).
> ت�سهيالت الدرا�سة.
> �إمكانية ا�ستعمال الهاتف والإنرتنت.
> الت�سهيالت الرتفيهية و�/أو الريا�ضية.

يحمي قانون الإيجارات ال�سكنية ل�سنة 1997
 Residential Tenancies Act (RTA) 1997حقوق
امل�ست�أجرين ومالكي العقارات يف ڤيكتوريا ،ويغطي
ق�ضايا �إيجار مثل:
> الت�صليحات.
> زيادات الإيجار.
> الإخالء.
> التعوي�ض.
ول�سوء احلظ ف�إن قانون الإيجارات ال�سكنية )(RTA
ال يغطي كل �أنواع ال�سكن ،لذا �إذا كان نوع �سكن ال
يغطيه هذا القانون ف�سوف تكون احلماية القانونية لك
كم�ست�أجر �ضئيلة جداً.

student housing

يعتمد خيار ال�سكن الأف�ضل مالءمة الحتياجاتك على
جمموعة من العوامل� ،أغلبها عملي (مثل التكاليف)،
ومن اجلدير قبل قيامك بالتوقيع على �أي �شيء �إف�ساح
الوقت للتفكري بالو�ضعية القانونية لكل نوع �سكن،
حيث ميكن �أن ي�ساعدك ذلك يف اتخاذ خيارك النهائي.

املجاالت التي يغطيها قانون الإيجارات
ال�سكنية

ال�سكنية ) ،(RTAولكن مبوجب قانون الإيجارات
ال�سكنية ) (RTAيجب �أن يكونوا قادرين على تزويد
اتفاقية خطية ب�أنهم تابعون مل�ؤ�س�سة تعليمية.

ماذا بالن�سبة للم�ست�أجرين ال�شركاء؟

student housing

يحدد قانون الإيجارات ال�سكنية ) (RTAالعالقة بني
مالك العقار وامل�ست�أجر ،ولكن ال يغطي العالقة بني
امل�ست�أجرين ال�رشكاء ,ويعني ذلك ب�أن النزاعات بني
امل�ست�أجرين ال ميكن حلّها بنف�س طريقة ح ّل النزاعات
بني مالكي العقارات وامل�ست�أجرين.
ول�سوء احلظ ف�إن نقابة امل�ست�أجرين Tenants Union
ال ت�ستطيع امل�ساعدة يف النزاعات بني امل�ست�أجرين
ال�رشكاء لأنه ال ميكننا االنحياز �إىل �أي طرف بني
امل�ست�أجرين املتنازعني� .إذا كنت يف نزاع مع م�ست�أجر
�آخر ميكنك االت�صال ب�أحد املراكز القانونية املجتمعية
 Community Legal Centresللح�صول على امل�شورة،
�أو قم بالرتتيب جلل�سة توفيق عن طريق مركز ت�سوية
النزاعات يف ڤيكتوريا Dispute Settlement Centre
�( of Victoriaرشيطة موافقة كافة الأ�شخا�ص املعنيني
بالنزاع على احل�ضور).
 6للمزيد من املعلومات عن ال�سكن يف منزل
م�شرتك �أنظر ن�رشة معلومات املنازل امل�شرتكة
 ،Shared householdsون�رشة معلومات احلفاظ على
الزمالة بني زمالء ال�سكن Keeping the 'mates' in
?.housemates

ماذا �أفعل �إذا كنت غري مت�أكد ما �إذا كنت مغطى
بالقانون؟

�إذا كنت غري مت�أكد ما �إذا كان نوع �سكنك مغطى
بقانون الإيجارات ال�سكنية ) ،(RTAات�صل بنقابة
امل�ست�أجرين �أو مبقدم خدمات �سكن الطالب يف
م�ؤ�س�ستك التعليمية للح�صول على امل�شورة.
 6للمزيد من املعلومات عن اختيار نوع ال�سكن �أنظر
ن�رشتنا حول �سكن الطالب ما هي خيارات ال�سكن
املتاحة يل؟ ?.What are my housing options

للمزيد من املعلومات ات�صل هاتفياً بخط امل�شورة
التابع لنقابة امل�ست�أجرين .(03) 9416 2577 %

ويتعي عدم ا�ستعمالها بدي ًال عن امل�شورة القانونية املتخ�ص�صة.
هذه املعلومات دليل فقط،
نّ
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