How do I find and apply for housing? – Arabic

كيف �أجد �سكناً وتقديم طلب لل�سكن؟

هناك عدد من الأماكن التي ميكنك فيها البحث
عن �سكن اعتماداً على نوع ال�سكن الذي تبحث عنه.
املعلومات التالية هي دليل لأين ميكنك �إيجاد قوائم
(�أي �إعالنات) لأنواع �سكن خمتلفة.
ال�سكن املنزيل homestay

عموم ًا يتم الرتتيب لل�سكن املنزيل عن طريق م�ؤ�س�ستك
التعليمية ،وهناك عدد من الوكاالت امل�ستقلة التي
تقوم بت�شغيل خدمة تعيني ال�سكن يف املنازل.
(ميكنك �إيجاد هذه الوكاالت بالبحث عن 'homestay
' Victoriaعلى الإنرتنت� ،أو يف دليل الهاتف الأبي�ض
للم�صالح التجارية واحلكومية & White Pages Business
.Government

ال�سكن

اجلامعي on-campus accommodation

ات�صل بخدمات �سكن الطالب يف م�ؤ�س�ستك التعليمية
�أو ابحث يف موقعها على الإنرتنت عن قوائم ال�سكن،
�أو �أنظر حتت ا�سم م�ؤ�س�ستك التعليمية يف دليل الهاتف
الأبي�ض للم�صالح التجارية واحلكومية White Pages
.Business & Government
نزل الطالب student hostels

منازل غرف للإيجار

ميكنك �إيجاد قوائم منازل غرف للإيجار يف اجلرائد،
وعلى لوحات �إعالنات خدمات الطالب ومواقعها على
الإنرتنت ،وعلى مواقع �إنرتنت ال�سكن امل�شرتك.

الإيجار اخلا�ص

�إذا كنت تعتزم ت�أ�سي�س منزل م�شرتك مع �أ�صدقائك،
�أو ا�ستئجار عقار مبفردك ،ميكنك �إيجاد العقارات
املعرو�ضة للإيجار عن طريق:
> قوائم العقارات املعرو�ضة للإيجار ـ متوافرة لدى
املكاتب العقارية.

�إذا �أردت ال�سكن يف منزل م�شرتك هناك عدد من
الأماكن التي ميكنك البحث فيها عن �إعالنات للغرف
املتوافرة للإيجار:
> لوحات الإعالنات �ضمن املجتمع ـ توجد يف بع�ض
الأحيان يف املقاهي وحمالت بيع الكتب.
> الإنرتنت.
> خدمات �سكن الطالب ـ تقوم عادة بو�ضع قوائم
الغرف ال�شاغرة على لوحات الإعالنات.
> بع�ض امل�ؤ�س�سات التعليمية لديها قواعد بيانات
لل�سكن ـ يتطلب منك عادة �أن تكون م�سج ًال يف
امل�ؤ�س�سة التعليمية لكي ت�ستطيع الدخول �إىل قواعد
البيانات هذه.
> اجلرائد ـ ابحث يف جريدة ذي الإيج  The Ageوجريدة
ذي هريالد �صن  The Herald Sunيوم ال�سبت ،وتذكر
البحث يف جرائد املجتمع املحلي يف املناطق التي
ترغب بال�سكن فيها.

معاينة عقار �إيجاري خا�ص

عند قيامك مبعاينة عقار من املهم جداً �أن تفح�ص
داخل العقار وخارجه ب�شكل �شامل .وت�أكد من �أنك
را�ض عن حالة العقار قبل قيامك بالتوقيع على �أي
�شيء �أو دفع �أية �أموال.
 6ال تفرت�ض �أن مالك العقار �أو الوكيل العقاري
�سوف يقوم ب�إجراء �أية ت�صليحات �إال �إذا قمت بطلب
ذلك منه ب�شكل حمدد .للمزيد من املعلومات �أنظر
ن�رشة معلومات الت�صليحات .Repairs
�أثناء معاينة العقار افح�ص مفاتيح النور ،ومراوح
ال�شفط ومراوح ال�سقف ،والبوتوغاز والفرن ،واحلنفيات
والدو�ش (الختبار �ضغط املاء) ،و�أية مدافئ و�/أو

التتمة خلف ال�صفحة...
Tenants Union of Victoria Ltd ACN 081 348 227 May 2010 www.tuv.org.au

act sheet

يتم عادة عر�ض �إعالنات �سكن نزل الطالب على
الإنرتنت ،ويف دليل الهاتف الأبي�ض للم�صالح
التجارية واحلكومية & White Pages Business
 ،Governmentوعن طريق الروابط على الإنرتنت
واملن�شورات املتوافرة لدى م�ؤ�س�ستك التعليمية.

املنازل امل�شرتكة

student housing

قوائم ال�سكن

> الإنرتنت ـ تقوم املكاتب العقارية بو�ضع قوائم
العقارات املعرو�ضة للإيجار على مواقعها على
الإنرتنت وعلى حمركات بحث (ابحث يف املكاتب
العقارات يف ڤيكتوريا .)Real estate Victoria
> اجلرائد ـ ابحث يف جريدة ذي الإيج  The Ageوجريدة
ذي هريالد �صن  The Herald Sunيوم ال�سبت ،وتذكر
البحث يف جرائد املجتمع املحلي يف املناطق التي
ترغب بال�سكن فيها.

student housing

مكيفات هواء ،للت�أكد من �أن كل �شيء يعمل ب�شكل جيد.
ا�س�أل ما �إذا كان خط الهاتف مو�صوالً .اخترب متانة
التجهيزات والرتكيبات مثل الرفوف فوق مدف�أة احلائط
�أو املواقد وحامل ال�ستائر للت�أكد من �أنها �آمنة وحمكمة
التثبيت.
ت�أكد �أي�ض ًا من �أنه ب�إمكانك فتح كافة النوافذ و�إغالقها
وقفل الأبواب وفتحها .حتقق من نوع الأقفال املركبة
حيث �أن العديد من �رشكات الت�أمني ال تقوم بالت�أمني
على حمتويات املنزل �إال �إذا كانت النوافذ لها �أقفال
والأبواب اخلارجية �أقفالها من نوع .deadlocks
تبي لك قائمة حتقق معاينة العقار Property
نّ
( inspection checklistن�رشة معلومات حول �سكن
يتعي عليك البحث عنه عند معاينة عقار.
الطالب) ما نّ
� 6إذا كان �أي جزء من العقار �أو جتهيزاته �أو
تركيباته قد حلقه �رضر �أو ال يعمل ب�شكل �صحيح،
يتعي عليك الطلب من مالك العقار �إ�صالحه .للمزيد
نّ
من املعلومات �أنظر ن�رشة معلومات الت�صليحات
.Repairs

تقدمي طلب ال�ستئجار عقار خا�ص

بعد قيامك مبعاينة العقار وتقرير ب�أنك تريد االنتقال
�إليه ،يتطلب منك تعبئة ا�ستمارة طلب يقدمها الوكيل
العقاري (�إذا كان مالك العقار ي�ستعمل خدمات وكيل
عقاري).
وقد تت�ضمن اال�ستمارة �أ�سئلة حول:
> دخلك وتفا�صيل ح�سابك امل�رصيف.
> تاريخ ا�ستئجارك ال�سابق.
> تفا�صيل وتاريخ و�ضعك الوظيفي.
> مراجع �إ�سناد ـ قد ُيطلب منك تزويد مرجعني.
وال ميكن �س�ؤالك عن:
> �أ�صلك العرقي.
> و�ضعيتك الزوجية.
>	�إعاقتك �أو عجزك.
> تف�ضيلك اجلن�سي.
> معتقداتك الدينية �أو ال�سيا�سية.

عربون الطلب

قد يطلب الوكيل العقاري �أو مالك العقار عربون طلب،
و�إذا كان يتطلب منك دفع عربون ت�أكد من ح�صولك
على �إي�صال بالعربون ،ويجب �إعادة العربون �إليك.
ويعترب جرم ًا قيام الوكيل العقاري �أو مالك العقار
بفر�ض ر�سم على التايل:
> ال�سماح لك مبعاينة العقار.
>	�إعطائك مفاتيح العقار عند انتقالك �إليه.
> عمولة �أو �أتعاب لقاء ت�أجريك العقار.
>	�إ�صدار بطاقة لدفع الإيجار.
> ت�أ�سي�س وا�ستعمال االقتطاع املبا�رش للإيجار.
 6للمزيد من املعلومات �أنظر ن�رشات املعلومات
التالية:
> ما معنى اخت�صارات امل�صطلحات العقارية؟ What
?do the real estate abbreviations stand for

(ن�رشة معلومات حول �سكن الطالب).

علي معرفته قبل االنتقال �إىل العقار؟
> ما نّ
يتعي ّ

?What do I need to know before moving in

(ن�رشة معلومات حول �سكن الطالب).

> البدء باال�ستئجار Starting a tenancy

(ن�رشة معلومات).

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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