What do I need to know before moving in? (private rental and share houses) – Arabic

علي معرفته قبل االنتقال �إلى العقار؟
ما يتع ّين ّ
(الإيجار الخا�ص والمنازل الم�شتركة)

> اقر�أ عقد الإيجار بدقة واعرف ما تقوم بالتوقيع
عليه .عقد الإيجار اتفاقية ملزمة قانون ًا ـ ال تقم �أبداً
بالتوقيع على �أي �شيء ال تفهمه.
> على الرغم من �أنك ال تزال مغطى مبوجب قانون
الإيجارات ال�سكنية ل�سنة Residential 1997
� Tenancies Act 1997إذا كان عقد �إيجارك دورياً ،ف�إن
عقد الإيجار اخلطي املحدد الأجل يقدم لك �أف�ضل
�أمان يف حال ن�ش�أ نزاع حول اال�ستئجار.
> العقد اخلطي �أكرث �أمان ًا من العقد ال�شفهي� .إذا قام
مالك العقار �أو الوكيل العقاري بتقدمي �أية وعود (مثل
تركيب مدف�أة جديدة) ت�أكد من �أن يكون ذلك خطي ًاً.

يف �أغلب احلاالت �سوف يتطلب منك دفع �إيجار �شهر
مقدم ًا وعربون �ضمان يعادل قيمة �إيجار �شهر.
وي�ستعمل العربون ك�ضمان ملالك العقار مقابل خ�سارة
�أو �أ�رضار حمتملة ت�سبب بها امل�ست�أجر.
ويتوجب على مالك العقار �أو الوكيل العقاري �إعطا�ؤك
ا�ستمارة �إيداع عربون ال�ضمان Bond Lodgement form
لتعبئتها وتوقيعها� .أعد اال�ستمارة املعب�أة �إىل مالك
العقار �أو الوكيل العقاري ،ويجب عليه �إعطا�ؤك ن�سخة
عنها و�إر�سال ن�سخة �إىل هيئة عربون �ضمان الإيجارات
ال�سكنية )Residential Tenancies Bond Authority (RTBA
خالل � 10أيام عمل .وتقوم الهيئة ب�إر�سال �إي�صال
�إليك واالحتفاظ بعربون ال�ضمان �إىل حني انتهاء
ا�ستئجارك.
�إذا مل ي�صلك �إي�صال بعربون ال�ضمان من هيئة عربون
�ضمان الإيجارات ال�سكنية ) (RTBAخالل  15يوم عمل،
ات�صل بالهيئة وت�أكد من �أنها قد ا�ستلمت املبلغ� .إن
�إخفاق مالك العقار �أو الوكيل العقاري ب�إيداع مبلغ
عربون ال�ضمان لدى هيئة عربون �ضمان الإيجارات
ال�سكنية ) (RTBAجرم ،و�إذا كنت تعتقد ب�أن مبلغ عربون
يتم �إر�سالهما �إىل هيئة عربون
ال�ضمان واال�ستمارة مل ّ
�ضمان الإيجارات ال�سكنية ) ،(RTBAات�صل بنقابة
امل�ست�أجرين� ،أو بخدمة �سكن الطالب يف م�ؤ�س�ستك
التعليمية للح�صول على امل�شورة.
� 6إذا كنت من ذوي الدخل املنخف�ض ولي�س لديك
�أموال كافية لدفع عربون ال�ضمان ،قد تكون م�ؤه ًال
لقر�ض من مكتب الإ�سكان )Office of Housing (OoH
عن طريق م�رشوع قر�ض عربون ال�ضمان Bond Loan
.Scheme
� 6إذا كنت بحاجة �إىل �أموال لدفع الإيجار املُقدم� ،أو
لتج ّنب �إخالء� ،أو ل�رشاء قطع �أثاث �أ�سا�سية ،قد يكون
بو�سعك تقدمي طلب للح�صول على بع�ض الأموال من
�صندوق ت�أ�سي�س منزل التابع ملكتب الإ�سكان OoH
.Housing Establishment Fund
للمزيد من املعلومات �أنظر ن�رشة معلومات م�شروع
قر�ض عربون ال�ضمان � .Bond loan schemeأو ات�صل
بخدمة �سكن الطالب يف م�ؤ�س�ستك التعليمية� ،أو
بنقابة امل�ست�أجرين للح�صول على امل�شورة.
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act sheet

قبل قيامك بتوقيع عقد �إيجار

الإيجار املُقدم وعربون ال�ضمان

student housing

عقد الإيجار )(lease
�إذا حالف التوفيق طلبك ال�ستئجار عقار ف�سوف تقوم
ب�إبرام عقد �إيجار .و�أغلب عقود الإيجار تكون خطية،
ولكن بع�ضها قد يكون �شفهياً.
وهناك نوعان لعقود الإيجار ،عقد �إيجار حمدد الأجل
وعقد �إيجار دوري .ويتيح لك عقد الإيجار املحدد
الأجل ا�ستئجار العقار لفرتة حمددة من الزمن ،عادة 6
�أ�شهر �أو � 12شهراً ،بينما يكون عقد الإيجار الدوري من
�شهر �إىل �شهر.
 6عقد الإيجار هو اتفاقية ملزمة قانوناً ،وتنطبق
تكاليف عادة �إذا قررت املغادرة قبل انتهاء املدة
املحددة .اح�صل على امل�شورة من خدمة �سكن الطالب
يف م�ؤ�س�ستك التعليمية �أو من نقابة امل�ست�أجرين
� Tenants Unionإذا كنت بحاجة �إىل �إنهاء عقد �إيجار.
و�أغلب عقود الإيجار تكون حمددة الأجل ملدة � 6أ�شهر
�أو � 12شهراً ،والتي ال تتطابق مع ال�سنة الدرا�سية.
وعليك �أخذ ذلك باالعتبار �إذا كنت تعتزم ت�أ�سي�س منزل
م�شرتك �أو ا�ستئجار عقار خا�ص مبفردك .وقد يكون
ومعط ًال �إذا كان يتطلب منك �إيجاد �سكن جديد
مكلف ًا ُ
يف منت�صف ال�سنة الدرا�سية لأن عقد الإيجار ملدة 6
�أ�شهر قد انتهى ومالك العقار ال يريد جتديد العقد .وقد
يكون من ال�صعب �أي�ض ًا ومكلف ًا �إنهاء عقد �إيجار قبل
موعد انتهاء �أجله� ،أو �إيجاد �شح�ص للحلول يف غرفتك
لأن الف�صل الدرا�سي قد انتهى وتريد مغادرة املنزل.
وتذكر ب�أنه يحق لك التفاو�ض على �رشوط وبنود عقد
الإيجار ،لذا ال يوجد �أي �سبب مينعك من الطلب من مالك
العقار �أو مدير نزل الطالب تغيري مدة العقد ملالءمة ال�سنة
الدرا�سية .لي�س هناك �أي �شيء يف القانون ي�ستوجب �أن
يكون عقد الإيجار ملدة � 6أ�شهر �أو � 12شهراً.

يجب �إعطا�ؤك ن�سخة موقعة من عقد الإيجار خالل 14
يوم ًا من �إبرام العقد.

تقرير حالة العقار

student housing

يقوم مالك العقار �أو الوكيل العقاري قبل بدء
ا�ستئجارك مبعاينة العقار وتعبئة تقرير حالة العقار
 Condition Reportلتوثيق حالة العقار قبل انتقالك
�إليه .ويجب عليه �إعطا�ؤك ن�سختني عن التقرير الذي
قام بتعبئته.
ومن املهم جداً �أن تقوم �أنت �أي�ض ًا بتعبئة تقرير حالة
العقار ،وتدوين �أي �شيء يتعار�ض مع تقييمه حلالة
العقار .قم بتدوين �أي �شيء مك�سور �أو و�سخ �أو ميكن �أن
تالم عليه عند نهاية ا�ستئجارك.
 6من الأفكار اجليدة التقاط �صور لأي �شيء
بحالة رديئة مثل �سجاد قدمي �أو ُمب ّقع� ،أو بقع على
اجلدران� ،أو برادي �أو �ستائر معدنية تالفة.
بعد تعبئتك وتوقيعك وت�أريخك لتقرير حالة العقار �أعد
ن�سخة �إىل مالك العقار �أو الوكيل العقاري خالل � 3أيام
عمل ،واحتفظ بالن�سخة الأخرى يف مكان �آمن .وهذه
الن�سخة هي �إثباتك بحالة العقار عند انتقالك �إليه،
و�سوف حتتاج �إليها �إذا حاول مالك العقار �أو الوكيل
العقاري ب�شكل غري عادل تقدمي مطالبة مقابل عربون
ال�ضمان لقاء �أ�رضار �أو فواتري تنظيف عند انتقالك منه.

الوثائق واملعلومات الأخرى

يجب على مالك العقار �أو الوكيل العقاري تزويدك
بتفا�صيل االت�صال به يف حالة ا�ستلزم �إجراء
ت�صليحات عاجلة .ويجب عليه �أي�ض ًا �إعطا�ؤك كتيب ًا
ا�سمه بيان احلقوق وامل�س�ؤوليات Statement of Rights
ُ ( and Dutiesيعرف �أي�ض ًا با�سم الكتاب الأحمر Red
 ،)Bookالذي يبينّ حقوق وم�س�ؤوليات مالكي العقارات
وامل�ست�أجرين يف ڤيكتوريا.

املنازل امل�شرتكة ـ االنتقال لل�سكن

�إذا كنت �ستنتقل لل�سكن يف منزل م�شرتك يتعينّ عليك
الطلب من مالك العقار منحك �إذن ًا خطي ًا ي�سمح لك
بال�سكن يف العقار�( .إذا كنت �ستح ّل مكان م�ست�أجر ا�سمه
مدون ًا يف عقد الإيجار فيدعى ذلك "التنازل عن الإيجار
 "assignmentوال ي�ستطيع مالك العقار الرف�ض ب�شكل
غري معقول منح �إذن بالتنازل عن الإيجار).
ويتعي �أي�ض ًا �أن تطلب �إ�ضافة ا�سمك �إىل عقد الإيجار،
نّ
لأن ذلك �سي�ضمن ب�أنه لديك حقوق مت�ساوية مع بقية
�سكان املنزل ،ولكن يعني �أي�ض ًا ب�أنك م�س�ؤول ب�شكل
مت�ساو عن الأ�رضار التي تلحق بالعقار ،وعدم دفع
الإيجار ،الخ .وقد ال يكون ممكن ًا �إ�ضافة ا�سمك �إىل عقد
الإيجار اعتماداً على الظروف .للمزيد من املعلومات
ات�صل بنقابة امل�ست�أجرين.
�إذا كنت �ستح ّل مكان �شخ�ص �آخر �سيغادر العقار وكان
ا�سمه م�سج ًال يف عربون ال�ضمان ،ت�أكد من قيام كل
منكما بتوقيع ا�ستمارة حتويل عربون ال�ضمان Bond

 Transfer formقبل قيامك بدفع �أية �أموال للم�ست�أجر
املغادر .ومن الأفكار اجليدة �أي�ض ًا الطلب من مالك
يتم
العقار �أو الوكيل العقاري معاينة العقار لكي ال ّ
حتميلك م�س�ؤولية �أ�رضار حدثت قبل انتقالك �إىل العقار.
درا�سة حالة :انتقل ب�سام لل�سكن يف منزل م�شرتك
منذ ثالث �سنوات ،وقام بدفع ح�صته من مبلغ عربون
ال�ضمان �إىل �سمري الذي �سيرتك املنزل .ب�سام �سي�سافر
�إىل خارج ا�سرتاليا وعو�ض ًا عن �إيجاد م�ست�أجر جديد
لي�أخذ غرفة ب�سام قرر بقية �سكان املنزل �إنهاء
اال�ستئجار ومغادرة العقار .و�سار كل �شيء على ما
يرام �إىل حني الو�صول �إىل ا�سرتداد عربون ال�ضمان.
ومل يكن ب�سام وزمياله يف ال�سكن امل�ست�أجرين
الأ�صليني ،ومل يقم �أي منهم بتعبئة ا�ستمارة حتويل
عربون ال�ضمان  ،Bond Transfer formكما �أنهم مل
يقابلوا امل�ست�أجرين الأ�صليني �أبداً وال يعرفون �أين
ي�سكنون الآن ،وهم بحاجة �إليهم لتوقيع ا�ستمارة
املطالبة بعربون ال�ضمان  Bond Claim formلكي
تقوم هيئة عربون �ضمان الإيجارات ال�سكنية )(RTBA
بالإفراج عن العربون .و�إذا مل يكن با�ستطاعتهم
معرفة مكان وجود امل�ست�أجرين الأ�صليني ف�إن
اخليار الوحيد املتاح لهم هو تقدمي طلب �إىل املحكمة
املدنية والإدارية يف ڤيكتوريا Victorian Civil and
 Administrative Tribunalللنظر يف ق�ضيتهم.

املنازل امل�شرتكة ـ الت�أجري من الباطن

�إذا انتقلت لل�سكن يف منزل م�شرتك قائم ي�ضطلع فيه
�أحدامل�ست�أجرين بدور مالك العقار ،فقد تكون م�ست�أجراً
من الباطن .للمزيد من املعلومات �أنظر ن�رشة معلومات

التنازل عن الإيجار والت�أجري من الباطن & Assignment
.subletting

هذه امل�س�ألة جمال ُمع ّقد يف القانون ،لذا �إذا كانت
لديك م�شكلة وتعتقد ب�أن و�ضعية �سكنك ميكن �أن تكون
حالة ت�أجري من الباطن ،ات�صل بخدمة �سكن الطالب
يف م�ؤ�س�ستك التعليمية �أو بنقابة امل�ست�أجرين للح�صول
على امل�شورة.
 6للمزيد من املعلومات:
> البدء باال�ستئجار Starting a tenancy

(ن�رشة معلومات).

> املنازل امل�شرتكة Shared households

(ن�رشة معلومات).

> التنازل عن الإيجار والت�أجري من الباطن

( Assignment & sublettingن�رشة معلومات).

> احلفاظ على الزمالة بني زمالء ال�سكن Keeping the
( 'mates' in housematesن�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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