What do I need to know before moving in? (rooming houses) – Arabic

علي معرفته قبل االنتقال �إلى العقار؟
ما يتع ّين ّ
(منازل غرف للإيجار)

عربون ال�ضمان ،والإيجار املُقدم،
والنفقات الأخرى

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
يبي حقوق وم�س�ؤوليات مالكي العقارات
 ،)Bookالذي نّ
وامل�ست�أجرين يف ڤيكتوريا.

قواعد املنزل

ي�ستطيع مقدمو ال�سكن يف منازل غرف للإيجار
و�ضع قواعد حول ا�ستعمال الغرف واملرافق .ويجب
عليهم �إعطا�ؤك ن�سخة عن قواعد املنزل قبل انتقالك
�إىل ال�سكن ،ويجب عليهم تطبيق القواعد ب�شكل عادل
على كافة النزالء .وميكنهم تغيري القواعد ولكن يجب
عليهم توجيه �إ�شعار خطي بذلك مبدة � 7أيام .وميكنك
االعرتا�ض على قواعد املنزل �إذا كنت تعتقد ب�أنها غري
عادلة.
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act sheet

ي�ستطيع مقدمو خدمة ال�سكن يف منازل غرف للإيجار
طلب عربون �ضمان ولكن ال ميكن �أن تكون قيمته �أكرب
من قيمة �إيجار  14يوماً .وي�ستعمل العربون ك�ضمان
ملالك العقار مقابل خ�سارة �أو �أ�رضار حمتملة ت�سبب
بها امل�ست�أجر.
وبو�سعهم �أي�ض ًا الطلب منك دفع الإيجار ُمقدم ًا مبدة
 14يوم ًا (�إال �إذا كنت قد قمت بتوقيع عقد �إيجار �سكني،
ويف مثل هذه احلالة يكون كل من عربون ال�ضمان
والإيجار املُقدم يعادل �إيجار �شهر واحد).
� 6إذا قمت بدفع عربون �ضمان ،يجب على املالك
�إيداع مبلغ عربون ال�ضمان مع ا�ستمارة �إيداع عربون
ال�ضمان  Bond Lodgement formلدى هيئة عربون
�ضمان الإيجارات ال�سكنية Residential Tenancies
) ،Bond Authority (RTBAوتزويدك بتقرير معب�أ عن
حالة العقار .Condition Report

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 حلالة 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.

student housing

عقد الإيجار )(lease
بع�ض منازل غرف للإيجار ال تتطلب توقيع عقد �إيجار،
ولكن �إذا قمت بتوقيع عقد �إيجار ف�سوف تكون مغطى
ب�أحكام "الإيجارات ال�سكنية" يف قانون الإيجارات
ال�سكنية ل�سنة ،Residential Tenancies Act 1997 1997
مما يعني ب�أن احلقوق وامل�س�ؤوليات التي تنطبق على
ّ
اخلا�صة تنطبق عليك �أي�ض ًا فيما
م�ست�أجري العقارات
ّ
يتعلق با�ستئجارك لغرفتك.
وقد ال ي�سمي ُمقدم ال�سكن يف منزل غرف للإيجار العقد
"عقد �إيجار " ،ولكن �إذا كانت للعقد �صفة عقد �إيجار
فقد ال تزال مغطى ب�أحكام قانون الإيجارات ال�سكنية
) ،(RTAوخالف ذلك �ستكون مغطى ب�أحكام "منازل
غرف للإيجار" يف قانون الإيجارات ال�سكنية )�( (RTAإال
�إذا كان منزل غرف للإيجار يتبع ر�سمي ًا ملقدم خدمات
تعليمية).
وقد تقع �أي�ض ًا بع�ض نزل الطالب �ضمن تعريف منازل
غرف للإيجار� .إن الغطاء القانوين م�س�ألة ُمعقدة ،لذا
مما ينطبق عليك ،ات�صل بنقابة
�إذا كنت غري مت�أكد ّ
امل�ست�أجرين  Tenants Unionللح�صول على امل�شورة.
 6تذكر ب�أن عقد الإيجار اتفاقية ملزمة قانون ًا ـ ال
تقم �أبداً بالتوقيع �أو املوافقة على �أي �شيء �إذا كنت
غري مت�أكد منه �أو ال تفهمه.

تقرير حالة العقار

student housing

درا�سة حالة :انتقل ب�سام لل�سكن يف غرفة يف منزل
غرف للإيجار ،وكان را�ضي ًا عن قواعد املنزل
با�ستثناء القاعدة رقم  11التي تن�ص على �أنه يجب
على النزالء تنظيف املناطق امل�شرتكة ،و�أية �أ�رضار
يتم حتميل
يتم تنظيفهّ ،
يتم �إ�صالحها �أو تو�سيخ ال ّ
ال ّ
التكاليف على كافة نزالء املنزل .و�أبلغ ب�سام �صاحبة
املنزل ب�أنه يعتقد ب�أن هذه القاعدة غري عادلة،
ولكنها رف�ضت تغيريها.
قرر ب�سام حينذاك تقدمي طلب �إىل املحكمة
املدنية والإدارية يف ڤيكتوريا Victorian Civil and
 Administrative Tribunalلإ�صدار قرار حول ما �إذا
كانت هذه القاعدة معقولة �أم ال .وقررت املحكمة يف
جل�ستها ب�أن القاعدة رقم  11غري معقولة لأنها تغرم
كافة النزالء بغ�ض النظر عن من هو املخطئ .وعلى
هذا الأ�سا�س مت اعتبار القاعدة غري نافذة.

اخل�صو�صية والدخول �إىل غرفتك

�إذا كنت ت�سكن يف منزل غرف للإيجار ي�ستطيع ُمقدم
معينة فقط.
ال�سكن الدخول �إىل غرفتك يف ظروف ّ
للمزيد من املعلومات �أنظر دليل نزالء منازل غرف
للإيجار .Rooming House Resident's Handbook
�إذا وافقت على دخول منتظم لغرفتك لأجل تقدمي
خدمة ما (مثل تغيري ال�رشا�شف واملنا�شف) يف �أوقات
فيتعي حتديد اخلدمة يف جدول
حمددة مقدماً،
نّ
اخلدمات املقدمة قبل انتقالك �إىل الغرفة .و�إذا كنت
تعتقد ب�أن مقدم ال�سكن يدخل �إىل غرفتك ب�شكل غري
قانوين ،ات�صل بخدمة �سكن الطالب يف م�ؤ�س�ستك
التعليمية �أو بنقابة امل�ست�أجرين للح�صول على
امل�شورة.
للمزيد من املعلومات �أنظر ن�رشة معلومات
اخل�صو�صية .Privacy
 6للمزيد من املعلومات �أنظر دليل نزالء منازل غرف
للإيجار .Rooming House Resident's Handbook

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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