What do I need to know before moving out? – Arabic

علي معرفته قبل االنتقال من العقار؟
ما يتع ّين ّ
توجيه �إ�شعار

�إن �إنهاء اال�ستئجار لي�س ب�سيط ًا مبثل ب�ساطة حتديد
تاريخ ملغادرة امل�سكن .ولتج ّنب حتميلك قيمة الإيجار
بعد مغادرتك يتطلب منك توجيه �إ�شعار النية ب�إخالء
العقار .ويعتمد عدد الأيام التي ي�ستلزم منك �إتاحتها
لأجل ذلك على نوع �سكنك ونوع عقد �إيجارك .ويجب
عليك �إعادة املفاتيح يف اليوم الذي �ستغادر فيه
العقار ،حيث ميكن حتميلك �إيجار يوم عن كل يوم ال
تزال حتتفظ فيه باملفاتيح.

نزل الطالب ومنازل غرف للإيجار

�إذا كنت ت�سكن يف نزل للطالب �أو منزل غرف للإيجار
ومل تقم بتوقيع عقد �إيجار حمدد الأجل ) ،(leaseيتطلب
منك توجيه �إ�شعار مبدة يومني فقط .ويجوز �أن يكون
الإ�شعار �شفهياً� ،أو خطي ًا �إذا �أ�رص مالك املنزل �أو النزل
على ذلك.

اخلا�صة
م�ست�أجرو العقارات ال�سكنية
ّ

املنازل امل�شرتكة

متغية
هناك ميل لأن تكون املنازل امل�شرتكة بيئة رّ
ب�شكل متوا�صل ،وميكن �أن ت�صبح معقدة عندما يريد
�أحد الأ�شخا�ص املغادرة .ولكن �إذا قمت باتخاذ بع�ض
التدابري االحتياطية الأ�سا�سية قبل انتقالك من املنزل
فيتعينّ �أن يكون بو�سعك جت ّنب امل�شاكل ال�شائعة.
�إذا كان بقية امل�ست�أجرين �سيبقون يف العقار الذي
�ستغادره ،يجب عليك الت�أكد من �إزالة ا�سمك من عقد
الإيجار .ويتطلب منك �أخذ �إذن من مالك العقار للقيام
تتم �إزالة ا�سمك من عقد الإيجار فيمكن
بذلك� .إذا مل ّ
يتم حتميلك م�س�ؤولية �أية �إيجارات غري مدفوعة �أو
�أن ّ
�أ�رضار حلقت بالعقار حدثت بعد مغادرتك للعقار.
�إذا كان �شخ�ص �آخر جديد �سيح ّل مكانك ،فيتعينّ
حينذاك على مالك العقار املوافقة على �إزالة ا�سمك من
عقد الإيجار وا�ستبداله با�سم ال�شخ�ص اجلديد ( ُيعرف
ذلك بالتحويل)� .إذا رف�ض مالك العقار �إجراء التحويل
بدون �أ�سباب معقولة قد يكون بو�سعك تقدمي طلب �إىل
املحكمة املدنية والإدارية يف ڤيكتوريا Victorian
 Civil and Administrative Tribunalللح�صول على �إذن
بالتحويل بدون موافقة مالك العقار.
�إذا كنت �ستغادر العقار ولن يح ّل مكانك �شخ�ص �آخر،
ي�ستلزم منك لإزالة ا�سمك من عقد الإيجار احل�صول
على موافقة خطية من مالك العقار بالإ�ضافة �إىل بقية
امل�ست�أجرين .ومالك العقار غري ملزم مبنح موافقته،
مما يعني ب�أن ا�سمك �سيبقى يف عقد الإيجار �إىل حني
ّ
انتهاء عقد الإيجار� ،أو �إىل حني انتقال �شخ�ص جديد
�إىل العقار ليح ّل مكانك (�أنظر �أعاله).
ت�أكد من �إزالة ا�سمك من �أية ح�سابات تتعلق بامل�سكن
مثل خدمات الغاز ،والكهرباء ،والهاتف ،والإنرتنت،
والقنوات التلفزيونية املدفوعة .و�إذا كان ا�سمك يف �أية
الغ�سالة
عقود �إيجارية ل�سلع منزلية مثل الثالجة �أو ّ
فيتطلب منك �إجراء ترتيبات مع وكالة الإيجار وبقية
امل�ست�أجرين بالن�سبة لهذه الأغرا�ض.
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act sheet

�إذا كنت م�ست�أجراً لعقار �سكني فيتطلب منك توجيه
�إ�شعار خطي مبدة  28يوم ًا �إذا:
> كنت ت�سكن يف عقار خا�ص م�ست�أجر (ي�شمل املنازل
امل�شرتكة).
> كنت ت�سكن يف منزل غرف للإيجار �أو نزل وقمت
بتوقيع عقد �إيجار حمدد الأجل.
عند انتهاء عقد �إيجار حمدد الأجل ي�صبح عقد الإيجار
دوري ًا ب�شكل تلقائي (من �شهر �إىل �شهر)� ،إال �إذا قمت
بتوقيع عقد �إيجار جديد لأجل حمدد �آخر .وال يتطلب
منك مغادرة العقار عند انتهاء عقد الإيجار املحدد
الأجل �إال �إذا كنت تريد ذلك� ،أو �إذا تلقيت �إ�شعاراً
بالإخالء .Notice to Vacate
�إذا كنت تريد مغادرة العقار يتطلب منك توجيه �إ�شعار
خطي مبدة  28يوماً .وميكنك ا�ستعمال ا�ستمارة �إ�شعار
النية بالإخالء Notice of Intention to Vacate form
ّ
(متوافرة لدى نقابة امل�ست�أجرين � Tenants Unionأو
خدمة �سكن الطالب يف م�ؤ�س�ستك التعليمية) �أو ب�إر�سال
ر�سالة �إىل مالك العقار �أو الوكيل العقاري تعلمه فيها
نيتك بالإخالء مع تبيان التاريخ الذي �ستخلي
عن ّ
فيه العقار .و�إذا كنت تريد مغادرة العقار قبل انتهاء
عقد �إيجار حمدد الأجل فيتعينّ عليك طلب امل�شورة من
خدمة �سكن الطالب يف م�ؤ�س�ستك التعليمية �أو نقابة

> عندما تريد مغادرة العقار .When you want to leave
> �إنهاء عقد الإيجار .Breaking a lease
> �إ�شعارات الإخالء .Notices to Vacate

student housing

هناك بع�ض الأمور التي يجب عليك القيام بها قبل
انتقالك من امل�سكن ،علم ًا ب�أن م�س�ؤولياتك القانونية
ميكن �أن تتفاوت �إىل ح ّد ما اعتماداً على نوع �سكنك.

امل�ست�أجرين ـ �إذا مل يوافق مالك العقار على �إنهاء عقد
الإيجار يف وقت �أبكر فقد يتطلب منك دفع تكاليف
�إنهاء عقد الإيجار و قد يكون ذلك مكلفاً .للمزيد من
املعلومات �أنظر ن�رشات املعلومات التالية:

student housing

متت �إعادة دفع عربون ال�ضمان �إليك � ّإما عن طريق
�إذا ّ
بقية امل�ست�أجرين �أو امل�ست�أجر الذي ح ّل مكانك ،يجب
عليك �إعالم هيئة عربون �ضمان الإيجارات ال�سكنية
) ،Residential Tenancies Bond Authority (RTBAوللقيام
بذلك يتطلب منك ومن امل�ست�أجر (امل�ست�أجرين) اجلديد
ومالك العقار (�أو الوكيل العقاري) تعبئة ا�ستمارة
حتويل عربون ال�ضمان ( Bond Transfer formمتوافرة
لدى نقابة امل�ست�أجرين �أو خدمة �سكن الطالب يف
م�ؤ�س�ستك التعليمية) و�إر�سالها بالربيد �إىل هيئة عربون
�ضمان الإيجارات ال�سكنية ).(RTBA

النزاعات بني امل�ست�أجرين ال�شركاء

يحمي قانون الإيجارات ال�سكنية ل�سنة Residential 1997
 Tenancies Act 1997حقوق امل�ست�أجرين ومالكي العقارات

يف ڤيكتوريا ،و ُينظم النزاعات بني امل�ست�أجرين ومالكي
العقارات و�/أو الوكالء العقاريني .ولكن هذا القانون ال
يغطي النزاعات بني امل�ست�أجرين ال�رشكاء (�أي زمالء
مما يعني ب�أن املحكمة املدنية والإدارية يف
ال�سكن)ّ ،
ڤيكتوريا Victorian Civil and Administrative Tribunal
) (VCATال ميكنها امل�ساعدة يف ح ّل النزاعات بني
امل�ست�أجرين ال�رشكاء .ونقابة امل�ست�أجرين غري قادرة
�أي�ض ًا على امل�ساعدة يف ح ّل النزاعات بني امل�ست�أجرين
ال�رشكاء لأنه ال ميكننا االنحياز �إىل �أي طرف منهم.
و�إذا ن�ش�أت م�شكلة بينك وبني زميل/زمالء ال�سكن،
ات�صل بخدمة �سكن الطالب يف م�ؤ�س�ستك التعليمية ،و�إذا
مل يكن بو�سعها امل�ساعدة ف�سوف تقوم ب�إحالتك �إىل
خدمة �أخرى مثل مركز ت�سوية النزاعات يف ڤيكتوريا
� Dispute Settlement Centre of Victoriaأو املركز
القانوين املجتمعي  Community Legal Centreيف
منطقتك� .أنظر �أي�ض ًا ن�رشة معلومات املنازل امل�شرتكة
.Shared households

ا�سرتداد عربون ال�ضمان

�إذا قمت بتعبئة تقرير حالة العقار Condition Report

عند البدء باال�ستئجار ،فيتعينّ عليك تعبئة ق�سم حول
حالة العقار يف ن�سختك من التقرير عند انتقالك منه،
والطلب من مالك العقار �أو الوكيل العقاري توقيعها.
احتفظ بن�سختك يف مكان �آمن ـ لأنها �إثباتك ب�أنك
تركت العقار بحالة نظيفة .ومن الأفكار اجليدة �أي�ض ًا
التقاط �صور للغرف اخلالية النظيفة قبل �إعادتك
للمفاتيح.
ويقوم مالك العقار �أو الوكيل العقاري �أي�ض ًا ب�إجراء
"معاينة نهائية" للعقار و�إعطائك ا�ستمارة املطالبة
بعربون ال�ضمان  .Bond Claim formوي�ستطيع مالك
العقار �أو الوكيل العقاري تقدمي مطالبة مقابل عربون
ال�ضمان �إذا كان يعتقد ب�أنك قد �أحلقت �أ�رضاراً بالعقار،
�أو مل ترتكه بحالة نظيفة ب�شكل معقول� ،أو مازلت
مدين ًا ب�إيجارات م�ستحقة الدفع� .إذا كنت توافق على
ادعاءاته ،وكنت را�ضي ًا عن التفا�صيل املدونة يف
اال�ستمارة ،قم بتوقيعها و�إعادتها �إليه ،و�سوف يقوم
ب�إر�سالها �إىل هيئة عربون �ضمان الإيجارات ال�سكنية.

وتقوم هيئة عربون �ضمان الإيجارات ال�سكنية )(RTBA

بدفع املبالغ املتفق عليها يف اال�ستمارة �إليك و�إىل
مالك العقار .

درا�سة حالة ا�ستلمت �سمرية خالل �آخر �أ�سبوع من
ا�ستئجارها ا�ستمارة املطالبة بعربون ال�ضمان
 Bond Claim formمن الوكيل العقاري .ات�صلت
مما يتطلب منها
�سمرية بالوكيل العقاري للتحقق ّ
فعله ،ف�أجابها ب�أنه ي�ستلزم منها فقط التوقيع على
اال�ستمارة و�إعادتها �إليه ،و�سوف يقوم هو بالالزم.
وقامت �سمرية بعد �أ�سبوعني بالتحقق من ح�سابها
مت �إيداع عربون ال�ضمان
امل�رصيف ،فوجدت ب�أنه ّ
مما
يف ح�سابها ولكن املبلغ كان �أقل بـ  350دوالر ّ
دفعته عند البدء باال�ستئجار .وعندما ا�ستف�رست من
الوكيل العقاري� ،أجابها ب�أنه قد متت املطالبة مببلغ
 350دوالر لتغطية تكاليف التنظيف و�إعادة طالء
جدران املطبخ ،علم ًا ب�أن �سمرية قد قامت بتنظيف
املطبخ ب�شكل �شامل .بو�سع �سمرية متابعة الق�ضية
وذلك بتقدمي طلب �إىل املحكمة املدنية والإدارية يف
ڤيكتوريا ) (VCATللمطالبة بتعوي�ض .و�سوف يتطلب
منها تقدمي �أدلة لإظهار �أن الوكيل العقاري قد �ضلل
بها ،وب�أن حالة املطبخ كانت نتيجة "لال�ستعمال
العادي"� .إذا كانت لدى �سمرية �صور �أو �أدلة لدعم
مطالبتها فقد يكون بو�سعها �إثبات ب�أن اقتطاع مبلغ
 350دوالر للتنظيف و�إعادة الطالء ال مربر له.
ال تقم بتوقيع ا�ستمارة املطالبة بعربون ال�ضمان Bond
� Claim formإذا كنت ال توافق على ادعاءات مالك العقار
�أو الوكيل العقاري ،وال تقم �أبداً بتوقيع ا�ستمارة غري
معب�أة �أو ترك �أي حقل مبالغ بجانبه كلمة دوالر  $فارغاً.

ويجب على مالك العقار تقدمي طلب �إىل املحكمة
املدنية والإدارية يف ڤيكتوريا ) (VCATخالل � 10أيام
عمل لالحتفاظ بجزء من عربون ال�ضمان �أو بكامله.
و�إذا مل يقم ب�إعادة عربون ال�ضمان �إليك �أو بتقدمي طلب
�إىل املحكمة املدنية والإدارية يف ڤيكتوريا )(VCAT
خالل � 10أيام ،ميكنك تقدمي طلب �إىل املحكمة لإعادة
عربون ال�ضمان �إليك .وال توجد ر�سوم على تقدمي طلب
لإعادة عربون ال�ضمان� .أنظر ن�رشة معلومات عربون
ال�ضمان .Bonds

ر�سالة مرجعية

عند انتهاء ا�ستئجارك من الأفكار اجليدة الطلب من
مالك العقار �أو الوكيل العقاري �إعطا�ؤك ر�سالة خطية
ال�ستعمالها مرجعاً .اطلب منهما تبيان �أنك كنت تدفع
�إيجارك يف وقته ،وب�أنك حافظت على العقار نظيف ًا
وبحالة جيدة .هذه الر�سالة املرجعية �ستكون مفيدة
عند تقدمي طلب ال�ستئجار عقار �آخر.

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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