Avoiding eviction for rent arrears – Arabic

تجنب الطرد ب�سبب مت�أخرات الإيجار
مبوجب معظم �إتفاقات الإيجار ،يتم دفع الإيجار
مقدما .الرتتيب الأكرث �شيوعا هو �أن يتم دفع الإيجار
مقدما يف نف�س اليوم من كل �شهر لتغطية ال�شهر املقبل.
�إذا مل تدفع الإيجار يف يوم الإ�ستحقاق ،فلكل يوم
تعي�ش فيه يف العقار دون دفع الإيجار �سوف تكون
مت�أخر يوم واحد �أو يف ‘مت�أخرات الإيجار’.

طرق لتجنب الوقوع يف مت�أخرات الإيجار

�إذا كنت من ذوي الدخل املنخف�ض �أو على معا�ش
التقاعد �أو ت�أخذ �إعانة ،ف�إنه ميكن �أن يكون من الأ�سهل
�أن تدفع �إيجارك يف الوقت املحدد �إذا كنت تدفع على
�أق�ساط كل �أ�سبوعني متى تلقيت معا�شك .ومع ذلك،
ت�شرتط العديد من �إتفاقيات الإيجار دفع الإيجار
�شهريا� .إذا كنت تريد �أن تدفع الإيجار كل �أ�سبوعني بدال
من �شهريا ،يجب �أن حتاول احل�صول على موافقة من
املالك �أو وكيل العقارات.
�إذا كنت تتلقى معا�ش التقاعد �أو �إعانة قد تكون قادرا
على �أن يتم �أن يتمخ�صم الإيجار والدفع مبا�رشة
ب�إ�ستخدام  ،Centrepayوالتي تدار من قبل .Centrelink
ملزيد من املعلومات حول  Centrepayيجب عليك
االت�صال ﺒ � Centrelinkأو قراءة املعلومات على
www.centrelink.gov.au/internet/internet.nsf/
services/centrepay.htm

�إذا كنت مت�أخرا  14يوما ،ميكن ملالك العقار �أن يعطيك
�إ�شعار �إخالء ( )Notice to Vacateمدته  14يوما .ميكن
�أن تكون اﻠ  14يوما �أيام متتالية� ،أو حتى يف بع�ض
الأحيان �إذا كان الإيجار مت�أخر فقط يوم واحد �أو نحو
ذلك ف�أن اﻠ  14يوما ميكن �أن تكون مرتاكمة مع مرور
الوقت.
 6ميكن �أن يتم �إعطاءك فقط �إ�شعار لاليجار
املت�أخر .ال ميكن �أن ُتعطى �إ�شعار �إخالء لعدم دفع
الإيجار مقدما� .إذا مل تكن مت�أخرا  14يوما على
دفع الإيجار يف الوقت الذي تتلقى فيه �إ�شعار
الإخالء ف�إن الإ�شعار غري �صالح.
اذا �أ�صبحت يف مت�أخرات الإيجار وكنت غري قادرا على
ت�سديد دفعة ،ات�صل مبالك العقار �أو وكيل العقارات يف
�أقرب وقت ممكن ،و�أبلغهم متى �سوف تدفع.
�إذا كنت ال ت�ستطيع دفع املت�أخرات يف دفعة واحدة،
يجب �أن تعر�ض �سدادها خالل فرتة ما (على �سبيل
املثال دفع مبلغ �إ�ضايف قدره  20دوالر يف الأ�سبوع).
ال تعر�ض دفع �أكرث مما ت�ستطيع حتمله .قم بتقدمي
العر�ض خطيا و�إحتفظ بن�سخة منه ،حتى �إذا مل يقبل
مالك العقار �أو الوكيل عر�ضك ،ميكنك �إ�ستخدام ر�سالتك
كدليل على حماولتك حل امل�شكلة.
� 6إنه من غري القانوين ملالك العقار �أو الوكيل
العقاري حماولة طردك �شخ�صيا .ميكن فقط لل�رشطة
طردك وحتى يف هذه احلالة ،يجب �أن يكون يف
حوزتهم �أمر حيازة �صحيح و�أمر حيازة من املحكمة
املدنية والإدارية الفيكتورية( .راجع �صحيفتي
حقائق الطرد ( )Evictionوال�شكاوى حول املالكني
ووكالء العقارات (Complaints about landlords
 )and real estate agentsملزيد من املعلومات).
�إذا كنت حتتاج �إىل م�ساعدة لعمل خطة دفع ميكنك �أن
تتحدث مع م�ست�شار ماىل من خالل االت�صال ﺒ Money
 Helpعلى � 1800 149 689 %أو Financial Counselling
 Australiaعلى .1800 007 007 %
هناك �أي�ضا خدمات الإ�سكان التي قد تكون قادرة
على �إعطائك امل�ساعدة املالية �إذا كنت يف مت�أخرات
الإيجار .ميكنك �أن جتد هذه اخلدمات على
� 24( 1800 825 955 %ساعة على الرقم املجاين) �أو
االت�صال بنقابة امل�ست�أجرين ( )Tenants Unionوميكننا
م�ساعدتك يف العثور على خدمة الإ�سكان املحلية.
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act sheet

� 6إذا كنت تدفع الإيجار عن طريق  Centrepayف�إن
الأمر مرتوك لك اللغاء الدفعات عند االنتقال .حتتاج
�أي�ضا للت�أكد من �أن ت�ضبط كمية دفعة الإيجار
النهائية �إذا كنت �ستنتقل قبل �إ�ستحقاق الدفعة
التالية( .راجع �صحيفة حقائق عندما تريد املغادرة
ملزيد من املعلومات).
يجب �أن ت�شتمل �إي�صاالت الإيجار على الفرتة التي
ُدفع عنها الإيجار .وهذا ينبغي �أن يبني لك �إىل �أي
تاريخ مت دفع الإيجار .يجب عليك �أن تطلب �إي�صال
الإيجار كلما تدفع الإيجار اخلا�ص بك� .إذا مل تكن
مت�أكدا �إىل اي تاريخ مت دفع الإيجار يجب عليك
االت�صال باملالك �أو وكيل عقارات وطلب احل�صول
على ن�سخة من �سجل دفع الإيجار اخلا�ص بك.

ماذا تفعل اذا �إ�صبحت يف مت�أخرات الإيجار

�إجراء الإخالء ب�سبب مت�أخرات الإيجار

�إذا رف�ض مالك العقار �أو الوكيل العقاري عر�ضك �أو
كنت غري قادر على ت�سديد �أي دفعات ،يجب على املالك
اتباع الإجراءات القانونية املنا�سبة �إذا كان يريد
طردك.
ميكن فقط طردك �إذا كان هناك جل�سة ا�ستماع يف
املحكمة املدنية والإدارية الفيكتورية (Victorian Civil
 ،)and Administrative Tribunalومنحت املحكمة املالك
�أمر حيازة ،واملالك قد ا�شرتى �أمر احليازة وال�رشطة
ت�أتي لتنفيذ هذا الأمر.
راجع �صحيفة حقائق الإخالء �أو ات�صل بنقابة
امل�ست�أجرين ( )Tenants Unionللح�صول على معلومات
حول الإجراءات التي يجب على املالك �إتباعها �إذا كان
يريد طردك.
�إذا تلقيت �إ�شعارا ا�ستماع من املحكمة املدنية والإدارية
الفيكتورية (Victorian Civil and Administrative
 ،)Tribunalو�أنت ال تريد �أن يتم طردك ،يجب عليك
ح�ضور جل�سة اال�ستماع باملحكمة.
� 6إذا �أخربك مالك العقار �أو وكيلك ب�أنك ال
حتتاج للذهاب اىل جل�سة اال�ستماع لأنك قد دفعت
املت�أخرات (�أو لأي �سبب �آخر) ،يجب عليك االت�صال
باملحكمة على  9628 9800 %للتحقق من �أنه قد مت
�سحب الطلب .و�إذا مل يتم �سحب الطلب يجب عليك ان
تذهب �إىل جل�سة اال�ستماع �إذا كنت ال تريد �أن يتم
طردك.
يف جل�سة اال�ستماع باملحكمة ،ميكن لع�ضو املحكمة
�إ�صدار �أمر حيازة �أو ميكنه �أن يقرر رف�ض �أو ت�أجيل
طلب املالك لأمر احليازة .قد ي�ؤجل الع�ضو الطلب �إذا
كان:
> ب�إمكانك �إظهار �أنه مت االتفاق على خطة ال�سداد� ،أو
> ب�إمكانك الإظهار للمحكمة كيف ميكنك ت�سديد
املت�أخرات ،و
> املالك لن يعاين من �أي خ�سارة مالية نتيجة لذلك.
ينجح الكثري من امل�ست�أجرين يف الطلب من املحكمة
عدم منح �أمر احليازة �إذا كان لديهم خطة معقولة
لت�سديد مت�أخرات الإيجار.
يجب �أن ت�أخذ معك �أدلة بقدر ما ت�ستطيع جلل�سة
اال�ستماع باملحكمة الظهار كيف و�صلت �إىل مت�أخرات
الإيجار و�أنه ميكنك دفع املت�أخرات .يجب �أن ت�شمل
الأدلة بيان من م�ست�شار مايل يحدد دخلك ونفقاتك
�أو �أي نوع من الوثائق املماثلة .ميكنك �أي�ضا �أن تطلب
من �أي �شخ�ص ي�ستطيع دعم ق�ضيتك لتقدمي الأدلة يف
جل�سة اال�ستماع.

�إذا �أجلت املحكمة الطلب ف�سوف يكون ذلك لفرتة
حمددة من الزمن ،عادة � 3أ�شهر .يف هذه احلالة،
“الت�أجيل” يعني �أن الطرد قد ُعلق ومت �إعطاءك فر�صة
ثانية� .إذا قمت ب�سداد املت�أخرات وفقا لأمر املحكمة،
يف املوعد/املواعيد املحددة ف�إن املحكمة �سوف تعترب
ب�أن الطلب �سيتم �سحبه و�سيتم �إغالق هذه امل�س�ألة.
ولكن �إذا مل تلتزم ب�أمر ( VCATعلى �سبيل املثال الت�أخر
يف �سداد دفعة) ،ميكن ملالك العقار ‘جتديد’ الطلب
و�سوف تتلقى �إ�شعار �إ�ستماع� .إذا حدث هذا ،يجب �أن
تذهب �إىل جل�سة اال�ستماع الثانية واعطاء �سبب وجيه
لعدم الإلتزام بالأمر� ،أو �ستكون هناك فر�صة لأن يتم
طردك.
للمزيد من املعلومات ات�صل بخط امل�شورة التابع لنقابة
امل�ست�أجرين  Tenants Unionـ .(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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