Keeping the mates in housemates – Arabic

احلفاظ على الزمالة
بني زمالء ال�سكن

�إن ال�سكن مع �أ�شخا�ص �آخرين يف منزل م�شرتك قد يكون بالن�سبة للعديد من
النا�س و�سيلة جيدة القت�سام تكاليف الإيجار وبقية الفواتري ،والعي�ش يف بيئة
مرحة عو�ض ًا عن العي�ش مبفردهم .ولكن عند حدوث نزاعات مع بقية �سكان
وخا�صة �إذا ا�ستمروا بالعي�ش معاً.
املنزل فقد يكون من ال�صعب �أحيان ًا حلّها،
ّ

ما هو نوع املنزل امل�شرتك الذي ت�سكن فيه؟
هناك عدة �أنواع للمنازل امل�شرتكة التي ميكنك ت�أ�سي�سها �أو
االنتقال �إىل ال�سكن فيها .ولي�ست كل �أنواع املنازل امل�شرتكة مثل
بع�ضها ،وطريقة ت�أ�سي�س املنزل الذي ت�سكن فيه تقرر حقوقك
وم�س�ؤولياتك القانونية.
�إذا قمت مع م�ست�أجر �آخر واحد على الأقل بتوقيع عقد �إيجار
) (leaseمع مالك العقار �أو الوكيل العقاري ف�أنت تقوم ب�إبرام
عقد ا�ستئجار م�شرتك .وكونك م�ست�أجراً �رشيك ًا �أنت م�س�ؤول ب�شكل
والتقيد بالواجبات
مت�ساو مع بقية امل�ست�أجرين عن دفع الإيجار
ّ
القانونية التي تقع على عاتق امل�ست�أجر .ومبوجب عقد الإيجار
ف�إن امل�ست�أجرين ال�رشكاء م�س�ؤولون جمتمعون ومنفردون،
ويعني ذلك ب�أن مالك العقار ي�ستطيع مطالبة كافة امل�ست�أجرين
�أو �أي م�ست�أجر مبفرده ب�إجمايل �أية �إيجارات غري مدفوعة �أو
تعوي�ضات لقاء �أية �أ�رضار حلقت بالعقار.
مدون ًا
وقد ّ
يتم اعتبارك م�ست�أجراً �رشيك ًا حتى ولو مل يكن ا�سمك ّ
مت «التنازل» عن ح�صة من عقد
يف عقد الإيجار �إذا كان قد ّ
الإيجار �إليك من قبل م�ست�أجر �آخر (مع املوافقة امل�سبقة من
مالك العقار) وكان مالك العقار �أو الوكيل العقاري على علم ب�أنك
ويتم عادة حتويل عربون ال�ضمان املدفوع من
ت�سكن يف العقارّ .
قبل امل�ست�أجر الآخر �إىل ا�سمك.
وميكن �أي�ض ًا �أن تنتقل �إىل ال�سكن يف منزل م�شرتك مبوجب
يتم اعتبارك م�ست�أجراً ثانوي ًا �إذا
ترتيبات ت�أجري من الباطن .وقد ّ
كان م�ست�أجر �آخر (امل�ست�أجر الرئي�سي) يقوم بتح�صيل الإيجار
منك .وعادة ال يتعامل امل�ست�أجر الثانوي مبا�رشة مع مالك
ويتعي عليك قبل االنتقال �إىل ال�سكن
العقار �أو الوكيل العقاري.
نّ
كم�ستـ�أجر ثانوي الت�أكد من �أن مالك العقار �أو الوكيل العقاري قد
منح امل�ست�أجر الرئي�سي موافقة خطية على انتقالك �إىل ال�سكن يف
العقار .ويغطي قانون الإيجارات النزاعات املتعلقة بالإيجار بني
م�ست�أجر ثانوي وم�ست�أجر رئي�سي �إذا كان الت�أجري من الباطن قد
مت �إجرا�ؤه متا�شي ًا مع القانون.
ّ

�إذا كنت ت�شارك ال�سكن مع املالك الفعلي للعقار �أو امل�ست�أجر
الرئي�سي للعقار (مثل حالة ترتيبات �سكن منزيل )homestay
فقد تعترب الو�ضعية حينذاك ترتيبات “تخويل بال�سكن .”licence
ويف مثل هذه احلالة لن تعترب م�ست�أجراً ،وتبع ًا لذلك لن تكون
لديك نف�س احلماية كم�ست�أجر مبوجب القانون .هذا املجال من
يتعي عليك احل�صول على م�شورة.
القانون معقد لذا نّ
�إذا كنت ت�سكن يف منزل م�شرتك وكانت هناك غرفة �أو �أكرث
متوافرة للإيجار لأربعة (� )4أ�شخا�ص �أو �أكرث ،فقد تعترب نزيل
منزل غرف للإيجار  .rooming house residentولدى نزالء منازل
غرف للإيجار حماية قانونية عند حدوث نزاع مع مالك �أو مدير
منزل غرف للإيجار.

كيف ميكنك ح ّل �أية م�شاكل؟

�إذا كنت ت�سكن يف منزل م�شرتك ون�ش�أ نزاع مع مالك العقار �أو
الوكيل العقاري� ،أو �إذا كنت غري مت�أكد من نوع املنزل امل�شرتك
الذي ت�سكن فيه ،ميكنك احل�صول على م�شورة �رسية وجمانية من
نقابة امل�ست�أجرين يف ڤيكتوريا  .Tenants Union of Victoriaومن
الأفكار املفيدة �أي�ض ًا ر�ؤية نقابة امل�ست�أجرين � Tenants Unionأو
طلب م�شورة قانونية قبل قيامك بتوقيع عقد �إيجار )� (leaseإذا
كنت غري مت�أكد من �أي من �رشوط �أو بنود العقد.
�إذا كان نزاعك مع م�ست�أجر �رشيك فقد يكون من الأكرث �صعوبة
ح ّل النزاع لأن قانون الإيجارات ال يغطي نزاعات ال�سكن
امل�شرتك .و�إذا كان نزاعك مع م�ست�أجر �آخر ميكنك احل�صول على
امل�شورة من �أحد املراكز القانونية املجتمعية Community Legal
� ،Centreأو احل�صول على امل�ساعدة من مركز ت�سوية النزاعات يف
ڤيكتوريا  .Dispute Settlement Centre of Victoriaوكلما ح�صلت
على امل�ساعدة يف وقت �أبكر كان على الأرجح �أن تكون قادراً على
ح ّل امل�شكلة.

الأمور التي يتعينّ �أخذها باالعتبار عند ال�سكن يف منزل م�شرتك
لتج ّنب امل�شاكل ال�شائعة لل�سكن يف منزل م�شرتك قد يتطلب منك
�أن ت�أخذ باالعتبار الأمور التالية:

االنتقال �إىل ال�سكن يف منزل م�شرتك قائم
> هل وافق مالك العقار على انتقالك �إىل املنزل؟

هل املوافقة خطية؟ قانوناً ،ي�ستلزم �أن يعرف مالك العقار
�أو الوكيل العقاري عند انتقال �شخ�ص �آخر لل�سكن يف العقار،
ويجب عليك احل�صول على موافقة خطية منه.

> هل هناك عقد �إيجار )� (leaseساري املفعول؟

�إذا كان هناك عقد �إيجار فقد تريد الأخذ باالعتبار �إ�ضافة
ا�سمك �إىل العقد ،ل�ضمان متتعك بحقوق مت�ساوية مع زمالئك
يف ال�سكن .وتذكّ ر ب�أن ذلك يعني �أنكم م�س�ؤولون جمتمعون
ومنفردون مبوجب عقد الإيجار.

> هل قمت بدفع عربون �ضمان )(bond؟ ملن؟

عند انتقالك لل�سكن مع �أ�شخا�ص �آخرين ُيطلب منك عادة دفع
جزء من عربون ال�ضمان .عند قيامك بدفع عربون �ضمان ت�أكد
من توقيع ا�ستمارة حتويل عربون ال�ضمان Bond Transfer
 ،formواحل�صول على �إي�صال باملبلغ الذي دفعته.

> هل قمت مبعرفة ما هي الفواتري الأخرى التي �سيتطلب منك
دفعها عند انتقالك �إىل العقار؟

يتم عادة تق�سيم فواتري الهاتف والغاز والكهرباء واملنافع
ّ
الأخرى بني الأ�شخا�ص الذين ي�سكنون يف املنزل .حتقق من
الأ�سماء الواردة يف هذه الفواتري و�أدخل هذه النفقات �ضمن
ميزانيتك.

> هل هناك �أية قواعد للمنزل؟

يف بع�ض املنازل امل�شرتكة يقوم امل�ست�أجرون بو�ضع قواعد
للمنزل لتدبري الأمور ب�شكل �أف�ضل .وميكن �أن ت�شمل القواعد جدول
مناوبة للتنظيف والطهي وت�سوق الأطعمة .وميكن �أن ت�شمل �أي�ض ًا
قواعد حول كيفية ت�سديد الفواتري ،واملدة الالزمة لتوجيه �إ�شعار
�إذا ما �أراد �شخ�ص ترك املنزل� .إذا كانت هناك قواعد للمنزل ت�أكد
من فهمك لها وموافقتك عليها قبل انتقالك �إىل املنزل.

ت�أ�سي�س منزل م�شرتك

يف بع�ض احلاالت قد ُتف�ضل ت�أ�سي�س منزل م�شرتك مع �أ�شخا�ص
�آخرين .و�إذا �أمكنُ ،يف�ضل ال�سكن مع �شخ�ص تعرفه ،وميكن
االعتماد عليه ،وقادر على دفع ح�صته من الإيجار والفواتري.
ول�ضمان �أن كافة زمالء ال�سكن لديهم حقوق وم�س�ؤوليات
يتعي �أن تقوموا بتدوين كافة الأ�سماء يف عقد الإيجار.
مت�ساوية نّ
ومن الأفكار اجليدة لتج ّنب ن�شوء النزاعات يف امل�ستقبل �أن
تقوم �أنت وزمال�ؤك يف ال�سكن باالتفاق على كيفية �سري املنزل.
وللم�ساعدة يف جت ّنب حدوث �أي �سوء فهم ،ميكنكم و�ضع هذا
االتفاق خطي ًا وتوقيعه من قبل كافة الأ�شخا�ص الذين �سي�سكنون
يف املنزل .وميكن �أن يت�ضمن االتفاق التفا�صيل التالية:

> مقدار الإيجار الذي يتعينّ على كل واحد دفعه

يتم عادة تق�سيم الإيجار بالت�ساوي� ،أو قد يقوم �شخ�ص بدفع
ّ
�إيجار �أعلى نظراً لأن غرفته �أكرب.

> كيفية تق�سيم الفواتري وكيفية ت�سديدها

با�سم من �ستكون الفواتري؟ قد يتطلب منكم �أي�ض ًا و�ضع نظام
لتق�سيم فواتري الهاتف (مث ًال على �أ�سا�س املكاملات الفعلية التي
قام ب�إجرائها كل �شخ�ص).

> كيف �سيتم جمع النقود؟
> هل �سيكون هناك �صندوق مل�صاريف املنزل مثل حاجيات
املنزل؟
> من �سيقوم بتوفري �أثاث املنزل والأجهزة املنزلية الكهربائية
(الثالجة ،والغ�سالة ،الخ)؟

ُعينة التي �سي�ساهم فيها
من املفيد عادة تو�ضيح الأغرا�ض امل ّ
كل �شخ�ص .ويف بع�ض احلاالت يقوم النا�س با�ستئجار الأجهزة
املنزلية واقت�سام التكاليف .و�إذا كانت هناك �أغرا�ض منزلية
�أخرى كنتم بحاجة �إليها فقد ُيف�ضل �أن يقوم كل �شخ�ص ب�رشاء
ما يحتاح �إليه وامتالكها ب�شكل م�ستقل.

العي�ش يف منزل م�شرتك

من اجلدير مناق�شة ترتيبات العي�ش قبل انتقالكم �إىلال�سكن مع ًا
للت�أكد من مالءمتها الحتياجاتكم ولتج ّنب نزاعات حمتملة.

> هل �سيكون املنزل م�شرتك �أم �سيعي�ش كل واحد ب�شكل م�ستقل؟
هل تريدون الت�سوق والطهي مع ًا �أم كل واحد يقوم بذلك
مبفرده؟ قد تختلف توقعات كل فرد من �أفراد املنزل �إىل ح ّد
كبري.

> ما هو م�ستوى ال�ضجة املقبول؟

قد ُت�شكل هذه امل�س�ألة م�شكلة �إذا كانت �أمناط حياة �سكان
املنزل خمتلفة .و ُيف�ضل قبل االنتقال �إىل املنزل و�ضع
توجيهات وا�ضحة حول م�ستويات ال�ضجة .ميكن �أن تتفقوا على
وقت حمدد يف الليل ويف ال�صباح تكون فيه ال�ضجة العالية غري
مقبولة.

> ماذا �سيحدث عندما يبيت �أ�صدقا�ؤك �أو �أ�صدقاء بقية زمالء
ال�سكن يف املنزل؟

ُيف�ضل االتفاق على املدة التي ي�ستطيع خاللها �شخ�ص �آخر
(مثل الأ�صدقاء �أو �أفراد العائلة �أو �رشكاء احلياة) البقاء يف
املنزل قبل �أن يتطلّب منه امل�ساهمة يف تكاليف املعي�شة ومن
�ضمنها الإيجار والفواتري.

> من �سيكون م�س�ؤو ًال عن دفع الإيجار والفواتري؟

�سيتم تق�سيم الإيجار والفواتري؟ حتقق مع �رشكات الهاتف
كيف
ّ
واملنافع حول خيارات الدفع املتاحة ،مث ًال هل ميكنكم الدفع
�شهرياً .ت�أكد من ا�ستالمك �إي�صاالت لكافة املدفوعات.

مغادرة منزل م�شرتك

ماذا �سيحدث عندما يريد �شخ�ص ترك املنزل؟ من الأوقات
ال�شائعة حلدوث النزاعات هي عندما يريد �أحد �سكان املنزل
االنتقال منه قبل انتهاء مدة عقد الإيجار .وميكنكم جت ّنب حدوث
يتعي
ذلك بو�ضع اتفاقية وا�ضحة حول مدة الإ�شعار الذي نّ
توجيهه عندما يريد �شخ�ص االنتقال من املنزل ،ومن �سيقوم
�سيتحمل م�س�ؤولية �إعالم مالك العقار
ب�إيجاد م�ست�أجر جديد ،ومن
ّ
�أو الوكيل العقاري.
مدون ًا يف عقد الإيجار ف�ستكون م�س�ؤو ًال عن دفع
�إذا كان ا�سمك ّ
الإيجار �إىل حني انتهاء مدة العقد �أو �إىل حني انتقال م�ست�أجر
جديد �إىل املنزل.
للمزيد من املعلومات �أنظر ن�رشة معلومات املنازل امل�شرتكة
 ،Shared Householdsون�رشة معلومات التنازل عن الإيجار
والت�أجري من الباطن .Assignment & sub-letting

بع�ض الإر�شادات حول ح ّل النزاعات مع زمالء ال�سكن
> حت ّدثوا وجه ًا لوجه ،و�أتيحوا مت�سع ًا من الوقت ملناق�شة الق�ضية
مو�ضع النزاع.
> �إذا كانت الق�ضية تت�ضمن كافة �سكان املنزل ،فقد ترغبون
بو�ضع وقت مالئم لعقد اجتماع لكافة �سكان املنزل.
> ح ّدد بو�ضوح ما هي امل�شكلة بر�أيك ،وحاول املحافظة على
هدوء �أع�صابك وعدم الغ�ضب.
> ناق�ش الق�ضية �أو ال�سلوك �سبب امل�شكلة ،عو�ض ًا عن الإ�شارة �إىل
ال�شخ�ص على �أنه هو امل�شكلة.
>	ا�صغ بدقة ملا يقوله زمال�ؤك يف ال�سكن وحاول �أن ال تقاطعهم.
مت
> قم بتبيان �أية قاعدة من قواعد املنزل التي تعتقد ب�أنه قد ّ
الإخالل بها.

> ناق�شوا احللول املحتملة للم�شكلة.
>	اتفقوا على اخلطوات التي �سيقوم بها كل منكم حل ّل امل�شكلة.
�إذا مل يكن ممكن ًا ح ّل امل�شكلة قد يكون بو�سع مركز ت�سوية
النزاعات  Dispute Settlement Centreتقدمي بع�ض االقرتاحات �أو
الرتتيب جل�سلة توفيق ـ �إذا وافق زمال�ؤك يف ال�سكن على احل�ضور.
ويت�ضمن هذا الإجراء قيام �شخ�ص حمايد بعقد اجتماع مع كافة
التو�صل �إىل حلّ.
�سكان املنزل للم�ساعدة يف
ّ
التو�صل �إىل ح ّل للم�شكلة،
�إذا كان التوفيق غري مالئم �أو �أخفق يف
ّ
ميكنك االت�صال ب�أحد املراكز القانونية املجتمعية Community
 Legal Centreللح�صول على امل�شورة.

�أين ميكنك احل�صول على امل�ساعدة
نقابة امل�ست�أجرين يف ڤيكتوريا

م�شورة قانونية جمانية حول النزاعات املتعلقة بالإيجار مع
مالكي العقارات والوكالء العقاريني.
9416 2577 %

www.tuv.org.au

لال�ستف�سار حول عربون ال�ضمان.
1300 137 164 %

www.rtba.vic.gov.au

خدمة رعاية الطالب الأجانب

احتاد املراكز القانونية املجتمعية

م�شورة قانونية جمانية حول النزاعات بني امل�ست�أجرين ال�رشكاء.
ات�صل باالحتاد ملعرفة �أقرب مركز قانوين �إليك.
9652 1500 %

www.communitylaw.org.au

تقدم خدمة دعم � 24ساعة يف اليوم� 7 ،أيام يف الأ�سبوع،
مل�ساعدة الطالب الأجانب بامل�شورة حول ق�ضايا الإيجار،
وامل�سائل ال�شخ�صية ،والق�ضايا املتعلقة بالت�أ�شرية ،واحلاالت
الطبية الطارئة ،والق�ضايا املهمة الأخرى.
1300 55 99 62 %

www.internationalstudentcare.com

مركز ت�سوية النزاعات يف ڤيكتوريا

خدمة للتوفيق جمانية للم�ساعدة يف ح ّل النزاعات مع زمالئك يف
ال�سكن.
9603 8370 %

( 1800 658 528 %مكاملة جمانية من خارج ملبورن)

www.justice.vic.gov.au/disputes

مفو�ضية تكاف�ؤ الفر�ص وحقوق الإن�سان يف ڤيكتوريا

م�شورة جمانية �إذا كنت تعتقد ب�أن مالك عقار �أو وكيل عقاري قد
مار�س التمييز �ضدك.
1300 292 153 %

هيئة عربون �ضمان الإيجارات ال�سكنية

خدمات الطالب

حتقق ما �إذا كانت هناك خدمة �سكن الطالب� ،أو خدمة الطالب
الأجانب� ،أو خدمة قانونية للطالب ،يف موقع درا�ستك والتي
ميكنها تقدمي امل�شورة والدعم لك.

خدمة الرتجمة الهاتفية

�إذا كنت بحاجة �إىل مرتجم لالت�صال ب�أي من املنظمات املدرجة
�أعاله.
� 24( 131 450 %ساعة يف اليوم� 7 ،أيام يف الأ�سبوع)

www.equalopportunitycommission.vic.gov.au

تنطبق هذه املعلومات على والية ڤيكتوريا ـ ا�سرتاليا فقط ،ويتعينّ ا�ستعمالها كدليل فقط ،وهي لي�ست بدي ًال عن امل�شورة القانونية املتخ�ص�صة �أو
قانون الإيجارات ال�سكنية ل�سنة .1997
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