دليل خطوة خطوة للت�صليحات

Arabic

الت�صليحات العاجلة املحددة ح�رصاً هي:
> انفجار يف متديدات املياه.
> ان�سداد �أو انك�سار املراحي�ض.
ت�رسب بالغ من ال�سقف.
> ّ
ت�رسب الغاز.
> ّ
> عطل كهربائي خطري.
جراء طوفان املياه.
> طوفان �أو �رضر كبري ّ
جراء العوا�صف �أو احلرائق.
>	�أ�رضار بالغة ّ
> تو ّقف �أو تعطّ ل �أي من خدمات �أو �أجهزة املياه،
�أو املاء ال�ساخن� ،أو الطهي� ،أو التدفئة� ،أو الغ�سيل،
املزودة من قبل مالك العقار.
ّ
> تو ّقف �أو تعطّ ل بتوريد الغاز� ،أو املاء� ،أو الكهرباء.
> م�شكلة ينجم عنها هدر كبري للماء.
> عطل بالغ يف امل�صعد �أو الدرج (ال�سالمل).
>	�أي عطل �أو �رضر يجعل العقار غري �آمن �أو غري م�أمون.

ابد�أ هنا
هل هناك حاجة لإجراء ت�صليحات يف عقارك امل�ست�أجر؟

نعم

نعم

نعم

ال

مت �إجراء الت�صليحات خالل
هل ّ
 14يوماً؟

نعم

اكتب �إىل هيئة �ش�ؤون امل�ستهلك يف ڤيكتوريا  Consumer Affairs Victoriaلطلب
�إجراء ك�شف ،و�أرفق ن�سخة عن �إ�شعار �إىل مالك العقار .Notice to Landlord

مت التفاو�ض عليه؟
مت �إجراء الت�صليحات كما ّ
هل ّ

هل ميكنك دفع تكاليف الت�صليحات العاجلة بنف�سك؟

ال

يجب �أن تكون تكاليف الت�صليحات �أقل من  1800دوالر*

نعم

قم بتقدمي طلب �إىل املحكمة لعقد
جل�سة م�ستعجلة .يجب �أن ت�ستمتع
املحكمة لطلبك خالل يومي عمل.
هل قام مالك العقار ب�إجراء الت�صليحات
وفق ًا لأمر املحكمة.

قم بتقدمي طلب �إىل املحكمة ال�سرتداد املبلغ.

نعم

ال

نعم

Consumer Affairs Victoria
GPO Box 123
Melbourne 3001

ال

قم بتقدمي طلب �إىل املحكمة لعقد جل�سة وذلك خالل  60يوم ًا من ا�ستالم
التقرير�( .إذا مل ت�ستلم التقرير خالل  90يوم ًا ميكنك تقدمي طلب بدونه).
�أرفق ن�سخة عن �إ�شعار �إىل مالك العقار  Notice to Landlordون�سخة عن
تقرير املفت�ش.

هل عانيت من خ�سارة �أو حلقت �أ�رضار ب�أغرا�ضك؟

ال

�أر�سل ر�سالتك �إىل العنوان التايل:

يقوم املفت�ش بتزويدك بتقرير خطي.

قم بتجديد طلبك �إىل املحكمة .وميكنك طلب دفع
�إيجارك يف ح�ساب �إيجار خا�ص Rent Special
� Accountإىل حني �إجراء الت�صليحات.

�إذا مت دفع �إيجارك يف ح�ساب �إيجار خا�ص ف�سوف ت�ستمر
بدفع �إيجارك ،ولكن مالك العقار ال ميكنه ا�ستالمه �إىل حني
�إجراء الت�صليحات.
ميكنك طلب تعوي�ض وذلك بتبليغ مالك العقار �إ�شعار �إخالل بالواجب
( Breach of Duty Noticeمتوافر لدى نقابة امل�ست�أجرين).

للمزيد من املعلومات ات�صل بخط امل�شورة

التابع لنقابة امل�ست�أجرين Tenants Union
 Advice Lineعلى الرقم ) .9416 2577

ال

ال

ال

احتفظ بن�سخة.

يقوم مفت�ش بالك�شف على العقار والتفاو�ض مع مالك
العقار حول �إجراء الت�صليحات.

هل قام مالك العقار بت�سديد املبلغ �إليك خالل  14يوماً؟

*ي�شمل �رضيبة ال�سلع واخلدمات .GST

العقار بحالة �صيانة جيدة.

قم بتبليغ مالك العقار/الوكيل العقاري �إ�شعار �إىل مالك العقار
 Notice to Landlordو�إ�شعار الإخالل بواجب Breach of Duty
 .Noticeقم بت�سليمهما �شخ�صي ًا �أو �أر�سلهما بالربيد امل�سجل؟

قم ب�إجراء الت�صليحات (لغاية  1800دوالر*) وتبليغ الوكيل العقاري/مالك العقار
�إ�شعار �إىل مالك العقار  ،Notice to Landlordو�أرفق ن�سخة عن فاتورة الت�صليحات.

نعم

مبوجب قانون الإيجارات ال�سكنية ل�سنة

Residential Tenancies Act (RTA) 1997
 1997من واجبات مالك العقار احلفاظ على

هل الت�صليحات م�ستعجلة؟

ات�صل مبالك العقار لطلب �إجراء الت�صليحات ،واحتفظ
ب�سجل للمكاملات الهاتفية والأوقات والتواريخ الخ.
مت �إجراء الت�صليحات على الفور؟
هل ّ

September 2011

ال

هل قام مالك العقار ب�إجراء
الت�صليحات وفق ًا لأمر املحكمة.

نعم

املحكمة :The Tribunal
The Principal Registrar
VCAT
Residential Tenancies List
PO Box 5408CC
Melbourne 3001

