When you want to leave – Arabic

عندما تريد المغادرة
عندما ال يكون لديك عقد ايجار حمدد املدة

عندما يكون لديك عقد �إيجار حمدد املدة

�إذا كان لديك عقد �إيجار حمدد املدة على و�شك االنتهاء،
ميكنك �إعطاء �إ�شعارا خطيا مدته � 14أو  28يوما (كما
هو مو�ضح �أعاله)� .إذا كنت تنوي االنتقال يف التاريخ
الذي تنتهي فيه املدة املحددة ،ف�إنك ال تزال بحاجة
لتقدمي �إ�شعارا مكتوبا .يعود �سبب ذلك لأنه عندما
ينتهي العقد حمدد املدة ،ف�إنه ي�ستمر تلقائيا كعقد
دوري (�أي �شهر ل�شهر) حتى �إما �أنت �أو املالك يعطي
�إ�شعارا.

عندما يكون املالك يف حالة خرق

�إذا كان مالك العقار �أو الوكيل يف حالة خرق للواجب
مبوجب قانون الإيجارات ال�سكنية لعام 1997
( ،)Residential Tenancies Act 1997قد تكون قادرا على
�إنهاء عقد الإيجار اخلا�ص بك يف وقت مبكر دون
احلاجة �إىل دفع تكاليف خرق الإيجار املعتادة .يخرق
املالك الواجب �إذا مل:
> يت�أكد من �أن العقار �شاغرا ونظيفا ب�شكل معقول يف
التاريخ الذي كان من املفرت�ض �أن تنتقل فيه
> يتيح لك احل�صول على “التمتع الهادئ” بالعقار
> يقم ب�صيانة العقار ب�شكل جيد
> يوفر الأقفال� ،أو مل يوفر لك مفتاحا عند تغيري القفل
> ي�ستبدل جهاز املياه املعطوب بجهاز م�صنف ب�شكل
�صحيح
 6هناك �إجراءات منف�صلة الجراء الإ�صالحات.
راجع �صحيفة حقائق الإ�صالحات ()Repairs
ملزيد من املعلومات �أو ات�صل بنقابة امل�ست�أجرين
( )Tenants Unionللح�صول على امل�شورة.
�إذا ف�شل مالك العقار يف �أي من هذه الواجبات ،ميكنك
�إر�سال له �إ�شعار خرق الواجب.
هذا الإ�شعار يبلغ املالك �أنه يجب عليه �أن يعالج هذه
امل�شكلة (و�إذا كان ذلك منا�سبا ،يدفع التعوي�ض)
يف غ�ضون  14يوما .راجع �صحيفة حقائق �إ�شعار
خرق الواجب( )Breach of Duty Noticeملزيد من
املعلومات.
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يجب عليك �إعطاء �إ�شعار بنية الإخالء مبا ال يقل عن
 28يوما �إىل املالك �إذا كنت تنوي اخلروج من املكان
امل�ست�أجر.
�إ�شعار بنية الإخالء هو جمرد ر�سالة �إىل املالك تن�ص
على التاريخ الذي �ستغادر فيه .يجب �أن يكون هذا
التاريخ  28يوما من اليوم الذي يت�سلم فيه املالك
الإ�شعار .هذا يعني �أنه �إذا قمت ب�إر�سال الإ�شعار عن
طريق الربيد بدال من �إعطائه �شخ�صيا ،حتتاج لل�سماح
ليومي عمل �إ�ضافيني للت�سليم� .إحتفظ بن�سخة من
الإ�شعار و�إ�ستخدم الربيد امل�سجل (�إحتفظ ب�إي�صال
الربيد) حتى تتمكن من �إثبات التاريخ الذي �أر�سلت فيه
الر�سالة.
�إذا كنت تنوي املغادرة قبل  28يوما ،يجب �أن تقول
للمالك وتعيد املفاتيح بحيث ميكن �إعادة ت�أجري املبنى
يف وقت مبكر �إن �أمكن� .إذا مت العثور على م�ست�أجرين
�آخرين قبل  28يوما� ،سوف لن تكون م�س�ؤوال عن
الإيجار من التاريخ الذي �إنتقلت فيه.
يف بع�ض احلاالت ،عليك فقط تقدمي �إ�شعارا مدته 14
يوما ب�أنك تنوي املغادرة .هذا ينطبق يف احلاالت
التالية:
> م َنحك املالك �إ�شعارا من  120يوم للإخالء
> م َنحك املالك �إ�شعارا من  60يوما للإخالء
> �أنت م�ست�أجر عام وتلقيت �إ�شعارا مدته  90يوما
للإخالء لأنك مل تعد تلبي متطلبات الأهلية
> حتتاج �إىل العناية اخلا�صة �أو ال�شخ�صية التي ال
ميكنك احل�صول عليها يف العقار امل�ست�أجر اخلا�ص
بك
> لديك عر�ض مكتوب للم�ساكن احلكومية
> �أنت ذاهب �إىل الإقامة امل�ؤقتة يف وقت الأزمات

التاريخ الذي تعطيه ب�أنه اليوم الأخري من عقد الإيجار
اخلا�ص بك ال ميكن �أن يكون قبل اليوم الأخري من املدة
املحددة .وهذا ينطبق حتى عندما يكون املالك قد
�أعطاك �إ�شعارا للإخالء ينتهي يف اليوم الأخري من
املدة املحددة.
�إذا كان لديك عقد �إيجار حمدد املدة وتريد املغادرة
قبل تاريخ الإنتهاء� ،سوف رمبا تكون م�س�ؤوال عن
تكاليف ك�رس عقد الإيجار (انظر �صحيفة حقائق خرق
عقد الإيجار  Breaking a leaseملزيد من املعلومات).

�إذا ما يزال مالك العقار يف�شل يف عالج هذه امل�شكلة
بعد تلقي �إ�شعار خرق الواجب ،ميكنك التقدم بطلب �إىل
املحكمة املدنية والإدارية الفيكتورية للح�صول على
�أمر االمتثال� .إذا مل ميتثل مالك العقار مع �أمر املحكمة،
ميكنك �إر�سال له �إ�شعارا من  14يوما بنية الإخالء.
يجب عليك �إر�سال الإ�شعار بوا�سطة الربيد امل�سجل
(ال�سماح ليومني للت�سليم) و�إحتفظ بن�سخة من الإ�شعار
وو�صل الربيد.
ميكنك �أي�ضا �إر�سال �إ�شعارا بنية الإخالء من  14يوما
ملالك العقار �إذا كنت قد �أر�سلت له �إ�شعار خرق الواجب
مرتني من قبل لنف�س اخلرق ،وخرق مالك العقار هذا
الواجب للمرة الثالثة� .إحتفظ بن�سخ من جميع �إ�شعارات
خرق الواجب التي �أر�سلتها ،جنبا �إىل جنب مع �أي دليل
لديك عن اخلرق .ملزيد من املعلومات راجع �صحيفة
حقائق �إ�شعار خرق الواجب(.)Breach of Duty Notice

�أماكن غري �صاحلة لل�سكن الب�شري

�إذا كان العقار غري �آمن �أو غري �صالح لل�سكن الب�رشي،
ميكنك �إعطاء �إ�شعارا فوريا بنية الإخالء .ت�أكد من �أن
لديك ما يكفي من الأدلة لدعم �أي ادعاء ب�أن املكان
غري �آمن �أو غري �صالح لل�سكن الب�رشي.

دفع الإيجار النهائي اخلا�ص بك
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ل�ست بحاجة �إىل االنتظار حتى موعد �إ�ستحقاق الإيجار
قبل �أن تعطي �إ�شعارا بنية الإخالء� .إذا كنت تريد �أن
ترتك يف منت�صف دورة الإيجار ،يجب عليك ح�ساب
عدد �أيام الإيجار التي �أنت مدين بها ودفع هذا املبلغ
كدفعة الإيجار النهائي اخلا�ص بك .على �سبيل املثال،
�إذا �أعطيت �إ�شعارا مدته  28يوما يف منت�صف دورة
الإيجار ال�شهري� ،ستحتاج فقط لدفع �إيجار �أ�سبوعني
تقريبا .حل�ساب املبلغ� ،إح�سب الإيجار اليومي (الإيجار
ال�شهري م�رضوبا يف  ،12مق�سوما على  )365ثم
�أ�رضب هذا املبلغ يف عدد الأيام التي �سوف تكون فيها
يف العقار.

 6من غري القانوين رف�ض دفع الإيجار على �أ�سا�س
�أن املالك ميكنه �إ�ستخدام العربون ك�إيجار.
ينتهي عقد الإيجار اخلا�ص بك عندما تخلي العقار
وتعيد املفاتيح .ت�أكد من �إعادة املفاتيح يف اليوم الذي
ترتك فيه ،حيث �سوف يكون ال يزال العقار يف حيازتك
(وبالتايل مدين بدفع الإيجار) حتى تعيدها .راجع
�صحيفة حقائق �إنهاء عقد الإيجار ()Ending a tenancy
ملزيد من املعلومات.

�إذا قمت بتغيري ر�أيك حول املغادرة

�إذا كنت ترغب يف �سحب �إ�شعار النية بالإخالء ،يجب
القيام بذلك خطيا ودع مالك العقار �أو الوكيل بالتوقيع
عليه .ميكنهم رف�ض قبول ان�سحابك� .إذا قام مالك
العقار �أو الوكيل بالتوقيع ،قد حتتاج لدفع تعوي�ضات
عن �أي تكاليف قد مت حتملها مثل تكلفة الإعالن بحث ًا
عن م�ست�أجرين جدد.
�إذا �أعطيت �إ�شعارا بنية الإخالء ومل ترتك يف املوعد
الذي �أعطيته يف الإ�شعار ،ميكن �أن يتقدم مالك العقار
بطلب �إىل املحكمة املدنية والإدارية الفيكتورية
( )Victorian Civil and Administrative Tribunalللح�صول
على �أمر حيازة ،مما قد ي�ؤدي �إىل طردك .ات�صل بنقابة
امل�ست�أجرين ( )Tenants Unionللح�صول على امل�شورة.
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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