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Rent Choice

 متقاضیان شیتفکت

برای یافتن یک مکان استجیاری امن و مقرون به صرفه نیاز به کمک دارید؟

Rent Choice  است که به شما در پرداخت بخشی از مبلغ اجاره تا سه سال کمک  شخصییک یارانه اجاره

نشینی خود را حفظ کنید و شما را با نشینی رفته و وضعیت اجارهکند سراغ اجارهعالوه، به شما کمک میکند. بهمی

 زند. های آموزش و استخدام پیوند میفرصت

باشید:  Rent Choiceیر را دارید، ممکن است واجد شرایط خانمانی هستید یا شرایط زخانمان یا در معرض بیاگر بی

•

•

•

•

•

داشتید، یا   یک عامل بازدارنده مالی مھم مثل بیماری یا از دست دادن شغل 
میکنید، یا   از خشونت خانگی یا خانوادگی فرار 

 جوانی تا 24 سال ھستید، یا 
ید، یا   کھنھ سربازی ھستید کھ در نیروی دفاعی استرالیا خدمت کردھا

 مستاجر اسکان اجتماعی DCJ ھستید کھ بھ بازار اجاره شخصی منتقل میشوید.

کند؟چگونه کار می

 Commonwealth Rent Assistance % مبلغ100وه % درآمد هفتگی به عال25، شما ماهروز  12در 

کنید. وقتی شما سهم خود از کرایه را پرداخت کردید، ما بقیه مبلغ را مستقیم به مالک یا دریافتی خود را پرداخت می

زودتر از یابد، البته ما ماه به تدریج افزایش می 12کنیم. مبلغ پرداختی شما در مدت مشاور امالک پرداخت می

 موعد در این باره با شما صحبت خواهیم کرد. 

تواند افزایش میشود. درآمد شما ها و کمک مالی کودک انجام میهای دولتی، بنفیتداخت اجاره از دستمزد، کمکپر

 مند شوید.بهره Rent Choiceهمچنان از  داشته باشد ولی

100% 

 مبلغ کمک مالی اجاره  

COMMONWEALTH شما

25% 

درآمد هفتگی شما 

پردازیم!میبقیه را ما 
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 یا من واجد شرایط هستم؟آ

شما باید:، Rent Choiceرای احراز شرایط ب

 شهروند یا مقیم دایم استرالیا باشید •

 ساکن نیو سوت ویلز باشید •

 شرایط حدود درآمدی مربوطه را داشته باشید •

 را مرتفع کند ته باشید که بتواند نیاز شما به مسکندارایی یا ملکی نداش •

نشینی خود را حفظ کنید.، وضعیت اجارهشخصیبتوانید در بازار اجاره  •

شود.معیارهای احراز شرایط دیگری نیز اعمال می  

تر بگیرم؟ توانم اطالعات بیشکجا می

 www.facs.nsw.gov.au/rentchoice بھ آدرس Rent Choice برای کسب اطالعات بیشتر درباره
مراجعھ کنید. 

 DCJ Housing بھعالوه میتوانید با مرکز تماس اسکان بھ شماره 322 422 1800 تماس گرفتھ یا بھ دفتر
محل یا ھمیار تامینکننده خدمات مسکن محلھ مراجعھ کنید.  


