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نشینیاجارهضمانت 

 متقاضیان شیتفکت

Tenancy Guarantee  چیست؟

( GST)شامل  Tenancy Guaranteeدالر  1500دولت نیو سوت ویلز به مشاوران امالک و مالکان تا مبلغ 

 کند. این پول عالوه بر ودیعه اجاره، برای پوشش معوقه اجاره یا خسارات ملک در دسترس است. پرداخت می

Tenancy Guarantee کند. مشاوران امالک و مالکان را ترغیب به تمدید اجاره مستاجرین واجد شرایط می

Tenancy Guarantee  ماه معتبر است.  12برای مدت ثابت اجاره تاTenancy Guarantee زمان با هم

 شود. نامه منقضی میاجاره

 آیا من واجد شرایط هستم؟

هستید که:  Tenancy Guaranteeشما در صورتی واجد شرایط 

 شهروند یا مقیم دایم استرالیا باشید •

 ساکن نیو سوت ویلز باشید •

 واجد معیارهای درآمدی مسکن اجتماعی باشید •

 بوده باشید شخصیبدون حصول موفقیت به دنبال اجاره  •

نشینی کرده و این وضعیت را حفظ کنیدبتوانید با موفقیت اجاره •

روش کار چیست؟ 

شما میتوانید در دفتر DCJ Housing یا ھمیار تامینکننده مسکن محلھ درخواست Tenancy Guarantee بدھید. 

کنیم. نامه شامل: ارایه می Tenancy Guaranteeاگر درخواست شما موفق باشد، ما یک نامه در تایید اعطای 

 Tenancy Guaranteeشماره ثبت  •

و تاریخ انقضا Tenancy Guaranteeتاییدیه اعطای  •

 حداکثر کرایه ماهیانه •

 Tenancy Guarantee اعطای شرایط •

 آن مسکن اجتماعی اعطاکننده کنندهاطالعات تماس تامین •

را به مشاور امالک یا مالک خود بدهید. اگر مشاور  Tenancy Guaranteeهنگام اجاره ملک، نامه اعطای 

 Residential Tenancy)ها توافقنامه اجاره مسکونی امالک درخواست اجاره شما را تایید کند، آن

Agreement)  را با شما امضا کرده وTenancy Guarantee کنند.را نیز امضا می 

کنیم.فعال می Tenancy Guaranteeافت کرده و سپس، ما تایید جزئیات ملک را از مشاور یا مالک دری
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افتد؟ کند، چه اتفاقی میوقتی مشاور امالک یا مالک ادعای طلب می

تواند بابت معوقه کرایه یا کند. این طلب می Tenancy Guarantee تواند طلبمشاور امالک یا مالک شما می

 ایراد خسارت به ملک باشد. 

، باید رقم بدهی ناشی از معوقه کرایه یا خسارت Tenancy Guaranteeبرای طرح ادعای طلب نسبت به 

  کند.کننده مسکن شما هماهنگ میتر از میزان ودیعه باشد. مشاور امالک یا مالک مستقیم با ما یا تامینبیش

 Tenancy Guaranteeکه مدرک ارایه شود و پرداخت تا مبلغ کنیم هایی پول پرداخت میط بابت طلبما فق

باشد، باید ما به تفاوت را به  Tenancy Guaranteeتر از میزان ودیعه اجاره و است. اگر مبلغ طلب بیش

 مشاور امالک یا مالک شخصاً پرداخت کنید. 

تر دریافت کنم؟ات بیشتوانم اطالعچطور می

شما میتوانید با مرکز تماس اسکان بھ شماره 1800 422 322 تماس گرفتھ یا از دفتر DCJ Housing محل یا 
بیشتر بگیرید.   ھمیار تامینکننده مسکن محلھ بازدید کنید و اطالعات 

اطالعات بیشتر دربارهTenancy Guarantee  و سایر انواع کمک مالی بابت اجاره شخصی بصورت آنالین 
در تارنمای www.facs.nsw.gov.au/privaterentalassistance در دسترس است. 


