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د کرايي ځای اوسيدو په اړوند معلوماتي مجموعه
محتوی
سريځه
ستاسو کرايی اوسيدنه  ،د زيادتی مودی استوګنه
دکرايی سيستم –  ٢پاڼه
تضمين
د کرايی پيشکي تحويلۍ
د کرايی دورکولو الری
د تحويلۍ محاسبه د يوی مياشتې کرايی لپاره
دکرايی په وخت تحويلۍ
د کوريا ځای نه وتل
د قرار داد نقضول
د کورياځای خاوند /ايجنټ يا نماينده جايداد ته ننوتل او محرميَت
حفظ اومراقبت اودجايداد پاملرنه ۵ -پاڼه
دچمن ريبل ،دباغوانۍ پاملرنه او دکوردننی پاکارۍ
دخزلواوچټليو سيستم
رغونه يا ترميم کارۍ
عامه خدمتونه اوبودجی سنجول –  ٧پاڼه
دبِلو تحويلۍ )بريښنا ،ګاز او اوبه(
دورپه ور پلورونکي خلک
د انرژۍ اوابو سپما
بودجه يا پيسو سنجش
بيړي يا عاجل حاالت –  ٩پاڼه
 000او بيړني خدمتونه
د د ُود خبرولوآله -دھغه تفتيش اوحفظ ومراقبت
دګاز،اوبو اوبريښنا دمرستی غوښتو دپاره ټيفلون کول
منابع يا سرچينې –  ١١پاڼه
دغه مجموعه دکرايی اوسيدو په ھکله ټول معلومات نه لري .که تاسو دکرايي ځای اوسيدنې په اړوند څه پوښتنی لرۍ د
 AMESدمدير يا موضوع مدير) (Case Managerسره يا دھغه منابعو يا سرچينو نه چې ددی معلوماتي مجموعي په پای
کی فھرست شويدي خبری وکړۍ.
د  AMESدفترد بی اعتنايۍ يا بل ډول چې فکروشي ھيڅ ډول مسوؤليت په غاړه نه اخلي  ،ھرھغه نفر چې رنځ وړي يا
دخرابۍ له امله څه دالسه ورکوي ددی مجموعی په معلوماتو تکيه يا اساس باندی دعوی او د ھغه تائيد يا ارتباط ورکول نشي
کوالی.
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سريځه
وروسته ددی چې تاسی د زياتی مودی داوسيدو اختيار ترالسه کړ ،دلته په آستراليا کی يو څه څيزونه شته
چې تاسی يی د کرايه نيولوپه وخت او کرايي ځای په ھکله په پام کی ونيسۍ.
د کرايې سيستم ،د يوه کرايي ځای يا مل َکيّت حفظ اومراقبت ،د عامه خدمتو)اوبه  ،ګاز اوبريښنا( محصول
تحويلۍ او دبيړنۍ يا عاجل حاالتو سره چلن کيدای لږ څه پيچلی و اوسي .ددی معلوماتو مجموعه ستاسو دپاره
ده که دکرايه دارۍ په ھکله پوښتنی ولرۍ د ھغه په لوستلو ځواب ترالسه کړۍ.
که څه ھم ،دا معلومات مکمل اوھراړخيز ندي .که داسی حالت سره مخامخ شۍ چې ستاسی ستونځه ددی
مجموعی سندو کی شامل نوي نو دمعلوماتو پيدا کيدو په ھکله ددی مجموعي په آخري پاڼه کی دنورو
سرچينو فھرست موجود دی چې ھغه کوالی شي تاسو سره مرسته وکړي ھغه وګورۍ.
ھيله ده چې ددی مجموعی معلومات به د پيل يوموأخذ په توګه کوم وخت چې په آستراليا کی د کرايی اوسيدو
دپاره په کرايي ځای /کورکی ژوند کوۍ ښه ګټه ورمعلومات وګڼل شي.

کرايی سيستم – څرنګه ټول کارونه کوي
د تضمين ،کرايې  ،بيا جوړونی او د کرايي ځای نه بيرته وتنی په اړوند معلومات.
تضمين –  HSSمراجعين
تضمين د پيسوھغه اندازه ده چې د قرارداد په لمړي پيل کی ورکول کيږي .ددی پيسونه که د جدايداد نه کوم
چې يوځای وران يا خراب شي يا کرايه ورنکړه شي اخيستل کيږي.
لمړنی تضمين د يوی قرضی په توګه د بشري خدمتو د وزارت د خوا ورکول کيږي او بايد چې بيرته د
تضمين پيسی پوره اندازه د بشري خدمتو وزارت ته ورکړل شي.
د کرايی قرارداد په پای کی د کور ،ځای خاوند /ايجنټ به د بشري خدماتو د وزارت ته د تضمين پيسو بيرته
ورکولو دپاره درخواست وشي .که ستاسو د کرايي کورخاوند يو اندازه پيسی د ځای دورانيدو يا چې کرايه نده
ورکړه شوی ستنې کړي ،نو تاسو نه به غوښتنل وشي چې ھغه اندازه پيسی وزارت ته تحويل کړۍ.
دمثال په توګه ستاسو د تضمين اندازه  ١١٠٠ډالره وه .د کرايی د قرارداد په پای کی دکورخاوند ) په ديوال
کی د سوريو ،دفرش د خط يا شليدو ،اوپاک کارۍ لګښت( او يا د يوی اونۍ کرايی سره چې نده تحويله شوي
 ۶٠٠ډالره ستنی کړي .نوتاسو بايد  ۶٠٠ډالره د بشري خدمتو وزارت د قرض پيسو ديوی برخی په توګه
تحويل کړۍ.
که د کور ،خاوند د تضمين پيسی نوي ستنې کړی ،نو اړتيا نه لرۍ چې د بشري خدمتو وزارت څه بيرته
تحويل کړۍ.
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دکرايی پيشکي تحويلۍ
په آستراليا کی د کرايي ځای  ،کورکرايه بايد يوه مياشت دمخکی نه تحويل شي .دا ھغه وخت پيل کيږي چې تاسو د
تضمين پيسی تحويله وۍ د کرايی لمړۍ مياشتی کرايه ھم بايد ورکړۍ .تاسو به د کرايی پيسی په ھغه ورځ کی چې
ستاسو او دځای  ،کورخاوند يا ايجنټ ترمنځ پری موافقه شويده تحويل کړۍ.
د کرايی پيسو د تحويلی الره
تاسو او دکورخاوند يا ايجنټ به په يوه ورځ چې د کور  ،ځای د کرايی پيسی او دھغه د تحويلی په طريقه يا الری
باندی خبری اوموافقه وکړۍ .د کرايی پيسی کيدای شي په خپله ،د ډايرکټ ډبټ يا مستقيم اعتبار چې دحساب نه
چک د الری نه تحويل شي.
مواخيستل کيږي يا د کريدټ کارټ يا ِ
د تحويلۍ محاسبه د يوی مياشتې کرايی لپاره
کرايی پيسی معموالً د ھری مياشتی دپاره دي.
په ياد مودي کوم وخت چې مو کرايي ځای  ،کور لټوه تاسو ته يی د يوی اونۍ کرايی اندازه وويله؟ چې د يوی مياشتی
کرايه به څومره شي  ،دغه فارمول تعقيب کړۍ
) اونۍ کرايه ) ډالر) ۵٢ Xھفتو( ÷ ) مياشتو( = مياشتنۍ کرايه
دمثال په توګه ستاسو داونۍ کرايه  ٢٨٠ډالره ده
 ٢٨٠ډالره  ٣٣.١٢١٣ = ١٢ ÷ ۵٢ Xډالره
ستاسو مياشتنۍ کرايه به  ١٢١٣. ٣٣ډالره وي
د کرايی په وخت تحويلۍ – دا ولی اھميت لري!
د کرايی پيسو تحويلي په خپل وخت کی داھميت وړده .که تاسو ونه شۍ کوالی چې په ټاکلی ورځ کی ھغه تحويل کړۍ،
د کور ،ځای دخاوند يا ايجنټ سره ھرڅه ژر په تماس کی شۍ او ورته ووايۍ چې تاسو نه شۍ کوالی کرايه تحويله
کړۍ.
که تاسو کرايه په خپل وخت کی تحويل نه کړۍ ،ايجنټ يا د کور ،ځای خاوند به تاسو په ياد ولري اويا به د بد معامله
کرايی اوسيدونکي په توګه وپيژني .دا به شايد ستاسو راتلونکو کرايي استوګن درخواستو باندی اغيزه وکړي.
که دکرايی تحويلۍ ناوخته وي ،ايجنټ کوالی شي تاسونه د ناوخته تحويلۍ په خاطردمثال په توګه  ٢٠ډالره
جريمه وغواړي .که ناوخته شوی کرايه مو په  ١۴ورځودننه کی تحويل نه کړه ،دکور ،ځای خاوند شايد ستاسی د وتلو
يا ځای خالي کيدو اقدامات پيل کړي.
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د کور ،ځای نه وتل
غواړۍ چې د کرايي ځای  ،کور نه وه اوځۍ؟
داھميت وړ :که تاسو وغواړۍ چې د کرايي ځای  ،کورنه د قرارداد دختميدو نيټی نه مخکی ووځۍ ،ځني منفي نتائيج به
ولري! د ‘ قرارداد د نقض‘ برخه په الندينو معلوماتو کی ولولۍ.
که د ځای  ،کورنه وتنه ستاسود ټاکل شوي قرارداد د وخت پای ته نژدی وي ،تاسو بايد د ځای ،کورخاوند يا ايجنټ ته
٢٨ورځی ليکلی خبرتيا ورکړۍ چې په ھغه کی ستاسودوتلوپالن شوي وتولو نيټې ذکرشوی اوسي.
کوم وخت چې اوځۍ بايد دځای  ،کورټول عامه خدمتونه؛ اوبه ،ګاز اوبريښنا ،ټيلفون ،انټرنټ او نورڅيزونه بند يا
قطع کړۍ.
زياروباسۍ چې د وتلو نه وروسته ھيڅ يوڅيز يا شی شاته پری نږدۍ .بايد د ايجنټ سره په ځای  ،کورکی د خپلو
ځانګړو اثراتو په اړوند په تماس کی اوسۍ او ھغه ټول پاک کړۍ چې دزيات لګښت دورکولونه وژغورل شۍ که نه
دکور ،ځای ځاوند به ھغه لګښت چې دوۍ به يی د ھغه په پاکولو/يا ساتنه کی وکړاي درنه وغواړي .نورزيات
معلومات کيدای شي چې د ‘ ھغه شيان چې شاته پای دي‘ د مراجعينوچارو په ويب سايت کی پيدا کړۍ.
په يادولرۍ :دځای يا کورکيليګانی د وتلو په ورځ بيرته ورکړۍ .که تاسی ال اوس ھم کيلي ولرۍ ،کرايه به درباندی
چارج شي يا وغوښتل شي.
ټولو مناسب يا وړخدمتو ته د خپل نوی پتی يا آدرس ويل يا ورکولو نه ځان ډاډمن کړۍ .داد ) VicRoadsد
موټرچلولواليسنساوجوازدفتر( ) Medicare ،دولتي بيمه( ،بانک) DIAC ،دمھاجرينو اوتابعيت وزارت( ،ښوونځيو،
اوعامه خدمتو)اوبو،ګاز اوبريښنا( برابرونکو په ګدون دي.
دقرارداد نقضول
په آستراليا کی يوشمير لګښتونه د کور ،ځای د وتلوسره د قرارداد د معينی نيټی د پای نه مخکی تړلي دي.
تاسوبه کرايه ترھغه وخته پوری ورکوۍ ترڅويونوی کرايه نشين ځای ته ننوځي يا ترھغه وخته چې ستاسی قرارداد
موده پوره شي) ھريوچې دمخه پيش شو(.
تاسوبه ھمدارنګه د ايجنټ داعالنو لګښتونه اواړوند فيسونه) معموالً بل  ١يا  ٢اونيو کرايه( ورکړۍ.
په يادولرۍ :دکرايي ځای  ،کورنه د قرارداد دپوره کيدو نه مخکی وتنه غيرددی چې مالي لګښتونه لري ،ھمدارنګه
ستاسو دراتلونکو کرايي کور ،ځای په لټولو توان باندی اغيزه اچوي .کوم وخت چې راتلونکی کور ،ځای خاوند د
مخکينی کور ،ځای خاوند يا ايجنټ سره تماس ونيسي اوواروي چې تاسو قرارداد نقض يا مات کړيدی  ،احتمال لري
چې دوۍ به د نوي کرايي ځای  ،کورد کرايه ورکولوکی موافقه ونکړي.
که ال ھم اړتيا لرۍ چې د کرايي کور ،ځای نه مخکی لدينه چې قراراد پای ته ورسيړي ووځۍ ،تاسو به قبلوۍ چې
ترڅو داالندی شامل لګښتونه تحويل کړۍ:
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په ليکلی توګه ھرڅه چې کوالی شۍ او امکان ولري دخپل وتو دنيت نيټه ووايۍ او د کورخاوند يا ايجنټ نه وغواړۍ
چې نوی کرايه نشين پيدا کړي .د ليک يو کاپۍ دځانه سره وساتۍ.
د ھغی ورځنی نه مو چې کورخوشی کړنودکرايی ورکړه بنده کړۍ .دکورخاوند بايده ده چې معقول قدمونه د نوي
کرايه نشين پيدا کولو دپاره اوچت کړي .دکورخاوند به پس دھغه تاسوباندی دھغه کرايی تاوان چې کله تاسو کورخوشی
کړ او څه وخت چې کور بيرته په کرايه ورکړشو ادعا وکړي.
دکور ،ځای خاوند /ايجنټ جايداد ته ننوتنه او محرميّت
دکور ،ځای خاوند يا ھغه نفرچې دھغه په وکالت عمل کوي) ايجنټ يا معامله کوونکی( شايد يواځی ھغه وخت کرايي
جايداد ته ننوځي که
 د ننوتو دپاره يو حقوقي قانونی وجہ ولري دوۍ تاسو ته ٢۴ساعته د مخه دخپل نيت ليکلی خبرتيا درکړی ويحقوقي قانوني داليلو کی دا ھم ګډون لري
 که تاسو دجايداد نه اوځۍ او ھغه نوروخلکو ته ښايي يا جايداد خرڅ شوی يا ارزش يی معلوموي که دجايداد خاوند د قانون يا قرارداد الندی يوه دنده اجرأ کول وغواړي دجايداد خاوند يا ايجنټ وغواړي چې ځای تفتيش کړي) يواځی  ٣مياشتی په کور ،ځای کی چې د اوسيدنی نهتيرشوی اوسي او يوتفتيش چې په تيرو  ۶مياشتو کی ترسره شوی وه نه اوسي(
 -يا تاسو په تيرو  ٧ورځو کی د ننوتو اجازه ورکړي وي.

حفظ ومراقبت او دجايداد پاملرنه
د کرايه نشين په توګه تاسو دجايدادعمومي حفظ اومراقبت اوپاملرنی دنده يا مسوؤليت لرۍ .دا د چمن دريبلو ،دباغوانۍ
پاملرنه) لکه د بيکاره بوټو دمنځه وړل( ده.
ھمدارنګه تاسو بايد دکوردننه پاکۍ اوستره ګۍ ساتلونه ډاډ اواطمينان ولرۍ.
دخزلواوچټلۍ سيستم
خزلې اوچټلۍ بايد د جايداد په مناسب چټليو  ،خزلو اوبيا استفادی يا جوړولو) Binsبيلرو( کی ځای په ځای شي.
دخزلواوچټلۍ بيلرونه دعمومي استفاده شويوڅيزو دپاره دی په داسی حال کی چی دبيا استفادی اوجوړولو بيلر د بيا
جوړلواواستفاده شيانو دپاره دی لکه بوتلونه ،قطي ،قطعه او کاغذ.
دا بيلرونه بايد دسړک په غاړه چې مخ يی سړک ته وي په اونۍ که يو پال د تشيدودپاره چې د خزلو اوچټليو موټريی
ترسره کوي کيښودل شي.
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تاسو کوالی شۍ د سميه ايزشورا يا کونسل يا ګاونډيانو نه چې کومه ورځ دخزلواوچټليو موټرراځي پوښتنه وکړۍ .دا
ورځ بايد په اونۍ کی ھروخت ھماغه ورځ وي.
وروسته ددی چې بيلرونه د خزلو اوچټيلو موټرو کی تش شول ،بيلرونه د ھغه ځای نه ايسته کړۍ اوبايد بيرته دننه په
جايداد کی کيښودل شي.
رغونه يا ترميم کارۍ
د کور ،ځای خاوند غواړي چې دجايداد دښه رغونې يا ترميم کارۍ نه په ھغه موده کی چې تاسو يی په ځای کی
اوسيږۍ ځان ډاډمن کړي.
که دبيړي يا عاجلی رغونې ياترميم کارۍ ته ضرورت وي ،دکور ،ځای خاوند يا ايجنټ ته سمالسي خبرورکړۍ.
دبيړی په رغونې يا ترميم کی شامل
-

داوبو خدمت چاوديدلی وي
دتشناب سيستم بنديدل يا خرابيدل
د بام يا چت جدي سوری يا ليک
د ګاز ليک
د بريښنا خطرناکه عيب
سيالب يا دسيالب جدي خرابۍ
د توفان يا اور خرابۍ
په پُړيو/زينو او لِفت کی جدي خرابۍ
د ضروري خدمتو يا اوزارو چې د کور ،خاوند له خوا برابرشويدي خرابۍ او کارنه کول وي لکه دتودو اوبو،
اوبو ،پخلنځي/آشپزخانی ،بخارۍ يا تودولوسيستم او دکالو مينځلو ځای يا ماشين
د ګاز ،بريښنا يا اوبوبرابرولوسيستم خرابۍ يا کارنکول
ھرډول خرابۍ يا کارنکول چې ځای غيرمحفوظ يا نا امنه کړی وي
داوزارو /يا نصب شوي شيانو په وجه چې د يادونې وړ اوبو بی ځايه بھيدنه وي

د ټيلفون کولو نيټې او وخت چې تاسو ھڅه کړی د کور ،ځای خاوند اوايجنټ سره چې په تماس کی شوي ياست ثبت يا
ريکارډ وساتۍ .دکورخاوند يا ايجنټ بايد تاسو خبرکړي چې ھغوۍ سمالسي ھغه رغوي يا ترميموي.
که دکورخاوند يا ايجنټ په وخت ځواب درنکړي) په يوه ورځ کی( ،تاسوکوالی شۍ ھغه خرابۍ په خپله جوړه کړۍ
که لګښت يی تر ١٨٠٠ډالروھم وي .رسيدونه او د کرايي ځايو اوسيدونکو اتحاديی سره تماس ونيسۍ .که تاسو
درغونې يا ترميم پيسې نشۍ برابرولی يا ھغه د  ١٨٠٠ډالرو نه زياتيږي او دکور ،ځای خاوند يا ايجنټ دھغه د رغونه
نه مني ،تاسو کوالی شۍ د ) Victoria Civil and Administrative Tribunalويکتوريا مدنی او اداری ديوان( ته
غوښتن ليک ورکړۍ ترڅو خاوندانو ته امروکړي چې په چټکۍ سره د خرابو شيانو رغونه يا ترميم کارۍ وکړي.
ديوان بايد په  ٢کاري يا رسمي ورځو کی ستاسی د رغونې يا ترميم غوښتن ليک واوري.
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ھری بيړې رغونه يا ترميم کارۍ چې پورته فھرست شوي نوي ددی معنی لري چې ھغه عاجل يا بيړې رغونه نده .که
ځای يا جايداد غيرضروري او غيرعاجل رغونې ته اړوي ،يو خبرداری )ليکلی( د جايداد خاوند ته وليږۍ ترڅو ھغه د
رغونې يا ترميم په  ١۴ورځو کی دجوړونی په لست کی ونيسي.
که ستاسو يا ستاسو د يوه ميلمه دخوا جايداد خراب شي ،نو درغونې لګښت به تاسو په خپله ورکړۍ .که باورلرۍ چې
تاسی خپله د رغونکي يا جوړونکي سره خبری کوالی شۍ چې ترميم کارۍ وکړي نودا کاربه وکړي .که نه ،د
معامالتو درھنما دايجنټ خبرکړۍ چې دا ستونځه يا مشکل حل کړي اوبِل يا حساب تاسو ته دروليږي.
ھيڅکله دکرايی پيسو يا د رغونې يا ترميم دپاره مه ستنوۍ .که د کرايی د تحويلۍ مو ١۴ورځي وځنډيږي دکور ،ځای
خاوند تاسو ته د کوريا ځای خوشی کيدو  ١۴ورځی وخت درکوي او د خالي کيدوکارروايي پيل وي.

عامه خدمتونه اوبودجی سنجول
دبِل يا صورت حساب تحويلۍ) بريښنا ،ګاز اواوبه(
که ستاسی داوسيدځای ځانته عليحده عامه خدمتو ميټرونه لري ،نو ددی خدمتو د مصرف پيسی به په خپله تحويل کړۍ.
وروسته ددی چې دعامه خدمتو اوزارچالن شول ،تاسی به په پُسته کی بِلونه ترالسه کړۍ .په الندی برخه کی دبودجی
)عايدپيسی( اوبِلو تحويلۍ سنجش دپاره مشوره شته چې څنګه خپل مصرف يا لګښت کم کړۍ  .ځينی الری شته چې
تاسی کوالی شۍ خپل بِلونه تحويل کړۍ .بِل په خپل ذات کی لګښت ،د تحويلۍ نيټه ممکن دي فھرست کړي .آسانه الره
ډايرکټ ډبټ يا مستقيمه توګي تحويلي ده چې ستاسی دبانک حساب نه يی وضع کوي .بله الره يی پُسته يا ډاګ خانی ته
دنقدوپيسو سره ورتګ دی چې تحويل يی کړۍ.
که داوسيدوکور ،ځای دعامه خدمتوعليحده ميټر ونلري )دمثال په توګه ټول بالک يا فلټ/اپارتمنټونه داوبو يو
ميټرولري( ،بيا د جايداد خاوند مکلف دی چې ھغه تحويل کړي .ھغوۍ شايد تاسو سره يوی موافقی ته ورسيږي چې يو
برخه تاسو ورکړۍ .دا په ھغه صورت کی ده چې تاسو په شريکه استوګن ځای کی وه اوسيږۍ .کيدای شی چې دعامه
خدمتو دلګښت محصول دکرايی په اندازه کی ال دمخه شامل شوی اوسي.
که شريکه استوګنه وي نوتاسو اړتيا لرۍ چې بِلونه د جايداد دټولو اوسيدونکي په خپل منځ کی تقسيم کړۍ .ددی
کاردباره الزمه ده چې تاسو په ځپل منځ کی يوډول موافقی ته سره ورسيږۍ چې څنګه د ھريو نه پيسی غونډی شي
اوڅوک بِلونه د ټولو شويو پيسو نه تحويل کړي.
دورپه ورپلورونکي خلک
پلورنکي خلک شايد ستاسی ورټک ټک کړي اود عامه خدمتو ،کيبل ټيلويژن لکه د فاکس ټيل يا نوروخدمتو په ھکله
خبری وکړي .ځينی وختونه ھغوۍ به د عامه خدمتو دبرابرونکو/کمپنيو) بريښنا اوګاز( دبدلو په اړوند خبری وکړي.
ترھغه پوری چې تاسو پوره پوه شوي ونه اوسۍ څه شی مه دستخطوۍ .پلرونکي خلک کيدای شي بيلی بيلی طريقی
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پکارواچوي چې تاسی قانع کړي چې خپل عامه خدمتونه بدل کړۍ .که ځان مو دھغوۍ سره راحت نه احساسوه يا
دھغوۍ په خبرو نه پوھيدۍ ،کوالی شۍ ووايۍ چې زه عالقه نه لرم او دھغوۍ نه وغواړۍ چې الړشي.
د انرژۍ او اوبو سپما
په آستراليا کی دانرژي اواوبه مصرف يا لګښت کيدای شي ډيرګران وي.
ددی دپاره چې د عامه خدمتو دبِلو دپاره پيسی سپما کړۍ  ،نوپه ياد ولرۍ چې دابو اوانرژۍ استعمال کم کړۍ.
تاسو داکارپه دی توګه کوالی شۍ
 ھغه وخت چې داوزارونه ګټه نه اخلۍ يا په استفاده کی ندي) ټيلويژن او کامپيترونه( ھغه مړه کړۍ کوم وخت چې د کوټې يا خونې نه وځۍ څراغونه مړه کړۍ د ايرکانډيشن او بُخاريګانو استعمال يا ګټه اخيستنه کمه کړۍ لنډ محاله شاورواخلۍ يا ځان پريمنځنۍپه انټرنټ کی دانرژۍ او ابو دسپما په اړوند زياتی اشاری چې څنګه ترالسه کيدای شي شته دي.
بودجه يا پيسوسنجول
ددی دپاره چې خپل لګښتونه تنظيموالی وشۍ نو مھمه ده چې بودجه ولرۍ ) دعايد اولګښت سنجش(.
که تاسود بودجی ښه سنجش ولرۍ نود لګښتو د محصول ) لکه د کرايی ،عامه خدتونه  ،خوراک اوبِلو( د نا وخت
تحويلۍ مشکل نه مخنيوی کوالی شۍ.
ستاسی لګښتو نه به په جال جال و ختونوکی را شي  .مھمه ده چې دمخه پالن ولرۍ او ځان ډا ډمن کړۍ چې تاسی په
کافي اندازه پيسی ولرۍ کو می چې تاسو را ځي.
د عامه خدمتو بِلونه معموالً په دوه يا دری مياشتو کی يوځل راځي .د کورکرايه ،دټيلفون او انټرنټ محصول معموالً په
ھره مياشت کی تحويليږي .خوراکي څيزونه اوتګ راتګ لګښتونه به په ھراونۍ يا چې کوم وخت يی زيات ضرورت
وي تحويل شي.
که تاسو د  Centrelinkنه دپيسو مرسته ترالسه کوۍ کوالی شۍ ) Centrepayدسنترلنک دالری مستقيمه تحويلۍ(
استعمال کړۍ .ددی پرځای چې دعامه خدمتو زياته اندازه پيسوبِلونه په ھرودوه دری مياشتو کی تحويل کړۍ  ،پيسی به
ستاسو د Centrelinkد پيسو مرستی نه د بِلو د تحويلۍ دپاره واخيستل شي.
که تاسود  Centrepayنه ګټه وانخلۍ  ،نوبايد په کافي اندازه پيسی سپما کړۍ چې وکوالی شۍ دکرايی اوبِلو پيسی
تحويل کړۍ .دا کيدای شي د ډاريکټ ډبټ دالری ستاسی دبانک حساب نه په مستقيمه توګه دبِلو دپاره د پيسواخيستنه
وي .د زياتو معلوماتو دپاره د’ دخپلو بِلو دپاره تحويلۍ ’ پورتنۍ برخه ولولۍ.

Revised: July 2017

9:
په يادولرۍ :ھرھغه څوک چې په کرايه اوبِلو کی شريک وي بايد په بودجه کی دخيل شي .يوځای کښينۍ او
دپيسوسنجش يا بودجی د  AMESدمھارتو يا دھغومنابعونه چې يوه بودجه اوسپما پيل شي ګټه واخلۍ ترڅو ستاسو
دکرايی اوبِلو پيسی په وخت کی پرته د کومی پريشانتيا نه تحويل شي.

بيړی يا عاجل حاالت -معلومات دھغه وخت دپاره چې يو خراب پيښ شي
 000اوبيړی يا عاجل خدمتونه
که دبيړی يو حالت پيښ شي نود  000شميری ته زنګ ووھۍ .د بيړی شميری خدمتونه به ووايي’ عاجل-پوليس ،
اوروژنې يا امبوالنس؟’ او دھغه نه پس تاسو بايد دکوم خدمت چې الزم وي ځواب ورکړۍ اوخپل ځای يا پته ھم ووايۍ.
 000شميری ته يواځی دبيړی يا عاجل حالت کی زنګ ووھۍ .چې دابه يوه پيښه وي چې فقط پيښه شويده يا پيښ
شوی اوجاري ده) لکه داورلګيدنه ،يو جرم پيش شوی يا يو خراب اوجدی روغتيايی ستونځه ده( ،که د ژوند يا جرح
اوزخم تھديدؤنکی وي يا دا پيښه کيدای شي د اشخاصو يا جايداد خطری رامنځ ته کړي.
که دبيړی يا عاجل حالت نه وي 000شميری ته زنګ مه وھۍ .که په بدل کی عمومي پوښتنی لرۍ د سيمي پوليس
سټيشن يا چوڼۍ يا دروغتون شميره ولټوی يا يی پيدا کړۍ.
دد ُود دخبرولو آله -امتحان او حفظ اومراقبت
دقانون تقاضا ده چې دجايداد خاوند بايد دد ُود دخبرولوآله ستاسی په ځای  ،کور کی نصب کړي.
دا ستاسو دنده ده چې دد ُود دخبرولو آل ِه بيټرۍ بدله کړۍ .ھمدارنګه ستاسومکلفيت دی چې دآل ِه دشا اوخوا زنګ ،خاوره
پاکه او ھغه امتحان کړۍ .تاسو بايد بيټرۍ په ھر ١٢مياشتو کی يوځل بدله کړۍ؛ معموالً ښه وخت يی په ټاکلی ورځ
ده) ھغه وخت چې ساعتونه بدليږي يا دپيدايښت ورځ(.
که بيټرۍ ضعيفه شي نو دد ُود دخبرولوآله يو جګ ږغ بيپ شانتی کوي .معموالً تاسو د د ُود دخبرولو آل ِه دبيټرۍ دبدلولو
چک کړۍ که په دی اړوند چې څوک دد ُود دخبرولوآلو بدلولو دنده لري
مسوؤليت په غاړه لرۍ مګر د ايجنټ سره يی ِ
پوښتنه وکړۍ.
په ياد ولرۍ :تاسی نه بايد چې آله بنده ،يا ايسته کړۍ يا په کی په ھرډول چې وي الس ووھۍ!
که دبيړی يا عاجل پيښونه په غيروي لکه د ډوډۍ پخلول اود د ُود آله په آوازورکولو شي ،ھڅه وکړۍ چې جاري ھوا
وچليږي ترڅو دود يا بُخارووځي او دد ُود آله په آواز ورکولو په غيرعاجل صورت کی پيل ونکړي.
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د ګاز،اوبو اوبريښنا په اړوند دمرستی غوښتلو چټکه زنګ وھنه
که د ګاز،اوبو اوبريښنا په اړوند دمرستی غوښتلو چټکه اړتيا لرۍ) دمثال په توګه  ،که ددست شوي الندی داوبو نل
وچوي  .يا د ګازبوی موترسږموکيږي يا بريښنا دکاره وليږي( تاسو سمالسي دکور ،ځای خاوند يا ايجنټ سره په تماس
کی شۍ .ھغوۍ به دبيړی جوړولويا ترميم بنداوبست وکړي.
که تاسود کورخاوند يا ايجنټ سره تماس نيوالی ونشو ،کوالی شۍ دترميم کار سره په تماس کی شۍ چې دامشکل جوړ
کړي ،که مصرف يا لګښت د  ١٨٠٠ډالرو نه لږوي .رسيدونه وساتۍ او دکور ،ځای خاوند يا ايجنټ به دترميم کولو
لګښت بيرته تاسو ته درکړي .که تاسو دا لګښت برابروالی نشو اولګښت د ١٨٠٠ډالرونه زيات وه ،د  VCATسره په
تماس کی شۍ کوم چې ھغه اطمينان ترالسه کړی چې د کورخاوند يی جوړکړي .په يادولرۍ ھڅه وکړۍ دکور ،ځای
خاوند يا ايجنټ سره په تماس کی شۍ کوم چې به دګاز ،اوبو اوبريښنا ترميمی وکړی ځکه چې دا دھغوۍ قانوني دنده يا
مکلفيت دی.
دا د کور ،ځای خاوند يا ايجنټ مکلفيت دی چې عاجل ترميمولو غمه وخوري ،کوم چې د ’ حفظ ومراقبت او دجايداد
پاملرنه ’ په پورتنۍ برخه کی پری بحث وشو .که تاسو کوم شی خراب کړۍ نو په دی صورت کی به دکوريا ځای
خاوند تاسو نه وغواړي چې ھغه جوړکړۍ.
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سرچينی يا منابع
 Tenants Union of Victoriaد )ويکتوريا دکرايی اوسيدونکو اتحاديه( – د انټرنټ آن الين اوټيلفون خدمتونه په
بيلو بيلو ژبو کی پيشکش کوي
www.tuv.org.au
9416 2577

 Consumer Affairs Victoriaد )ويکتوريا دمراجعينو چاری(
www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting
1300 55 81 81

 Victoria Civil and Administrative Tribunalد) ويکتوريا مدني اواداري ديوان(
www.vcat.vic.gov.au/disputes/residential-tenancies
9628 9822

نوری سرچينې يا منابع
 ) Money Smartھوښياری پيسی( -دبودجی يا پيسوسنجشول اوسپما
www.moneysmart.gov.au

په انټرنټ کی څوډوليزه سرچينې يا منابع د انرژۍ اوابو دسپما په ھکله شته دي
) Red Energyسره انرژۍ( – دانرژۍ سپما
http://www.redenergy.com.au/page.html?saving-energy

 ) Metropolitan Fire Brigadeدلوی ښار داور وژنی عمله( – د اور دپاره تيارۍ او دد ُود دخبرولوآل ِه
http://www.mfb.vic.gov.au/
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