
 
 
 
 
 
 
 

شامل   تختيپا یدر نواح ینينش هيکرا  ۀداخل  ساختن مقرر
 . باشديم یاساس یها تيمسؤ لب

از حقوق و  یکه  منافع خود را  با آگاه ديرا مطمئن ساز خود
 .ديتان حفظ نمائ یها تيمسؤل

  ديباش نينش هيدر  روابط مالک و کرا یمتساو کيشر

 قانون چه ميگويد؟
 ) RTA ( 1997قانون  کرايهء محل رهايش مصوبهء 

موافقت نامهء  مناطق  مسکونی  بشمول   محل   ترتيبات 
هائی کرائی که بصورت شخصی به کرايه داده ميشود و يا از 
طريق  اجنت ها ويا منازلی را که  حکومت جهت کرايه آماده 
مکند  و يا از طريق بعضی موسسات  به کرايه داده ميشود در 

  نواحی پايتخت  تنظيم ميکند.
اين اليحه چوکاتی  را برای  حفاظت های  اساسی کرايه 

نشينان فراهم ميسازد  که اين حفاظت ها غير قابل انکار است 
)   (1997RTAقانون کرايه محل رهايش مصوبهء سال 

)  را تعين ميکند که  بر STTsينی  (شرايط معياری کرايه  نش
Standard Uقرار داد ها قابل تطبيق است  و در    تمام 

UTenancy Agreement      درج است که اکثرا" بنام کرايه
ياد ميشود. اکثر  قرار داد ها  شامل شرايط معياری  کرايه 

فرض ميشود که  همه موافقتنامه های کرايه   نشينی است مگر
می    (STTs)حاوی  مقررات ستندرد شدهء کرايه نشينی  بايد 

باشد  لذا اين شرايط بر شما هم قابل تطبيق است صرفنظر از 
  اينکه  در موافقتنامۀ شما درج است يا نه.

اين به نفع شماست که اين محافظت ها  و حقوق خود را  بدانيد 
تا در منزل تا ن  راحت باشيد و در مقابل کرايۀ که می 

تناسب با ارزش کرايهء که ميدهيد باشد.پردازيد م  
اختالفات مربوط به کرايه  نشينان ميتواند در نواحی پايتخت  

در محکمهء مدنی و اداری حل گردد د.  هر يک ازطرفين 
موافقتنامه کرايه نشينی، کرايه نشين و  يا مالک، ميتوانند 

درخواست استماع شکايات  شانرا توسط  محکمهء مدنی و 
 بنمايند.    ACATاداری  

 کرايه نشين کيست؟
کرايه نشين کسيست که  حق اشغال را بموجب  يک موافقتنامۀ 

، قانون کرايهء محل رهايش )  6کرايه نشينی به اساس  (بخش 
دارد. اساسا" کرايه نشين کسيست که با  پول محل بود و باش 

 را معاوضه ميکند.
 شمول کاروانبعضی از  ترتيبات کرايه  نشينی و اسکان به 

پارکها  ليليه ها و محل رهايش متعلمين و وضعيت بود وباش 
به نحو مختلفی رسيدگی ميشود و شامل مقرراتی که بر کرايه 

نشين تطبيق ميگردد، نمی  شود.  اگر شما در يکی از اين نوع  
کرايه دهندگان قرار داريد باز هم تحت الحمايۀ  قانون کرايهء 

بحيث يک  ساکن   RTA 1997محل رهايش مصوبهء سال 
محل قرار  خواهيد داشت  برای معلومات در بارۀ جزئيات 

   بيشتر  و حراست های الزمه 
در بارهء اشغال محل    UoccupancyUبه ورقهء معلوماتی  
 .رهايش مراجعه کنيد

 موافقتنامۀ کرايه نشينی چيست؟
 موافقتنامۀ کرايه نشينی  يک سند قانونی واجب التعميل است.

 اين توافقيست بين مالک( و يا نمايندۀ او) و کرايه نشين.
يک موافقتنامه ميتواند بصورت تحريری و يا شفاهی و يا 
ترکيبی از هردو، تکميل گردد. اگر سند تحريری نيست  باز 

)حقوق   STTsهم بموجب   مقررات ستندرد شدهء کرايه (
شما حفاظت ميشود. ولی مشوره داده ميشود که  يک 
موافقتنامۀ تحريری  برای حفاظت تان  در صورت بروز  

 اختالف داشته باشيد.
ميتوانيد  يک کاپی مواقتنامۀ معياری (ستندرد)  کرايه نشين را  

از ويب سايت اتحاديۀ کرايه نشيينان بصورت مجا نی از 
  www.tenantsact.org.auکامپيوتراز آدرس 

بيرون  بکشيد  يا يک کاپی  آن بصورت  مجا نی از دفتر اين 
اتحاديه بشما ارسال ميگردد. اين موافقتنامه معموال" از طرف 

مالک و  يا نمايندۀ او بدسترس گذاشته ميشود  ولی بهتر است  
بدانيد که در موافقتنامۀ معياری چه مطالبی گنجانيده شده است 

يد که  سند درستی برای شما داده  شده باشد.و يا دقيق  شو   

گنجانده شده  یچه مطالب ینينش هيکرا ۀدرموافقتنام
 است؟ 

بر مدت ثابت  موافقتنامۀ کرايه نشينی  را بدقت مطالعه نمائيد
کرايه نشينی ، مبلغ کرايۀ که بايد پرداخته شود  و زمان و 

د.چگونگی پرداخت کرايه  و هر گونه شرايط خاص دقت کني  
)  قانون کرايه محل رهايش مصوبهء سال  RTA( 9مادۀ  

حکم ميکند که اگر موافقتنامه مطابق   قانون مذکور   1997
 .نباشد، اعتبار ندارد

 STT ) (  مقررات ستندرد شدهء کرايه مطابق آن شرايط اگر
محکمهء مدنی و  تائيد مورد که دارد اعتبار زمانی تنها  باشدن

 اداری نواحی پايتخت قرار بگيرد.     
لذا اگر موافقتنامۀ کرايه نشينی  حاوی هر گونه شرطی باشد 

مغايرت  ) STTSs (که  با مقررات ستندرد شدهء کرايه 
داشته باشد ( مانند پاک کردن فرش در ختم  قرار داد) اين 

نشين و  شرط  تنها در  صورتی ميتواند تعميل گردد که  کرايه
محکمهء اداری و مدنی پايتخت  مالک  هردو مشترکا" از 

ACAT    .در اين خصوص استثناء    تائيد آنرا  مطالبه کنند
قانون  کرايه محل   8آنست که ادخال بعضی عبارات با قسمت 

راهنمای عمومی مقررۀ  
 برای  کرايه نشين در نواحی پايتخت

 



سر و کار داشته باشد  که در اين  1997ر هايش مصوبهء 
 صورت  به تائيد آن ضرورتی موجود نيست .

گر در  زمان  امضای موافقتنامۀ کرايه نشينی مالک موافقه ا
ميکند که ترميماتی   را بنمايد و يا تسهيالتی را  فراهم کند ، 
اين توافق بايد تحريری  باشد . اگر چنين سندی داده نميشود 
بايد کرايه نشين بال درنگ  به مالک و يا نمايندۀ او تحريری 

و تاريخ  آ ن  و مالک  يک اطالع بدهد ( شامل جزئيات کار 
 کاپی آنرا نزد خود داشته باشيد)

اگر به معنی چيزی  اعتماد نداريد  ويا با آن موافق نيستيد . 
هرگز آنرا امضاء نکنيد . اگر به کمک احتياج داريد  با دفتر 

.شويد تماس درخدمات مشورتی   .(TAS)    

مدت يک موافقتنامۀ  کرايه نشينی چقدر 
 است؟

موافقتنامۀ کرايه نشينی  ميتواند برای يک مدت معين باشد و يا 
 متناوب و قابل تجديد.

موافقتنامۀ مدت معين ، تعهد کرايه نشين را تا يک تاريخ  
معين تثبيت ميکند، برای  مدت مشخصی دوام ميکند( معموال" 

شش تا دوازده ماه ) با شرايط  ثابت و در يک تاريخ معين 
اگر  کرايه نشين اقدامی نمی کند و تا پايان  پايان می  يابد.

موافقتنامه دران سکونت ميکند اين موافقتنامه خود به خودی به 
موافقت متناوب  بدل ميشود.  يک موافقتنامۀ متناوب همچنان 

زمانی نافذ بوده ميتواند که جوانب به توافق ميرسند ولی 
رف شرايطی  تعين نمی کنند مثل برنامۀ تهسۀ مسکن از ط

 دولت.
در پايان مدت معين و مشخص ، جوانب  ميتوانند يک 

موافقتنامۀ مدت معين را امضا کنند. ولی مالک  نمی  تواند 
شما را مجبور  سازد  که موافقتنامه را تجديد  کنيد  و يا 

موافقتنامۀ جديد در ختم موافقتنامۀ معين امضا نمائيد.اگر نمی 
به امضای موافقتنامه  خواهيد هيچگاهی يا تعجيز مجبور  

نشويد. محض برای اينکه  آنچه مالک خواست انجام نداديد به 
اين معنی نيست که مالک ميتواند  شما را مجبور به ترک خانه 

 نمايد.
مالک خانه نمی  تواند موافقتنامۀ کرايه نشينی را در  پايان 

ميعاد آن ، خاتمه  دهد  تنها کرايه نشين چنين اختياری دارد.  
گر   مالک ميخواهد  مکوافقتنامه را خاتمه دهد  تنها ميتواند ا

مطابق به  داليلی که  در اس تی تی  درج است  چنين اقدامی 
 کند. ورق حقايق  درين زمينه را مطالعه کنيد

چه  کسانی در موافقتنامۀ  کرياه نشينی شامل 
 هستند؟

 در بارۀ اينکه چه کسانی در موافقتنامه شامل هستند واضح
سازيد. مسؤ ليت مالی  برای يک کرايه نشين  معموال"  بدوش 
کسی  است که موافقتنامه بنام اوست. اين مسؤليت  حتی اگر  
خانه را تخليه ميکنيد  در يک موافقتنامۀ با معياد معين ادامه 

می  يابد.  اگر شما يک موافقتنامۀ با معياد معين را امضا 
را تخليه ميکند  برای شما ميکنيد و قبل از ختم معياد خانه 

 قيمت تمام ميشود.  ورق حقايق کرايه نشينی را مطالعه کنيد .

شرايط خاص را بدقت مطالعه کنيد  اطمينان حاصل کنيد که  
 اين شرايط مطابق به  شرايط  معياری است.

يک نقل همه اسناد را برای خود حفظ  –بسيار مهم 
  آيا مصارف  قبلی وجود دارد؟ کنيد
سب  قانون  ای سی تی  تنها تضمين  پولی  و کرايۀ بر ح

و اس  15پيشکی  برای  کرايه نشينی  وجود دارد ( آر تی ای 
)24تی تی سی ايل   

) تجاوز کرده 6مبلغ تضمين از کرايۀ  چهار هفته ( سی آی 
نمی تواند و مبلغ کرايه پيشکی نمی تواند از يک ماه بيشتر 

 )  28باشد(يس آی
پول کليد ، اجرت تفتيش، مصارف آماده  سايرمصارف مثل

ر و 15ساختن موافقتنامه و امثال  آن  بموجب ( آر تی ای  اس 
) ممنوع است.24اس تی تی زم   

 تضمين چيست؟
تضمين  يکنوع تامين مالی است که  کرايه نشين آنرا به مالک 

و يا نمايندۀ او  ميردازد و بعد در دفتر کرايه نشينان  حفظ  
 ميشود.

ک مجبور نيست  تضمين مالی را مطالبه کند، ولی اگر مال
چنين  تضمينی وجود داشته باشد، بيش از يک ماه کرايه  بوده 

نمی تواند. اين مبلغ برای  يکباررداخته ميشود و نمی تواند 
افزايش يابد و يا بر  آن مبلغی  افزوده شود. اما اگر  عين دو 

ا ميکنندو تضمين طرف  بعدا"  يک موافقتنامۀ جديد را امض
مالی اولی  مسترد ميگردد ، مالک ميتواند تضمين مالی جديد 

 .کاملی  مطالبه نمايد

وقتی  تضمين مالی را می پردازيد، طبق  قانون  الزم است که 
. همه کرايه نشينان که به اين تضمين مالک بشما رسيدی  بدهد

تکميل مالی  سهم  دارند بايد يک  فورمۀ تضمينات مالی را 
کنندکه مالک بايد آنرا  باپول تضمين  به دفتر خدمات کرايه 

نشينان  بفرستد. مالک  دو هفته وقت دارد که اين کار را بکند 
يک نمايندۀ رهنمای معامالت  چهار هفته وقت دارد . مالک و 
يا نمايندۀ او اگر  طی مدت معينه پول را انتقال ندهند  مجازات 

از  از تضمينات مالی دريافت نمی  خواهند شد. اگر مکتوبی
کنيد  که از رسيدن اين پول اطمينان  بدهد  ميتوانيد به آنها 
تيلفون   نمائيد  تا معلومات بگيريد  که پول انتقال داده شده 

 .است  يا نه

 گزارش  وضع  خانه و متعلقات آن چيست؟
مالک و يا نمايندۀ اوطی يک روز بعد از نقل مکان نمودن به 

خانه ، بايد دو نقل گزارشی  از وضع کامل خانه و متعلقات آن 
بمشا بدهند( که بنام فهرست اوضاع نيز ياد ميشود) شما بايد 

موافقت و  يا يک نقل آنرا  طی دو هفته مسترد نمائيد که 
شهای از آن ( اس تی شما را  به اين گزارش و يا بخ مخالفت

) نشان دهد. اين گزارش  جزئيات چگونگی ترميم  اين 22تی 
 ملکيت  وفهرست اتاقها و اشيا را نشان بدهد.

اين گزارش را بدقت  بر رسی نمائيد و جزئيات لکه ها را بر 
روی ديوار ها و  فرشها ، نواقص تجهيزات و صدمات را ياد 



گواه و در پايان کرايه  داشت نمائيد. از اين گزارش  بحيث يک
 نشينی شما  اگر کدام اختالفی  بروز کند استفاده خواهد شد.

و  عکسها( و يا ويديو ) از وضع  بهتر آنست که دقيق باشيد
خانه و متعلقات آن  زمانيکه نقل مکان  ميکنيد  بر داريد. چون 

دو هفته وقت داريد ميتواند  با آرامش خاطر وضع را ديده و  
نمائيد. ياد داشت  

اگر مالک و يا نمايندۀ او گزارشی نمی دهد که تکميل نمائيد، 
خود شما گزارشی  بزودی ممکنهبعد از تسليمی خانه تهيه 

نمائيد. ميتواند  يک فورمۀ سفيد را  از ويب سايت م بيرون 
 بکشيد و تکميل نمائيد.

اگر با گزارش  آنها از وضع منزل موافق نيستيد، خود را 
يد نظريات و مالحظات خود را درين گزارش مطمئن بساز

واضح سازيد  و يک نقل آنرا  برای خود نگهداريد و نقل ديگر 
را مسترد نمائيد.   

 بسيار مهم، يک نقل هرسند را برای خود نگهداريد.

 حقوق من بحيث يک کرايه نشين چيست؟
اکثر حقوق  شما  بحيث يک کرايه نشين درين سند ساير  

کرياه نشينان مورد بحث قرار گرفت. شما حق اوراق  حقايق 
 داريد:

  آرامش  بدون  مداخلۀ  مالک و يا نمايندۀ آن در منزل •
محرميت در منزل  با دسترسی  تنها  مطابق به شرايط  •

 معياری.
  داشتن منزل  مطابق به نيازمندی های شما •
 انجام شدن ترميمات در زمان  آن •
مالک خانه و يا دريات رسيدات تمام تاديات شما  به  •

 نمايندۀ او
دريافت ياد داشت هشت هفته قبل از هر گونه افزايش در  •

کرايه خانه  و افزايش کرايه خانه  در هر  دوازده ماه 
 يکبار نه بيشتر از آن.

 بر رسی افزايش کرای خانه کخه  زياد نباشد. •
  حل اختالفات از طريق يک جانب  مستقل ای سی ای تی •
 خانه را تخليه کنيد  به استثنای  حکم  ایمجبور نشويد که  •

سی ای تی  به يک دليل  حقوقی  با اعبتار  و ( اگر 
مجبور به تخليۀ خانه ميشويد) محکمۀ مدنی مشقتی را که  
اين تخليۀ اجباری  بر  شما و يا کس ديگری باعث ميشود  

 بر رسی نمايد

مسؤليتهای من بحيث  يک کرايه نشين 
 چيست؟

مسؤليتهای مشخصی  بحيث  يککرايه نشين داريد که شما 
مطابق  به اليحۀ  و  بر حسب  موافقتنامۀ  کرايه نشينی  که 

امضا کرده ايد بر شما الزم شده است.  مسؤليت های شما 
 شامل  اينهاست :

 تاديۀ کرايۀ که بر آن  موافقه کرده ايد  •
مراقبت و مواظبت از خانه و باعث نشدن اذيت و آزار   •

 به همسايگان.
عدم استفاده از اين خانه برای مقاصد غير قانونی و   •

  رعايت شرايط  با اعتبار موافقتنامۀ کرايه نشينی
اجازه دادن به مالک خانه  ويا  نمايندۀ او  برای داخل   •

  شدن به خانه مطابق به شرايط معياری  و  آر تی ای

ترميم هرگونه صدماتی که  سهوا" و يا عمدا" توسط شما  •
، مهمان شما ئ يا حيوانات شما  و يا کسان تحت ادارۀ 
شما ( مثل اطفال شما و يا کسانی که شما از آنها کرياه 

ميگيريد) وارد ميشود و يا اينکه جبران  سخاره به مالک  
 پرداخته شود 

• To notify the landlord of the need for repairs 
or maintenance, and 

ياد دهانی به مالک خانه برای ترميمات و يا حفظ و  •
مراقبت خانه  و زمانيکه خانه را تخليه ميکنيد  آنرا  به 
وضعی که در  زمان تسليمی  بود  به مالک ان مسترد 

 نمائيد البته با استهالک های منصفانه.
چگونه ميتوانم پول تضمين مالی خود را پس  

 يرم؟بگ
در ختم کرايه نشينی  بايد  وقتی را با مالک و  يا نمايندۀ او 

برای تفتيش  نهائی  جهت تکميل گزارش  خانه  و ياد داشت 
هر نوع تغييری  در وضع منزل  تعين کنيد. اگر اختالفی در 

اين گزارش و گزارشی که  در  هنگام تسليمی خانه تکميل 
ه را اگر   واقع شده گرديده بود، وجود  داشت خسارات وارد

 باشد نشان ميدهد .

برای جزئيات بيشتر در بارۀ  تضمين مالی  ورق  حقايق را  
 مطالعه کنيد

اگر قبل از ختم قرار داد خانه تخليه شود  و يا 
 اخراج اجباری  چه ميشود؟

0Ending and Tenancy UTورق  حقايق در بارۀ کرايه نشينی 

Breaking a LeaseU0T 0TU& U0T00وTUthe ACTEviction in UT    مطالعه شود
و اگر  جواب  سوال  مشخص  شما را نميدهد با ما در تی ای  

 .تماس  بگيريد TAS اس  

 تبعيض
تبعيض  در فراهم نمودن مسکن در ای سی تی  بموجب  

تبعيض  غير قانونی است(اين قانون تبعيض   1991قانونسال 
 را   بر مبنای  جنسيت، نحوۀ مناسبات جنسی، حالت مدنی،

پدر بودن و يا مادر  بودن، حاملگی،نژاد، عمر، مذهب و يا 
اعتقاد سياسی، نواقص جسمی، مريضی و يا معيوبيت فکری و 

 دماغی  شامل ميشود)

اگر معتقد هستيد که در مقابل  شما در درخواست  برای کرياه 
نشينی  از تبعيض کار گرفته شده ، شما بايد شواهد مشخصی  

به   ACTنيد  به کميسون حقوق  بشردر  داشته باشيد  و ميتوا
در تماس شويد  و يا به آدرس ويب  6205 2222تيلفون  
ويا به دفتر خدمات حقوقی    00TUwww.hrc.act.gov.auUTسايت  

  62472018تبعيض ومعلولين  بشمارۀ
بعد از  ظهر  و  پنجشنبه   1تا  9:30بروز های  سه شنبه از 

در تماس شويد.بعد از  ظهر   4:30تا  2:30ها از   
 

 اين بود خالصۀ حقوق و مسؤليتهای شما
 اگر مشکل خاصی داريد  بايد در پی مشورتهای

 مفصل بيشتری  باشيد
 جزئيات را در صفحۀ  بعدی مطالعه نمائيد .



 (TUACT) قانون اتحاديهء کرايه نشين ها
 

منافع همه کرايه نشينها در نواحی پايتخت نمايندگی ميکند ، مانند کرايه نشينهائی  ) از TUACTقانون اتحاديهء کرايه نشين ها (
که خانه را  بصورت شخصی به کرايه ميدهند و خانه هائی که از طريق  مئوسسات کرايه دهنده به کرايه داده ميشود . همچنين 

هنتونها بود  وباش دارند و آنهاديکه در کاروان پارکها اشخاصيکه در خانه هائی مشترک زندگی ميکنند،  متعلمينيکه در ليليهء پو
 جائی را به کرايه ميگيرند  شامل مقررات اين قانون ميباشند.

  

 Tenants’ Advice Service نهاينش هيخدمات مشورت به کرا 
  

ميکند و توصيه هائی  ) اجرا آت خود را به اساس قانون اتحاديه کرايه نشينها عملی(TASخدمات مشور ت به کرايه نشينها  
مجانی را به کرايه نشين هائی نواحی پايتخت و آنهائيکه محلی را برای زندگی تخصيص داده اند فراهم ميکند. مصارف آن از 

 مدرک  پوليست که از مفاد پول نهاده شده  برای تضمين کرايه نزد دفتر تضمين  بدست می آيد تامين ميشود.
 

The Tenants’ Advice Service is a call-back service.   
To request legal advice, leave your name and number on 6247 2011.  If you need an 

interpreter please say so in your message. 
  

Before you call, please check whether the information you need is on our website: 
0TUwww.tenantsact.org.auU0T 

  
Due to high demand, it may be a few days before we can return your call.  Our website contains our 

Factsheets, as well as a searchable database of Frequently Asked Questions and Sample Letters.   
  

You can order copies of our publications using the order form on our website,  
or by calling our admin number: 6247 1026 

  
 ورقه هائی معلومات بيشتر در بارهء کرايه  از اين قرار است:

 کرايه: افزايش و تنقيص آن ● نقصان در پرداخت کرايه ● ترميميات ● تضمين پرداخت ●دسترسی  و محرميت   ●
 خاتمه دادن به کرايه نشينی و شکستن قرار داد کرايه ● افزايش کرايه : آيا افزايش کرايه  من زياد است  ●
 از موقعيت تخليه دفاع کردن ● فروش محل  ● تخليهء محل در نواحی پايتخت ●
 بررسی برای محکمهء مدنی و اداری شواهد ليست ● محکمه مدنی و اداری در نواحی پايتخت.معلومات عمومی ●
 تنظيم شکايت عليه نمايندهء دفتر کرايه و فروش امالک غير منقول؟ ●

 ورقهء حقايق برای اشخاصيکه  کرايه ميدهند ولی در تعريف کرايه نشين نميباشند:
 ترميمات و خدمات اساسیمراقبت ،  ● دسترسی و محرميت ● کرايه/ همور تضمين ● اساسات اشغال ● موافقت نامهء اشغال ●
 ختم تشغال محل و تخليهء آن ● مواجه شدن به تنازع ؟ ●

 کار ديگری که توسط قانون کرايه نشينی عملی ميشود:

 آماده ساختن آموزش قانون کرايه گرفتن ، حمايت حقوقی و تعليم  مردم  •
 اشاعهء نشرات و منابع در بارهء حقوق ووجايب  کرايه نشين (بشمول ويبسايت) •
  کوشش برای اصالح پاليسی ها و  مقررات حقوقی که بر کرايه نشين تاثير وارد ميکند •
 .راهنمائی مفيد برای پيشبرد منافع کرايه نشين •

  

 تماس ها:
ميباشند( برای همه اشخاصيکه در نواحی پايتخت کرايه نشين    6247 2011برای دسترسی به خدمات کرايه نشينی راهنمائی مجانی حقوقی  به تليفون

 کرايه نشين و اشخاصيکه محل را اشغال کرده اند)
  

نشرات ،معلومات،ورکشاپها، ريفورم حقوقی و اخبار در بارهء موضوعات   62471026اتحاديهء کرايه نشين ها...................
 کرايه گرفتن ارائه ميکند

راهنمائی مجانی حقوقی و کمک به  کرايه نشين  62187977....حقوق  کسانيکه از کمک هائی دولت استفاده ميکنند.................
 هائی کم در آمد.

 تنظيم تضمين پرداخت ، باز گشت آن و جواب به سئواالت در اين مورد. 62071178دفتر خدمات تنظيم کننده: 
 ).Fair Tradeبه شکايات در بارهء اجنت دفتر کرايه  رسيدگی ميکند . (دفتر   62070400تليفون 

http://www.tenantsact.org.au/
http://www.tenantsact.org.au/


 به حل منازعات ميپردازد و قانون کرايه نشينی را تطبيق ميکند  62071740محکمهء مدنی و اداری ..........تليفون 

معلومات در بارهء خامه هائی حکومتی در نواحی     62071150معلومات در بارهء محل مسکونی حکومتی ....... تليفون
 پايتخت.
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