
 
 
 
 
 

 های زيادی باشد. تواند شامل مسئوليت می ACTاجاره نشنی در 
هايتان از منافع  مطمئن شويد که با آگاهی از حقوق و مسئوليت

 کنيد. خود محافظت می
 در رابطه صاحبخانه / مستاجر يک شريک مساوی باشيد.

  
 گويد؟ میقانون چه 

 0TUResidential Tenancies Act 1997U0Tقانون اجاره نشينی مسکونی
(RTA)   ترتيبات اجاره نشينی مسکونی، از جمله اجاره خصوصی، دولتی

 کند.   تنظيم می  ACTو مسکن اجتماعی را در 
کند  های اوليه برای مستاجرين فراهم می چهارچوبی از محافظتاين قانون 

 تواند آنها را از ميان بردارد. که کسی نمی
RTA  "شرايط استاندارد اجاره نشينی"(standard tenancy terms - 

STTs)  را قيد کرده است که در مورد همه ترتيبات اجاره نشينی کاربرد
، که اغلب به نام اجاره 00TU Agreement Standard TenancyUTدارد و در  

ها شرايط استاندارد  نامه نوشته شده است. بيشتر اجاره شود  نامه شناخته می
 نباشد فرض اجاره نشينی را دارند. اما چه در قرارداد شما باشد و چه

 هستند. STTsبر اين است که همه قراردادهای اجاره حاوی  قانونی
ها را درک کنيد تا بتوانيد از  به نفع شما است که اين حقوق و محافظت

پردازيد به دست  ای را که می خانه تان لذت ببريد و ارزش مناسب اجاره
 آوريد.

 ACT Civil and  توان در را می اختالفات اجاره نشينی
Administrative Tribunal (ACAT) )مدنی و اداری  ديوان داوری

ACT(  مستاجر يا  –حل کرد. هر يک از طرفين يک قرارداد اجاره
قضيه او را بررسی  ACATتواند درخواست بدهد که  می –صاحبخانه 

 کند.
 مستاجر کيست؟

مستاجر کسی است که تحت يک قرارداد اجاره نشينی مسکونی حق اشغال 
). در اصل، مستاجر کسی است که در ازای مسکن RTA، 6دارد (بخش 

 پردازد. اجاره می
ها، مسکن  با بعضی از ترتيبات اجاره نشينی، از جمله کاروان پارک

يلی از شود و از خ بطور متفاوتی رفتار می و ترتيبات پانسيون یدانشجوي
شما در يکی از آن مقررات مربوط به مستاجرين معاف هستند. اگر 

ساکن های اجاره نشينی هستيد، هنوز ممکن است بعنوان يک  موقعيت
 ها برای اطالعات مشروح در باره اين محافظت باشيد. RTAتحت پوشش 

) ما را ببينيد يا 0TUOccupancy FactsheetsU0Tسکونت ( های اطالعاتی برگه
 با سرويس راهنمايی مستاجرين تماس بگيريد.

 شود. توجه: اين جزوه فقط به ترتيبات اجاره نشينی مربوط می
 قرارداد اجاره چيست؟

 ای است بين اين موافقتنامه ونی الزام آور است.اجاره يک سند قان قرارداد
 صاحبخانه (يا آژانس از جانب او) و مستاجر.

کامالً شفاهی، يا ترکيبی از هر دو تواند کامالً کتبی،  موافقتنامه اجاره می
هستيد. ولی  STTsباشد. اگر مدرک کتبی نداريد هنوز هم تحت پوشش 

شود که برای محافظت از خودتان در صورت بروز اختالف،  توصيه می
 موافقتنامه کتبی داشته باشيد.يک 

توانيد يک نسخه رايگان قرارداد استاندارد را از وب سايت  شما می
يا دفتر دانلود کنيد،  )0TU)www.tenantsact.org.auU0Tاتحاديه مستاجرين 

تواند يک نسخه آن را به رايگان برايتان بفرستد.  اتحاديه مستاجرين می
شود ولی ايده  بخانه يا آژانس ارائه میقرارداد معموالً توسط صاح اين

خوبی است که بدانيد قرارداد استاندارد حاوی چه چيزهايی است تا بتوانيد 
 چک کنيد که مدرک درست به شما داده شده است.

 اوی چه چيزهايی است؟قرارداد اجاره ح
و به طول مدت ثابت اجاره نشينی،  قرارداد اجاره تان را با دقت بخوانيد

، و هر خت آناای که بايد پرداخت شود و زمان و طرز پرد مقدار اجاره
 نوع شرايط ويژه توجه کنيد.

 هر يک از شرايط يک قرارداد اجارهاگر کند که  قيد می RTAدر  9بخش 
 مطابقت نداشته باشد، فاقد اعتبار است. RTAبا 

در صورتی  فقطمطابقت نداشته باشد،  STTsاگر هر يک از شرايط با 
آن را تاييد کند. بنا بر اين در صورتيکه  ACATمعتبر خواهد بود که 

تناقض دارد (مثالً  STTsقرارداد اجاره شما حاوی شرايطی است که با 
) آن شرايط قابل اجرا نخواهد بود الزام به شستن فرش در پايان اجاره

درخواست کنيد که آن را  ACATشما و صاحبخانه مشترکاً از  مگر اينکه
 8انتصاب شغلی" هستند که بخش استثناهای اين امر، "بندهای  تاييد کند.

 و نيازی به تاييد ندارند. شود به آنها مربوط میRTA در 
اگر در زمان امضای اجاره نامه صاحبخانه موافقت کند که تعميراتی را 

انجام دهد يا امکاناتی را فراهم کند، اين موافقت بايد به صورت کتبی 
در صورت عدم ارائه کتبی بالفاصله به صاحبخانه يا آژانس ارائه شود. 

يخ آن جزئيات کار مربوطه و تارنامه بنويسيد و آن موافقت را تاييد کنيد (
 را بنويسيد و يک کپی آن را نگه داريد).

هرگز چيزی را که از معنی آن مطمئن نيستيد و / يا با آن موافق نيستيد 
 تماس بگيريد. TASامضا نکنيد. اگر کمک الزم داريد با 
 طول مدت قرارداد اجاره چيست؟

يک قرارداد اجاره يا برای يک مدت ثابت اوليه خواهد بود يا به صورت 
 ای. دوره

کند که اجاره نشينی در تاريخ  قيد میثابت  مدتيک قرارداد اجاره 
کند (معموالً  شود، برای مدت مشخصی ادامه پيدا می  بخصوصی آغاز می

اگر مستاجر  شود. ماه) و مدت ثابت آن در تاريخ معينی تمام می 12يا  6
طور اجاره نشينی بماند، کاری نکند و در پايان مدت ثابت همانجا ب

در مواردی نيز که طرفين  شود. تبديل می ای اجاره دورهيک اتوماتيک به 
آورند ولی مدت بخصوصی را معين  يک اجاره نشينی به وجود می

تواند  ای می کنند، مثالً در اسکان دولتی، يک قرارداد اجاره دوره نمی
 وجود داشته باشد.

يک قرارداد اجاره  توانند موافقت کنند که در پايان مدت ثابت طرفين می
در پايان مدت ثابت صاحبخانه شما  مدت ثابت ديگر را امضا کنند. اما

شما را وادار کند که قرارداد اجاره را تجديد کنيد يا قرارداد  تواند نمی
هيچ چيزی  برای امضا کردن مورد اجبار يا ارعاب جديدی را امضا کنيد.

شما کاری را که صاحبخانه  فقط بخاطر اينکهخواهيد قرار نگيريد.  که نمی
 تواند بطور اتوماتيک شما را اخراج کند. کنيد، او نمی نمیخواهد  می

تواند در پايان مدت ثابت قرارداد به اجاره نشينی پايان  صاحبخانه نمی
تواند اين کار را بکند. اگر صاحبخانه بخواهد  دهد، فقط مستاجر می

تواند طبق داليل قيد شده در  قرارداد اجاره را به پايان برساند فقط می
STTs  اين کار را بکند. برگه اطالعاتی پايان دادن به اجاره و شکستن

) ما را 0TULease Ending a Tenancy and Breaking aU0Tاجاره نامه (
 ببينيد.

 نام چه کسی در قرارداد اجاره است؟
کامالً آگاه باشيد که نام چه کسی در قرارداد اجاره است. مسئوليت مالی 

در قرارداد اجاره نام  اجاره نشينی معموالً به عهده مستاجرينی است که
موقعيت در طول مدت ثابت ادامه دارد حتی اگر شما از اند. اين  برده شده

اگر يک قرارداد اجاره مدت ثابت را  ن منزل نقل مکان کرده باشيد.آ
برگه تواند گران تمام شود.  ايد، تخليه پيش از موقع منزل می امضا کرده

Ending aU0T (اطالعاتی پايان دادن به اجاره و شکستن اجاره نامه 

0TUand Breaking a Lease Tenancy.ما را ببينيد ( 
 کتابچه مسکنشويد  در صورتيکه وارد يک اجاره نشينی مشترک می

 ACTد قانونی به مسکن مشترک در يک رهنمو –مشترک: خانه شلوغ 
)A Legal Guide  -Share Housing Booklet: Crowded House U0T

0TUto Share Housing in the ACT.( .ما را ببينيد 
شويد که با شرايط ای را با دقت چک کنيد. مطمئن  هر شرايط ويژه

  :ACTاجاره نشينی در 
 يک رهنمود کلی

http://www.legislation.act.gov.au/a/1997-84/default.asp
http://www.tenantsact.org.au/_literature_47804/Standard_Lease_Agreement_-_ACT
http://www.tenanctsact.org.au/rentingAdvice/OccupancyFactsheets
http://www.tenantsact.org.au/
http://www.tenantsact.org.au/_literature_45694/Tenancy_Factsheet_-_Ending_a_Tenancy_and_Breaking_a_Lease
http://www.tenantsact.org.au/_literature_45694/Tenancy_Factsheet_-_Ending_a_Tenancy_and_Breaking_a_Lease
http://www.tenantsact.org.au/_literature_45694/Tenancy_Factsheet_-_Ending_a_Tenancy_and_Breaking_a_Lease
http://www.tenantsact.org.au/_literature_45694/Tenancy_Factsheet_-_Ending_a_Tenancy_and_Breaking_a_Lease
http://www.tenantsact.org.au/LiteratureRetrieve.aspx?ID=45021
http://www.tenantsact.org.au/LiteratureRetrieve.aspx?ID=45021
http://www.tenantsact.org.au/LiteratureRetrieve.aspx?ID=45021


 استاندارد مطابقت دارند.
 د؟های پيش پرداخت وجود دار آيا هزينه

ه و پيش پرداخت اجاره را قبل از ثيقو شود فقط می ACTطبق قانون در 
 ).24بند  STTو  15بخش  RTA(شروع اجاره نشينی مطالبه کرد. 

و مقدار پيش   )16تواند بيشتر از اجاره چهار هفته باشد (بند  نمی ثيقهمقدار و
 ).28تواند بيشتر از اجاره يک ماه تقويمی باشد (بند  پرداخت اجاره نمی

های ديگر، مثل پول کليد، هزينه بازديد، هزينه تهيه قرارداد اجاره و  هزينه
 ).24بند  STTو  15)1(بخش  RTA( باشند می ممنوعاز اين قبيل 

 ه چيست؟وثيق
دهد  که مستاجر به صاحبخانه يا آژانس می است ضمانت نقدیه نوعی وثيق

 شود. های اجاره تحويل داده می و سپس به دفتر وثيقه
صاحبخانه مجبور نيست از مستاجر وثيقه بخواهد ولی اگر وثيقه وجود 

اين مبلغ فقط  هفته باشد. 4تواند بيشتر از اجاره  داشته باشد مبلغ آن نمی
اما اگر  "پشت بند کردن" نيست. شود و قابل افزايش يا يکبار پرداخت می

همان طرفين قرارداد اجاره جديدی را امضا کنند و مبلغ وثيقه اوليه پس 
 تواند وثيقه جديدی را مطالبه کند. داده شود، صاحبخانه می

پردازيد، صاحبخانه قانوناً موظف است که به شما  وقتی وثيقه را می
مستاجرينی که در پرداخت وثيقه سهم دارند بايد يک فرم  . همهرسيد بدهد

تحويل وثيقه را پر کنند که صاحبخانه بايد آن را همراه با پول وثيقه به 
هفته  2. صاحبخانه بفرستد های اجاره) دفتر خدمات مقرراتی (دفتر وثيقه
هفته. اگر پول وثيقه در طی اين مدت  4برای اين کار وقت دارد؛ آژانس 

ای  داده نشود صاحبخانه يا آژانس ممکن است جريمه شود. اگر نامه تحويل
دريافت نکرديد که وصول وثيقه شما را تاييد کند،  های اجاره از دفتر وثيقه

 تا ببينيد وثيقه شما تحويل داده شده است يا نه. توانيد به آنها تلفن بزنيد می

 گزارش وضعيت مسکن چيست؟
است که در ظرف يک روز از اسباب کشی صاحبخانه (يا آژانس) ملزم 

از يک "گزارش وضعيت مسکن" (که فهرست کاالها  شده نسخه تکميل 2
يک نسخه آن  هفته 2شما بايد در ظرف  به شما بدهد. شود) نيز ناميده می

را با گزارش يا بخشهايی از  خود عدم موافقترا برگردانيد و موافقت يا 
زارش حاوی مشروح وضعيت ). اين گSTT 22(گزارش نشان دهيد 

 تعميراتی منزل و ليست اتاقها و لوازم ثابت آن است. 
و هر لک روی ديوار يا فرش، وسايل  اين گزارش را با دقت چک کنيد

در صورت  معيوب، آسيب در ساختمان يا وسايل و غيره را بنويسيد.
بروز اختالف در پايان اجاره نشينی از اين گزارش بعنوان مدرک استفاده 

عمل کنيد و وقتی  بهترين کار اين است که دقيق و خيلی کاملخواهد شد. 
توانيد  می شويد از شرايط آن عکس بگيريد (حتی ويديو). وارد منزل می

ه در منزل هفته داريد ک 2وقت الزم را برای اين کار صرف کنيد چون 
 زندگی کنيد و شرايط آن را دقيقاً ببينيد.

اگر صاحبخانه / آژانس گزارشی را به شما ندهد که تکميل کنيد، خودتان 
توانيد  در اولين فرصت بعد از اسباب کشی يک گزارش تهيه کنيد. شما می

را از وب سايت ) 0TUReportCondition U0Tگزارش وضعيت ( فرم خالی يک
 کنيد.و آن را پر ما دانلود 

دهند موافق نيستيد، مطمئن شويد که  اگر با گزارش وضعيتی که به شما می
قبل از دادن يک  مالحظات خودتان را به وضوح در گزارش بنويسيد و

 نسخه به آنها از آن برای خودتان کپی بگيريد و نگه داريد.
 يک کپی از همه چيز را برای سوابق خودتان نگه داريد. –خيلی مهم 

 من بعنوان يک مستاجر چه حقوقی دارم؟
خيلی از حقوق شما بعنوان يک مستاجر در سراسر اين جزوه و ساير 

 حق داريد که:های اطالعاتی اجاره نشينی مطرح شده است. شما  برگه
 از منزل بدون دخالت صاحبخانه يا آژانس لذت ببريد؛ •
در منزلتان حريم خصوصی داشته باشيد و دسترسی به آن فقط طبق  •

 شرايط استاندارد باشد؛
 منزلتان برای زندگی مناسب باشد؛ •
 تعميرات سر وقت انجام شود؛ •
پردازيد رسيد  ی که به صاحبخانه يا آژانس میبرای همه پولهاي •

 بگيريد؛

هفته قبل به شما اخطار داده  8برای هر افزايش اجاره حد اقل از  •
ماهه بيشتر از  12شود و تعداد دفعات افزايش اجاره در هر دوره 

 يکبار نباشد؛
افزايش اجاره مورد بررسی مجدد قرار بگيرد تا معلوم شود که آيا  •

 ؛يا خيربيش از حد است 
 –اختالفات اجاره نشينی توسط يک شخص ثالث بيطرف حل شود  •

ACAT ؛ 
 ACATبه زور شما را مجبور به تخليه منزل نکنند مگر به دستور  •

(اگر در معرض اخراج قرار  وبخاطر يک دليل موجه قانونی، 
داريد) ديوان داوری، مشقتی را که اخراج برای شما يا هر کس ديگر 

 در نظر بگيرد.آورد  به وجود می

 من بعنوان يک مستاجر چيستند؟ های مسئوليت
های بخصوصی داريد که قانون و  شما بعنوان يک مستاجر مسئوليت

های  گذارد. مسئوليت ايد به عهده شما می ای که امضا کرده قرارداد اجاره
 شما از جمله عبارتند از:

 اجاره مورد توافق را بپردازيد؛ •
 باعث مزاحمت يا آزار همسايگانتان نشويد؛از منزل مراقبت کنيد و  •
از منزل برای اهداف غير قانونی استفاده نکنيد و از شرايط معتبر  •

 قرارداد اجاره پيروی کنيد؛
 به صاحبخانه يا آژانس اجازه RTAطبق شرايط استاندارد و  •

 معقول به منزل را بدهيد؛ دسترسی
مهمانان شما، حيوانات هر خسارتی را که عمداً يا در اثر غفلت شما،  •

خانگی يا اشخاص ديگر تحت کنترل شما (مثالً کودکان، مستاجرينی 
تعمير کنيد يا  آيد به وجود می اند) که اتاقی را از شما اجاره کرده

 ضرر مالک را جبران کنيد؛
 صاحبخانه را از تعميرات و نگهداری مورد نياز آگاه کنيد، و •
به شرايطی که وقتی وارد آن  کنيد آن را وقتی منزل را تخليه می •

 بجز فرسودگی در حد معمول. ،ت برگردانيدششديد دا

 گيرم؟ ام را چگونه پس می وثيقه
در پايان اجاره نشينی تان بايد با صاحبخانه / آژانس قراری برای انجام 

بازديد نهايی بگذاريد تا يک گزارش وضعيت ديگر تهيه شده و هر 
شود. اگر اختالفی پيش بيايد، اين  تغييری در وضعيت منزل يادداشت

گزارش و گزارشی که در آغاز اجاره نشينی تهيه کرده بوديد به شما 
 دقيقاً چه بوده است. دهد که اگر خسارتی بوده مدرکی می

اجاره نشينی وثيقه  برگه اطالعات برای آگاهی بيشتر در باره وثيقه
)Bond.را ببينيد ( 

 خراج چه اطالعاتی هست؟در باره تخليه پيش از موقع يا ا
 ن به اجاره نشينی و شکستنهای اطالعات اجاره نشينی پايان داد برگه
اخراج  ) و0TUEnding a Tenancy & Breaking a LeaseU0T( نامه اجاره

) را ببينيد. اگر اينها پاسخ سوال ACT )0TUEviction in the ACTU0Tدر 
 تماس بگيريد. TASبخصوص شما را نداشتند برای کمک با 

 تبعيض
 1991تحت قانون تبعيض   ACTتبعيض در اجاره دادن امالک در 

)Discrimination Act 1991(   اين قانون تبعيض) غير قانونی است
قعيت وبخاطر جنسيت، تمايل جنسی، تغيير جنسيت، وضعيت تاهل، م

بعنوان يکی از والدين يا مراقب، بارداری، نژاد، سن، اعتقادات مذهبی يا 
 گيرد). بر میسياسی، نقص عضو، بيماری يا ناتوانی هوشی را در 

اگر معتقديد که در درخواست برای اجاره يا در طول اجاره نشينی تان 
توانيد با  ايد بايد راهنمايی ويژه بگيريد. می مورد تبعيض قرار گرفته

تماس بگيريد  6205 2222به شماره  ACTکميسيون حقوق بشر 
)0TU.gov.au/http://www.hrc.actU0T(  9.30يا در روزهای سه شنبه از 

بعد از  4.30تا  2.30بعد از ظهر و روزهای پنج شنبه از  1.0صبح تا 
 تلفن بزنيد. 6247 2018ظهر به سرويس حقوقی تبعيض ناتوانی، شماره 

 های شما است ای از حقوق و مسئوليت اين خالصه
 بگيريداگر مشکل بخصوصی داريد بايد راهنمايی مشروح تری 

جزئيات مربوطه را در پشت اين برگه ببينيد

http://www.tenantsact.org.au/_literature_47801/Condition_Report
http://www.tenantsact.org.au/_literature_45694/Tenancy_Factsheet_-_Ending_a_Tenancy_and_Breaking_a_Lease
http://www.tenantsact.org.au/_literature_45695/Tenancy_Factsheet_-_Eviction_in_the_ACT
http://www.hrc.act.gov.au/


 )ACT )TUACTاتحاديه مستاجرين 
TUACT بيانگر منافع همه اجاره کنندگان درACT ای خصوصی و اسکان اجتماعی و همينطور ساکنين پانسيون در  است، مثل مستاجرين منازل اجاره

ها. ما يک مرکز حقوقی اجتماعی هستيم که تخصصمان در قوانين اجاره نشينی است و از انجمن ملی مراکز  کاروان پارکمنازل، مساکن دانشجويی و 
 حقوقی اجتماعی اعتبارنامه داريم.

 
 سرويس راهنمايی مستاجرين

 
 ACTاداره شده و راهنمايی قانونی رايگان در اختيار مستاجرين و ساکنين  ACTتوسط اتحاديه مستاجرين  (TAS)سرويس راهنمايی مستاجرين 

 شود. های اجاره تحويل داده شده تامين می های اجاره که به دفتر وثيقه ودجه اين سرويس از طريق بهره وثيقهگذارد. ب می
 

 سرويس راهنمايی مستاجرين يک سرويس تلفن بازگشت است
. اگر به مترجم نياز داريد لطفاً  بگذاريد 6247 2011نام و شماره تلفن خود را در پيامگير  برای درخواست راهنمايی حقوقی

 گذاريد بگوييد. در پيامی که می
 

 خواهيد در وب سايت ما هست يا نه: قبل از تلفن زدن لطفاً چک کنيد که اطالعاتی که می
0TUwww.tenantsact.org.auU0T 

 
های قابل  های اطالعاتی ما و همچنين داده بخاطر تعداد زياد تقاضاها ممکن است چند روز طول بکشد تا ما بتوانيم به شما برگرديم. وب سايت ما برگه

 .ها را دارد و نمونه نامه شود جستجو از سواالتی که غالباً پرسيده می
 

 6247 1026يا با تلفن زدن به شماره اداری ما:  م سفارش موجود در وب سايت ماتوانيد با استفاده از فر شما می
 کپی نشريات ما را سفارش بدهيد

 
   های اطالعات اجاره نشينی عبارتند از: ساير برگه

  افزايش و کاهش اجاره: ●اجاره عقب افتاده ● تعميرات ● وثيقه ●دسترسی و حريم خصوصی ●
 پايان دادن به اجاره نشينی و شکستن قرارداد اجاره ● افزايش اجاره من بيش از حد استافزايش اجاره: آيا  ●
  (ACAT)اطالعات کلی ديوان داوری  ● دفاع در مقابل دستور اخراج ●فروش منزل ● ACTاخراج در  ●
  کنيد؟ از آژانس معامالت ملکی خود شکايت می ● ACTATفهرست مقابله مدارک برای  ●
  

 کنند ولی مستاجر نيستند: کسانی که اجاره می اطالعاتی سکونت برایهای  برگه
 حريم خصوصی و دسترسی ●اجاره / وثيقه ●اصول سکونت ●قراردادهای سکونت ●
 پايان دادن به سکونت و اخراج ●آيا اختالفی داريد؟  ● نگهداری، تعميرات و خدمات ضروری ●
   

  TUACTکارهای ديگر 
 قوانين اجاره نشينی، طرفداری و آموزش جامعهارائه کارآموزی در  ●
 تهيه نشريات و منابع در باره حقوق و وظايف مستاجرين (از جمله وب سايت)  ●
 ها و قوانين مربوط به مستاجرين حمايت و پيشبرد اصالح خط مشی ●
 انجام دعاوی قضايی استراتژيک برای پيشبرد منافع مستاجرين.  ●
  

 مراجع تماس:
  ACTراهنمايی حقوق رايگان برای همه اجاره کنندگان (مستاجرين و ساکنان) در  6247 2011مايی مستاجرين سرويس راهن

  

 نشريات، اطالعات، کارگاهها، اصالح قانون و اخبار مربوط به مسايل اجاره نشينی  6247 1026 ……………………  (ACT)اتحاديه مستاجرين 
        0TUwww.tenantsact.org.auU0T        

 مستاجرين کم درآمد و کمک برای راهنمايی حقوقی رايگان   7977 6218 .………حق بهزيستی و مرکز حقوقی 
        0TUwww.welfarerightsact.orgU0T 

 ها، برگرداندن آن و سواالت  تحويل وثيقه   1178 6207 .................... ها) مقرراتی (وثيقه دفتر خدمات
 های معامالت ملکی شکايت از آژانس   0400 6207 (معمالت منصفانه) .........................

 0TUwww.ors.act.gov.auU0T 
  رفع اختالف و اجرای قوانين اجاره نشينی    ACT… 6207 1740ديوان داوری مدنی و اداری 

 0TUwww.acat.act.gov.auU0T 
  ACTسواالت مربوط به مسکن دولتی در    ACT ................ 6207 1150 تلفن اطالعات اداره مسکن 

 0TUwww.dhcs.act.gov.au/hcsU0T 
 

 © .April 2013 Tenants’ Union ACT Incهای اطالعاتی اجاره نشينی  برگه
 شود. از طريق اداره دادگستری و ايمنی اجتماعی با سپاس قدردانی می ACTاز حمايت دولت 
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