
 
 
 
 
 
 
 

كې په كرائې معاملو كې گډون كول د پام وړ  ACTپه 
 ·مسووليتونه لرلى شي
لو په خپخپلو حقوقو او هم  په يقين حاصل كړئ چې

 ·مسوليتونو باندې په پوهيدو سره خپلې گټې خوندي كړئ
اړيكو كې يو مساوې د كور د څښتن/كرايه نيونكې په  

 ·شريك شئ
  

 قانون څه وائې؟
 ACTپه (RTA) يو د كرايو قانون كال د استوگنځ ۱۹۹۷د  ACTد 

د يو ځد استوگنون په گډ معاملو و كرائيزشخصي، دولتى او ټولنيد كې 
 ·كرايو د ترتيباتو مقررات برابروي

داسې د اساسې ساتنو او تحفظاتو رايه نيونكو د پاره دغه قانون د ك
 ·نشي اخيستلى يا چوكاټ برابروې چې له هغوى نه سلب كيدلى

RTA  د كرائې معياري شرايط(STTs)  تعينوي چې د كرائې په ټولو
د كرائې په معيارې ټړون كې شته  ئې ترتيباتو كې تطبيق كيږې، او ټول

په زياترو اجارو كې · بلل كيږې) Lease(يني وخت اجاره ځ دې، چې
خو بيا هم اټكل كيږي چې د كرائې ټول · د كرائې شرايط شامل وې

وئې  ئې ولري او كه تړون ولري، نو كه ستاسې STTs بهتړونونه 
 ·، هغوى تاسې په هكله د تطبيق وړ دينلري

حقوقو پوه شئ تر څو د تو او دا ستاسې په گټه ده چې په دغو تحفظا
هغې كرائې چې وركوى ئې ه خوند واخلئ، او د ني خپل استوگنځ
 ·ت تر السه كړئمناسب ارزښ

كې حل  (ACAT)محكمو  په ملكي او اداريACT د د كرائې النجې
يا د كور  يكرايه نيونكٮ –خوا د كرائې د يوه تړون هره · كيدلى شي

له خوا د خپلو موضوع گانو د اوريدل  ACATد كولى شي  –څښتن 
 ·كيدو لپاره درخواست وركړي

 كرايه نيونكى څوك دى؟
ي د كرائې د تړون په اساس د يه نيونكى هغه كس دى چې د استوگنځيو كرا

اساساً يو كرايه نيونكى هغه · برخه) ٦، RTAكور د نيولو حق لرې (
 ·سره بدلويې خاستوگنله كرائې پيسې د څوك دى چې 

يو د ، ليليو او د مۇقتو استوگنځيواستوگنځد د كاروان، د محصيلينو 
په برخه كې په بل ډول چلند  ينو ترتيباتود كرائې د ځ و په گډونحاالت

د دغو مقرراتو له زياتو نه ئې چې د كرائه چې هغوى كيږې او ښائي 
كه تاسې په داسې يوه · نيونكي په هكله د تطبيق وړ دي، معاف وي

د يوه اوسيدونكي په توگه د ښائي الت كې اووسئ، بيا هم كرائي حا
RTA د دغو تحفظاتو د تفصيالتو لپاره زمونږ · له خوا خوندي وئ

00TUOccupancyUT  (د كور نيونه) وگورئ يا د كرايه نيونكو د مشورتي
 ·خدمت سره تماس ونيسئ

 ·د كرائې د ترتيباتو په باره كې دهيادونه: دغه پاڼه يوازې 

 تړون څه شئ دى؟ې د كرائ

(يا  څښتندا د كور د  ·د اجرا وړ قانوني سند دىد كرائې تړون يو 
 ·تر مينخ يو تړون دى نيونكيكرايه دهغه د وكيل) او د 

هي، يا د دواړو د كرائې تړون كيداى شي چې ټول ليكلى، ټول شفا
لخوا  STTs كه تاسې كوم ليكلى تړون ونلرى بيا هم د· تركيب وي

وړ دى چې د النجې او  سپارښتنېد خو دا · كيدلى شئ خوندى پاتې
ان د خوندي كولو لپاره كيدو په صورت كې د ځ اختالف د رامينخ ته

 ·ليكلى تړون ولرى

كرايه  د معيارى تړون يوه وړيا نسخه دتاسې كولى شئ چې د كرائې 
د اتحادئې له ويبسايت څخه ډونلود كړئ  نيونكو

Uwww.tenantsact.org.au)U0T(وه نسخه ئې په ، يا كيداى شي چې ي
هغوى معموالً د · له دفتر نه در وليږل شينيونكو كرايه  0Tوړيا توگه د

يږې، خو بيا هم دا به ښه فكر ليل له خوا سنبايا دهغه د وك كور د څښتن
، تر څو معلوم كړى تړون كې څه ديوه شئ چې په معيارى وى چې پ

 ·چې تاسې ته سم او صحيح سند دركړل شوى دى

 ؟كې څه وي  د كرائې په تړون
د د كرائې د ټاكل شوې مودې ړون په احتياط سره ولولئ،د كرائې خپل ت

زه چې بايد وركړل شي، او هر نداكرائې د پيسو ا، د اوږدوالې اندازه
 ·كړئانگړې شرايط له نظره تير ډول ځ

په نهمې مادې كې توضح شوې دې چې كه د تړون يوه ماده له  RTAد 
RTA  هغه ټړون د اعتبار وړ ندى سره سمون ونلري، نو· 

د  به صورت كې په هغه سره سمون ونلرى نو  STTsكه يوه ماده له 
نو كه د كرائې · ويله خوا تصديق شوې  ACATاعتبار وړ وې چې د 

سره تضاد او بدلون ولري  STTsتړون داسې كومه ماده ولري چې د 
د مودې په پاى كې كرائې توگه دا غوښتنه چې قالينې بايد د  (د مثال په

پاكې كړئ)، هغه ماده به د تطبيق وړ نه وي مگر دا چې تاسې او د 
ته درخواست وركړئ چې هغه  ACATكور څښتن  په گډه سره 

 RTAد  چېدې  ”posting clauses“له دې نه پرته د · ق كړيتصدي
 ·تصديق كيدو ته اړتيا نلري اوپه نهمه ماده كې پرې بحث شوى 

ې د كور څښتن د كه د كرائې د تړون د السليك كيدلو په وخت ك
دا موافقه آسانتيا د برابرولو سره موافقه وكړې نو  ترميمولو يا د يوې

كه دا سنبال نشي، نو بايد زر تر · توگه برابره شې په ليكل شوېبايد 
كړئ  تصديقزره د كور خاوند يا د هغه وكيل ته ليك واستوئ او موافقه 

(د كار د جزئياتو او د مودې په گډون، او د ليك يوه كاپې خپل خان سره 
 ·وساتئ)

هيڅكله داسې شئ چې د معنى په پوهيدو ئې يقين نلرئ او يا ورسره 
سره   TASموافق نياست مه السيك كوئ، كه مرسې ته اړتيا لرئ 

  ·تماس ونيسئ

 ؟ كرائې د تړون موده څه شئ ده د
مودې لپاره وې يا د  ېد كرائې تړون كيداى شي چې يا د لومړنۍ ټاكل

 ·متناوبى مودې په اساس

تړون وائي چې د كرائې موده  په يوې  ټاكلې مودېد د كرائې 
 خانگتړې مودې پيل كيږي، د يوې ټاكلې مودې لپاره دوام مومي

پاي ته  نيټېمياشتې) او ټاكلې موده په يوې مشخصې  ۱۲يا  ٦ (معموالً 

  كې: ACTكرايه په 
 يو عمومې الرښود
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څه ونه كړي او د كرائې دمودې په پاى كې كه كرايه لرونكى · رسيږي
متناوبې ئې تړون په اوتوماتيك ډول د اوسيدلو ته دوام وركړي نو د كرا

د متناوبى مودې د كرائې كيداى شې چې   ·ته بدلون مومي مودې كرائې
موافقه  په دې صورت كې دواړه خواوې د كرائې موجود وې،تړون هم 

ايونو غوندې ټاكل شوې موده د عامه استوگنځ رامينخ ته كوي خو 
 ·نلرې

د كرائې د  خواوې كولى شي چېپاى كې دواړه د ټاكل شوې مودې په 
خو ستاسې د كور څښتن د  ·ټاكلې مودې يو نوى تړون السليك كړې

تړون په پاى كې تاسې د كرائې د تړون نوي كولو يا د نوي تړون 
بايد دې ته مجبور يا تهديد نشئ چې · السليك  كولو ته اړ ايستلى نشي

ه دې كبله ل يوازې· داسې يو شي السليك كړئ چې تاسې ئې نه غواړئ
هغه څه نه كوې چې ستاسې د كور څښتن ئې درنه غواړې ، چې تاسې 

دا معنى نلرى چې هغه په اتوماتيك ډول كولى شي تاسې د كور نه  
 ·وباسې

د كور څښتن د كرائې د مودې په پاى د كرائې معامله ختمولى نشي، 
كه د كور څښتن غواړې چې د · دا كار كولى شي نيونكييوازې كراٻه 

ائې تړون فسخ كړې، دا كار يوازې له هغو دليلونو سره كولى شي كر
Ending U0Tزمونږ د معلوماتو  پاڼې په · كې بيان شوې دي STTچې په 

0TUBreaking a Leasea Tenancy and   و د اجارې ا(د كرائې ختمول
 ·وگورئكې د تړون ماتول) 

 د كرائې په تړون كې څوك گډون لرې؟
ائې د د كر· وه كړئان پچې په تړون كې څوك گډون لرې ځد دې په هكله 

چې د  په غاړه لرې نيونكيهغه كرايه پيسو مسوليت په معمولي ډول 
مسوليت د ټاكل شوې مودې په  دا· دي كرائې په تړون كې نومول شوي

كه تاسې د · دوام مومې  ، حتى كه د كور نه وتلي هم وئ،دوران كې
د مودې نه د مخه له  او بيا ټاكلې مودې د كرائې يو تړون السلك كړئ،

زمونږ د · ئ نو كيداى شي چي درته گران تمام شيكور نه ووځ
  0TUEnding a Tenancy and Breaking a LeaseU0Tمعلوماتو  پاڼې په 

 ·وگورئكې 

0Share UTشريكى كرائې په تړون كې گډون كوئ زمونږ كه تاسې د 

A Legal Guide to  -Housing Booklet: Crowded House 
Share Housing in the ACT U ي د معلوماتو كتاب: (د گډ استوگنځ

 ·وگورئ كې د گډې استوگني لپاره الرښود) ACTپه  -مزدحم كور 

 چې يقين وكړئ· انگړي شرايط په احتياط سره وگورئځهر ډول 
 ·لرېوسمون هغوي له معيارى شرايطو سره 

 آيا كوم پيشكي مصارف شته دې؟
يوازې د ضمانت او د كرائې پيسې د كرائې په  كې قانوناً  ACTپه 

 RTA(د · په وخت كې اخيستل كيداى شي گډون كولوتړون كې د 
 څلور ويشمه ماده) STT د پنخلسم فصل، او

نشي،  ورو هفتو له كرائې نه زياتيدلىد ضمانت د پيسو اندازه د څل
ماده)، او د پيشكي كرائې اندازه د جنترى د يوې مياشتې نه  ۱٦(

 ·ماده) ۲۸ى نشي (لزياتيد

نور مصارف اخيستل، لكه د كلئ پيسې، د كتنې فيس، د كرائې د تړون 
پنخلسم فصل، او د  RTAاو داسې نور منع دې (د  فرد برابرولو مصا

STT (څلور ويشمه ماده 

 څه شئ دى؟) bond( ېد ضمانت پيس
) يو ډول امنيتي ضمانت دى چې كرايه bondد ضمانت پيسې يا (

كرائې د او بيا د   كور څښتن يا د هغه وكيل ته وركوي نيونكى ئې د
 ·ضمانتونو دفتر ته تحويليږي

ندى چې له كرايه نيونكي نه د ضمانت د پيسو د كور څښتن مجبور 
د  د كرائې كې وي نو بايد چې ښتنه وكړي، خو كه دا پيسې په مينځغو

لى لي تأديه ده چې زياتيددا يو ځ· ې نه ويڅلورو هفتو له پيسو نه زيات
خو سره له دې كه همدغه دوه كسان وروسته · ى نشييا پرې اضافه كيدل

ضمانت لومړنۍ پيسې بيرته وركړل شي، د يو نوى تړون وكړي او د 
 ·كور څښتن د نوي ضمانت د پيسو غوښتنه كولى شي

كله چې تاسې د ضمانت پيسې وركوئ، د كور څښتن مكلف دى تاسې 
ټول كرايه نيونكي چي د ضمانت په پيسو كې   ·ته يو رسيد دركړي

فورمه ډكه كړي، چې د كور  وبرخه اخلي  بايد چې د ضمانت د تحويلول
څښتن ئې بايد د ضمانت له پيسو سره د مقرراتو د خدمتونو دفتر ته 

د كور څښتن دوه اونئ وخت · (Office of Rental Bonds)وليږي 
كه د · څلور اونى لريلري چې دا كار وكړي، د جايداد او ملكيت وكيل 

دغې مودې په جريان كې  تن يا د هغه وكيل د ضمانت پيسې دكور څښ
كه تاسې د كرائې  ·يمه كيدو سره مخامخ كيداى شيتحويل نكړي، له جر

پيسو د رسيدلو په هكله ليك تر  خپلو د ضمانتونو له دفتر نه د ضمانت د
السه نكړئ نو كولئ شئ چې تلفون ورته وكړئ تر څو وگورئ چې 

 ·پيسې مو تحويل شوي دي او كه نه

 ه شئ دى؟د ملكيت د وضعيت راپور څ
د كور څښتن (يا وكيل ئې) مكلف دى چې د كور د وضعيت د راپور 

) د كډې كولو هم بلل كيږي ’inventory‘دوه ډكې شوې نسخې (چې 
راپور تاسې بايد د دغه · ې په موده كې دركړينه وروسته د يوې ورځ

وركړئ او له راپور يا د هغه له  يو نسخه د دوو اونيو په موده كې بيرته
په ·  )STT ۲۲كاره كړئ (ښ يا مخالفتخپل موافقت ينو برخو سره ځ

دغه راپور كې د ودانۍ د ترميماتو او د كوټو د وسايلو د جزئياتو 
 · ياددونه كيږي

ديوالونو باندې د چاپونو، په قالينو په او  راپور په احتياط سره وڅيړئ
رانيو او د دا ډول نورو شيانو داغونو، د عيبجنو سامانونو، د و باندې د

د كرائې د مودې په پاى كې كه څه اختالفات  ·جزئيات په كې وليكئ
 ښه دى ·موجود وي نو له دغه راپور نه به د سند په توگه استفاده وشې

او كله چې كور ته كډه كوئ نو د هغه د  چې دا رپورت بشپړ وي
كه چې تاسې بيړه مه كوئ ځ· وضعيت نه عكسونه (حتى ويديو) واخلى

رئ چې د كور وضعيت كټ مټ څنگه دى، دوه مخكې له دې چې وگو
 ·اوونئ په هغه كې اوسيدلئ شئ

ه ولو لپاره يو راپور درنكړي نو له كډكه د كور څښتن يا وكيل ئې د ډك
كولئ شئ چې د · كولو ورسره زر تر زره په خپله يو راپور برابر كړئ

 ·زمونږ له ويبسايت نه راخستلئ شئ تش راپوروضعيت يو 

سره موافقه نلرئ نو په يقيني له راپور كه تاسې د هغوى د وضعيت 
ه توگه په راپور كې شاملې كړئ او د بيرته په جوتخپلې كتنې توگه بايد 

 ·انه سره ئې وساتئترينه واخلئ چې له ځ كاپي وركولو نه مخكې يوه

 وساتئ! په توگهډير مهم دى چې د هر شي يوه كاپي د خپلو سوابقو 

 كرايه نيونكي په توگه زما حقوق څه دي؟د يوه 
تاسو په زيات شمير حقوقو باندې په دغه د يوه كرايه نيونكي په توگه س

· پاڼه او د كرائې نيولو په نورو معلوماتې اوراقو كې خبرې شوې دي
 تاسې حق لرئ چې:

ه د وكيل له مداخلې پرته د استوگنځې ن د كور د څښتن يا د هغه •
 ؛خوند واخلئ

خلوت ولرئ او نور كسان يوازې د معيارى په خپل كور كې  •
 مقرراتو په اساس د ننوتلو  اجازه ولري؛

 كور د اوسيدلو لپاره مناسب ولرئ؛ •
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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


 وشې؛ كې ترميمات درته په خپل وخت •

د ټولو هغو پيسو رسيدونه دركړل شي چې د كور څښتن يا د هغه  •
 وكيالنو ته ئې وركوئ؛

ه هكه اته اوونئ مخكې خبردارئ د كرائې د هر ډول زياتولو پ •
ل نه ه يو ځمياشتو كې ل ۱۲ئې زياتيدل په هر دركړئ شي او د كرا

 زيات نه وې؛

له  - ACAT - د يو مستقل دريم اړخمو د كرائې النجې او شخړې  •
 حل كړى شي؛خوا 

نه پرته له كور  د حكم ACATپه اساس د  د يوه معتبر قانونې دليل •
له ستونزې سره ايستل كيدو  د او (كه ،نكړئ شئنه وتلو ته مجبور 

مخامخ ياست) محكمه بايد پر هغو ستونزو باندې غور وكرې چي 
 ·ايستل كيدل ئې تاسې يا كوم بل كس ته پيښوې

 د يوه كرايه نيونكي په توگه زما مسووليتونه څه دي؟
سوليتونه لرئ چې د قانون له ينې متاسې د يوه كرايه نيونكې په توگه ځ

كرائې د هغه تړون له خوا چې السليك كوى ئې ، په تاسو خوا او د 
 ·ايښودل كيږې

 :چې شامل دې ي موضوعاتندينستاسو په مسوليتونو كې دا ال

 غسې وركړئ چې موافقه پرې شوې؛ اكرايه هم •

ور او نا آرامې پيشه ځيانو ته د ملكيت څارنه وكړئ او گاونډ •
 نكړئ؛

لپاره استفاده ونكړئ او د له كور او ملكيت نه د غير قانوني هدف  •
 كرائې د تړون قانوني شرايط رعايت كړئ؛

له  RTAد معيارى شرايطو او د د كور څښتن يا د هغه وكيل ته  •
 غوښتنو سره سم كور ته د ننوتلو مناسبه الر او اجازه وركړئ؛

نيو رهغه ورانى او زيانونه چې ستاسى، ستاسې د ميلمنو، كو •
، وپه واك كې كسانو (لكه ماشومان څارويو او حيواناتو او ستاسو

فرعى كرايه نيونكو) له خوا د بى پروائى له كبله يا په قصدي 
ته شوې  وي، ترميم كړئ يا څښتن ته د راميځته ش رامينځتوگه 

 خسارې او زيان تاوان وركړئ؛

، د كور څښتن د ترميم يا څارنې او رغونې په ضرورت خبر كړئ •
 او

كله چې له كور نه كډه كوئ كور او ملكيت په هماغه وضعيت كې  •
د كور څښتن ته ورسپارى چې هغه ته ستاسې د گډى كولو په 

او شړيدلو ته اجازه وركړئ  زړښت د انصاف وړوخت كې وو، 
 ·(او مه پسې گرخئ)

 زه خپلې د ضمانت پيسې څنگه بيرته واخلم؟
كور له څښتن/وكيل سره د تاسې د خپلې كرائې په پاى كې بايد د خپل 

كولو  د بشپړولو په خاطر د وروستى كتني د وضعيت د يوه بل راپور
 ·وليكئلپاره وخت جوړ كړئ او د كور په وضعيت كې هر ډول بدلون 

چې د كرائې په به اختالف او النجه وي نو دا راپور او هغه بل  كه كوم
شوى  ورانۍوو، د دې ثبوت دركړي چي، كه پيل كې مو بشپړ كرئ 

 ·دىورانۍ نو كټ مټ څه ډول وي، 

د كرائې زياتو تفصيالتو په خاطر ) په هكله د Bondد ضمانت د پيسو (
 0TUBondUT 0د ضمانت پيسې د حقايقو پاڼه وگورئ:

 له وخت نه مخكې وتل يا ايستل څنگه دې؟
په Uاو  د كرائې ختمول او د اجارې ماتول0Tد كرائې د حقايقو پانه وگورئ: 

ACT كې له كور نه ايستلU·  خواب و كه دا ستاسو خانگړې پوشتنې ته
 .تماس ونيسئسره  0TTASنه وائي، د مرستى لپاره له 

 تبعيض
كال د  ۱۹۹۱كې د  ACTد كور په كرايه وركولو كې تبيعض كول په 

تبعيض د قانون په اساس غير قانوني دى (په دغه قانون كې د جنسيت، 
پالر يا مور يا د جنسي تمايل، د جنسيت د بدلون، د مدني حالت، د د 

بتوب (امنيدوارى)، د نژاد، د عمر، د رڅارنونكې د حيثيت لرلو، د بال
مذهب يا د سياسي عقيدې، جسماني ناتوانى، د ناروغۍ يا عقلي 

 ·معيوبوالي پر بنياد تبعيض كول شامل دې)

كه تاسې دا عقيده لرئ چې كرائې نيولو ته په درخواست وركولو كې يا 
په كرائې كې ستاسې په مقابل كې تبيض كيږي، بايد چي مشخصه 

د بشري حقوقو له كميسيون  ACTكولئ شئ چې د · مشور وغواړئ
 نمبر تلفون تماس ونيسئ ٦۲۰٥۲۲۲۲ په سره

)0TUtp://www.hrc.act.gov.au/htU0T(  يا د معيوبوالي د تبعيض قانوني
نمبر تلفون د سه شنبې په ورخ د سهار له   ٦۲٤۷۲۰۱۸خدمت سره په 

بجو نه د ماسپښين تر يوې بجې پورې او د پنجشنې په ورخ د  ۹:۳۰
ماس تبجو پورې  ٤:۳۰بجو نه د مازديگر تر  ۲:۳۰ماسپښين له 

 ·ونيسئ

 

 ·لنډيز دىيو و مسوليتونو دا ستاسې د حقوقو ا

مفصله مشوره ومه خانگړې ستونزه لرئ، بايد نوره كه تاسې ك
 وغواړئ

 تفصيالت د دې پاڼې په شا كې وگورئ

http://www.hrc.act.gov.au/


 (TUACT)د كرايه نيونكو اتحاديه  ACTد 

TUACT  دACT يو د كرايه نيونكو او دغه راز په كورونو كې د گډ ژوند استوگنځرائي كورونو او د ټولنيزو د ټولو كرايه نيوكو، لكه د شخصي ك
يو د كرائې په قانون كې ولنيز حقوقي مركز يو چې د استوگنځمونږ يو ټ ·كوونكو، د پوهنتون د استوگنخيو او د كاروان پاركونو د اوسيدونكو نمايندگي كوي

 ·باور ليك اخيسى تخصص لرو او د ټولنيزو حقوقي مركزونو د ملي ټولنې له خوا مو
 

 د كرايه لرونكو د مشورې خدمت
 

دا · كرايه نيونكو او اوسيدونكو ته وړيا مشوره برابروي ACTد كرايه نيونكو د اتحادئې له خوا چليږې او د  ACTد  (TAS)كو د مشورې خدمت د كرايه نيون
 ·ديهغو پيسو نه تر السه كيږې چې د كرائي د ضمانتونو دفتر ته تحويل شوي  لهمانت يله تمويل كيږې چې د كرائې د ضخدمت د هغو گټو په وس

 
 ·د كرايه نيونكو خدمت د بيرته تلفون كولو يو خدمت دى

كه ترجمان ته اړتيا لرئ په · نمبر تلفون كې ثبت كړئ ٦۲٤۷۲۰۱۱د قانوني مشوري د غوښتلو لپاره خپل نوم او د تلفون نمبر په 
 ·ئئام كې ئې وواغخپل پي

 
 ه ويبسايت كې شته:معلومات چې تاسې ئې غواړئ زمونږ پمخكې له دې چې تلفون وكړئ، لطفاً وگورئ چې هغه 

0TUwww.tenantsact.org.auU0T 
 

زمونږ په ويبسايت كې د حقايقو پاڼې او دغه · ونيسېې رته تلفون وكړى شو ښائي چې څو ورځد زياتې غوښتنې له كبله، مخكې له دې چې مونږ تاسې ته بي
 ·) موجود دىdatabaseپرله پسې پوښتل كيدونكو سوالونو او د نمونه ئې مكتونونو د څيړنې وړ توكبنسټ ( راز د

 
سره،  نمبر تلفون زمونږ ادارې ته په زنگ وهلو ٦۲٤۷۱۰۲٦فورمې نه په كار اخيستلو سره يا په تاسې زمونږ په ويبسايت كې د 

 ·زمونږ د نشر شوو موادو د نسخو د ترالسه كولو غوښتنه كولئ شئ
 

 د كرائې د حقايقو په نورو پاڼو كې دا الندينۍ پاڼې شاملې دي:
 كرايه: زياتيدل او كميدل● باقيداريد كرائې  ●او رغول تترميميا● دضمانت پيسې ●الر موندل او محرميت●
 د كرائې ختمول او د اجارې ماتول● ر لوړ دېزياتيدل ډيكرائې زياتيدل: آيا زما د ●
 عمومى معلومات) ACATمحكمه (●د ايستلو نه دفاع كول●د كور خرڅول ●ايستل  له كور نه كې ACTپه ●
 د خپل د ملكيت د وكيل په باره كې شكايت كول● لپاره د شواهدو د معلومولو لست  ACTATد ●
 
 كرايه وركوي خو كرايه نيونكې ندي:د اوسيدلو د حقايقو پاڼې د هغو خلكو لپاره چې  :
 الر موندل او محرميت ●كرايه/اوسيدل ●ى نيولو اصولد ځا ●اى نيولو تړونونهد ځ●
 ختمول او ايستل ود اوسيدول●آيا النجه او اختالف لرئ؟   ●څارنه، ترميمات و ضروري خدمتونه●
 

 له خوا نور كارونه:  TUACTد 
 د كرائې د قانون، مشورې او د ڼوليز تعليم په هكله د زدكړې برابرول ●
 (د كرايه نيونكو د حقوقو او مكلفيتونو په هكله  نشريو او منابعو ته پراختيا وركول (د ويبسايت په گډون) ●
 كرايه نيونكو تأثيرد هغو پاليسو او قوانينو د اصالح كولو په هكله مشوره وركول چې پر  ●
 .د كرايه نيونكو د گټو د پرمختگ لپاره د ستراتيژيكو دعواگانو اداره او تر سره كول ●

 
CONTACTS: ايونه:دتماس نيولو ځ 

 يه نيونكو او اوسيدونكو) ته وړيا قانونې مشورهاټولو كرايه وركونكو (كر ACTد  ٦۲٤۷۲۰۱۱د كرايه نيونكو د مشورې خدمت 
 

 )ACTد كرايه نيونكو اتحاديه ( ٦۲٤۷۱۰۲٦مسايلو په هكله خبرونه  دخپرونې، معلومات، وركشاپونه، دقانون اصالحات او د كرائې 
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 حقوقو او قانوني چارو مركزخيريه د  ٦۲۱۸۷۹۷۷د كم عايد لرونكو كرايه نيونكو لپاره وړيا قانونې مشوره  
0TUwww.welfarerightsact.orgU0T 

 د مقرراتو د خدماتو دفتر (ضمانتونه)  ٦۲۰۷۰٤۰ د ضمانت د پيسو اخيستل، بيرته وركول او پوښتنې،
 )(صادقانه معاملې كول  ٦۲۰۷۱۱۷۸د ملكيت د وكيل په با ره كې شكايت كوول 

0TUwww.ors.act.gov.auU0T 
 ملكې او ادارې محكمه ACTد   ٦۲۰۷۱۷٤۰د النجې حلول او د كراٻه نيولو د مقننې تطبيقول 

0TUwww.acat.act.gov.auU0T 
 د استوگنخيو د معلوماتو تلفون ACTد   ٦۲۰۷۱۱٥۰پوښتنې يو د دولتى استوگنځ ACT د

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

 ACT Incد كرايه نيونكو اتحاديه  ۲۰۱۳د كرائې د حقايقو پاڼې د چاپ حق محفوظ دى، اپريل 
 

 ·كيږي ستاينهد حكومت د مرستې نه په مننه سره  ACTد عدلې او ټولنيز مصوونيت د ادارې له الرې د 

http://www.tenantsact.org.au/
http://www.tenantsact.org.au/
http://www.tenantsact.org.au/
http://www.tenantsact.org.au/
http://www.welfarerightsact.org/
http://www.welfarerightsact.org/
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.acat.act.gov.au/
http://www.acat.act.gov.au/
http://www.dhcs.act.gov.au/hcs
http://www.dhcs.act.gov.au/hcs

	زه خپلې د ضمانت پيسې څنگه بيرته واخلم؟
	له وخت نه مخكې وتل يا ايستل څنگه دې؟
	تبعيض

	د ACT د كرايه نيونكو اتحاديه (TUACT)
	TUACT د ACT د ټولو كرايه نيوكو، لكه د شخصي كرائي كورونو او د ټولنيزو استوگنځيو د كرايه نيونكو او دغه راز په كورونو كې د گډ ژوند كوونكو، د پوهنتون د استوگنخيو او د كاروان پاركونو د اوسيدونكو نمايندگي كوي  مونږ يو ټولنيز حقوقي مركز يو چې د استوگنځيو د ك...
	د كرايه لرونكو د مشورې خدمت

