Mission Australia Housing tờ thông tin số 3: Nuôi giữ thú cưng

Nuôi giữ thú cưng
Mission Australia Housing (MAH) hiểu được sự gắn bó của
nhiều người với vật nuôi của mình cũng như tầm quan trọng
của động vật với sức khoẻ và hạnh phúc của con người. Tờ
thông tin này sẽ cung cấp cho quý vị hiểu biết về những điều
người thuê nhà cần làm khi muốn nuôi thú cưng trong nhà.
Các loại nhà ở do MAH
cung cấp
MAH quản lý hàng loạt các bất động
sản khác nhau:
• Nhà, căn hộ và townhouses.
• Các loại nhà ở xã hội dài hạn
• Nhà ở trong trường hợp khẩn
cấp và chuyển tiếp
• Các bất động sản quản lý thay
mặt cho các chủ sở hữu cá nhân
• Các bất động sản được quản lý
thay mặt cho các tổ chức cộng
đồng khác

Xin giấy phép để nuôi thú cưng

Một khi giấy phép đã được thông
qua, người thuê nhà sẽ nhận được
thông báo bằng văn bản từ quản lý
khu nhà (Housing Manager). Thông
báo này sẽ bao gồm thông tin về số
lượng và chủng loại vật nuôi cũng
như các điều kiện khác về việc nuôi
giữ động vật trong nhà.

Nuôi giữ động vật không
xin phép
Bất cứ người thuê nhà nào được
phát hiện nuôi giữ vật nuôi không
có giấy phép bằng văn bản hoặc
nuôi quá số lượng được cho
phép sẽ được coi là vi phạm hợp
đồng nhà.

Bất cứ người thuê nhà nào muốn
giữ vật nuôi trong nhà cần liên
hệ với quản lý khu nhà (Housing
Manager) để được xem xét khả
năng. Quản lý khu nhà (Housing
Manager) nếu cần thiết sẽ tiến
hành khảo sát địa điểm để đảm
bảo căn nhà phù hợp với việc
nuôi giữ thú cũng như người
thuê nhà có giữ gìn tài sản đi thuê
hay không.

Trong trường hợp này, quản lý khu
nhà (Housing Manager) sẽ có thông
báo bằng văn bản tới người thuê nhà
và đưa ra thời hạn 07 ngày để đưa
(các) con vật ra khỏi khu nhà. Nếu
sau khoảng thời gian này mà (các)
con vật đó không được di rời một
cách vĩnh viễn, MAH sẽ tân theo quy
định của Toà án hoặc Toà án của tiểu
bang về việc di rời động vật.

Các yếu tố khác như hàng xóm, số
lượng và chủng loại vật nuôi cũng sẽ
được cân nhắc.

Kháng cáo quyết định
Nếu quý vị không đồng tình với
quyết định của MAH trong việc
nuôi giữ động vật trong nhà, quý
vị có thể làm đơn kháng cáo để
quyết định đó được xem xét lại. Để
biết thêm thông tin về cách thức
kháng cáo, xin hãy tham khảo tờ
thông tin của MAH về Kháng cáo
và Than phiền.

Vật nuôi của hàng xóm
Nếu quý vị cảm thấy bị làm phiền
bởi vật nuôi như chim hay chóm của
hàng xóm, quý vị có thể liên hệ với
quản lý khu nhà (Housing Manager)
hoặc hội đồng địa phương nơi mình
đang thuê nhà.
Để biết thêm thông tin về chính
sách nuôi giữ động vật trong
nhà của MAH, xin hãy liên hệ với
văn phòng MAH địa phương của
quý vị.

Contact us
Mission Australia Housing
580 George Street
Sydney NSW 2000
1800 269 672
missionaustralia.com.au

Quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ khác, xin liên hệ
TranslatingandInterpretingService(TIS)National theo số 131450.

