Mission Australia Housing tờ thông tin số 4: Nợ tiền thuê nhà

Nợ tiền thuê nhà
Là một người thuê nhà của Mission Australia Housing (MAH),
việc thanh toán tiền thuê nhà đều đặn và đúng hạn là rất quan
trọng vì chúng tôi dựa vào tiền thuê này để tiếp tục cung cấp
dịch vụ nhà ở giá rẻ cho khách hàng của mình.
Hợp đồng thuê nhà
Hợp đồng mà quý vị ký lúc
thuê nhà nêu rõ “Bên thuê
phải trả trước tiền thuê
nhà”.
Trong trường hợp quý vị không
thanh toán tiền thuê trước và
đều đặn, và tài khoản của quý
vị chuyển sang trạng thái nợ,
quý vị sẽ vi phạm hợp đồng
thuê nhà và Ban quản lý nhà
sẽ phải thực hiện các bước
dưới đây.

Nợ tiền thuê nhà từ 1-5 ngày
Nếu tài khoản thuê nhà của quý vị nợ
tiền thuê trong khoảng 1 đến 5 ngày,
Ban quản lý nhà của quý vị sẽ gọi
điện để nhắc quý vị thanh toán tiền
nhà. Nếu không thể liên lạc được với
quý vị qua điện thoại, Ban quản lý
nhà sẽ gửi quý vị một văn bản nhắc
nhở qua hòm thư.

Nợ tiền thuê nhà từ 1-5 ngày
Nếu tài khoản thuê nhà của quý vị
nợ tiền thuê trong khoảng 5 đến 14
ngày, Ban quản lý nhà sẽ gửi đến
quý vị một văn bản cảnh báo để
thông báo về việc nợ tiền thuê nhà
hơn 14 ngày, quý vị có thể sẽ nhận
được thông báo chấm dứt hợp đồng.
Văn bản cảnh báo sẽ yêu cầu quý
vị trả tiền nợ ngay lập tức, hoặc nếu
quý vị không thể, yêu cầu quý vị liên
hệ với văn phòng để thảo luận về
tình hình và kế hoạch thanh toán
(xem mục dưới).

Nợ tiền thuê nhà hơn 14 ngày
Nếu quý vị nợ tiền thuê nhà hơn 14
ngày, Đạo Luật Cho Thuê Nhà nêu rõ
quý vị có thể sẽ nhận được một văn
bản thông báo về việc quý vị phải
rời khỏi nơi thuê (từ ngày thông báo
được gửi đi). Nếu quý vị nhận được
thông báo này, quý vị cần liên hệ Ban
quản lý nhà ngay lập tức.
		

Kế hoạch thanh toán nợ

Nếu quý vị nợ tiền thuê nhà và không
thể thanh toán một lần toàn bộ số nợ,
quý vị có thể liên hệ Ban quản lý nhà
của mình và yêu cầu một kế hoạch
thanh toán để trả nợ dần.
Việc tuân thủ kế hoạch thanh
toán và chi trả đúng hạn là
rất quan trọng. Nếu quý vị
không tuân theo thỏa thuận,
Ban quản lý nhà có thể sẽ
đưa sự việc ra các Tòa án
tiểu bang chuyên biệt để xử
lý (xem mục dưới).

Tòa thuê mướn và tòa sơ thẩm
Ở mỗi tiểu bang sẽ có một Tòa thuê
mướn hoặc Tòa sơ thẩm để giải
quyết các khiếu nại về việc thuê
mướn nhà. Ban quản lý nhà có thể
khiếu nại lên các tòa trên nếu quý vị
nợ tiền thuê nhà và không tuân thủ
kế hoạch thanh toán.
Tại phiên tòa, Ban quản lý nhà có
thể xin lệnh ràng buộc pháp lý cho
việc thanh toán tiền thuê nhà của
quý vị hoặc trong những trường hợp
nghiêm trọng, xin quyết định chấm
dứt việc thuê nhà của quý vị. Nếu

việc thuê nhà của quý vị bị kết thúc
tại phiên tòa, quý vị sẽ bị yêu cầu rời
khỏi nơi thuê.

Giới thiệu tới các dịch vụ
hỗ trợ
Cán bộ của MAH có thể giới thiệu
quý vị tới các dịch vụ hỗ trợ để trợ
giúp quý vị trong các lĩnh vực sau:
• tư vấn tài chính
• đam mê cờ bạc
• hỗ trợ gia đình và trẻ em
• hỗ trợ việc làm
Nếu quý vị cần thêm thông tin về
tài khoản thuê nhà hoặc nhận một
bản copy của báo cáo thuê, xin
hãy liên hệ văn phòng MAH địa
phương theo số 1800 269 672.
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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.

