Mission Australia Housing tờ thông tin số 6: Định giá tiền thuê

Định giá tiền thuê
Mission Australia Housing (MAH) quản lý một chuỗi các chương
trình nhà ở khác nhau nhằm cung cấp nhà cho các hộ có thu nhập
rất thấp, thấp và trung bình. Tờ thông tin này cung cấp thông tin
về việc tính toán mức giá cho thuê đối với người thuê.

Giá thuê theo thị trường
Tất cả các bất động sản của
MAH đều được định giá theo
giá thị trường và đây là mức
tối đa phải trả cho mỗi bất
động sản.
Giá thuê theo thị trường sẽ
được xem xét lại hàng năm
kèm theo các điều kiện đối với
mỗi chương trình nhà riêng
biệt mà quý vị đang theo.
Người thuê sẽ được thông báo
bằng văn bản khi có bất cứ
thay đổi nào về mức giá thuê
theo thị trường.

Người thuê của chương trình
nhà ở xã hội
Người thuê của chương trình nhà
ở xã hội hoặc chương trình nhà
được hỗ trợ sẽ đủ điều kiện để yêu
cầu một khoản giảm hoặc trợ giá.
Mức giảm giá được tính theo phần
trăm (khoảng 25%) của tổng thu
nhập trước thuế của cả hộ, cộng
thêm 100% mức tối đa được hận
từ chương trình Commonwealth
Rent Assistance.

Người thuê của chương trình
nhà giá phải chăng
Người thuê của chương trình nhà giá
phải chăng của MAH sẽ được tính
tiền thuê theo phần trăm của giá thị
trường (80% hoặc ít hơn).

Chương trình Commonwealth
Rent Assistance (CRA)
Commonwealth rental assistance
(CRA) – là một khoản trợ cấp tăng
thêm trả cho Centrelink cho những
người thuê nhà của tư nhân hoặc
đang trong chương trình nhà ở cộng
đồng và những người đang nhận
trợ cấp từ Centrelink. Người thuê đủ
điều kiện có thể đăng ký trực tiếp với
Centrelink để được xét CRA.
Người thuê của chương trình nhà ở
xã hội và trong một số nhà giá phải
chăng sẽ được tính mức giá thuê
dựa vào 100% mức hỗ trợ tối đa
được nhận từ CRA.

Đánh giá lại tiền thuê nhà
MAH có thể tiến hành đánh giá lại
tiền thuê nhà hai lần một năm cho
người thuê của chương trình nhà
ở xã hội và một lần một năm cho
người thuê của chương trình nhà ở
giá phải chăng. Người thuê sẽ được
thông báo bằng văn bản khi việc
đánh giá lại này diễn ra và sẽ được
yêu cầu điền Bản khai Nhân khẩu
Household Declaration Form cung
cấp chi tiết thu nhập của mọi thành
viên trong hộ.
Người thuê không cung cấp thông tin
thu nhập đúng hạn có thể sẽ bị hủy
gói ưu đãi giảm giá và sẽ phải trả tiền
thuê theo giá thị trường.

Thay đổi trong hộ
Điều quan trọng là quý vị cần phải
thông báo cho MAH về mọi thay đổi
đối với hộ của quý vị bao gồm thay
đổi về số thành viên và thay đổi về
thu nhập để MAH có thể đảm bảo
đánh giá chính xác hộ của quý vị.

Appealing decisions
Nếu quý vị không đồng ý với quyết
định của MAH liên quan đến tư cách
hợp lệ của quý vị trong việc được
hưởng gói hỗ trợ giảm giá, về kết
quả của việc đánh giá lại tiền thuê
gần đây hoặc về số tiền thuê quý vị
phải trả, quý vị hoàn toàn có quyền
khiếu nại quyết định này. Để có thêm
thông tin hướng dẫn khiếu nại, vui
lòng xem tờ thông tin của MAH –
Khiếu nại và Than phiền hoặc liên hệ
Ban quản lý nhà.
Để có thêm thông tin về chính
sách định giá tiền thuê, vui
lòng liên hệ văn phòng MAH địa
phương của quý vị.
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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.

