Mission Australia Housing tờ thông tin số 11: Trông nom nhà của quý vị

Trông nom nhà của quý vị
Điều quan trọng là quý vị nắm được nghĩa vụ của mình với tư
cách là người thuê, cũng như nghĩa vụ của Mission Australia
Housing, với tư cách là người cho thuê, hoặc đại diện của người
cho thuê, trong việc trông nom nhà cửa.
Sửa chữa & bảo trì
Là người thuê, quý vị cần
phải thực hiện những yêu
cầu sau:
• Giữ nơi thuê sạch sẽ
• Tránh làm hỏng nơi thuê và báo
cho chủ thuê sớm nhất có thể
trong trường hợp có hư hỏng

Mission Australia Housing,
là chủ thuê (hoặc đại diện
của chủ thuể) cần phải thực
hiện những yêu cầu sau
• Đảm bảo điều kiện của nơi cho
thuê ở trong tình trạng tốt

• Xin sự cho phép để lắp đặt, sửa
sang, tân trang, …

• Đảm bảo sự an toàn của nơi
cho thuê: tất cả các cửa phải có
khóa và cửa số phải chắc chắn

• Tránh gây phiền phức cho chủ
thuê hoặc hàng xóm

• Nếu thay khóa phải lập tức giao
chìa khóa mới cho người thuê

• Không tham gia vào bất cứ
hoạt động trái pháp luật nào tại
nơi thuê

• Tránh làm phiền người thuê nếu
không cần thiết

Dọn vào
Khi quý vị ký hợp đồng và trả tiền
thế chân, quý vị sẽ nhận được một
bản báo cáo tình trạng nhà. Báo
cáo này sẽ cung cấp cho quý vị
thông tin chi tiết về tình trạng nhà
khi quý vị dọn vào.
Là người thuê, quý vị có trách
nhiệm giữ cho nơi thuê ở trong
tình trạng trương đương như
trong báo cáo khi dọn vào, không
kể những hao mòn thông thường.
Nếu quý vị dọn ra khỏi nơi thuê, báo
cáo này sẽ được Mission Australia
Housing sử dụng để đánh giá những
hư hại quá mức cho phép đối với nơi
thuê và đưa ra quyết định về tiền thế
chân: trả lại hay đòi bồi thường.

Kiểm tra nhà
Mission Australia Housing tiến
hành kiểm tra thường xuyên đối

với tất cả nhà cho thuê của chúng
tôi, theo luật pháp của tiểu bang,
để đảm bảo rằng nhà cho thuê của
chúng tôi được trông nom, giữ gìn
và để giải quyết các vấn đề phát
sinh liên quan đến người thuê
hoặc nhà cho thuê.
Các đợt kiểm tra nhà là cơ hội tốt
cho người thuê để bày tỏ sự quan
ngại của mình về nhà thuê nếu có,
yêu cầu bảo trì hoặc hỏi Ban quản
lý nhà mọi vấn đề liên quan đến nhà
hoặc sự thuê nhà của quý vị. Đây
cũng là cơ hội tốt cho quý vị để phản
hồi về MAH và những dịch vụ chúng
tôi cung cấp.
Điều quan trọng là quý vị để cửa cho
Mission Australia Housing có thể vào
và tiến hành kiểm tra đồng thời quý
vị cần đảm bảo nhà thuê của quý vị
được sạch sẽ, gọn gang và không bị
hư hỏng.

Việc của quý vị là giữ cho nhà thuê
được sạch sẽ, ngăn nắp, việc sửa
chữa nói chung là trách nhiệm của
Mission Australia Housing với tư
cách là chủ thuê (trừ trường hợp quý
vị chính là người làm hỏng nhà).
Nếu quý vị cần những sửa chữa nhỏ
như vòi nước bị rò, hay sửa chữa
lớn như thay lò nướng bị hỏng, điều
quan trọng là quý vị thông báo cho
Mission Australia Housing (hoặc đơn
vị cung cấp dịch vụ bảo trì của quý
vị nếu quý vị ở Tasmania) càng sớm
càng tốt. Một số hư hại có thể trở
nên nghiêm trọng nếu không được
sửa chữa kịp thời và sẽ dẫn đến
những hỏng hóc khác trong nhà.
Đoan chắc là quý vị cung cấp thông
tin càng chi tiết càng tốt để hỗ trợ
chúng tôi sửa chữa hư hại được
nhanh chóng. Để có thêm thông
tin về việc quản lý hư hại và công
tác bảo trì ở nhà thuê của quý vị,
vui lòng xem tờ thông tin Australia
Housing – Sửa chữa và Bảo trì, có
ở trên trang mạng và văn phòng của
chúng tôi.

Lau dọn nhà thuê của quý vị
Trang sau cung cấp cho quý vị một
danh sách những đầu việc cần thiết
khi lau dọn nhà thuê của quý vị.

Yêu cầu trợ giúp
Nếu quý vị cần sự trợ giúp trong
việc trông nom nhà thuê hoặc
quản lý sự thuê nhà quý vị, vui
long liên hệ Ban quản lý nhà của
quý vị, chúng tôi có thể giới thiệu
quý vị tới một số dịch vụ hỗ trợ
địa phương để trợ giúp.

Quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ khác, xin liên hệ
TranslatingandInterpretingService(TIS)National theo số 131450.
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Lau dọn nhà thuê của quý vị
Dưới đây là danh sách những đề mục cần được hoàn thành khi lau dọn nhà của quý vị:

Bếp

Các phòng khác

Lau hết bên trong và bên ngoài của tất cả
tủ bếp
Lau tất cả các kệ và các bề mặt

Quét bụi và rửa tất cả các bề mặt
Quét bụi và rửa cửa ra vào, cửa sổ, bệ và
máng trượt cửa sổ

Lau hết bên trong và bên ngoài của lò
nướng, lò vi sóng, máy rửa bát, tủ lạnh, tủ
đông (nếu được trang bị)

Lau gương

Lau mặt bếp, lò nướng, hút mùi

Lau hết bên ngoài của điều hòa, làm sạch
tấm lọc (nếu có)

Lau bồn rửa và vòi nước
Lau cửa sổ, bệ và máng, khung cửa sổ và
cửa ra vào cũng như mà chắn côn trùng
Quét, hút bụi và rửa sàn

Quét bụi quạt

Lau sạch mọi tủ chén và tủ quần áo
Quét bụi là lau sạch các tấm ốp chân
tường
Hút bụi và rửa các sàn

Nhà tắm
Lau bồn tắm, bồn rửa, bồn cầu, chỗ tắm
đứng bao gồm cả vòi nước

Khu vực ngoài nhà
Cắt cỏ, tỉa cành

Lau sàn

Quét khu vực bên ngoài nhà

Loại bỏ mốc trên tường, sàn và trần

Đổ và rửa sạch thùng rác

Giặt rèm chỗ tắm vòi sen/lau cửa buồng
tắm đứng hoặc tấm quây

Rửa sạch các vết dầu trên đường vào
hoặc trong gara

Lau mọi bề mặt, dây vòi sen và gương

Quét sạch mạng nhện

Quét và lau tất cả các sàn

Lau dọn chung
Đổ rác
Diệt gián và côn trùng, đặc biệt là trong
các tháng hè và nếu quý vị có vật nuôi

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

