
ةقلغملا ة#نو?<فلتلا رئاودلا :2 نا6سإلا ا#لا12سأ ةمهم عئاقو ةف#حص  
 

CCTV قارمGة  
1Tمعتلاو نا6سا ا#لا12سأ ةثعR ةسا#س لوح تامولعملا ةق#قح ةقرولا ەذJ مدقتو  

(MAH) قارملا ةقلعتملاGة  CCTV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف#ك  MAH تاطقل مادختسا  
CCTV؟ 

• MAH ة2قارملا تاطقل لوصولا دق  CCTV 
 FGHفظوملاو نA@جأتسملا ةمالس نامضل

نم فويضلاو  MAH 

 نأY ەاW2شالل ةلوقعم با2سأ QR كانه ثLح •
H] تعقو دق ةمA@ج

R عقوم  MAH ]جسLتال 
ة2قارملا تاG̀ما_  CCTV aاهيلإ لوصولا نكم 

 ضارغأل اهمادختسا وأ ةطghلا زاهج ل2ق نم
نوناقلا ذافنإ . 

• MAH تاطقل مدختس[ دق  CCTV نع 
 ةقلعتملا لLلدكو راجaإلا ةقلعتملا لئاسملا

H] هW2شملا تاyاهتنالا
R إلا دقعaراج . 

فوس •  MAH صوصخ نامضLنمأو ة 
 فوس فويضلاو FGHفظوملاو نA@جأتسملا

تاطقل مادختسا ءانثأ ةLمحم نوكت  CCTV. 

 
 ملع hع ن?eجأتسملا متي ف#ك

ةGقارملا ةمظنأ  CCTV MAH؟ 

• [H
R Yادaجأتسملا ءانثأو ة@Aإلا نaسو راجÉمت 

ة2قارملا مادختسا نم غالYإ  CCTV امثيح 
كلذ قبطني . 

 نيأو ãåم نم نA@جأتسملا غالYإ متÉسو •
H] ةقلغملا ةLنوçAفلتلا رئاودلا تاG̀ما_

R 
فوس فورظلا تاطق ام هنأو ،ةLلمعلا  

ëعقاوم فوس .مدختس  MAH لاãåR اهيدل 
 اهيدل ةقلغملا ةLنوçAفلتلا رئاودلا ةمظنأ

ة2قارملا نأ ìإ G̀ش[ تاتفال  CCTV [H
R 

ناîم . 

 نم دçAم بلط نA@جأتسملا ïع FGHعتAو •
ة2قارم لوح تامولعملا  CCTV MAH 

مهب ةصاخلا ناîسإلا ريدم لاصتالا . 

Jل kنكمno
p تاطقل لوصولل بلط  

CCTV؟ 

ىوكش وأ افانئxسا نم ءاهتنالا درجمsو ، 
MAH 1فوت فدهبT Rلالخ لوصولا ملع 
نم ماkأ 7  MAH اهيلع لوصحلا . 

 نA@جأتسملا ةLصوصخ ةaامح لجأ نم •
 تاطقل يأ ،نيدقاعتملاو FGHفظوملاو

عم اهتطقتلا  CCTV 
FGH [Hلماعلاو نA@جأتسملل ةحاتم نوكت ال ة2قارملاو

R 
ةاعد وأ مهمعد . 

• [H
R لا دوجو لاحõارجإلا طاشùR لاãåR ثدحت 

ة2قارملا رفوت دق ãåRلاو  CCTV ةمساح ةلدأ، 
 ةطghلاY لاصتالا نA@جأتسملا ïع FGHعتAو

 R†سر بلط مaدقت نوعLطتسë نيذلا
تاطقل لوصولل . 

ةسا#س لوح تامولعملا نم د?<مل  
MAH CCTV، ريÜá  

بتكمR لاصتالا  MAH حملاhp . 

 

 
H] ةدعاسملا ìإ جاتحت تنك اذإ

R لاو ةمجرت لاصتالا §£ري ىرخأ ةغلå̀روفلا ةمجAةمدخلا ة  (TIS) طولاãHR عï 131 450 . 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

missionaustralia.com.au/housing 

M
A

61
40

 

CCTV surveillance

How will MAH use CCTV 
footage?

•  MAH may access CCTV 
surveillance footage to ensure the 
safety of tenants, staff and guests 
of MAH

• Where there are reasonable 
grounds to suspect that a criminal 
offence has taken place at an 
MAH site CCTV surveillance 
footage may be accessed by a 
police service or used for law 
enforcement purposes.

• MAH may use CCTV footage for 
tenancy related matters and as 
evidence related to suspected 
breaches of a tenancy agreement.

• MAH will ensure that the privacy 
and security of tenants, staff and 
guests will be protected during the 
use of CCTV footage.

How are tenants informed
of MAH CCTV surveillance 
systems?

• At the start of and during a 
tenancy tenants will be informed 
of the use of CCTV surveillance 
where applicable.

• Tenants will be informed of 
when and where CCTV cameras 
are in operation and it what 
circumstances footage will 
be used. MAH sites that have 
CCTV systems will have signage 
indicating that CCTV surveillance 
is in place.

• Tenants requesting more 
information about MAH CCTV 
surveillance should contact their 
Housing Manager.

Can I request to access CCTV 
footage?

Once you have lodged an appeal 
or complaint, MAH aim to 
provide an acknowledgement 
of receipt within 7 days of MAH 
receiving it. 

• In order to protect the privacy of 
tenants, staff and contractors, 
any footage captured with CCTV 
surveillance will not be available to 
tenants, their support workers or 
advocates.

• In the event of a criminal activity 
occurring and where CCTV 
surveillance may provide crucial 
evidence, tenants should contact 
the police who can make a formal 
request to access the footage.

For more information regarding 
the MAH CCTV policy, please 
contact your local MAH office.

This fact sheet provides information on Mission Australia
Housing (MAH) policy relating to CCTV surveillance

Mission Australia Housing fact sheet 2: CCTV surveillance

• CCTV (Closed Circuit 
Television) is used to ensure 
the safety and security of 
tenants, staff and guests at 
Mission Australia Housing 
(MAH).

• The CCTV systems are in 
operation in the common 
areas of some MAH 
properties to monitor and 
record images at specific 
MAH locations and to 
increase safety and security 
at these complexes.

• CCTV is operational 24 
hours a day at specific MAH 
sites.

What is CCTV 
surveillance?
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If you require assistance in another language please contact Translating and Interpreting Service (TIS) National on 131 450.

Contact us 

 Mission Australia Housing 
  580 George Street 
 Sydney NSW 2000

 1800 269 672

 missionaustralia.com.au/housing

	المتأخرات	إیجار	:4	اإلسكان	أسترالیا	مھمة	وقائع	صحیفة
	

	االیجار	متاخرات
	اإلیجار	دفع	الذي	(MAH)	والتعمیر	اسكان	استرالیا	بعثة	من	كمستأجر	أن	المھم	من
	بشكل 	ونحن	المناسب	الوقت	وفي	منتظم 	على	نعتمد 	لمواصلة	اإلیجار	إیرادات	ھذا
	.لعمالئنا	معقولة	بأسعار	اإلسكان	خدمات	تقدیم

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	المتأخرة	أیام	1-5
 بین ما اإلیجار حساب كان إذا
 اإلسكان ومدیر ،اإلیجار متأخرات في أیام 5 و 1
 .اإلیجار لدفع لتذكیرك لكم ندعو عادة بك الخاص
 طریق عن إلیھا الوصول یمكن ال كنت إذا
 تذكیر لك نرسل الخاص اإلسكان ومدیر ،اتفالھ
 .البرید في ودیة

	المتأخرة	أیام	5-14
 في أیام 14-5 بین ما اإلیجار حساب كان إذا
 نرسل الخاص اإلسكان ومدیر اإلیجار متأخرات
 اذا انھ لكم المشورة وتقدیم تحذیر رسالة لك
 أكثر وتصبح بك الخاص اإلیجار حساب
 إنھاء مع یصدر دق المتأخرات في یوما 14 من
 متأخرات دفع إما ینصحك والرسالة .إشعار
 القیام على قادر غیر كنت إذا أو فورا اإلیجار
 الوضع لمناقشة بمكتب االتصال على ،بذلك
 .(أدناه انظر) الدفع خطة وترتیب

	المتأخرة	أیام	+14
 ینص ،المتأخرات في یوما 14 من أكثر أصبحت إذا
 مع تصدر أن یمكن تيال السكنیة اإلیجارات قانون
 سوف .بك الخاصة المباني إلخالء تتطلب إشعار
 بك الخاص اإلیجار متأخرات لدفع حاجة ھناك تكون
 إذا .(إشعار إرسال تاریخ من) یوما 14 غضون في
 اإلسكان مدیر بك االتصال یجب اإلشعار ھذا تلقیت
 .الفور على

	السداد	خطط
 قادرین وغیر اإلیجار متأخرات إلى لدیك كان اذا
 في قبالة بك الخاصة المتأخرات جمیع دفع على
 االسكان بمدیر االتصال علیك یجب ،واحدة دفعة
 لطلب
 .الزمن مر على المتأخرات لسداد سداد خطة

 

 
	اإلیجار	المحكمة	وقضاة	محاكم

 ال حیث المحكمة أو المحكمة إما لدیھا دولة كل
 یمكن .السكنیة اإلیجارات النزاعات في ینظر
 إذا المحكمة أو المحكمة إلى السكن مدراء تطبیق
 خطة على الحفاظ وعدم اإلیجار متأخرات في كنت
 .الدفع

 اإلسكان للمدیر یمكن ،االستماع جلسة في
 اإلیجار متأخرات لسداد قانونا ملزم أمر استصدار
 عقد إلنھاء تسعى قد ،الخطیرة الحاالت في أو
 اإلیجار عقد انتھى وإذا .بك الخاص اإلیجار
 إلخالء ةحاج ھناك تكون المحكمة في بك الخاص
 .الممتلكات

 
	الدعم	خدمات	إلى	اإلحالة
 واسعة مجموعة إلى یحیلك MAH لموظفي یمكن
 تقدیم على قادرة تكون قد التي الخدمات من
 :ذلك في بما المساعدة

 المالیة المشورة •
 القمار إدمان •
 والطفل األسرة دعم •
 التوظیف خدمات •

 
	أو	اإلیجار	حساب	حول	المعلومات	من	لمزید
	،اإلیجار	بیان	من	نسخة	على	الحصول
	المحلي	MAH	مكتبك	التواصل	الرجاء
	.672	269	1800	الرقم	على

	
	

	

 .450 131 على الوطني (TIS) الخدمة الفوریة والترجمة ترجمة االتصال یرجى أخرى لغة في المساعدة إلى تحتاج كنت إذا
 
 

 
	الدفع	خطة	أي	على	تحافظ	أن	المھم	من
	التي
	تم 	تأسیس 	والتي 	تقوم 	بھا 	جمیع
	المدفوعات 	في 	الوقت 	.المحدد 	إذا
	ل	تبقي	ال	كنت
	ل	الخاص	السكن	مدیر	تطبیق	یتم	قد	،االتفاق
	أن	الدولة	المحكمة	أو	المحكمة	تستند
	سمع	األمر
	.(أدناه	انظر)

	بنا	اتصل

	اإلسكان	أسترالیا	بعثة
 جورج شارع 580
 NSW 2000 سیدني

	
1800 269 672 
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	اإلیجار	عقد
	بدایة	في	بتسجیل	تقوم	أن	اإلیجار	عقد
	المستأجرین"	أن	على	تنص	االستئجار
	"مقدما	اإلیجار	یدفع	أن	یجب

 ومقدما بانتظام اإلیجار تدفع ال كنت إذا
 ،المتأخرات الى یذھب اإلیجار وحساب
 اإلیجار عقد خرق في تكون سوف
 حاجة ھناك تكون سوف وكما ،بك الخاص
 اإلجراءات التخاذ اإلسكان مدیري مثل
 .الالزمة
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