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ةف#لألا تاناويحلا ظفح  
D1معتلاو نا6سا ا#لا12سأ ةثعH  (MAH) N1ثك قفرملا مهفH مهتاناويحل سانلا نم 

بعشلا ة#]افرو ةحصل نوكN نأ نكمN ةف#لألا تاناويحلا ة#م]أ ىدمو ،ةف#لألا . 
 تنك اذإ لعفت نklجأتسملا هجاتحN ام >ع تامولعملا ەذ] عئاقولا ةف#حص مدقت

rs بغرت
t ةف#لألا تاناويحلا >ع ظافحلا rs

t لتمملاuةصاخلا تا Dك . 
 
 
 

تاراقعلا عاونأ  MAH 

MAH 89 ام7 تاراقعلا نم ةعومجم ريدت
كلذ : : 

تويبلاو لزانملاو تادحولا •  

دSعRلا ىدملا Pع :Oامتجالا نكسلا صئاصخ •  

ةSلاقتنالا ةماقإلاو ةمزألا •  

 نم كالملا نع ة7اSن ەرادم صئاصخ •
صاخلا عاطقلا  

 تامظنملا نع ة7اSن ەرادم صئاصخ •
ىرخألا ةSعمتجملا  

 
 نذإ >ع لوصحلل بلطD مدقتلا

ةف#لألا تاناويحلا >ع ظافحلل  

rs بغري رجأتسملا يأ
t نأ Nتاناويحلل نوك 

rs ةف#لالا
t لتممuلاصتالا ك#لع مهتا  

 >ع ظافحلا ة#نا6مإ ةشقانمل نا6سإلا ريدم
ةف#لألا تاناويحلا . 

اذإ ،فوس نا6سإلا ريدم  
 دNدحتل تاuلتمملا شÅتفت ءارجإ ،رمألا مزل

اهل  
 تنك نامضلو تاناويحلا >ع ظافحلل ةمءالم

ةظفاحملا  
ة#Üلملا . 

 
 ،ناhiجلا لثم ىرخأ لماوع ذخأ متbس ام`
89 ةفSلألا تاناويحلا نم ددعو عlنو

 راRتعالا :
رارق يأ ذاختا دنع . 

 ناsسإلا ريدم رارق ذاختا مت دقو ةدحاو ةرم
كل بتuأ فوس ك7 صاخلا  

 Pع ظافحلل نذإ نآلا كwدل ال مأ ةروشملا مwدقت
89 تاناويحلا

 لSصافتلا ةدارإ ةلاسرلا .تا~لتمملا :
 فرظ يأو حمسÄ ةفSلألا تاناويحلا نم ددعو عlن

فورظلا نم . 

نذإ نود نم ةف#لألا تاناويحلا ظفح  

نوكتل تدجو نيذلا نklجأتسملا  
rs تاناويحلا ظفح

t لتممuلوصحلا نود مهتا 
وأ àâtاتك نذإ >ع  

نم ä1ãا تاناويح ظفحو  
åنل ،حمس Nنوك rs

t إلا دقع قرخNةصاخلا راج 
مهب . 

89
 ك7 صاخلا ناsسإلا ريدم نإف ،ةلاحلا ەذه :

 7 كSطعتو راجwإلا قرخل كمالعإل ك7 لاصتالا
ناويحلا اذه نا` اذإ .ةSناث / ناويحلا ةلازإل ماwأ  

فوس ،ةhãفلا ەذه دع7 اSئاهن اهتلازإ متي مل ق /  
MAH ع قبطنتP حملا ةلودsحملا وأ ةمsةم 

اهتلازإ ق / ناويحلا نوكw نأ . 

åرارقلا فنأتس  

ەذختا رارق >ع قفاوت ال تنك اذإ  MAH 
قلعتي ام#ف  

 ارارق وأ ةف#لألا تاناويحلا >ع ظافحلل بلط
ل ،اهتلازإ نكمN ةف#لألا تاناويحلا بلطت  

Nدقت نكمNسا مïاهيدل فانئ  
 لوح تامولعم >ع لوصحلل .رارقلا ةعجارم
 ôإ عòجرلا óâري ،رارقلا فانئïسا ة#ف#ك

عئاقو ةف#حص  MAH - 
ىوا6شلاو نوعطلا . 

ةف#لألا تاناويحلا نا1Hجلا  

è9اعت تنك اذإ
 تاناويحلا نم بارطضا نم :

 بجw ،رويطلا وأ بل` لثم ناhiجلا ةفSلألا
 سلجملاو ناsسالا ريدم7 لاصتالا كSلع

:Pحملا . 

ةسا#س لوح تامولعملا نم دõlمل  MAH ظافحلا 
óâري ،ةف#لألا تاناويحلا >ع  

بتكمD لاصتالا  MAH حملا<t . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

89 ةدعاسملا îإ جاتحت تنك اذإ
ةمدخلا ةòروفلا ةمجhãلاو ةمجرت لاصتالا ñóري ىرخأ ةغل :  (TIS) طولاü9: عP 131 450 . 
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Keeping pets

Types of MAH properties

MAH manages a range of properties 
including:

• Units, townhouses and houses

• Long term social housing properties

•  Crisis and transitional 
accommodation 

•  Properties managed on behalf of 
private owners

•  Properties managed on behalf of 
other community organisations

Applying for permission to 
keep a pet

Any tenant wishing to have a pet 
in their property should contact 
their Housing Manager to discuss 
the possibility of keeping a pet. 
The Housing Manager will, if 
necessary, carry out an inspection 
of the property to determine its 
suitability for keeping animals and 
to ensure you are maintaining  
the property. 

Other factors such as neighbours, 
type and number of pets will also 
be taken into consideration when 
making a decision. 

Once a decision has been made your 
Housing Manager will write to you 

advising whether or not you now 
have permission to keep an animal 
at the property. The letter will detail 
the type and number of pets allowed 
and any conditions.

Keeping pets without 
permission

Tenants who are found to be 
keeping animals in their property 
without written permission or 
are keeping more animals than 
allowed, will be in breach of their 
tenancy agreement.

In this situation, your Housing 
Manager will contact you to inform 
you of the breach of tenancy and 
give you 7 days to remove the 
animal/s. If the animal/s have not 
been permanently removed after 
this period, MAH will apply to the 
state Tribunal or Court to have the 
animal/s removed.

Appealing a decision

If you disagree with a decision 
made by MAH in relation to a 
request to keep a pet or a decision 
to request pet be removed, you 
can lodge an appeal to have the 
decision reviewed. For information 
on how to appeal a decision, please 
refer to the MAH Fact Sheet – 
Appeals and Complaints.

Neighbours pets

If you are experiencing disturbance 
from a neighbours pet such as a  
dog or birds, you should contact  
your Housing Manager and your  
local council.

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

Mission Australia Housing (MAH) understands the attachment 
many people have to their pets and how important companion 
animals can be to the health and wellbeing of people.

This fact sheet provides information on what tenants need to do  
if you would like to keep a pet in your property.

Mission Australia Housing fact sheet 3: Keeping pets

Contact us 

 Mission Australia Housing 
  580 George Street 
 Sydney NSW 2000

 1800 269 672

 missionaustralia.com.au/housing

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

	
missionaustralia.com.au 

	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


