
	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

Rent arrears

 1-5 days in arrears  
If your rental account is between  
1 and 5 days in rental arrears, your 
Housing Manager will usually call 
you to remind you to pay your rent. 
If you cannot be reached by phone, 
your Housing Manager will send you 
a friendly reminder in the mail. 

5-14 days in arrears  
If your rental account is between 
5-14 days in rental arrears your 
Housing Manager will send you a 
warning letter advising you that if 
your rent account becomes more 
than 14 days in arrears you may be 
issued with a Termination Notice. 
The letter will advise you to either 
pay the rental arrears immediately 
or if you are unable to do this, to 
contact the office to discuss the 
situation and arrange a payment 
plan (see below). 

14+ days in arrears  
If you become over 14 days in 
arrears, the Residential Tenancy Act 
states that you can be issued with a 
notice requiring your to vacate your 
premises. You will be required to pay 
your rental arrears within 14 days 
(from date notice was sent). If you 
receive this notice you should contact 
you Housing Manager immediately. 

Repayment Plans  
If you get into rental arrears and are 
unable to pay all of your arrears off 
in one payment, you should contact 
your housing manager to request 
a repayment plan to pay off your 
arrears over time. 

Tenancy Tribunals and 
Magistrates Court

Each state has either a Tribunal or 
Court where residential tenancy 
disputes are heard. Housing Managers 
can apply to the Tribunal or Court if 
you are in rent arrears and are not 
keeping to a payment plan.  

At the hearing, the Housing Manager 
can seek a legally binding order for 
payment of your rental arrears or in 
serious cases, may seek to end your 
tenancy. If your tenancy is ended at 
the Tribunal you will be required to 
vacate the property.

Referral to support services

MAH staff can refer you to a range 
of services that may be able to 
provide assistance including:

• financial counselling

• gambling addiction

• family and children support

• employment services

For more information regarding 
your rental account or to receive 
a copy of your rent statement, 
please contact your local MAH 
office on 1800 269 672.

It is important that as a tenant of Mission Australia Housing 
(MAH) you pay your rent regularly and on time as we rely on 
this rental income to continue to provide affordable housing 
services to our customers.

Mission Australia Housing fact sheet 4: Rent arrears

Tenancy agreement  
The tenancy agreement that 
you sign at the beginning 
of your tenancy states that 
“Tenants must pay their rent 
in advance”

If you do not pay your rent 
regularly and in advance and 
your rental account goes into 
arrears, you will be in breach 
of your tenancy and as such 
your Housing Managers will be 
required to take action. 

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

It is important that you keep 
to any payment plan that 
is established and that you 
make all your payments on 
time. If you do not keep to 
the agreement, your housing 
manager may apply to the 
state based Tribunal or Court 
to have the matter heard  
(see below). 
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