
راجیإ تاعفد 5 :ناكسإلا ایلارتسأ ةمھم عئاقو ةفیحص  
 

راجیإلا عفد  
كب نمو .امدقم راجیإلا عفدت نأ امئاد بجی  
ماظتناب عفدی راجیإلا نأ نم دكأت ةیلوؤسم  

 ةثعبل راجیإلا عفد كنكمی يتلا قرطلا هاندأ ةضیرعلا طوطخلا .ددحملا تقولا يفو
ریمعتلاو ناكسا ایلارتسأ  (MAH). 

 
 
 

تاموصخلا  Centrepay 

Centrepay - ریتاوفلا عفدل ةلھس ةقیرط 
كب ةصاخلا فیراصملاو  Centrepay ةمدخ يھ 

 ءالمعلل ةرح يھ يتلا ریتاوفلا عفد ةیعوطت
كنیلرتنس . 

مادختسا  Centrepay تاموصخلا بیترتل 
 كنكمی .كب صاخلا كنیلرتنس عفد نم ةیداعلا

لا .تقو يأ يف مصخ رییغت وأ لیغشت  
 باسح لالخ نم يھ كلذب مایقلل ةقیرط عرسأ

تنرتنإلا ىلع كنیلرتنس . 
 

عادیإلا بتك  

 رتفد مادختساب كابتسیو كنب يأ يف راجیإلا عادیإ
لبق نم كل هریفوت عادیإ  MAH. باتكلا اذھ  

كب ةصاخلا ةدیرفلا  ID فورعملا) باتك عادیإلا 
 فوس يتلاو (يعجرملا مقرلا رجأتسملا مساب اضیأ

كباسح ىلإ عفد صیصختل مدختسن . 
 

نم ققحتلا  

انبتكم ةبعل يف طاقسإ وأ رشن نكمی كیش  MAH 
 ناكسإلا ایلارتسأ ةثعب ىلإ اھب مایقلا بجی .يلحملا

 ناونعلاو مسالا ةباتك نم دكأتلا ىجری .تاكیشلا
عادیإلاو  ID نم نكمتن ىتح كیشلا رھظ ىلع باتك 

كباسح ىلإ عفد صیصخت . 

 ىلإ لصت ةرتف قرغتسی دق ھنأ ةظحالم ىجری
مالتسا خیرات نم لمع مایأ 5  

كباسح يف رھظتل غلبملا اذھ نم ققحت . 

ةیدیربلا تالاوحلا  

 دیربلا بتكم عم يدیربلا رمأ بیترت نكمیو
 ةثعب ىلإ يدیربلا ماظنلا لعج ءاجرلا .يلحملا

 كمسا بتكت نأ نامضو ناكسإلا ایلارتسأ
عادیإلاو كناونعو  ID يفلخلا ءزجلا ىلع باتكلا 

 ىلإ عفد صیصخت نم نكمتن ىتح ماظنلا نم
كباسح . 

 نع عفدلا يف ةكراشملا موسر كانھ :ةظحالم
 عرفب لاصتالا ىجری .ةیدیربلا تالاوحلا قیرط
 لیصافت ىلع لوصحلل يلحملا ایلارتسأ ةكراشملا

موسرلا . 
 

رشابم عادیإ  

 مصخلا ةماقال فرصملاب لاصتالا نكمی تنأ
 عفدت نأ نكمی راجیإلا نأ ينعی اذھو .رشابملا
نیعوبسأ لك انل يفرصملا كباسح نم ةرشابم . 

 ھعم لماعتت يذلا كنبلا نم دكأتلل جاتحتس تنأ
باتك عادیإلاو كمسا عضی  

ID امك ھیلع فرعتلا نم نكمتن ىتح عفد ىلع 
 اذھ دادعإب ةطبترملا ةمھت كانھ نوكی دق .راجیإلا

ھعم تنك يذلا كنبلا ىلع فقوتی . 

 يفرصملا باسحلا لیصافت ىلع لوصحلل
حیحصلا  MAH ىجری ،راجیإلا عادیإل 

كب صاخلا ناكسالا ریدمب لاصتالا . 
 

تنرتنإلا ربع ةیفرصملا تامدخلا  

 ةیفرصملا تامدخلا ىلإ لوصولا كیدل ناك اذإ
 ةیدرفلا راجیإلا تاعفد لعج كنكمی تنرتنإلا ربع

ىلإ  MAH فوس .ةیرودلا تاعفدلا دادعإ وأ 
 مسا تعضو تنك نأ نم دكأتلا ىلإ جاتحت

يف عادیإلا باتك كب صاخلا مدختسملا  

ثیحب عجارملا مسق  MAH اذھ صیصخت نكمی 
كباسح ىلإ غلبملا . 

 
راجیإلا ریغ تاعوفدملا  

 ةروكذملا بیلاسألا ةفاك مادختسا نیرجأتسملل نكمی
 ریغ موسر يأ كلذكو ،راجیإلا باسح عفدل هالعأ

 فقوم موسرو هایملا مادختسا لثم راجیإلا
 ،ریجأت مدعب عفدلا لعجب بغرت تنك اذإ .تارایسلل

ةفاضإ ىجری  "W" عادیإلا مقر ةیاھن ىلإ  ID باتك 
ثیحب  MAH ىلا غلبملا اذھ صیصخت نكمی 
كباسح  

راجیإلا ریغ باسح . 
 

 تاعوفدملا لبقن ال نحن - ةظحالملا ىجری
بتاكم نم يأ يف ةیدقنلا  MAH انیدل . 

 ،راجیإلا عفد تارایخ لوح تامولعملا نم دیزمل
ىجری  

بتكمب لاصتالا  MAH يلحملا . 
 
 
 

 
 

ةمدخلا ةیروفلا ةمجرتلاو ةمجرت لاصتالا ىجری ىرخأ ةغل يف ةدعاسملا ىلإ جاتحت تنك اذإ  (TIS) 450 131 ىلع ينطولا . 
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Rent payments

Centrepay deductions          

Centrepay – the easy way to pay 
your bills and expenses Centrepay is 
a voluntary bill-paying service which 
is free for Centrelink customers.

Use Centrepay to arrange regular 
deductions from your Centrelink 
payment. You can start or change 
a deduction at any time. The 
quickest way to do it is through your 
Centrelink account online.

Deposit books

Deposit your rent at any Westpac 
bank using the deposit book supplied 
to you by MAH. This book has 
your own unique Deposit Book ID 
(also known as a Tenant Reference 
Number) which we will use to allocate 
the payment to your account.

Cheque 

A cheque can be posted or dropped 
in toy our local MAH office. Cheques 
need to be made out to Mission 
Australia Housing. Please ensure that 
you write your name, address and 
Deposit Book ID on the back of the 
cheque so that we can allocate the 
payment to your account.

Please note that it may take up 
to 5 working days from receipt of 
cheque for this payment to appear 
in your account. 

 Postal orders

A postal order can be arranged with 
your local post office. Please make 
your postal order out to Mission 
Australia Housing and ensure that 
you write your name, address and 
Deposit Book ID on the back of the 
order so that we can allocate the 
payment to your account.

Note: there is a fee involved in paying 
by postal orders. Please contact your 
local Australia Post Branch for details 
of the fee.

Direct deposit 

You can contact your bank to set up a 
direct debit. This will mean that your 
rent can be paid directly from your 
bank account to us each fortnight.

You will need to make sure your bank 
puts your name and Deposit Book 
ID on the payment so that we can 
identify it as your rent. There may be a 
charge associated with setting this up 
depending on which bank you are with.  

For details of the correct MAH bank 
account to deposit your rent, please 
contact your Housing Manager.

Internet banking 

If you have access to online banking 
you can make individual rent 
payments to MAH or set up periodic 
payments. You will need to ensure 
that you put your Deposit Book ID in 

the reference section so that MAH can 
allocate this payment to your account.

Non-rent payments 

Tenants can use all of the methods 
listed above to pay their rent account 
as well as any non-rent charges such 
as water usage and car park charges. 
If you are making a non-rent payment, 
please add a “W” to the end of your 
Deposit Book ID number so that MAH 
can allocate this payment to your 
non-rent account.

Please note – we do not accept  
cash payments at any of our 
MAH offices.

For more information regarding 
rent payment options, please 
contact your local MAH office.

Your rent must always be paid in advance. It is your 
responsibility to make sure that your rent is paid regularly  
and on time. Below outlines the ways in which you can pay your 
rent to Mission Australia Housing (MAH). 

Mission Australia Housing fact sheet 5: Rent payments

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


