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	إضافیة	وشاغلي	آخر
	المنزلیة	أن	اإلسكان	أسترالیا	بعثة	یفھم
	ترغب	قد	والمستأجرین	الوقت	مرور	مع	تركیبة	تتغیر	قد
	المدى	على	سواء	ممتلكاتھم	في	ویعیش	لیأتي	الرعایة	مقدم	أو	شریك	مثل	إضافي	شخص
	.الطویل	المدى	أو	القصیر
	إلى	(MAH)	والتعمیر	اسكان	أسترالیا	بعثة	االتصال	في	المستأجرین	تحتاج	سوف	الحاالت	بعض	في
	.إضافیة	اللمحتل	إذن	على	الحصول

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	إضافیة	شاغلي

	
	یقیم	شخص	أي	مثل	إضافیة	المحتل	تعریف	یتم
	في
	التي	األسرة	في	عضوا	لیس	الذي	MAH	الملكیة
	الدورة	في	اعتمدت
	.اإلیجار	عقد	بدایة

	ویعیش	یأتي	أن	آخر	شخص	یرید	المستأجرین	إذا
	فإنھا	،ممتلكاتھم	في

	وتقدیم	علیھا	للموافقة	MAH	على	تنطبق	أن	یجب
	.إضافي	للشخص	الدخل	تفاصیل

	ینظر	وسوف	،مرة	ألول	موافقة	على	تحصل	لم	إذا
	المصرح	غیر	شاغلي	السكن	یكون	أن	المستأجرین
	الخاصة	اإلیجار	عقد	خرق	في	یكون	وسوف	،بھ
	یتلقى	اإلیجار	إعانة	أي	أن	یعني	وھذا	.بھم
	إلى	اإلیجار	زیادة	ویمكن	إلغاء	یتم	قد	المستأجرین
	.اإلیجار	سوق

	المحتل	على	للحصول	بطلب	التقدم
	إضافیة

	أي	لوضع	المستأجرین	تحتاج	سوف
	الكتابة	في	إضافیة	المحتل	لھا	یكون	أن	طلبات
	والعرض
	األسرة	أفراد	لجمیع	للدخل	جدیدة	تفاصیل
	إلى	باإلضافة
	.إضافیة	المحتل

	لإلقامة	إضافي	المحتل	على	للحصول	التقدم	عند
	شخص	وضرورة	والمستأجر	،العمل	أماكن	في
	:یلي	ما	فھم	على	تنطبق

	یتحرك	عندما	تتغیر	ربما	اإلیجار	سوف •
	.الممتلكات	في	اضافي	شخص

	،االزدحام	یسبب	إضافي	المحتل	وجود	كان	إذا •
	.ھذا	یقبل	المستأجرین	یجب

	سببا	عادة	یعتبر	ال	إضافي	المحتل	طلب •
	إلى	نقل	لطلب
	عموما	سوف	MAH	.الممتلكات	أكبر

	فإن	إذا	إضافیة	ركابھا	أحد	طلب	على	یوافق	ال
	.الشدید	االكتظاظ	سببا	سیكون	ذلك

	تتم	ال	قد	،السابق	المستأجر	ھو	آخر	شاغل	كان	إذا •
	تتعلق	مسائل	أي	ھناك	كان	إذا	الطلب	على	الموافقة
	تم	إذا	أو	المستحقة	الدیون	مثل	السابق	من	اإلیجار
	.اإلیجار	اإلخالل	بسبب	اإلیجار	عقد	إنھاء

	أو	اإلیجار	متأخرات	في	الحالي	المستأجر	كان	إذا •
	یجوز	ال	،المسددة	غیر	اإلیجار	غیر	دین	لدیھ
	.المتأخرات	مسح	یتم	حتى	الطلب	على	الموافقة

	
	بھ	المصرح	غیر	شاغلي
	/	الشخص	ھو	بھ	المصرح	غیر	شاغلي	أحد
	من	أطول	MAH	خاصیة	في	یقیم	الذي	ق
	یسمح	یوما	28	بھ	المسموح	الزمني	اإلطار
	والذین	لزائر
	.إضافي	شاغل	یكون	أن	یوافق	لم

	بھ	المصرح	غیر	شاغلي	إسكان	الذین	المستأجرین
	عدم	خالل	من	تأجیر	الغش	ارتكاب	تكون	قد
	في	المقیمین	خاصاألش	لجمیع	الدخل	عن	اإلعالن
	على	الخصم	اإلیجار	یكون	أن	ویمكن	،الممتلكات
	.إلغاء

	حول	المعلومات	من	لمزید
	اإلضافیین	والمقیمین	الزوار	سیاسة	سیاسة
MAH،	یرجى	االتصال	مكتب	MAH	المحلي	أو	
	دعوة
1800	269	672.	

	

	.450	131	على	الوطني	(TIS)	الخدمة	الفوریة	والترجمة	ترجمة	االتصال	یرجى	أخرى	لغة	في	المساعدة	إلى	تحتاج	كنت	إذا
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	الزائرین
	دعوة	تلقى	الذي	الشخص	ھو	للزائر	ویمكن
	المستأجر	قبل	من
	لمدة	MAH	خاصیة	في	مؤقتا	البقاء
	.(یوما	28)	أسابیع	4	إلى	تصل
	المشورة	لتقدیم	تحتاج	ال	المستأجرین
MAH	إذا	كانت	تواجھ	الزائر	البقاء	في	
	عن	تقل	لمدة	ممتلكاتھم
	.یوما	28

	أقارب	أي	یكون	أن	الزائر	MAH	تعتبر	كما
	الذین	الشركاء	أو	واألطفال	الرعایة	ومقدمي
	في	لیال	3	عن	یزید	ال	العقار	في	البقاء
	مكان	في	دائمة	إقامة	لدیھ	ویكون	،األسبوع
	.آخر

	المعلومات	لتوفیر	المستأجرین	تحتاج	سوف
	یتم	لن	.لممتلكاتھم	منتظم	زائر	أي	من
	وارالز	ھؤالء	رسوم	تحصیل
	أنھم	إلظھار	األدلة	تلك	توفیر	یتم	اإلیجار	قدمت
	.أخرى	أماكن	في	دائم	بشكل	یقیمون
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Visitors & additional occupants

Additional occupants

An additional occupant is defined 
as any person who is staying in a 
MAH property who is not a member 
of the household approved at the 
beginning of the tenancy. 

If tenants want another person to 
come and live in their property, they 

must apply to MAH for approval 
and provide income details for the 
additional person. 

If they do not get approval first, 
tenants will be considered to be 
housing unauthorised occupants and 
will be in breach of their tenancy 
agreement. This means that any 
rental subsidy tenants receive may 
be cancelled and their rent may be 
increased to market rent. 

Applying for an 
additional occupant

Tenants will need to put any 
requests to have an additional 
occupant in writing and supply  
new income details for all members  
of the household plus the  
additional occupant.

When applying for an additional 
occupant to reside at the premises, 
the tenant and the person applying 
need to understand that:

•  The rent will probably change  
when an extra person moves into 
the property.

•  If having an additional occupant 
causes overcrowding, tenants must 
accept this.

•  Requesting an additional  
occupant is not usually grounds 
for requesting a transfer to a 
larger property. MAH will generally 

not approve the request for an 
additional occupant if it will cause 
severe overcrowding.

•  If the additional occupant is a former 
tenant, the application may not be 
approved if there were any issues 
regarding their previous tenancy 
such as an outstanding debt or if the 
tenancy was terminated due to a 
breach of tenancy.

•  If the current tenant is in rent arrears 
or has an outstanding non-rent debt, 
the application may not be approved 
until the arrears have been cleared.

Unauthorised occupants
An unauthorised occupant is a 
person/s who is staying at a  
MAH property longer than the 
allowed timeframe of 28 days 
allowed for a visitor and who 
has not been approved to be an 
additional occupant. 

Tenants who are housing 
unauthorised occupants may be 
committing Rental Fraud by not 
declaring the income of all persons 
residing in the property and may 
have their rental rebate cancelled.

For more information regarding 
MAH’s visitor policy and additional 
occupants policy, please contact 
your local MAH office or call  
1800 269 672.

Mission Australia Housing understands that household 
compositions may change over time and tenants may want  
additional people such as a partner or carer to come and live in 
their property either on a short term or long term basis. 
In some cases tenants will need to contact Mission Australia Housing (MAH) 
to seek permission for an additional occupant.

Mission Australia Housing fact sheet 8: Visitors & additional occupants

Visitors
A visitor is a person who has 
been invited by the tenant 
to temporarily stay at a MAH 
property for a period of up to 
4 weeks (28 days). Tenants do 
not need to advise MAH if they 
are having a visitor staying at 
their property for less than  
28 days.

MAH also considers a visitor to 
be any relatives, carers, children 
or partners that stay at the 
property no more than 3 nights 
per week and have a permanent 
residency elsewhere. 

Tenants will need to provide 
information of any regular 
visitors to their property. These 
visitors will not be charged 
rent provided that evidence is 
provided to show that they are 
permanently residing elsewhere.

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


