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	بك	الخاصة	الممتلكات	رعایة
	باسم	التزاماتك	تفھم	أن	المھم	من	،الملكیة	بك	الخاص	بعد	یبحث	األمر	یتعلق	عندما
	وكذلك	المستأجر
	.المالك	وكیل	الحاالت	بعض	في	أو	والمالك	اإلسكان	أسترالیا	بعثة	التزام	كما

	
	

	
	للقیام	حاجة	ھناك	ھل	كمستأجر
	:یلي	بما
	نظیفة	الممتلكات	على	الحفاظ •
	تجنب • 	إتالف 	الممتلكات 	وإبالغ 	المالك
	في 	اسرع 	وقت 	ممكن 	إذا 	لم 	یفعل 	أي
	ضرر

	لتثبیت	اإلذن	تطلب • 	المباریات	مواعید
	الخ	تجدیدات	،تعدیالت	إجراء	أو

	التعرض	تجنب • 	لإلزعاج 	لمالك 	العقار
	الجیران	أو

	قانوني	غیر	شيء	أي	في	تشارك	لن •
	الممتلكات	على

	
	
	االنتقال
	إیجار	عقد	توقع	قد	كنت	واحدة	ومرة
	یتم	السندات	ودفع	بك	الخاصة	الممتلكات
	تفاصیل	التقریر	ھذا	ویقدم	.حالة	تقریر	تزویدك
	.في	تحرك	عند	العقار	حالة	من

	على	للحفاظ	المستأجر	كما	مسؤولیتكم	ومن
	ھو	كما	نفسھ	حالة	في	بك	الخاصة	الممتلكات
	.العادي	والبلى	باستثناء	،حالتك	تقریر	في	وارد

	سیتم	،بك	الخاصة	الممتلكات	من	الخروج	كنت	إذا
	اإلسكان	أسترالیا	بعثة	قبل	من	التقریر	ھذا	استخدام
	على	الزائد	ضرر	أي	ھناك	كان	إذا	ما	لتحدید
	أو	إلیك	السندات	إرجاع	سیتم	كان	إذا	وعما	الممتلكات
	.ادعى	أو

	الممتلكات	تفتیش
	تفتیش	عملیات	تجري	اإلسكان	أسترالیا	بعثة
	وذلك	،ممتلكاتنا	جمیع	من	العادیة	الممتلكات
	،الدولة	على	القائمة	التشریعات	مع	تمشیا
	و	االعتناء	یتم	ممتلكاتنا	أن	لضمان

	
	ومالك	،اإلسكان	أسترالیا	بعثة
	مطلوب	(المالك	وكیل	أو)	العقار
	:إلى
	حالة	في	المباني	على	الحفاظ •
	جیدة

	التأكد • 	من 	الممتلكات 	آمنة 	عن 	طریق
	التأكد 	من 	جمیع 	األبواب 	لھا 	األقفال
	آمنة	والنوافذ

	مفتاح	الفور	على	المستأجر	تزوید •
	أقفال	أي	تغییر	بعد	جدید

	ال	للقلق	مثیرة	المستأجرین	تجنب •
	لھ	داعي

	
	

	لمعالجة 	أي 	اإلیجار 	أو 	الملكیة 	.القضایا 	في
	في	مرتین	تفتیش	عملیات	وتجرى	،المتوسط
	.السنة

	للمستأجرین	جیدة	فرصة	ھي	التفتیش	عملیات
	الصیانة	طلبات	أو	الملكیة	المخاوف	عن	لإلبالغ
	أسئلة	أي	على	اإلسكان	مدیر	یسأل	أن	أو
	.بھم	الخاصة	اإلیجار	عقد	أو	الملكیة	بخصوص
	أیضا	التفتیش
	فرصة 	جیدة 	للمستأجرین 	لتوفیر 	التغذیة
	.نقدمھا	التي	والخدمات	MAH	حول	الراجعة

	أسترالیا	بعثة	إلى	بالوصول	تسمح	أن	مالمھ	ومن
	التأكد	علیك	وأن	التفتیش	عملیات	لتنفیذ	اإلسكان
	ولیس	ومرتبة	نظیفة	بك	الخاصة	الممتلكات	من
	.معطوب

	وصیانة	تصلیح
	حالة	في	الممتلكات	على	للحفاظ	عملك	ومن
	عموما	اإلصالح	ولكن	،معقول	بشكل	مرتبة
	لم	ما)	والمالك	اإلسكان	أسترالیا	بعثة	مسؤولیة
	.(نفسك	الممتلكات	تضررت	قد	كنت	بالطبع	یكن

	حنفیة	مثل	صغیر	إصالح	الى	حاجة	في	كنت	سواء
	فمن	،الخاطئ	فرن	استبدال	مثل	واحد	أكبر	أو	تسرب
	أو	اإلسكان	أسترالیا	بعثة	تدع	أن	المھم	فمن
	أقرب	في	یعرف	الصیانة	مزود	تسمانیا	للمستأجرین
	.ممكن	وقت	أقرب
	یتم	لم	إذا	وءاس	یزداد	قد	إصالح	قضایا	بعض
	خاصیة	من	المزید	ویسبب	بسرعة	إصالح
	.ضرر

	ممكن	المعلومات	من	قدر	أكبر	توفیر	من	تأكد
	.ثابتة	بسرعة	المشكلة	على	الحصول	في	لمساعدتنا
	والصیانة	اإلصالح	إدارة	حول	المعلومات	من	لمزید
	االطالع	یرجى	،بك	الخاصة	الممتلكات	في	والصیانة
	إصالح	-	اإلسكان	أسترالیا	بعثة	حقائق	على	االطالع
	على	موقعنا	على	متاحة	وھي	،وصیانة	إصالح
	.مكاتبنا	وفي	االنترنت

	بك	الخاصة	الممتلكات	تنظیف
	قائمة	على	للحصول	الصفحة	على	االطالع	یرجى
	.بك	الخاصة	الممتلكات	تنظیف	عند	للتحقق	مفیدة

	مساعدة	على	الحصول
	االعتناء	مع	مساعدة	إلى	بحاجة	كنت	إذا
	الخاص	اإلیجار	إدارة	أو	بك	الخاصة	الممتلكات
	الذین	الخاص	االسكان	بمدیر	االتصال	یرجى	،بك
	الدعم	خدمات	إلى	یحولك	على	قادرة	تكون	قد
	.تساعد	أن	یمكن	التي	المحلیة

	

	

	بنا	اتصل
	اإلسكان	أسترالیا	بعثة
	جورج	شارع	580
	2000	NSW	سیدني

1800	00	55	79	

missionaustralia.com.au	

Moving in
Once you have signed a lease for  
your property and paid a bond you  
will be provided with a condition 
report. This report provides details 
of the condition of the property when 
you moved in. 

It is your responsibility as the tenant 
to keep your property in the same 
condition as listed in your condition 
report, with the exception of fair  
wear and tear.

If you move out of your property, this 
report will be used by Mission Australia 
Housing to determine whether there is 
any excess damage to the property and 
whether your bond will be returned to 
you or claimed. 

Property inspections
Mission Australia Housing conducts 
regular property inspections of all 
our properties, in line with state 
based legislation, to ensure that our 
properties are being looked after and  

to address any tenancy or property 
issues. On average, inspections are 
carried out twice per year.

Inspections are a good opportunity 
for tenants to report property 
concerns or maintenance requests 
or to ask their Housing Manager any 
questions regarding the property or 
their tenancy. Inspections are also 
a good opportunity for tenants to 
provide feedback about MAH and 
the services we provide. 

It is important that you allow access 
to Mission Australia Housing to 
carrying out these inspections and 
that you ensure your property is 
clean, tidy and is not damaged.

Repairs & maintenance
It is your job to keep the property in 
reasonably tidy condition, but repairs 
are generally the responsibility of 
Mission Australia Housing as the 
landlord (unless of course you have 
damaged the property yourself).

Whether you need a small repair like a 
leaking tap or a larger one like replacing 
a faulty oven, it is important that you 
let Mission Australia Housing or for 
Tasmanian tenants your maintenance 
provider know as soon as possible. 
Some repair issues could get worse 
if not fixed quickly and cause further 
property damage.

Make sure you provide as much 
information as possible to assist us in 
getting the problem fixed quickly. For 
more information on managing repairs 
and maintenance at your property, 
please see the Mission Australia 
Housing Fact Sheet – Repairs and 
Maintenance, available on our website 
and in our offices.

Cleaning your property
Please see over page for a useful list 
to check when cleaning your property.

Getting help
If you need assistance with looking 
after your property or managing your 
tenancy, please contact your Housing 
Manager who may be able to refer you 
to local support services who can help.

Looking after your property
When it comes to looking after your property, it is important 
that you understand your obligations as the tenant as well  
as Mission Australia Housing’s obligation as the landlord  
or in some cases the landlord’s agent.

Mission Australia Housing fact sheet 11: Looking after your property

As a tenant you are 
required to do the 
following:
• Keep the property clean 

•  Avoid damaging the property 
and inform the landlord ASAP 
if any damage is done

•  Ask for permission to install 
fixtures or make alterations, 
renovations etc

•  Avoid being a nuisance to the 
landlord or neighbours

•  Not participate in anything 
illegal on the property

Mission Australia 
Housing, as your 
landlord (or landlord’s 
agent) is required to:
•  Keep the premises in  

good repair 

•  Ensure the property is secure 
by making sure all doors have 
locks and windows are secure 

•  Immediately provide the 
tenant with a new key after 
changing any locks

•  Avoid disturbing tenants 
unnecessarily

Contact us 
 Mission Australia Housing 

  580 George Street 
 Sydney NSW 2000

 1800 00 55 79

 missionaustralia.com.au

	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



	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

	بك	الخاصة	الممتلكات	االعتناء	:11	اإلسكان	أسترالیا	مھمة	وقائع	صحیفة
	

	
	

	

	
	

	بك	الخاصة	الممتلكات	تنظیف
	:بك	الخاصة	الممتلكات	تنظیف	عند	للتحقق	مفیدة	قائمة	یلي	وفیما

	
	

	مطبخ

	قمم	كل	اغسل	الخزائن	عن	خارج	/	داخل	نظیفة

	و	مضادة
	السطحیة	المناطق

	،الفرن	وخارج	داخل	نظیفة
	وتذویب	،الثالجة	،صحون	غسالة	،المیكروویف
	(مرفق	إذا)	الثالجة

	نظیفة	بالوعة	المطبخ	وشفاط	شواء	،الموقد	تنظیف

	والصنابیر

	وإطارات	،المسارات	/	سیلز	نافذة	،النوافذ	تنظیف
	و	واألبواب	النوافذ
	الشاشات	یطیر

	غسل	واألرضیات	فراغ	،االجتیاح
	

	حمام
	ذلك	في	بما	وحمام	ومرحاض	،بالوعة	تنظیف
	الصنابیر

	نظیفة	البالط

	والسقف	البالط	/	الجدران	عن	العفن	أي	إزالة

	الضمیمة	أو	نظیفة	االبواب	دش	/	الحمام	ستارة	غسل

	دش	القضبان	،نظیفة	السطحیة	المناطق	جمیع
	والمرایا

	الطوابق	جمیع	ویغسل	،االجتیاح

	اخرى	غرف
	األسطح	جمیع	وغسل	الغبار

	/	سیلز	ونافذة	النوافذ	وإطارات	غسل	وباب	الغبار
	المسارات

	المشجعین	نظیفة	المرایا

	الغبار

	إذا)	نظیفة	مرشحات	،الھواء	تكییف	توحدا	خارج	مسح
	(لدیك	كان

	لوحات	على	والتفاف	الغبار	خزائن	أو	الخزائن	أي	تنظیف

	نظیفة

	األرضیات	وغسل	فراغ

	الطلق	الھواء	في	المناطق

	حواف	وتقلیم	الضارة	واألعشاب	،العشب	جز

	الخارجیة	المناطق	االجتیاح

	صنادیق	وتغسل	تفریغ

	المرآب	في	أو	درب	على	الزیت	بقع	أي	إزالة

	العنكبوت	أنسجة	إزالة

	لواء	جنرال
	القمامة	إزالة

	،الصیف	أشھر	خالل	وخصوصا	،العادیة	اآلفات	مكافحة
	ألیفة	حیوانات	لدیك	كان	وإذا

	
	
	

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

	
	
	

	في	ترغب	كنت	إذا	.لدینا	التشغیلیة	واإلجراءات	السیاسات	من	MAH	وقائع	صحائف	في	الواردة	المعلومات	أخذ	یتم
	.المحلي	MAH	بمكتب	االتصال	یرجى	،السیاسات	أي	من	نسخة	على	الحصول

	بك	الخاصة	الممتلكات	االعتناء	:11	اإلسكان	أسترالیا	مھمة	وقائع	صحیفة
	

 
 

 

	بك	الخاصة	الممتلكات	رعایة
	باسم	التزاماتك	تفھم	أن	المھم	من	،الملكیة	بك	الخاص	بعد	یبحث	األمر	یتعلق	عندما
	وكذلك	المستأجر
	.المالك	وكیل	الحاالت	بعض	في	أو	والمالك	اإلسكان	أسترالیا	بعثة	التزام	كما

	
	

	
	للقیام	حاجة	ھناك	ھل	كمستأجر
	:یلي	بما
	نظیفة	الممتلكات	على	الحفاظ •
	تجنب • 	إتالف 	الممتلكات 	وإبالغ 	المالك
	في 	اسرع 	وقت 	ممكن 	إذا 	لم 	یفعل 	أي
	ضرر

	لتثبیت	اإلذن	تطلب • 	المباریات	مواعید
	الخ	تجدیدات	،تعدیالت	إجراء	أو

	التعرض	تجنب • 	لإلزعاج 	لمالك 	العقار
	الجیران	أو

	قانوني	غیر	شيء	أي	في	تشارك	لن •
	الممتلكات	على

	
	
	االنتقال
	إیجار	عقد	توقع	قد	كنت	واحدة	ومرة
	یتم	السندات	ودفع	بك	الخاصة	الممتلكات
	تفاصیل	التقریر	ھذا	ویقدم	.حالة	تقریر	تزویدك
	.في	تحرك	عند	العقار	حالة	من

	على	للحفاظ	المستأجر	كما	مسؤولیتكم	ومن
	ھو	كما	نفسھ	حالة	في	بك	الخاصة	الممتلكات
	.العادي	والبلى	باستثناء	،حالتك	تقریر	في	وارد

	سیتم	،بك	الخاصة	الممتلكات	من	الخروج	كنت	إذا
	اإلسكان	أسترالیا	بعثة	قبل	من	التقریر	ھذا	استخدام
	على	الزائد	ضرر	أي	ھناك	كان	إذا	ما	لتحدید
	أو	إلیك	السندات	إرجاع	سیتم	كان	إذا	وعما	الممتلكات
	.ادعى	أو

	الممتلكات	تفتیش
	تفتیش	عملیات	تجري	اإلسكان	أسترالیا	بعثة
	وذلك	،ممتلكاتنا	جمیع	من	العادیة	الممتلكات
	،الدولة	على	القائمة	التشریعات	مع	تمشیا
	و	االعتناء	یتم	ممتلكاتنا	أن	لضمان

	
	ومالك	،اإلسكان	أسترالیا	بعثة
	مطلوب	(المالك	وكیل	أو)	العقار
	:إلى
	حالة	في	المباني	على	الحفاظ •
	جیدة

	التأكد • 	من 	الممتلكات 	آمنة 	عن 	طریق
	التأكد 	من 	جمیع 	األبواب 	لھا 	األقفال
	آمنة	والنوافذ

	مفتاح	الفور	على	المستأجر	تزوید •
	أقفال	أي	تغییر	بعد	جدید

	ال	للقلق	مثیرة	المستأجرین	تجنب •
	لھ	داعي

	
	

	لمعالجة 	أي 	اإلیجار 	أو 	الملكیة 	.القضایا 	في
	في	مرتین	تفتیش	عملیات	وتجرى	،المتوسط
	.السنة

	للمستأجرین	جیدة	فرصة	ھي	التفتیش	عملیات
	الصیانة	طلبات	أو	الملكیة	المخاوف	عن	لإلبالغ
	أسئلة	أي	على	اإلسكان	مدیر	یسأل	أن	أو
	.بھم	الخاصة	اإلیجار	عقد	أو	الملكیة	بخصوص
	أیضا	التفتیش
	فرصة 	جیدة 	للمستأجرین 	لتوفیر 	التغذیة
	.نقدمھا	التي	والخدمات	MAH	حول	الراجعة

	أسترالیا	بعثة	إلى	بالوصول	تسمح	أن	مالمھ	ومن
	التأكد	علیك	وأن	التفتیش	عملیات	لتنفیذ	اإلسكان
	ولیس	ومرتبة	نظیفة	بك	الخاصة	الممتلكات	من
	.معطوب

	وصیانة	تصلیح
	حالة	في	الممتلكات	على	للحفاظ	عملك	ومن
	عموما	اإلصالح	ولكن	،معقول	بشكل	مرتبة
	لم	ما)	والمالك	اإلسكان	أسترالیا	بعثة	مسؤولیة
	.(نفسك	الممتلكات	تضررت	قد	كنت	بالطبع	یكن

	حنفیة	مثل	صغیر	إصالح	الى	حاجة	في	كنت	سواء
	فمن	،الخاطئ	فرن	استبدال	مثل	واحد	أكبر	أو	تسرب
	أو	اإلسكان	أسترالیا	بعثة	تدع	أن	المھم	فمن
	أقرب	في	یعرف	الصیانة	مزود	تسمانیا	للمستأجرین
	.ممكن	وقت	أقرب
	یتم	لم	إذا	وءاس	یزداد	قد	إصالح	قضایا	بعض
	خاصیة	من	المزید	ویسبب	بسرعة	إصالح
	.ضرر

	ممكن	المعلومات	من	قدر	أكبر	توفیر	من	تأكد
	.ثابتة	بسرعة	المشكلة	على	الحصول	في	لمساعدتنا
	والصیانة	اإلصالح	إدارة	حول	المعلومات	من	لمزید
	االطالع	یرجى	،بك	الخاصة	الممتلكات	في	والصیانة
	إصالح	-	اإلسكان	أسترالیا	بعثة	حقائق	على	االطالع
	على	موقعنا	على	متاحة	وھي	،وصیانة	إصالح
	.مكاتبنا	وفي	االنترنت

	بك	الخاصة	الممتلكات	تنظیف
	قائمة	على	للحصول	الصفحة	على	االطالع	یرجى
	.بك	الخاصة	الممتلكات	تنظیف	عند	للتحقق	مفیدة

	مساعدة	على	الحصول
	االعتناء	مع	مساعدة	إلى	بحاجة	كنت	إذا
	الخاص	اإلیجار	إدارة	أو	بك	الخاصة	الممتلكات
	الذین	الخاص	االسكان	بمدیر	االتصال	یرجى	،بك
	الدعم	خدمات	إلى	یحولك	على	قادرة	تكون	قد
	.تساعد	أن	یمكن	التي	المحلیة

	

	

	بنا	اتصل
	اإلسكان	أسترالیا	بعثة
	جورج	شارع	580
	2000	NSW	سیدني

1800	00	55	79	

missionaustralia.com.au	

	بك	الخاصة	الممتلكات	االعتناء	:11	اإلسكان	أسترالیا	مھمة	وقائع	صحیفة
	

	
	

	

	
	

	بك	الخاصة	الممتلكات	تنظیف
	:بك	الخاصة	الممتلكات	تنظیف	عند	للتحقق	مفیدة	قائمة	یلي	وفیما

	
	

	مطبخ

	قمم	كل	اغسل	الخزائن	عن	خارج	/	داخل	نظیفة

	و	مضادة
	السطحیة	المناطق

	،الفرن	وخارج	داخل	نظیفة
	وتذویب	،الثالجة	،صحون	غسالة	،المیكروویف
	(مرفق	إذا)	الثالجة

	نظیفة	بالوعة	المطبخ	وشفاط	شواء	،الموقد	تنظیف

	والصنابیر

	وإطارات	،المسارات	/	سیلز	نافذة	،النوافذ	تنظیف
	و	واألبواب	النوافذ
	الشاشات	یطیر

	غسل	واألرضیات	فراغ	،االجتیاح
	

	حمام
	ذلك	في	بما	وحمام	ومرحاض	،بالوعة	تنظیف
	الصنابیر

	نظیفة	البالط

	والسقف	البالط	/	الجدران	عن	العفن	أي	إزالة

	الضمیمة	أو	نظیفة	االبواب	دش	/	الحمام	ستارة	غسل

	دش	القضبان	،نظیفة	السطحیة	المناطق	جمیع
	والمرایا

	الطوابق	جمیع	ویغسل	،االجتیاح

	اخرى	غرف
	األسطح	جمیع	وغسل	الغبار

	/	سیلز	ونافذة	النوافذ	وإطارات	غسل	وباب	الغبار
	المسارات

	المشجعین	نظیفة	المرایا

	الغبار

	إذا)	نظیفة	مرشحات	،الھواء	تكییف	توحدا	خارج	مسح
	(لدیك	كان

	لوحات	على	والتفاف	الغبار	خزائن	أو	الخزائن	أي	تنظیف

	نظیفة

	األرضیات	وغسل	فراغ

	الطلق	الھواء	في	المناطق

	حواف	وتقلیم	الضارة	واألعشاب	،العشب	جز

	الخارجیة	المناطق	االجتیاح

	صنادیق	وتغسل	تفریغ

	المرآب	في	أو	درب	على	الزیت	بقع	أي	إزالة

	العنكبوت	أنسجة	إزالة

	لواء	جنرال
	القمامة	إزالة

	،الصیف	أشھر	خالل	وخصوصا	،العادیة	اآلفات	مكافحة
	ألیفة	حیوانات	لدیك	كان	وإذا

	
	
	

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

	
	
	

	في	ترغب	كنت	إذا	.لدینا	التشغیلیة	واإلجراءات	السیاسات	من	MAH	وقائع	صحائف	في	الواردة	المعلومات	أخذ	یتم
	.المحلي	MAH	بمكتب	االتصال	یرجى	،السیاسات	أي	من	نسخة	على	الحصول


