
 والعفن إدارة التكثیف :15 حقیقة اإلسكان أسترالیا مھمة ورقة
 
 

 والتكثیف العفن إدارة
 تراكم منع یمكن كیف عن مفیدة معلومات ھذه الوقائع صحیفة تقدم
 .العفن وإدارة منزلك في التكثیف

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 إال تزدھر أن یمكن ال قالب
 رطبة ظروف في

	تنمو	العفن	للجراثیم	یمكن	،الظروف	ھذه	مثل	في
	خطوات	اتخاذ	یتم	حتى	النمو	في	تستمر	وسوف
	.الرطوبة	مصدر	على	والقضاء	العفن	إزالة	لكال
	یمكن	المناطق	مشكلة
	وتحت	والنوافذ	دش	والتعطیل	الحمامات	تكون
	وھبوطا	المزاریب	وبالقرب	تسریب	الغربان
	.األنابیب

 و ثیفالتك تقلیل یمكنني كیف
 بیتي؟ في الرطوبة

 كمیة تقلیل ل التكثیف محاولة من للحد
 الھواء في تطلق التي الماء بخار
 الھواء تدفق لدیك من التأكد طریق عن
 .منزلك في جیدة
 :طریق عن بذلك القیام یمكنك

 
	حیث)	مفتوحة	واألبواب	النوافذ	حفظ •

	(بذلك	للقیام	ومأمونة	آمنة	أنھا

	الھواء	تعمم	أن	المشجعین	طریق	عن •
	لیسمح	المشجعین	والحمام	المطبخ	استخدام •

	البخار	بالخروج	لھ
	كنت	إذا • 	،مجفف	تستخدم 	منزلك	وضمان

	االستخدام	قید	مجفف	عندما	التھویة	وجید
	الجدران	ضد	دفعت	یمكن	ال	األثاث	ینبغي •
	خزائن	اإلفراط	عدم	محاولة •

	وغرف	فوضى
	الجافة	المالبس	،ممكنا	ذلك	كان	حیثما •

	من	باردة	منطقة	في	أو	الخارج	في
	منزلك

	رطبة	غرف	في	مروحة	سخان	استخدام •
	یوم	كل	دقائق	لبضع

	لتجف	رائعة	طریقة	ھي	سخانات •
	الرطب	الھواء

	.الرطوبة	امتصاص	أو	المرطب	دي	استخدام •
	محالت	وبعض	المتاجر	من	شراؤھا	ویمكن
	.ماركت	السوبر

 العفن من التخلص

 جرب ،منزلك في تنمو عفنال إزالة إلى
 :یلي ما

 
	قناع	،القفازات	مثل	السالمة	معدات	ارتداء •

	العین	وحمایة	الغبار
	شجرة	زیت	من	صغیرة	ملعقة	1	حول	تمییع •

	سطح	على	وترش	الماء	من	كوب	في	الشاي
	بقطعة	محو	قبل	دقائق	لبضع	یترك	.متعفن
	مبللة	قماش

	الكربوھیدرات	ثنائیة	الصودا	مع	نظیف •
	.قماش	بقطعة	الخل	ومزیج

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

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

 

 بنا اتصل

 اإلسكان أسترالیا بعثة
	جورج	شارع	580
	2000	NSW	سیدني

	
1800	269	672	
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 التكثیف؟ ھو ما
	تركیز 	عندما 	بخار 	الماء 	في 	الھواء
	عندما	ھذا	یحدث	.سائل	شكل	إلى	تتحول
	.بارد	سطح	الدافئ	الرطب	الھواء	اللمسات
	یمكن	التكثیف
	األثاث	على	المتزاید	قالب	في	النتیجة
	یسبب	أن	ویمكن	والمالبس	والجدران
	كبیرة
	التي	واألشیاء	منزلك	لحقت	التي	األضرار
	.یملكونھا

 
 القالب؟ ھو ما
	فروي	نمو	ھو	العفن
	یحدث	ما	غالبا	.صغیرة	من	الفطریات
	أن	ویمكن	التكثیف	تراكم	بسبب	العفن
	تكون
	.والمالبس	واألثاث	،الجدران	على	وجدت
	عادة	ھو	القالب
	.أخضر	لون	أو	أسود

Mission Australia Housing fact sheet 15: Managing Condensation and Mould

Managing mould & condensation
This fact sheet provides useful information on how 
you can prevent condensation build up in your home 
and manage mould.

Mould can only thrive 
in moist conditions  

In such conditions, mould spores 
can grow and will continue to grow 
until steps are taken to both remove 
the mould and eliminate the source 
of moisture.  Problem areas can 
be bathrooms, shower recesses, 
windows, under leaking rooks and 
near guttering and down pipes.

How can I reduce 
condensation and 
dampness in my home?

To reduce condensation try to 
reduce the amount of water 
vapour released into the air 
by making sure you have a good 
air flow in your home. 
You can do this by:

•  Keeping windows and doors 
open (where it is safe and 
secure to do so)

• Using fans to circulate air

•  Use kitchen and bathroom fans 
to let out steam

•  If you use a dryer, ensure your 
house is well ventilated when 
the dryer is in use

•  Furniture should not be pushed 
up against walls 

•  Try not to over clutter 
wardrobes and rooms

•  Where possible, dry clothes 
outside or in a cool area of 
your home

•  Use a fan heater in damp rooms 
for a few minutes every day

•  Heaters are a great way to 
dry moist air

•  Use a de-humidifier or moisture 
absorbers. These can be 
purchased from hardware stores 
and some supermarkets. 

Getting rid of mould

To remove mould growing in 
your home, try the following:

•  Wear safety gear such as gloves, 
dust mask and eye protection

•  Dilute around 1 teaspoon of tea 
tree oil per cup of water and 
spray onto the mouldy surface. 
Leave for a few minutes before 
wiping off with a damp cloth

•  Clean up with bi-carb soda and 
vinegar mix with a cloth.

What is condensation?

Condensation is when water 
vapours in the air turn into a 
liquid form. This occurs when 
warm moist air touches a cold 
surface. Condensation can 
result in mould growing on 
furniture, walls and clothes 
and can cause significant 
damage to your home and the 
things you own.

What is mould?
Mould is a furry growth 
of tiny fungi. Mould often 
occurs due to a build-up of 
condensation and can be 
found on walls, furniture and 
clothes. Mould is usually 
black or green in colour.

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

	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


