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 بك الخاصة الممتلكات إخالء
 الممتلكات ترك عندما بھ القیام علیك ما عن بمعلومات المستأجرین حقیقة الورقة ھذه وتقدم
 .اإلسكان أسترالیا بعثة

A كان مھما .األسباب من متنوعة جموعةلم ،المنظمة قبل من أو المستأجر طریق عن إما انتھى قد اإلسكان استرالیا بعثة مع اإلیجار 
 ،انتھت التي االیجار سبب
 المستأجرین وأن ،ممتلكاتھم إخالء عند ومسؤولیاتھم حقوقھم عن بمعلومات المستأجرین توفیر لضمان اإلسكان أسترالیا بعثة وتھدف
 .البالد مغادرة في معتمدة

 

 
 
 
 

 مغادرة إشعار

 اإلسكان أسترالیا بعثة الممتلكات ترك في تفكر كنت إذا
 بك الخاص اإلیجار عقد تحقق أن المھم فمن ،بك الخاص
 أن علیك أن الحظ فترة لتحدید اإلسكان مدیر إلى والتحدث
 .تعطي

 لحالة تبعا تختلف أن یمكن بك الخاصة الممتلكات لترك اإلشعار فترات
 محددة فترة في كنت وسواء في كنت اإلسكان برنامج ،في تعیش كنت
 المستأجرین من یطلب سوف ،الحاالت معظم في .المستمر اإلیجار أو
 .إخالء عندما إشعار أیام 21 و 7 بین ما إلعطاء

 
 وسوف ،إخالء إلى نظركم اإلسكان أسترالیا بعثة تتلقى أن وبمجرد
 لتسلیم خطوات ومناقشة الممتلكات تفتیش عملیة رتیبلت بكم نتصل
 .بك الخاصة الممتلكات ظھر

 
 بك الخاصة الممتلكات ظھر تسلیم

 إیجار حساب

 ال وأنك ،اآلن وحتى اإلیجار غیر وحساب اإلیجار من للتأكد المھم من
 بمدیر االتصال علیك یجب .اإلسكان أسترالیا لبعثة أموال أي ندین
 تدفعھ أن من والتأكد اإلیجار بیان من نسخة على صولالح لطلب االسكان
 .بك الخاص إخالء تاریخ حتى اإلیجار مبلغ في الحق

 التفتیش إخالء

 الخاصة الممتلكات من إخالء قبل تفتیش إجراء اإلسكان أسترالیا بعثة سوف
 فرصة اإلسكان أسترالیا وبعثة یمنحك التفتیش .إخالء أن قبل أیام 7-5 بك
 و العقار حالة من للتحقق
 في اإلسكان أسترالیا بعثة إلى الممتلكات إعادة لتسلیم استعداد على أنك من تأكد
 .(مقبولة للدموع والمسیل عادل ارتداء) قبلنا من علیھ المؤجرة التي الحالة نفس
 منكم ساعة 48 غضون تفتیش بعملیة أیضا تحمل اإلسكان أسترالیا بعثة سوف
 .العقار إخالء

 إلصالح فرصة وتوفیر التفتیش عملیات من كل حضور منك یطلب تفعلھا سوف
 .الوقت ھذا في العالقة القضایا أي

 
 بك الخاصة المفاتیح عودة

 إخالء الذي الیوم اإلسكان أسترالیا لبعثة المفاتیح تعود أن المھم فمن
 بك
 ،مفاتیح جمیع عودة ال كنت إذا .التالي الیوم صباح في أو الممتلكات
 یتم حتى الیومي اإلیجار رسوم لكم تھمة اإلسكان أسترالیا بعثة اصلستو
 .مفاتیح إرجاع

 
 بك الخاص بوند

 یكون وسوف .بھم الخاصة اإلیجار بدایة في السندات دفع المستأجرین معظم
 أموال أي ندین ال أن بشرط لك مستحقة فائدة أیة إلى باإلضافة السندات ردھا
 وأنك (المیاه استخدام مثل) الدین یرتأج عدم أو المعلقة لإلیجار
 ارتداء) في علیھ العثور تم الذي الشرط نفس في بك الخاصة الممتلكات ترك
 أسترالیا بعثة طریق عن السندات ادعى قد .(مقبولة للدموع والمسیل عادل
 بشأن نزاعات أي وستتخذ .حسابك على المال بسبب أي ھناك كان إذا اإلسكان
 األمر یكون أن المحكمة أو المعنیة الدولة وبناء المحكمة إلى السندات المال
 .مسموعة
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Vacating your property

Mission Australia Housing fact sheet 16: Vacating your property

This fact sheet provides tenants with information on what you  
need to do when leaving a Mission Australia Housing property.

A tenancy with Mission Australia Housing may be ended either by a tenant or by the 
organisation, for a variety of reasons. Whatever the reason for a tenancy being ended, 
Mission Australia Housing aims to ensure that tenants are provided with information on their 
rights and responsibilities when vacating their property and that tenants are supported in leaving. 

Giving notice to leave

If you are considering leaving your Mission 
Australia Housing property, it is important 
that you check your lease agreement and 
talk to your Housing Manager to determine 
the notice period that you need to give.  

Notice periods for leaving your property can vary 
depending on the state you are living in, the housing 
program you are in and whether you are on a fixed 
term or continuing lease. In most instances, tenants 
will be asked to give between 7 and 21 days notice 
when vacating.

Once Mission Australia Housing receives your 
notice to vacate, we will contact you to arrange a 
property inspection and discuss the steps to hand 
back your property.

Handing back your property

Rent account 

It is important to make sure your rent and non-rent 
account are up to date and that you do not owe any 
money to Mission Australia Housing. You should 
contact your Housing Manager to ask for a copy of 
your rent statement and ensure that you pay the right 
amount of rent up to your vacating date.

Vacate inspections 

Mission Australia Housing will carry out a pre-vacating 
inspection of your property 5-7 days before you vacate. 
The inspection gives you and Mission Australia Housing 
an opportunity to check the condition of the property and 
make sure that you are ready to hand back the property to 
Mission Australia Housing in the same condition you leased 
it from us (fair wear and tear accepted). Mission Australia 
Housing will also carry out an inspection within 48 hours of 
you vacating the property. 

You will be asked to attend both inspections and provided with 
an opportunity to fix any outstanding issues at this time.

Returning your keys

It is important that you return your keys to 
Mission Australia Housing the day you vacate your 
property or the morning after. If you do not return all keys, 
Mission Australia Housing will continue to charge you 
a daily rent fee until the keys are returned.

Your Bond 

Most tenants pay a bond at the start of their tenancy. 
The bond plus any interest earned will be refunded to you 
provided that you do not owe any money for outstanding 
rent or non-rent debt (such as water usage) and that you 
leave your property in the same condition that you found it 
in (fair wear and tear accepted). Your bond may be claimed 
by Mission Australia Housing if there is any money owing on 
your account. Any disputes regarding the bond money will 
be taken to relevant State Based Tribunal or Court to have 
the matter heard.
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 المرجعیة إخالء
 أن من التأكد على لمساعدتك المرجعیة ھذه استخدام
 تحتاجھ ما كل فعلت قد كنت
 أسترالیا لبعثة بك الخاصة الممتلكات العودة لجھة بھ القیام
 :لترك استعداد على كنت عندما اإلسكان

 
 تنظیف

 الممتلكات تنظیف عند إلى التالیة العناصر وحضر التأكد یرجى
 :بك الخاصة

 .المنزل أو داخل وحدة من إزالتھا المراد القمامة جمیع ❒
❒ C واألبواب والجدران والنوافذ ،لوحات الھزیل التفاف - 

 .اإلضاءة ومفاتیح األبواب مقابض حول خاصة
 .والخارج الداخل من نظیفة المطبخ خزائن ❒
❒ O جزیئات من خالیة موقد صروعنا فین 

 .الغذائیة والمواد الشحوم
شفاط ❒ ظیفھا  طق لتن طة والمنا  .بھا المحی
 .نظیفة تكون أن المصارف المطبخ ❒

 واإللكتروني المرافق

 ذات أخرى اتصاالت وأیة الكھرباء حساب إلغاء ❒
 الغاز) بك الخاصة الممتلكات على صلة
 .(واإلنترنت

❒ Arrange للبرید أسترالیا ةالمشارك خالل من 
 .الجدید العنوان إلى إرسالھا لیتم

❒ L أعرف اإلسكان أسترالیا بعثة وآخرون 
 .الجدید عنوانك

 .األضواء كل إیقاف  ❒

❒ Marks بعثة حیث .الجدران من إزالتھا المراد 
ت وقد ضع رالیا و ست ن ا إلسكا ر ا سنانی صورة ال  ال
ال ،المعتمدة زالتھا   .إ

❒ Carpets الالزم البخار تنظیف وإذا لتنظیفھا. 
 .وغبار لتنظیفھا الستائر ❒
ا ❒  ALLو لوحات على التفاف ،لبنانیة لیرة طوابق 

 .لتنظیفھا والعتبات والمسارات ،النوافذ
ب ❒  B athroom إلى خاص اھتمام إیالء مع - تنظیف 

 المسارات / دش وشاشات ،والعفن ،العفن ،الحوض
 .والمرحاض

 .سقف ومراوح الضوء ظالل كل رأس على نظیفة ❒
❒ C لخیوط الجدران أركان من وركن ھیك السقوف 

 .وإزالتھا العنكبوت
❒ Garage القمامة ذلك في بما تنظیفھا مرآب أو 

 .ودرب المرآب من والنفط
 .القمامة جمیع وإزالة شرفة اجتاحت ❒
❒ Gardens (الضارة األعشاب إزالة ویشمل) ومرتبة نظیفة 

 .تاون باحات على أیضا ینطبق وھذا -
 .إزالتھا العشب قصاصات - قطع حواف ،قص المروج ❒
 .الممتلكات على تترك أن مربعات وجود ❒
 لزم إذا تكتمل أن إلى P المتحدة الوالیات شرق بتوقیت تحكم ❒

 في ألیف حیوان ھناك كان إذا - اإلیجار لعقد وفقا األمر
 .العمل أماكن

 
 

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

 
 مجلس أب البیك
 الحرة المجالس من العدید تقدم
 .منطقتھم في لألسر شكا مجلس اختیار

 عندما حقا كبیرة مساعدة تكون أن یمكن ھذه
 من التخلص في ترغب كنت إذا تتحرك
 تأكد فضلك من .فیھا المرغوب غیر العناصر
 مجرد وال التقاط في للكتاب المجلس دعوة من
 الشارع في فیھا المرغوب غیر البضائع ترك
 .بك الخاصة الممتلكات في أو

 بنا اتصل

 اإلسكان أسترالیا بعثة
 جورج شارع 580
 NSW 2000 سیدني

 
1800 269 672 
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 بشأن نزاعات أي وستتخذ .حسابك على المال بسبب أي ھناك كان إذا اإلسكان
 األمر یكون أن المحكمة أو المعنیة الدولة وبناء المحكمة إلى السندات المال
 .مسموعة
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