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	المیسر	اإلسكان	برنامج
	من	عدد	إدارة	أو	/	و	تملك	اإلسكان	أسترالیا	بعثة
	.لدینا	معقولة	بأسعار	اإلسكان	برنامج	تحت	ویلز	ساوث	نیو	عبر	خصائص
	في	بما	البرنامج	ھذا	على	المستأجرین	على	للمتقدمین	المعلومات	ھذه	الوقائع	صحیفة	تقدم
	اإلیجار	وتحدید	األھلیة	معاییر	ذلك

	
	

	
	

	معقولة؟	بأسعار	للسكن	مؤھلة	أنا	صباحا
	بأسعار	اإلسكان	التوجیھیة	المبادئ	اإلسكان	أسترالیا	بعثة	یلي
	ومعاییر	اإلسكان	البرنامج	لھذا	للتأھل	ویلز	ساوث	نیو	معقولة
	:وتشمل	األھلیة

	القصوى	الدخل	معاییر

	2	صفحة	راجع •
	
	العامة	المعاییر

	:أن	یجب	معقولة	بأسعار	المساكن	المتقدمین

	أسترالیا	في	دائمة	إقامة	لدیك	أو	مواطنا	یكون	أن •

	(NSW)	ویلز	ساوث	نیو	في	مقیما	یكون	أن •

	ھویتھم	یثبت	ما	تقدیم •

	دعم	بدون	أو	مع	،ناجحة	اإلیجار	على	الحفاظ	على	قادرة	تكون •

	نیو	السكن	في	السابقة	دیون	أیة	تسدید	وجعل	،ممكنا	ذلك	كان	إذا •
	المجتمع	اإلسكان	مزود	أو

	أكثر	أو	العمر	من	سنة	18	تكون	،عام	بشكل •

	
	أدفع؟	أن	علي	ویجب	اإلیجار	ما
	قیمة	من	٪75	في	تعیین	یتم	معقولة	بأسعار	المساكن	إیجارات
	تتجاوز	ال	أن	ویجب	للعقار	السوقیة	اإلیجار

	.لألسرة	اإلجمالي	الدخل	من	30٪

	مستقلة	جاراستئ	التقییمات	خالل	من	سنویا	ومراجعتھا	السوق	إیجار	تحدید	یتم
	المستأجرین	.الوالیة	حكومة	عن	الصادرة	والمبیعات	إیجار	تقریر	خالل	من	وذلك
	مؤھلة	تكون	قد	المنخفض	الدخل	لذوي	جدا	منخفض	مستوى	على	ھم	الذین
	األسرة	دخل	من	٪30-25	بین	ما	یدفع	وسوف	،الخصم	من	مزید	على	للحصول
	.اإلجمالي

	
	البقاء؟	یمكنني	الوقت	من	كم
	،األجل	طویل	أساس	على	البرنامج	ھذا	إطار	في	السكن	توفیر	یتم
	.األھلیة	معاییر	تلبیة	في	االستمرار	المستأجرین	أن	شریطة

	
	بطلب؟	التقدم	یمكنني	كیف
	في	لھم	عموما	تعلن	سوف	ونحن	،المتوفرة	الخصائص	تصبح	عندما
	مثل	مواقع	استئجار	وعلى	المحلیة	الصحف
www.domain.com.au.	

	بأسعار	سكنیة	ممتلكات	على	للحصول	بطلب	التقدم	في	ترغب	كنت	إذا
	إلى	وإعادتھ	اإلسكان	تطبیق	أسترالیا	بعثة	نموذج	إكمال	إلى	تحتاج	سوف
	المطلوبة	األدلة	مع	جنب	إلى	جنبا	الخاص	المحلي	اإلسكان	أسترالیا	بعثة
	-avail	ھي	التطبیق	أشكال	.التطبیق
	اإلسكان	مكتب	في	أو	www.missionaustralia.comau	اموقعن	على	قادرة
	.المحلي

	
	

	

	معقولة؟	بأسعار	اإلسكان	ھو	ما
	یتم	.الدخل	معتدلة	إلى	األقل	على	ھم	الذین	واألسر	واألزواج	،لألفراد	المتوفرة	السكن	ھو	المیسر	اإلسكان
	في	العیش	یستطیعون	الناس	حصول	ضمان	أجل	من	اإلیجار	لسوق	معدل	خفض	في	اإلیجارات	تعیین
	والعمل	العیش	في	ترغب	التي	طقالمنا
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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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Affordable Housing Program
Mission Australia Housing own and/or manage a number of 
properties across NSW under our Affordable Housing Program.
This fact sheet provides information to applicants on tenants on 
this program including eligibility criteria and rent setting

Mission Australia Housing fact sheet 17: NSW Affordable Housing Program

Am I eligible for affordable housing?

Mission Australia Housing follows the NSW 
Affordable Housing Guidelines for eligibility 
for this housing program and eligibility criteria 
includes:

Maximum income criteria

• See page 2

General criteria

Affordable housing applicants must:

• Be a citizen or have permanent residency in Australia

• Be a resident in New South Wales (NSW)

• Provide proof of their identity

• Be able to sustain a successful tenancy, with or without   
 support

• If applicable, make repayments of any former debts to   
 Housing NSW or a community housing provider

• In general, be 18 years of age or older

What rent will I have to pay?

Affordable Housing rents are set at 75% of the 
market rent of a property and should not exceed 

30% of a household’s gross income. 

Market rent is determined and reviewed annually through 
independent rental valuations and through the Rent and 
Sales Report released by the State Government. Tenants 
who are on a very low to low income may be eligible for a 
further rebate and would pay between 25-30% of their 
gross household income.

How long can I stay?

Housing under this program is provided on a 
long term basis, provided that tenants continue 
to meet the eligibility criteria.

How can I apply?

When properties become available, we will 
generally advertise them in local papers and on 
renting websites such as www.domain.com.au. 

If you are interested in applying for an affordable housing 
property you will need to complete the Mission Austra-
lia Housing Application Form and return it to your local 
Mission Australia Housing office along with the evidence 
requested in the application. Application forms are avail-
able on our website www.missionaustralia.comau or in your 
local housing office.

What is Affordable Housing?
Affordable Housing is housing that is available to individuals, couples and 
families who are on low to moderate incomes. Rents are set at a reduced rate 
to market rent in order to ensure people can afford to live in areas where they 
want to live and work
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	اإلیرادات
	ویلز	ساوث	ونیو	لسیدني	الصلة	ذات	وسیطة	الدخل	أرقام	من	التوجیھیة	المبادئ	ھذه	ظل	في	تطبق	التي	الدخل	األھلیة	القصوى	الحدود	وتستمد
	.ككل

	.منزل	في	إضافي	شخص	كل	مع	یزداد	قصىاأل	الحد	مع	،األسرة	لحجم	وفقا	الدخل	أھلیة	حدود	تختلف
	

	لالسره	السنوي	الدخل	اجمالي
	

	األسرة	أفراد 	جدا	منخفظ منخ
	فض

	معتدل

	
	واحد	الكبار $	24،000	 $	38،400	 $	57،500	

	فما	سنة	18)	إضافیة	الكبار	كل
	(فوق

	الدخل	من	للحد	$	12،000	إضافة 	الدخل	من	للحد	$	19،200	إضافة 	الدخل	من	للحد	$	28800	إضافة

	(عاما	18	تحت)	إضافي	طفل	كل 	7200	$	إضافة 	11،500	$	إضافة 	17،300	$	إضافة

	
	واحد	الكبار $	21،100	 $	33،800	 $	50700	

	فما	سنة	18)	إضافیة	الكبار	كل
	(فوق

	الدخل	من	للحد	$	10،600	إضافة 	الدخل	من	للحد	$	16،900	إضافة 	الدخل	من	للحد	$	25،400	إضافة

	(عاما	18	تحت)	إضافي	طفل	كل 	6300	$	إضافة 	10،100	$	إضافة 	15،200	$	إضافة

	

	ذلك	إلى	وباإلضافة
	والتي	إضافیة	معاییر	اإلسكان	أسترالیا	بعثة	لدیھا
	:تشمل
	العمالة	في	األقل	على	واحدة	أسرة	أعضاء	یشارك	أن	یجب	،عموما •
	العادیة

	كانت	العقار	مجال	إلى	اتصال	إظھار	على	قادرا	المتقدم	یكون	أن	یجب •
	ل	تطبق

	ممتلكات	أي	تملك	ال	المتقدمین	على	یجب •
	
	الجاریة	األھلیة
	دخلھا	قد	سیكون	اإلسكان	البرنامج	ھذا	في	المستأجرین
	أن	أیضا	یعني	وھذا	.مستمرة	أھلیة	لتحدید	سنویا	مراجعة
	الوقت	ھذا	في	استعراضھا	سیتم	تدفعھ	الذي	اإلیجار	مبلغ
	.الجاریة	التكالیف	تحمل	على	القدرة	لضمان	وتحدیثھا

	،الدخل	األقصى	الحد	عن	٪25	كسب	على	قادرون	الحالیین	المستأجرین
	.اإلسكان	البرنامج	ھذا	على	للحصول	مؤھلة	تزال	ال	أن	ویمكن

	
	إطار	في	معقولة	بأسعار	اإلسكان	برنامج	تشغیل	أیضا	اإلسكان	أسترالیا	بعثة	:ملحوظة
	السلطات	تلك	برنامج	.(السلطات	تلك)	الوطنیة	تأجیر	التكالیف	تحمل	على	القدرة	خطة
	على	موقعنا	على	متاحة	ھو	البرنامج	ھذا	حول	وماتوالمعل	المختلفة	األھلیة	معاییر	لدیھا
صحیفة	السلطات	تلك 	وقائع	

	المعلومات؟	من	مزید	على	الحصول	یمكنني	أین
	وما	البعثة	أسترالیا	اإلسكان	برنامج	عن	المزید	معرفة	إلى
	.لدینا	المتوفرة	الخصائص

	269	1800	على	المحلي	اإلسكان	أسترالیا	بعثة	بمكتب	االتصال	یرجى
	housingenquiries@missionaustralia	اإللكتروني	البرید	أو672
com.au	

	
	
	

	
	

	

	لدینا؟	الموضوعات	حول	المعلومات	من	المزید	ترید	ھل
	672	269	1800	على	بنا	اتصل

	بنا	اتصل

	اإلسكان	أسترالیا	بعثة
	جورج	شارع	580
	2000	NSW	سیدني

	
1800	269	672	

	
missionaustralia.com.au	
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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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 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

	معقولة	بأسعار	اإلسكان	برنامج	NSW	:17	وقائع	صحیفة	اإلسكان	أسترالیا	بعثة
	

	
	

	اإلیرادات
	ویلز	ساوث	ونیو	لسیدني	الصلة	ذات	وسیطة	الدخل	أرقام	من	التوجیھیة	المبادئ	ھذه	ظل	في	تطبق	التي	الدخل	األھلیة	القصوى	الحدود	وتستمد
	.ككل

	.منزل	في	إضافي	شخص	كل	مع	یزداد	قصىاأل	الحد	مع	،األسرة	لحجم	وفقا	الدخل	أھلیة	حدود	تختلف
	

	لالسره	السنوي	الدخل	اجمالي
	

	األسرة	أفراد 	جدا	منخفظ منخ
	فض

	معتدل

	
	واحد	الكبار $	24،000	 $	38،400	 $	57،500	

	فما	سنة	18)	إضافیة	الكبار	كل
	(فوق

	الدخل	من	للحد	$	12،000	إضافة 	الدخل	من	للحد	$	19،200	إضافة 	الدخل	من	للحد	$	28800	إضافة

	(عاما	18	تحت)	إضافي	طفل	كل 	7200	$	إضافة 	11،500	$	إضافة 	17،300	$	إضافة

	
	واحد	الكبار $	21،100	 $	33،800	 $	50700	

	فما	سنة	18)	إضافیة	الكبار	كل
	(فوق

	الدخل	من	للحد	$	10،600	إضافة 	الدخل	من	للحد	$	16،900	إضافة 	الدخل	من	للحد	$	25،400	إضافة

	(عاما	18	تحت)	إضافي	طفل	كل 	6300	$	إضافة 	10،100	$	إضافة 	15،200	$	إضافة

	

	ذلك	إلى	وباإلضافة
	والتي	إضافیة	معاییر	اإلسكان	أسترالیا	بعثة	لدیھا
	:تشمل
	العمالة	في	األقل	على	واحدة	أسرة	أعضاء	یشارك	أن	یجب	،عموما •
	العادیة

	كانت	العقار	مجال	إلى	اتصال	إظھار	على	قادرا	المتقدم	یكون	أن	یجب •
	ل	تطبق

	ممتلكات	أي	تملك	ال	المتقدمین	على	یجب •
	
	الجاریة	األھلیة
	دخلھا	قد	سیكون	اإلسكان	البرنامج	ھذا	في	المستأجرین
	أن	أیضا	یعني	وھذا	.مستمرة	أھلیة	لتحدید	سنویا	مراجعة
	الوقت	ھذا	في	استعراضھا	سیتم	تدفعھ	الذي	اإلیجار	مبلغ
	.الجاریة	التكالیف	تحمل	على	القدرة	لضمان	وتحدیثھا

	،الدخل	األقصى	الحد	عن	٪25	كسب	على	قادرون	الحالیین	المستأجرین
	.اإلسكان	البرنامج	ھذا	على	للحصول	مؤھلة	تزال	ال	أن	ویمكن

	
	إطار	في	معقولة	بأسعار	اإلسكان	برنامج	تشغیل	أیضا	اإلسكان	أسترالیا	بعثة	:ملحوظة
	السلطات	تلك	برنامج	.(السلطات	تلك)	الوطنیة	تأجیر	التكالیف	تحمل	على	القدرة	خطة
	على	موقعنا	على	متاحة	ھو	البرنامج	ھذا	حول	وماتوالمعل	المختلفة	األھلیة	معاییر	لدیھا
صحیفة	السلطات	تلك 	وقائع	

	المعلومات؟	من	مزید	على	الحصول	یمكنني	أین
	وما	البعثة	أسترالیا	اإلسكان	برنامج	عن	المزید	معرفة	إلى
	.لدینا	المتوفرة	الخصائص

	269	1800	على	المحلي	اإلسكان	أسترالیا	بعثة	بمكتب	االتصال	یرجى
	housingenquiries@missionaustralia	اإللكتروني	البرید	أو672
com.au	

	
	
	

	
	

	

	لدینا؟	الموضوعات	حول	المعلومات	من	المزید	ترید	ھل
	672	269	1800	على	بنا	اتصل

	بنا	اتصل

	اإلسكان	أسترالیا	بعثة
	جورج	شارع	580
	2000	NSW	سیدني

	
1800	269	672	
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