برخی از مقررات کلی اجاره

ین ین
«کوئی�لند» ( )Queenslandمقرر یتا� را برای
اجاره دارد که ممکن است با مقررات سایر مکان
یگ
ها� که قبال ً زند� کرده اید متفاوت باشد.
ی
هنگام اجاره کردن ،حقوق و مسئولیت
یت ین
دارید که با
دانس� آنها ،می توانید از بروز
پیشگ�ی کنید.
موجرین :مشکالت احتمایل
ی

مستأجرین:
•

پرداخت به موقع اجاره بها
تم� ،مرتب و سالم نگه یت ین
ی ین
داش� محل سکونت

•

رعایت دقیق مفاد اجاره نامه
یت
اح�ام به حق آرامش و آسایش همسایگان

•

•

•
•
•

تعم�ات و امور مربوط به نگهداری
انجام ی
رعایت مقررات ین
ایم� و سالمت

ین
مسکو� ( )RTAیک نهاد یت
دول� است که بر حسن اجرای
سازمان اجاره داری
ین
ین
ی ین
قوان� اجاره در «کوئی�لند» نظارت می کند .ما کمک و اطالعات الزم را به
مستأجرین ،موجرین و بنگاه های امالک و مستغالت ارائه می دهیم.

مشکالت زمان اجاره کردن
چنانچه شما و موجرتان در رابطه با مشکالت احتمایل مربوط به اجاره کردن
به توافق نرسید ،ما در خدمت شما هستیم تا در خصوص یت ین
یاف� یک راه
حل برای آن به شما کمک کنیم.
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 RTAخدمات حل اختالف رایگان ارائه می دهد.
برای آگاهی از خدمات ما ،از طریق شماره 1300 366 311با ما
بگ�ید.
تماس ی

مستأجرین:
•

پرداخت به موقع اجاره بها
تم� ،مرتب و سالم نگه یت ین
ی ین
داش� محل سکونت

•

رعایت دقیق مفاد اجاره نامه
یت
اح�ام به حق آرامش و آسایش همسایگان

•

• عقد قرارداد با RTA

 RTAآماده کمک به شما است

مقررات را بدانید

یت
اح�ام به حریم خصویص مستأجرین و رعایت مقررات

برخی از مقررات کلی اجاره

•

دریافت اطالعات بیشتر درباره اجاره

 RTAآماده کمک به شما است

ین ین
موجرین:
«کوئی�لند» ،از وب سایت
برای دریافت اطالعات دقیق درباره اجاره در
ین
مسکو� ( )RTAیک نهاد یت
دول� است
یت سازمان اجاره داری
ما به ین
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نشا�  rta.qld.gov.auدیدن کنید.
ات
ر
مقر
رعایت
و
مستأجرین
خصویص
حریم
به
ام
اح�
•
ین
ین
ین
قوان� اجاره در «کوئی�لند» نظارت می کند .ما کمک و ا
ی
بگ�ید تا پاسخ پرسش های
از طریق شماره  1300 366 311با ما تماس ی
امالک و مستغالت ارائ
بنگاه های
موجرین و
نگهداری
مربوط به
مستأجرین،و امور
تعم�ات
• انجام ی
خود درباره اجاره را دریافت کنید .یت
دف� ما از ساعت  8:30صبح تا 5:30
• رعایت مقررات ین
ایم� و سالمت
بعد از ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه دایر است.
• عقد قرارداد با RTA

مشکالت زمان اجاره کردن

به زبان خودتان صحبت کنید

کت� ( )TISدر رسارس  RTAبه صورت رایگان
خدمات ترجمه شفاهی و یب
یت
ارائه می گردد .هنگام تماس ،می توانید درخواست م�جم کنید ،یا
بگ�ید.
اینکه از طریق شماره  131 450مستقیماً با  TISتماس ی
یت
حقو� محسوب نمی شود RTA .نمی تواند صحت ،دقت یا جامع بودن
اهنما� کیل دارد و مشاوره
این اطالعات رصفاً جنبه ر ی
ین
تضم� کند .برای کسب اطالعات یت
اطالعات ارائه شده را ی ین
مسکو� و تدارکات مسکن سال »2008
بیش� ،لطفاً به «قانون اجاره داری
( )Residential Tenancies and Rooming Accommodation Act 2008مراجعه فرمایید.

برای کسب اطالعات یت
بیش� ،کد را اسکن کنید.
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چنانچه شما و موجرتان در رابطه با مشکالت احتمایل مرب
به توافق نرسید ،ما در خدمت شما هستیم تا در خصوص
حل برای آن به شما کمک کنیم.
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بگ�ید.
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