
 ماذا تفعل عندما تواجه
 صعوبات يف دفع اإليجار

بسبب جائحة كورونا



 تعني القوانني الجديدة أنه ال
 ميكن طردك بسبب عدم قدرتك

 عىل دفع اإليجار ألنك فقدت
 وظيفتك أو انخفض دخلك بشكل

ملحوظ بسبب جائحة كورونا

ال ميكن طردك ألي سبب
 سيتم .(VCAT) دون أمر من املحكمة 

 منحك الحق يف الذهاب إىل املحكمة
 للدفاع عن قضيتك إذا حاول املالك أو
 الوكيل الحصول عىل أمر. هناك أناس

  .ميكنهم مساعدتك

 إذا أرسل لك مالك العقار “إشعاًرا باإلخالء”
.منذ 29 مارس 2020 - ميكنك تجاهله



 اكتب رسالة إىل مالك العقار أو وكيله يف 
أقرب وقت ممكن واطلب تخفيض اإليجار

           اقرتح اتفاقية جديدة بناًء عىل وضعك املايل الجديد. تويص

Justice Connect بعدم عدم دفع أكرث من ٣٠٪ من دخلك الحايل مقابل 

 اإليجار. للحصول عىل منوذج خطاب أو مزيد من املعلومات ، اتصل مبركز

:العامل املهاجرين ، املستأجرون فيكتوريا ، وصل العدالة أو تحقق

tenantsvic.org.au/advice/coronavirus-covid-19/#rent 



 سجل مع شؤون
 املستهلك فيكتوريا

 عند إبرام اتفاقية جديدة
 ، قم بتسجيلها لدى شؤون

 . املستهلك فيكتوريا

   استخدام هذا كدليل للوصول إىل 
 منحة  DHHS إلغاثة اإليجار



 إذا مل تتمكن من
 التوصل إىل اتفاقية

جديدة مع مالك العقار
 إذا مل تتمكن من التوصل إىل

 اتفاقية جديدة مع مالك العقار
 أو وكيلك ، ميكنك أن تطلب

 املساعدة يف التوسط CAV من
 وضامن التوصل إىل اتفاقيات

 عادلة. ميكنك التسجيل للوساطة
:عن طريق ملء هذا النموذج
online.justice.vic.gov.au/cav-

forms/covidcomplaint.doj



 تحقق من أهليتك للحصول عىل منحة
 DHHS إيجار  من خالل

معايري األهلية
 • ادخار أقل من 5000 دوالر ) باستثناء املعاشات
 • يجب أن يكون الدخل املجمع لجميع األشخاص

 يف منزلك أقل من 1،903دوالًرا أمريكيًا يف األسبوع 
قبل الرضائب

• تدفع أكرث من ٪30 من دخلك يف اإليجار

 ال يشرتط أن تكون مواطًنا أو لديك عالقات عامة.
 ستحتاج ظروفك املالية أيًضا إىل أن تكون قد تأثرت
 من خالل فقدان الوظيفة COVID-19  بشكل كبري
 و / أو وان ساعات العمل و / أو األجور انخفضت

.بنسبة ٪20 أو أكرث
 ملزيد من املعلومات أو التقدم بطلب

 للحصول عىل املنحة ، انتقل إىل
rentrelief.covid19.dhhs.vic.gov.au/



 ملزيد من
األسئلة واألجوبة

 
justiceconnect.org.au/ 

resources/how-does-covid-1 
9-affect-victorian-renters/


