
 COVID-19 காரணமாக 
வாடகக செலுத்துவதில் 

சிரமங்ககை 
எதிரச்காை்ளும்்பாது 

என்ன செய்வது?



புதிய ெட்டத்தின்படி 
COVID 19 காரணமாக 
நீங்கை்  உங்கை் 
்வகலகய 
இழந்துவிட்டதா்லா  
அல்லது உங்கை் 
வருமானம்  
கணிெமாகக் 
குகைந்துவிட்டதா்லா  
உங்கை் வாடகககய  
செலுத்த முடியாமல் 
இருக்கும்்பாது 
உங்ககை வீட்கடவிட்டு  
சவைி்யை்ை முடியாது.



தீர்ப்பாயத்தின் (VCAT) உத்தரவு 
இல்லாமல் எந்த காரணத்திை்காகவும் 
உங்ககை சவைி்யை்ை முடியாது. 

நில உரிமையாளர ்அல்லது Agent  
உங்கமள வெளியயற்றுெதற்கான 
உத்தரமெப் வபற முயற்சித்தால் நீங்கள் 
உங்கள் ெழக்மக ொதிடுெதற்கு 
நீதிைன்றத்திற்குச ்வசல்ெதற்கான 
உரிமை உங்களுக்கு ெழங்கப்படுை். 
உங்களுக்கு உதெக்கூடிய நபரக்ள் 
உள்ளனர.் 

29 ைாரச் ்2020 க்கு பிறகு உங்கள் வீடட்ு  
உரிமையாளர ்உங்களுக்கு “காலி 
வசய்ய அறிவிப்பு” அனுப்பியிருந்தால் 
- அமத நீங்கள் புறக்கணிக்கலாை்.



விகரவில் உங்கை் வீட்டு 
உரிகமயாைர் அல்லது agent க்கு 
ஒரு கடிதம் எழுதி வாடகககய  
குகைகும்படி  ்கட்கவும்
உங்களின் தற்யபாமதய நிதி நிமலமையின் 
அடிப்பமடயில் புதிய ஒப்பந்தத்மத 
முன்வைாழியுங்கள். உங்கள் தற்யபாமதய 
ெருைானத்தில் 30% க்குை் அதிகைாக ொடமகக்கு 
வசலுத்த முன்ெரயெண்டாை் என Justice Connect 
பரிந்துமரக்கிறது. கடிதை் எழுதுெதற்கு அல்லது 
கூடுதல் தகெலுக்கு, புலை்வபயரந்்த வதாழிலாளர ்
மையை், Tenants Victoria , Justice  Connect அல்லது 
கீழ்க்கண்ட  இமணப்மபக் கிளிக் வசய்க:
tenantsvic.org.au/advice/coronavirus-covid-19/#rent



Consumer Affairs 
Victoria (CAV) 
வுடன் பதிவு 
செய்யுங்கை்
உங்கள் புதிய 
ஒப்பந்தத்மத CAV வுடன் 
பதிவு வசய்யுங்கள். 
இது நீங்கள் DHHS 
ொடமக நிொரண 
ைானியத்மத 
அணுகுெதற்கான 
ஆதாரைாக 
பயன்படுத்தப்படலாை்.



உங்கை் வீட்டு 
உரிகமயாைருடன் 
புதிய ஒப்பந்தத்திை்கு 
வர முடியாவிட்டால்
உங்கள் வீடட்ு  உரிமையாளர ்
அல்லது Agent வுடன் 
புதிய ஒப்பந்தத்திற்கு 
ெர முடியாவிடட்ால், 
CAV உங்களுக்கு 
நடுெராயிருக்கவுை் , 
நியாயைான ஒப்பந்தங்கள் 
எடட்ப்படுெமத 
உறுதிப்படுத்தவுை் உதவுை். 
இந்த படிெத்மத பூரத்்தி 
வசய்ெதன் மூலை் நீங்கள் 
CAV நடுெராயிருக்க பதிவு 
வசய்யலாை்: online.justice.vic.
gov.au/cav-forms/covidcomplaint.doj



வீட்டு உரிகமயாைர் 
விரும்பாவிட்டாலும் 
மத்தியஸ்தத்கத அணுகுவது 
உங்கை் உரிகம.  

COVID-19 காரணைாக 
நீங்கள் ொடமக வசலுத்த 
சிரைை்படட்ால்  உங்கள் 
ொடமகமய குமறக்க 
உங்கள் நில உரிமையாளமர 
கடட்ாயப்படுத்தி  ஒரு 
பிமணப்பு தீரப்்மப CAV 
யால் வபற்றுத்தர முடியுை்.



யாசரல்லாம் DHHS  வாடகக 
நிவாரண மானியத்கத 
சபைலாம்?
தகுதி ெரை்பு:
• சேமிப்பாக $5,000 க்கும் குறைவாக 
றவதத்ிருக்கசவண்டும் (Superannuation தவிர)

• உங்கள் வீடட்ில் உள்ள அறைவரிை் 
ஒருங்கிறணந்த வருமாைம் வரிக்கு 
முை் வாரதத்ிை்கு $1,903 க்கும் 
குறைவாக இருக்க சவண்டும்

• உங்கள் வருமாைதத்ில் 30% 
க்கும் அதிகமாக வாடறகக்கு 
சேலுதத்ுபவராக இருக்கசவண்டும்

நீங்கள் ஒரு குடிமகைாக அல்லது PR ஆக 
இருக்கசவண்டிய அவசியம் இல்றல. 
COVID-19 ஆல் சவறல இழப்பு, சவறல 
சநரம் குறைதல் / அல்லது ஊதியம் 20 
விகிதசமா அல்லது அதை்குசமலாக 
குறைந்திருக்க சவண்டும். 

சமலும் தகவலுக்கு அல்லது 
மாைியதத்ிை்கு விண்ணப்பிக்க இங்சக 
சேல்க: rentrelief.covid19.dhhs.vic.gov.au/



்மலும் 
தகவல்களுக்கு
justiceconnect.org.au/ 
resources/how-does-covid-1 
9-affect-victorian-renters/


