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النقل
السياسة

الغرض  .1

ي ستطبقها إيفولف هاوزينغ Evolve Housing عندما يتقدم 
ح هذه السياسة المعاي�ي ال�ت ت�ش

ي ظروفه أو عندما تحتاج 
سكان االجتماعي بطلب للنقل إىل عقار آخر بسبب تغي�ي �ف مستأجر االإ

دارة. إيفولف هاوزينغ Evolve Housing إىل نقل المستأجر الأغراض االإ

النطاق  .2

ف لدى إيفولف  سكان االجتماعي والمقيم�ي تنطبق هذه السياسة عىل جميع مستأجري االإ

.Evolve Housing هاوزينغ

بيان السياسة  .3

كة إيفولف هاوزينغ Evolve Housing بتوف�ي السكن االجتماعي المناسب الحتياجات  فم �ش تل�ت

. ف جميع المستأجرين والمقيم�ي

يجوز أن يتقدم مستأجرو إيفولف هاوزينغ Evolve Housing بطلب نقل إىل عقار آخر إذا كان 

ي ظروفهم يجعل العقار الحاىلي أو الموقع الحاىلي غ�ي مناسب.
هناك تغ�ي �ف

سكان ونموذج  يجب عىل مقدم الطلب إكمال نموذج طلب للحصول عىل مساعدة االإ

ف من مكتب  ي للنقل، ويمكن الحصول عىل كال النموذج�ي
سكان المجتمعي االإضا�ف مستأجري االإ

.Evolve Housing إيفولف هاوزينغ

تحدد هذه السياسة معاي�ي االأهلية لدى إيفولف هاوزينغ Evolve Housing بشأن االنتقاالت، 

ي االعتبار، 
ي تستدعي االأولوية �ف

والمتطلبات بشأن المستندات الثبوتية، والظروف ال�ت

يجار، ومصاريف االنتقال. والضمانات عىل االإ

الأهلية للنقل  1.3

وط االآتية: ي ال�ش
ليكون المستأجر مؤهالً أو ليصبح مؤهالً للنقل، يجب أن يستو�ف

أن يكون مؤهالً للحصول عىل سكن اجتماعي وقت تقديم الطلب؛	 

أن يكون مؤهالً وقت عرض العقار؛	 

أن يكون قد سدد بالكامل أي حسابات معلقة مستحقة الدفع من أي إيجار سابق 	 

وقت عرض العقار؛

ي وقت عرض العقار؛	 
يجار الحالية �ف أن يكون عىل اطالع دائم بحسابات االإ

ي عقار، 	 
ي عقار من قبل أو هو موجود حالًيا �ف

إذا كان المستأجر موجوًدا �ف

ي 
فيجب أن تكون عناية المستأجر بالعقار مرضية ويجب أال تكون قد تسبب �ف

إتالف أي عقارات.

عندما يتقدم المستأجر بطلب نقل، يجب عليه:

ي عقاره الحاىلي لمدة ال تقل عن 12 شهًرا؛	 
أن يكون قد عاش �ف

ت وأن عقاره أو موقعه الحاىلي لم يعد 	  أن يكون قادًرا عىل إثبات أن ظروفه قد تغ�ي

مناسًبا الحتياجاته السكنية؛

أن يكون قادًرا عىل إثبات أن االنتقال سيؤدي إىل حل وضعه الحاىلي أو تحسينه؛ و	 

أن يكون قادًرا عىل تقديم الوثائق أو االأدلة المطلوبة لدعم طلبه.	 

ي 
يمكن للمستأجر التقدم بطلب للحصول النقل إذا كان مديًنا بأموال عىل حساباته، بما �ف

ذلك االأموال المستحقة عىل عقار سابق كان يستأجره إذا كان عىل خطة سداد رسمية مثل أمر 

ي نيو ساوث ويلز )NCAT(؛ ولكن لن 
دارية �ف أداء محدد وفًقا لتوجيهات المحكمة المدنية واالإ

تقوم إيفولف هاوزينغ Evolve Housing بتقديم عرض للسكن البديل ح�ت يتم تحديث عقد 

يجار الحاىلي الخاص بالمستأجر ويتم سداد أي ديون سابقة بالكامل.  االإ

ي ظروف استثنائية، يمكن أن يكون بمقدور المستأجر إثبات حاجته الملحة للنقل عىل الرغم 
�ف

ي االستثناءات عىل أساس 
من عدم تلبية معاي�ي االأهلية المذكورة أعاله بالكامل. سوف يُنظر �ف

كل حالة عىل حدة.

يجار الضمانات عىل الإ  2.3

يجار، فال يمكن نقل الضمان  ي حالة نقل المستأجر من عقار يكون قد قدم فيه ضمانًا عىل االإ
�ف

يجار للعقار الجديد  يجار إىل عقار جديد. سيحتاج المستأجر إىل دفع ضمان عىل االإ عىل االإ

.Evolve Housing يجار المعمول بها لدى إيفولف هاوزينغ وفًقا لسياسة الضمانات عىل االإ

: يجار الحاىلي إىل المستأجر وفًقا لما يىلي سيتم رد الضمان عىل االإ

يجارية والديون 	  ي ذلك الديون االإ
يجار الحاىلي بما �ف أن تكون جميع الديون من عقد االإ

يجارية قد تمت تسويتها؛ غ�ي االإ

ض بشكل معقول أنه لن 	  أن يكون قد تم االنتهاء من فحص العقار بنجاح، ويُف�ت

تكون هناك أي رسوم قد فرضت عىل المستأجر بعد استئجار العقار.

يجار إىل المستأجر  سوف يتم اتخاذ جميع الخطوات والتداب�ي لضمان إعادة الضمان عىل االإ

ي يتم فيها إعادة العقار المستأجر الحًقا إىل المالك، 
ي االأمور ال�ت

ي أقرص وقت ممكن. �ف
�ف

سوف تنتظر إيفولف هاوزينغ Evolve Housing وصول تأكيد من المالك بشأن أي رسوم أو 

يجار إىل المستأجر. داد الضمان عىل االإ مصاريف محتملة قبل الموافقة عىل اس�ت

حالت النقل ذات الأولوية  3.3

ي يحتاج 
كة إيفولف هاوزينغ Evolve Housing االأولوية لطلبات النقل ال�ت سوف تعطي �ش

المستأجر أو أحد أفراد أ�ته فيها إىل سكن بديل لالأسباب التالية:

التعرض للخطر؛	 

ة أو إعاقة؛	  حالة طبية خط�ي

ة أو مستمرة؛	  مضايقات خط�ي

ي الوظيفة الحالية؛	 
ات �ف الحصول عىل عمل أو حدوث تغي�ي

أسباب إنسانية؛	 

االكتظاظ الشديد؛	 

التفكك االأ�ي؛	 

يجار إىل سابق وضعه.	  إعادة عقد االإ
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ي خطر
المستأجرون �ف  1.3.3

ي 
يمكن أن تكون السالمة الشخصية و / أو الصحة العقلية للمستأجر أو أحد أفراد االأ�ة �ف

ي مواقف من قبيل:
خطر �ف

؛	  ىلي
ف العنف الم�ف

إساءة معاملة االأطفال أو إهمالهم؛	 

االعتداءات؛	 

همال؛	  االإ

السلوك التهديدي؛	 

التعذيب أو الصدمة.	 

ي خطر، فيجب أن تكون الظروف مؤيّدة 
إذا كان المستأجر أو أي فرد آخر من أفراد االأ�ة �ف

طة، و/أو أوامر االعتقال الستخدام العنف، و/أو التقارير الطبية و / أو  بتقارير وبالغات ال�ش

الخطابات الثبوتية من مقدمي خدمة المجتمع.

عاقة الحالة الطبية / االإ  2.3.3

يمكن للمستأجرين الذين يعانون من ظروف طبية أو إعاقة أو يعتقدون أن حالتهم الصحية 

ي 
الحالية تتأثر سلًبا بسكنهم الحاىلي التقدم بطلب للحصول عىل موافقة عىل النقل �ف

الحاالت االآتية:

أن تكون حالتهم الطبية / إعاقتهم دائمة، و	 

ي احتياجاتهم البدنية، أو	  لم يعد العقار و / أو الموقع الحاىلي يل�ب

ي قادًرا عىل الوصول إىل الخدمات الطبية الالزمة من العقار 	 
لم يعد الشخص المع�ف

الذي يقيم فيه حالًيا.

ي صحي متخصص مسجل فيما يتعلق 
ف عىل المستأجرين تقديم وثائق ثبوتية من أخصا�أ يتع�ي

بحالتهم الصحية وحاجتهم إىل سكن بديل. عند االقتضاء، يجب عىل المستأجرين تقديم 

أدلة ثبوتية فيما يتعلق بعدم مالءمة العقار للتعديل.

المضايقة  3.3.3

ي تنطوي عىل تهديد أو 
تش�ي المضايقة إىل مجموعة واسعة من السلوكيات العدوانية ال�ت

ي ذلك:
إزعاج، بما �ف

االعتداء اللفظي؛	 

التهديدات؛	 

ويع؛	  ال�ت

تشويه السمعة؛	 

إتالف العقار.	 

، أو تشويه  ىلي
ف ي ذلك العنف العنرصي أو الم�ف

ة )بما �ف إذا اشتىك المستأجر من مضايقات خط�ي

السمعة أو التهديد بالعنف(، فسوف تنصح إيفولف هاوزينغ Evolve Housing المستأجر 

طة وخدمات الوساطة  ي ذلك ال�ش
بمصادر خارجية يمكنه اللجوء إليها للمساعدة، بما �ف

 .Community Justice المحلية، مثل منظومة العدالة المجتمعية

ف بطلبات للنقل إثبات أنهم حاولوا الوصول  عند االقتضاء، يجب عىل المستأجرين المتقدم�ي

 Evolve Housing إىل تسوية باالستعانة بأطراف خارجية. ومع ذلك، تدرك إيفولف هاوزينغ

طة أو الهيئات االأخرى، أو  ي من قبل ال�ش
نفاذ القانو�ف ي بعض الحاالت ال تنجح سبل االإ

أنه �ف

ي مثل هذه االأحوال، 
الوساطة والتسويات االأخرى أو تكون مناسبة لحل مشكلة المستأجرين �ف

ي الموافقة عىل نقل هؤالء المستأجرين عىل الفور.
لذلك سيتم النظر �ف

ي حالة الموافقة عىل منح المستأجر أولوية النقل بسبب تعرضه للخطر أو الأسباب طبية أو 
�ف

ة؛ فمن الممكن أن توافق إيفولف هاوزينغ Evolve Housing عىل منحه  بسبب مضايقات خط�ي

ي تكاليف االنتقال. 
قرض EVOloan توفره إيفولف هاوزينغ للمساعدة �ف

التوظيف  4.3.3

يكه  يمكن للمستأجر التقدم بطلب للحصول عىل أولوية النقل بسبب حصول المستأجر أو �ش

ي وظيفته الحالية. 
ات �ف عىل وظيفة أو حدوث تغي�ي

: يجب عىل المستأجر المتقدم بطلب للنقل لعقار آخر بسبب العمل إثبات ما يىلي

سكان االجتماعي؛ و	  استيفاء معاي�ي دخل االإ

ي الوقت الحاىلي وقد ُعرض عليه 	 
يكه عاطل عن العمل �ف إثبات أن المستأجر أو �ش

عمل بدوام كامل يتطلب منه االنتقال من أجل الوصول أو التأهل للحصول عىل 

ذلك العمل؛ أو

، وقد طلب منهما صاحب العمل نقل 	  ي الوقت الحاىلي
ي وظيفة �ف

إثبات إنهما يعمالن �ف

محل إقامتهما لالحتفاظ بوظائفهما؛ أو

العمل المعروض طويل االأجل.	 

سوف يكون لزاًما أن تتعلق طلبات النقل هذه عموًما بمقدم الطلب الذي يثبت حاجته الجادة 

والملحة للوصول إىل الخدمات المطلوبة مثل وسائل النقل العام، ح�ت يتمكن من الذهاب إىل 

عمله والمداومة فيه. يجب أن يكون الطلب مصحوبًا بخطاب من صاحب العمل.

أسباب إنسانية  5.3.3

: نسانية للنقل ما يىلي يمكن أن تشمل االأسباب االإ

القرب من أحد أفراد االأ�ة الذي يحتاج إىل رعاية المستأجر بصفة دائمة؛	 

ها من 	  ي ال تغطيها العوامل الطبية أو غ�ي
القرب من شبكات الدعم أو الخدمات ال�ت

العوامل االأخرى.

ي أو تقرير أو خطاب من وكالة داعمة،  ف عىل مقدمي الطلبات تقديم تقييم ط�ب
ّ سوف يتع�ي

، والذي يذكر بوضوح الحاجة إىل  ي
ف أو اختصاصي العالج المه�ف مثل فريق تقييم رعاية المسن�ي

النقل لعقار آخر.

االكتظاظ الشديد  6.3.3

ي االأ�ة ولن تشمل 
ف �ف ف إضافي�ي تتعلق عمليات النقل بسبب االكتظاظ الشديد بأعضاء دائم�ي

ي مستقل خاص بهم. 
ف ممن يمكنهم التقدم بطلبات للحصول عىل سكن �ف أفراًدا إضافي�ي

ي العقار 
قامة �ف ال ينبغي أن يكون االكتظاظ ناتًجا عن الموافقة عىل أفراد االأ�ة االآخرين لالإ

(، ولكن  ف ف االإضافي�ي )راجع سياسة إيفولف هاوزينغ Evolve Housing بشأن الزائرين، والمقيم�ي

قامة مقدم رعاية بدوام كامل كساكن  إذا كان االكتظاظ الشديد ناتًجا عن منح الموافقة الإ

، فيمكن أن تمنح Evolve Housing الموافقة إذا كان مقدم الرعاية بدوام كامل يحصل  ي
إضا�ف

.Centrelink عىل أجر مقدم الرعاية من

ي وظيفة 
يُعرّف هذا بأنه تقديم للدعم الماىلي إذا كان مقدم الرعاية غ�ي قادر عىل العمل �ف

ي من إعاقة شديدة أو 
ة مدفوعة االأجر الأنه يقدم رعاية يومية بدوام كامل لشخص يعا�ف كب�ي

ي من ضعف أو أن يكون كب�ي السن.
ظروف طبية أو يعا�ف

 Evolve Housing فإن إيفولف هاوزينغ ، نظًرا لوجود طلب مرتفع للغاية عىل أماكن إقامة أك�ب

ي تحتوي عىل غرف نوم إضافية حيث 
ستعطي االأولوية للطلبات عىل العقارات ال�ت

يكون السكن الحاىلي غ�ي مناسب، أي بسبب وجود اكتظاظ شديد أو أنه سوف يكون 

هناك اكتظاظ شديد.

: ربما ينشأ االكتظاظ الشديد عّما يىلي

أ�ة تم لم شملها؛	 

الحصول عىل قرار بحضانة الطفل / االأطفال؛	 

الزواج؛	 

ي طفل.	 
والدة أو تب�ف



EVOLVE HOUSING | evolvehousing.com.au1800 myevolve (1800 693 865)

صفحة 3 من 6

: يشمل االكتظاظ الشديد ما يىلي

ف لغرفة نوم واحدة مع شخص يزيد عمره عن 	  مشاركة شخص بالغ أو زوج�ي

ثالث سنوات؛

مشاركة أربعة أطفال أو أك�ش غرفة نوم واحدة؛	 

ف أو أك�ش من غ�ي االأقارب غرفة نوم واحدة.	  مشاركة ثالثة بالغ�ي

يحتاج االأطفال الذين يتشاركون غرفة نومهم حالًيا إىل غرفة نومهم الخاصة وذلك نظًرا 

الحتياجاتهم الخاصة من قبيل:

وجود إعاقة أو حاجة طبية خاصة؛	 

مشاكل سلوكية شديدة؛	 

ف لغرفة نوم واحدة عند وصولهم سن البلوغ.	  مشاركة االأطفال من الجنس�ي

تفكك االأ�ة / االنفصال  7.3.3

 Evolve ي العالقة االأ�ية، يمكن أن تنظر إيفولف هاوزينغ
إذا كان هناك تفكك خط�ي �ف

ي توف�ي سكن منفصل الأفراد االأ�ة الذين غادروا العقار. تسعى إيفولف هاوزينغ 
Housing �ف

ي تأثرت من تفكك العالقات االأ�ية أو 
Evolve Housing إىل ضمان تجنيب العائالت ال�ت

سكان.  ضافية لمعضلة ومشكلة االإ االنفصال الصدمة االإ

يكه. ف المستأجر و�ش يشمل التفكك االأ�ي الخط�ي االنفصال أو الطالق ب�ي

يك الذي انتقل خارج العقار الحاىلي المستأجر  ي حالة الطالق / االنفصال، يجب عىل ال�ش
�ف

: إثبات ما يىلي

أنه مؤهل للحصول عىل سكن اجتماعي؛	 

كان الزوج )الزوجة( أحد أفراد االأ�ة؛ 	 

كان هذا الشخص بحكم االأمر الواقع أحد أفراد االأ�ة عىل أساس مستمر لمدة 	 

؛ ف أو أك�ش عام�ي

ي سجالت إيفولف هاوزينغ Evolve Housing باعتباره 	 
يك مسجالً �ف كان الزوج أو ال�ش

ي العقار؛
يعيش �ف

ي غضون ستة أشهر من مغادرة العقار المستأجر.	 
يتم تقديم ذلك الطلب �ف

، سوف يكون لزاًما توف�ي المستندات الثبوتية االآتية: ف عندما يستوجب الطلب سكًنا لكال الطرف�ي

ي عىل االنفصال؛	 
دليل قانو�ف

الوثائق المطلوبة من Centrelink؛	 

ّ الدعم؛	  ي
رسائل من أخصا�أ

دليل عىل وجود عنوان جديد للشخص الذي غادر العقار المستأجر.	 

يجار  ي المشكلة، فإن استحقاق االإ
إذا كان هناك أزواج لديهم معالون أو أطفال هم أطراف �ف

. ف يعود لمقدم الطلب الذي لديه حضانة الُمعال�ي

ف  ، فيجب عليهم تعي�ي ف ي انهارت وتفككت معال�ي
إذا لم يكن لدى أطراف العالقة االأ�ية ال�ت

ي العقار المستأجر. إذا كان الطرف االآخر يفي بمعاي�ي االأهلية، فيجوز له التقدم 
من سيبقى �ف

بطلب إىل إيفولف هاوزينغ Evolve Housing للحصول عىل سكن خاص به.

إعادة العقار المستأجر لسابق وضعه  8.3.3

ىلي قد 
ف كة إيفولف هاوزينغ Evolve Housing أن المستأجرين الفاّرين من العنف الم�ف تدرك �ش

يجار مع  ي أزمة تعرض مساكنهم طويلة االأجل للخطر، مثل إنهاء عقد االإ
يتخذون قرارات �ف

إيفولف هاوزينغ Evolve Housing بدالً من التقدم بطلب للحصول عىل سكًنا مجدًدا.

ف الذين أخلوا  يمكن أن تنطبق إعادة العقار المستأجر لسابق وضعه عىل المستأجرين السابق�ي

عقاراتهم لالأسباب التالية:

كانوا تحت إكراه؛	 

؛	  ف كان عليهم االنتقال إىل مرفق لرعاية المقيم�ي

ي مرفق من مرافق الحبس؛	 
تم إيداعهم �ف

كان المستأجر أو أحد أفراد االأ�ة بحاجة إىل الرعاية.	 

عادة العقار المستأجر لسابق وضعه،  ف الإ ، ح�ت يكونوا مؤهل�ي ف يجب عىل المستأجرين السابق�ي

: تحقيق ما يىلي

إثبات أنهم يستوفون معاي�ي االأهلية للحصول عىل إسكان اجتماعي؛	 

ي غضون ستة أشهر من االإخالء. 	 
تقديم طلب مجدًدا �ف

ف عىل المستأجر 
ّ ي ال تزيد عن ثالث سنوات، سوف يتع�ي

ي حالة االأحكام بالسجن أو الحبس ال�ت
�ف

ي غضون ستة أشهر من إطالق �احه من الحبس.
السابق تقديم طلب �ف

ف 
ّ أما المستأجرون السابقون الذين ُحكم عليهم بالسجن لمدة تزيد عن ثالث سنوات، فيتع�ي

عادة العقار  ف الإ ي مجدًدا الأنهم لم يعودوا مؤهل�ي
عليهم تقديم طلب للحصول عىل عقار سك�ف

المستأجر لسابق وضعه.

ي تلبية إيفولف هاوزينغاي�ي اختيار إيفولف هاوزينغ 
يجب أن يستمر المستأجر السابق �ف

 .Evolve Housing وعدم وجود ديون مستحقة عليه تجاه Evolve Housing

دارية النتقالت الإ  4.3

دارة دارية: نقل مواطن إقامة المستأجرين الأغراض االإ االنتقاالت االإ  1.4.3

.Evolve Housing داري هو أي نقل تبدأه إيفولف هاوزينغ النقل االإ

قد يكون نقل المستأجر الذي يحصل عىل عقار من إيفولف هاوزينغ Evolve Housing إىل 

ي ظروف مثل:
ي مصلحة إيفولف هاوزينغ Evolve Housing �ف

سكن بديل �ف

ي ويمكن استخدامه 
قلة عدد أفراد االأ�ة وعليه يكون العقار غ�ي مشغول حالًيا بالعدد الكا�ف

بشكل أفضل من قبل مقدم طلب آخر أو مستأجر آخر يحصل عىل عقار من إيفولف هاوزينغ 

Evolve Housing؛ 

ي إعادة العقار إىل المالك / الوكيل؛	 
كة إيفولف هاوزينغ Evolve Housing �ف رغبة �ش

اتيجية 	  ي إعادة تطوير العقار كجزء من إس�ت
رغبة إيفولف هاوزينغ Evolve Housing �ف

ف العقارات. إدارة االأصول وتحس�ي

قيام إيفولف هاوزينغ Evolve Housing مستقبالً بنقل المستأجرين لهذه العقارات 	 

ي مصلحة إيفولف Evolve. سوف تترصف إيفولف هاوزينغ 
حيث يعت�ب هذا �ف

يعات ذات الصلة،  ام وإنصاف وضمن أحكام جميع الت�ش Evolve Housing باح�ت

ي أي مناقشات وترتيبات تتم مع هؤالء المستأجرين.
�ف

دارة، يجوز للمستأجر التقدم بطلب إىل إيفولف هاوزينغ  عند نقل المستأجر الأغراض االإ

Evolve Housing قبل االنتقال للحصول عىل مساعدة مالية لتغطية تكاليف النقل المتعلقة 

باالأثاث والممتلكات. سوف تقوم إيفولف هاوزينغ Evolve Housing بتقييم الوضع 

ي سيتم تقديمها للمستأجر. سوف 
الفردي للمستأجر واتخاذ قرار بشأن المساعدة المالية ال�ت

ي االعتبار مسافة االنتقال وحجم االأ�ة. لن 
يكون المبلغ المعروض معقوالً مع االأخذ �ف

ف رقم تجاري  تُمنح الموافقة عىل تكاليف النقل إال عندما يكون لدى القائم بالنقل المع�ي

. اىلي ABN حاىلي أس�ت

دارية: انخفاض عدد شاغىلي العقار االنتقاالت االإ  2.4.3

يحدث انخفاض عدد شاغىلي العقار عندما يكون لدى المستأجر غرف نوم أك�ش مما يحتاج 

ي العادة نتيجة انتقال أفراد االأ�ة االآخرين من العقار ومغادرتهم له.
إليه. ويكون هذا �ف

ي حالة انخفاض حجم أ�ة المستأجر إىل حد أن العقار غ�ي ال يكون مشغوالً بشكل كاٍف، 
�ف

فسوف تقوم إيفولف هاوزينغ Evolve Housing بنقل المستأجر إىل عقار آخر أك�ش مالءمة. 

داري من العقارات المستأجرة النقل االإ  3.4.3

داري عندما ال يكون بمقدور المستأجر لعقار مؤجر  لغرض هذه السياسة، يحدث النقل االإ

يجارية الأن مالك العقار قد قدم إشعاًرا يطلب فيه إعادة العقار  ي العالقة االإ
االستمرار �ف

بسبب البيع أو الأي سبب آخر.

 Housing قامة المناسبة ضمن منطقة تخصيص سيتم بذل كل جهد لتحديد مكان االإ

يجار. يخضع هذا  سكان( الحالية للمستأجر قبل انتهاء اتفاقية عقد االإ Pathways )مسارات االإ

الأهلية المستأجر.
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داري من عقار مستأجر  يجب عىل المستأجر الذي اُعتمد طلبه بشأن النقل بموجب النقل االإ

عليه ديون مالية حالًيا، تقديم ما يثبت أنه يبذل جهًدا مستمًرا لسداد ذلك الدين.

داري من عقار مستأجر، يجوز للمستأجر، قبل  ي حالة نقل المستأجر بموجب النقل االإ
�ف

االنتقال، التقدم بطلب إىل إيفولف هاوزينغ Evolve Housing للحصول عىل مساعدة مالية 

 Evolve مع تكاليف االنتقال فيما يتصل باالأثاث والممتلكات. سوف تقوم إيفولف هاوزينغ

ي سيتم 
Housing بتقييم الوضع الفردي للمستأجر واتخاذ قرار بشأن المساعدة المالية ال�ت

ي االعتبار مسافة االنتقال وحجم 
منحه له. سوف يكون المبلغ المعروض معقوالً مع االأخذ �ف

ف رقم  االأ�ة. لن تُمنح الموافقة عىل تكاليف النقل إال عندما يكون لدى القائم بالنقل المع�ي

. اىلي ABN حاىلي تجاري أس�ت

دارية: عدد العروض لمقدمي طلبات نقل عقود  االنتقاالت االإ  4.4.3

يجار المعتمدين االإ

سوف يتلقى مستأجري إيفولف هاوزينغ Evolve Housing الذين يتم نقلهم الأغراض إدارية 

قامة البديلة. عرًضا واحًدا باالإ

سكان البديل  لقد قررت إيفولف هاوزينغ Evolve Housing تقديم عرض مناسب واحد لالإ

ي قد تشمل:
اتيجية والتشغيلية وال�ت تماشًيا مع نتائج االأعمال االس�ت

ي قد ال تكون قابلة للتحقيق إذا كان يحق للمستأجر 	 
االأطر الزمنية المحددة ال�ت

الحصول عىل عرض آخر للسكن البديل؛

يجار العقاري؛ أو	  االأثر الماىلي عىل برنامج االإ

أسباب خارجية.	 

رشادات والتوجيهات، عندما يثبت  سكان خارج هذه االإ يجوز الموافقة عىل عرض إعادة االإ

سكان االجتماعي الخاصة به. المستأجر بالوثائق الثبوتية أن العقار ال يتناسب مع احتياجات االإ

عمليات النقل حسب الدور: الكتظاظ المتوسط  5.3

ي حجم االأ�ة مما يؤدي إىل قلة عدد 
يحدث االكتظاظ المتوسط عندما تكون هناك زيادة �ف

غرف النوم المتاحة لالأ�ة عّما يحق لهم الحصول عليه من غرف نوم، ولكنها ليست بحالة 

اكتظاظ شديدة. فعىل سبيل المثال:

مشاركة ثالثة أطفال لغرفة نوم واحدة؛	 

ف لغرفة نوم واحدة مع طفل دون سن الثالثة؛	  مشاركة شخص بالغ أو زوج�ي

ف من غ�ي االأقارب لغرفة نوم واحدة.	  ف بالغ�ي مشاركة شخص�ي

ف عىل المستأجر تقديم ما يثبت حدوث االكتظاظ المعتدل من خالل تقديم 
ّ سوف يتع�ي

ف إىل عدد أفراد االأ�ة وعمرهم وجنسهم وحجم غرف النوم ومساحة المعيشة. مستندات تب�ي

عدد العروض لمقدمي طلبات النتقال المعتمدين  6.3

: ط تحقق ما يىلي سوف يتلقى المستأجر المعتمد للنقل عرًضا، ب�ش

ال يزال المستأجر مؤهالً للحصول عىل سكن اجتماعي وقت العرض؛	 

ال تزال أسباب الموافقة عىل النقل لعقار آخر سارية؛	 

ال يوجد لدى المستأجر أي رسوم إيجار مستحقة الدفع أو رسوم غ�ي إيجارية عالقة 	 

ي وقت العرض.
مستحقة الدفع إىل إيفولف هاوزينغ Evolve Housing �ف

ي حالة رفض المستأجر للعرض االأول للنقل، فيجب أن تكون أسباب الرفض مكتوبة. 
�ف

ي حالة إذا اعت�ب قائد الفريق أن العرض غ�ي مناسب بالنظر إىل أسباب الرفض، فيمكن 
�ف

تقديم عرض ثاٍن.

رشادات والتوجيهات، عندما يثبت  سكان خارج هذه االإ يمكن الموافقة عىل عرض إعادة االإ

المستأجر بالوثائق الثبوتية حاجته الملحة لالنتقال لعقار آخر، وعندما يكون قد كشف عن نية 

حقيقية لتسوية أي دين.

، فسوف يتم إغالق طلب نقل  ف ف معقول�ي سكان االجتماعي عرض�ي ي حالة رفض مستأجر االإ
�ف

السكن االجتماعي.

الإخطار بنتيجة الطلب  7.3

 Evolve Housing ي حالة اتخاذ قرار بشأن طلب النقل، فسوف تقدم إيفولف هاوزينغ
�ف

ي ذلك سبب القرار الذي اتخذته 
ي غضون 20 يوم عمل بما �ف

لمقدم الطلب إشعاًرا مكتوبًا �ف

ي حالة رفض الطلب، فسوف يتلقى 
إيفولف هاوزينغ Evolve Housing بهذا الخصوص. �ف

.Evolve Housing المستأجر معلومات حول إجراءات الطعن المتبعة لدى إيفولف هاوزينغ

الطعن عىل القرارات  8.3

إذا اعتقد المستأجر أو مقدم الطلب أن إيفولف هاوزينغ Evolve Housing قد اتخذت قراًرا 

ي حالة استمرار عدم رضا المستأجر 
سكان. �ف خاطًئا، فعليه أوالً مناقشة شواغله مع مدير االإ

ي تقديم طعن سيتم 
سكان، فيكون لهما الحق �ف أو مقدم الطلب بعد التحدث مع مدير االإ

.Evolve Housing تقييمه وفًقا لسياسة الطعون لدى إيفولف هاوزينغ
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التعاريف  .4

 	. اىلي ABN – الرقم التجاري االأس�ت

السكن بأسعار معقولة – يوفر بدياًل آمًنا للسكن لالأ� ذات الدخل المنخفض 	 

ه  إىل المتوسط ممن ال يستطيعون تحمل إيجارات السوق الخاصة ويتم تسع�ي

بحيث يمكنهم تحمل تكاليف المعيشة االأساسية االأخرى مثل الطعام والملبس 

والمواصالت والرعاية الطبية والتعليم.

الطعن – معارضة من جانب مقيم أو مقدم طلب للحصول عىل سكن اجتماعي، 	 

لقرار اتخذته إيفولف هاوزينغ Evolve Housing والذي يؤثر عىل إيجار ذلك 

سكان، ويكون المقيم أو مقدم الطلب قد  الشخص أو طلبه المقدم بشأن االإ

طلب مراجعته.

ي تُدار بها طلبات 	 
سكان( هي الطريقة ال�ت Housing Pathways – )مسارات االإ

ي نيو ساوث ويلز. توفر Housing Pathways إجراءات 
عانة السكنية �ف المساعدة/االإ

سكان، وعملية تقييم  ي االإ
كة للمساعدة �ف تقديم موحدة، ومعاي�ي االأهلية المش�ت

ي نيو ساوث ويلز.
سكان �ف قياسية وقائمة انتظار واحدة تُعرف باسم سجل االإ

 	. ي
يجار السك�ف المالك – الشخص الذي يمنح حق شغل عقار بموجب عقد االإ

العقار المؤجر – عقار مؤجر من مالك خاص للوحدات المؤجرة )أو وكيل عقارات(.	 

ي نيو ساوث ويلز )NCAT( هي هيئة 	 
دارية �ف محكمة NCAT – المحكمة المدنية واالإ

اعات  ف ي نيو ساوث ويلز تقوم بحل وتسوية مجموعة واسعة من ال�ف
قانونية مستقلة �ف

يجار والعقارات السكنية االأخرى. يجب االمتثال لقرارات  ي ذلك قضايا االإ
بما �ف

ي نيو ساوث ويلز )NCAT( وتكون واجبة النفاذ.
دارية �ف المحكمة المدنية واالإ

يجارية – أي رسوم بخالف رسوم إيجار العقار، عىل سبيل المثال 	  الرسوم غ�ي االإ

ي لحقت بالعقار. ثُدفع الرسوم غ�ي 
رسوم المياه أو رسوم إصالح التلفيات ال�ت

يجارية بشكل منفصل. االإ

ي عالقة مسجلة 	 
وًجا منه، أو يكون �ف ف يك – الشخص الذي يكون أحد االأفراد م�ت ال�ش

لنك”  ي عالقة بحكم الواقع، عىل النحو الذي يحدده برنامج “سن�ت
معه أو �ف

Centrelink من وقت الآخر.

ف المالك 	  ي ب�ي
يجار السك�ف ي اتفاقية االإ

ي السكنية الموضحة �ف
العقار – العقار أو المبا�ف

والمستأجر.

يجار كحماية 	  ي بداية عقد االإ
ي يدفعها المستأجر �ف

يجار – االأموال ال�ت الضمان عىل االإ

يجار. وط وأحكام عقد االإ ي حالة خرق المستأجر ل�ش
مالية للمالك، �ف

ي عقار تملكه أو تديره إيفولف هاوزينغ 	 
المقيم – شخص يقيم عىل أساس دائم �ف

ي )ويمتد ليشمل المستأجر(.
Evolve Housing بموجب اتفاقية إيجار سك�ف

السكن االجتماعي – سكن آمن وبأسعار معقولة لذوي الدخل المنخفض الذين 	 

ي تملكها 
سكان العامة ال�ت سكان االجتماعي عقارات االإ يحتاجون إىل سكن. يشمل االإ

ي نيو ساوث ويلز )Housing NSW( ومكتب إسكان السكان 
سكان �ف أو تديرها هيئة االإ

ي يديرها 
سكان المجتمعي ال�ت ف )Aboriginal Housing Office(، وعقارات االإ االأصلي�ي

سكان المجتمعيون المسجلون )Community Housing Providers( غ�ي  مقدمو االإ

.Evolve Housing ف مثل الهادفة للربح وغ�ي الحكومي�ي

ي مع إيفولف هاوزينغ 	 
يجار السك�ف المستأجر – الشخص الذي يوقع عقد االإ

امات معينة بموجب هذه االتفاقية.  ف Evolve Housing ويتمتع بحقوق وتقع عليه ال�ت

الموارد ذات الصلة  .5

سياسة Evolve Housing بشأن الطعون	 

 	Evolve Housing سياسة خصوصية إيفولف هاوزينغ

 	Evolve Housing يجار لدى إيفولف هاوزينغ سياسة الضمانات عىل االإ

ف	  سياسة إيفولف هاوزينغ Evolve Housing بشأن الزوار والسكان االإضافي�ي

 	Evolve Housing سياسة عدم التسامح مع العنف لدى
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كة Evolve Housing Limited. للمزيد من  ف الآخر وفًقا لتقدير Evolve Housing. سوف يتم منح أي موافقات مطلوبة بموجب هذه السياسة وفًقا لسياسة تفويضات السلطة لدى �ش تخضع هذه السياسة للتغي�ي من ح�ي

ي www.evolvehousing.com.au. إذا كانت لديك أية أسئلة محددة بخصوص هذه السياسة، يُرجى االتصال بـ 
و�ف لك�ت ها من الموضوعات، تفضل بزيارة موقع Evolve Housing االإ المعلومات حول هذه السياسة وغ�ي

.myevolve@evolvehousing.com.au ي إىل
و�ف لك�ت يد االإ Evolve Housing عىل 865 693 1800 أو إرسال استفسارك بال�ب


