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الطعون
السياسة
.1

الغرض

السكان
تحدد هذه السياسة نهج  Evolve Housingإلدارة الطعون الواردة من مقدمي طلبات إ
ت
ال� يمكن الطعن عليها.
والمستأجرين وتحديد القرارات ي

.2

النطاق

ين
ين
السابق�
المتقدم� للإسكان والمستأجرين والمستأجرين
تنطبق هذه السياسة عىل جميع
شل�كة .Evolve Housing
الطعن هو خالف من مقدم طلب أو مستأجر عىل قرار من  Evolve Housingيؤثر عىل طلبه
اليجار والذي طلب المقيم أو المستأجر مراجعته .الطعن ليس شكوى.
للإسكان أو عقد إ
ت
ال� تغطيها سياسة إدارة شكاوى  Evolve Housingأو
ال تنطبق هذه السياسة عىل الشكاوى ي
ت
ال� تغطيها سياسة نزاعات جار .Evolve
نزاعات ي
الج�ان ي

.3

بيان السياسة

تز
بالدارة العادلة والفعالة للطعون.
تل�م ش�كة  Evolve Housingإ
تحدد هذه السياسة نهج  Evolve Housingف ي� إدارة الطعون المقدمة من مقدمي الطلبات
والمستأجرين .يحق لمقدم الطلب أو المستأجر تقديم طعن لدى  Evolve Housingإذا لم
يوافق عىل القرار الذي اتخذته  Evolve Housingوالذي يعتقد مقدم الطلب أو المستأجر أنه
قد يؤثر عىل طلبه للإسكان أو استئجاره .لن ض
يت�ر مقدمو الطلبات والمستأجرون من خالل
تقديم طعن.
يل:
الهدف من عملية الطعون هو ضمان ما ي
ف
•هناك آلية عادلة لمراجعة القرارات إذا كان ال يمكن النظر ي� هذه القرارات من قبل
ن
والداري ف ي� نيو ساوث ويلز ()NCAT؛
هيئات أخرى ،مثل محكمة المجلس
المد� إ
ي
•تم اتخاذ القرار الصحيح ف ي� كل حالة فردية قيد المراجعة.
أيضا عملية الطعن فرصة من أجل:
تعت� ً Evolve Housing
ب
•الحصول عىل ردود فعل من المستأجرين ومقدمي الطلبات؛
•إثبات أن  Evolveمنفتحة لتلقي آراء المستأجرين ومقدمي الطلبات؛
وتحس� سياسات وإجراءات  Evolveعند ض
ين
ال�ورة.
•مراجعة

1.3

الطعن عىل قرار

ت
ال� تتخذها ،Evolve Housing
يمكن لمقدمي الطلبات والمستأجرين الطعن عىل القرارات ي
ف
السكان ،وقرارات رفض
بما ي� ذلك القرارات المتعلقة بأهلية السكن المجتمعي وعروض إ
أ
الطلب أو نقل المستأجر ،وقرارات الهلية للحصول عىل إعانة إيجار .يجب تقديم جميع
أ
ف
صل لمقدم
الطعون إىل  Evolve Housingي� غضون  3أشهر من إخطار  Evolveبالقرار ال ي
الطلب أو المستأجر.
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حيثما كان ذلك ممك ًنا ،يتم تشجيع مقدمي الطلبات والمستأجرين يغ� الر ي ن
اض� عن قرار
 Evolve Housingعىل التحدث ف ي� البداية إىل موظف  Evolveالذي أبلغهم بالقرار (أو أي
موظف آخر) .إذا كانوا ما يزالون يغ� ر ي ن
اض� عن القرار ،فهناك مستويان من الطعن متاحان
اف�اض إمكانية الطعن ف� أ
(عىل ت
المر):
ي
•يتضمن المستوى أ
الول مراجعة داخلية بواسطة Evolve Housing؛
ن
السكان.
الثا� يتضمن مراجعة مستقلة من قبل لجنة طعون إ
•المستوى ي

2.3

الطعون من المستوى أ
الول

أ
كتابيا باستخدام نموذج طعن Evolve Housing
يجب تقديم الطعون من المستوى الول ً
المتاح عىل موقع ويب  Evolve Housingأو من أي مكتب  .Evolve Housingيتم تشجيع
مقدمي الطلبات والمستأجرين عىل طلب المشورة من أحد موظفي Evolve Housing
للحصول عىل المشورة بشأن ما إذا كان يمكن الطعن ف ي� مشكلتهم ،حيث ليست كل المشكالت
أيضا الفرد ف ي� إكمال النموذج
مؤهلة للمراجعة (راجع القائمة أدناه) .قد يساعد الموظف ً
وتقديم المساعدة أ
الخرى .لن يشارك الموظف الذي شارك ف ي� اتخاذ القرار الذي يتم
الطعن عليه ف ي� تقديم هذه المساعدة .إذا تلقت  Evolveطع ًنا مكتوبًا من مقدم الطلب
أو المستأجر ،فستقوم  Evolveبالرد عىل هذا الفرد ف� غضون ي ن
القرار
يوم� ( )2عمل ،مع إ
ي
باستالم الطعن.
ف� معظم الحاالت ،سيتم البت ف� الطعون من المستوى أ
الول ف ي� غضون ش
ع�ين ()20
ي
ي
الكتا� المقدم من مقدم الطلب أو
للطلب
Evolve
Housing
استالم
تاريخ
من
عمل
يوم
بي
مزيدا من
المستأجر للمراجعة .قد تكون االستثناءات من هذا التوقيت عندما تنتظر ً Evolve
المعلومات من مقدم الطلب أو المستأجر أو أي شخص أو منظمة أخرى.
سيتم إجراء المراجعة الداخلية بواسطة أحد موظفي  Evolve Housingالذي لم يشارك ف ي�
أ
صل .ثم ينظر ف ي� توصيات هذا الموظف من قبل موظف أعىل رتبة والذي
اتخاذ القرار ال ي
أ
الفعل بشأن الطعن من المستوى الول .سيتم إخطار مقدم الطلب أو
سيتخذ القرار
ي
كتابيا بقرار  Evolve Housingالناتج عن عملية الطعن من
المستأجر الذي يقدم الطعن ً
المستوى أ
الول.

3.3

ن
الثا�
الطعون من المستوى ي

إذا كان مقدم الطلب أو المستأجر يعتقد أن القرار الذي اتخذته  Evolve Housingف ي� مراجعة
أ
السكان
المستوى الول يغ� صحيح وما زال يغ� ر ٍاض ،فيمكنه أن يطلب من لجنة طعون إ
مراجعة القرار.
السكان ف ي� نيو ساوث ويلز وكالة مستقلة يمكنها مراجعة طلبات الطعون
تعت� لجنة طعون إ
ب
المقدمة من أ
ت
ن
السكان االجتماعي مثل
مقدمو
يتخذها
ال�
ات
ر
ا
ر
الق
عن
اض�
ر
ال
غ�
اد
ر
ف
ال
إ
ي
ي
ي
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4.3

أ
ت
ال� يمكن الطعن عليها
المور ي

السكان والمستأجرون ف ي�  Evolveالطعن عىل القرارات المتعلقة
يستطيع مقدمو طلبات إ
أ
ت
ال� تشمل:
بمختلف المور ي

السكان االجتماعي
 1.4.3أهلية مقدم إ

أ
السكان ف ي� نيو ساوث ويلز
الزالة من قائمة االنتظار أو سجل إ
•الهلية العامة أو إ
•رجوع تاريخ االستحقاق
•أهلية أ
ين
ين
ين
مؤهل�
مرضي� أو يغ�
المصنف� عىل أنهم مقيمون سابقون يغ�
الشخاص

 2.4.3استحقاقات السكن

•حجم ونوع المسكن
•تعديالت أو ي ز
م�ات خاصة بالمسكن الزمة ألسباب طبية
•استحقاقات الحاجة إىل الموقع

 3.4.3أهلية السكن ذات أ
الولوية

5.3

أ
ت
ال� ال يمكن الطعن عليها
المور ي

أ
ت
ال� ال يستطيع مقدمو الطلبات والمستأجرون الطعن فيها .وتشمل
هناك عدد من المور ي
هذه أ
المور:
أ
ت
•القرارات ال� ال تتعلق ش
مبا�ة بمقدم الطلب أو المستأجر أو الرسة؛
ي
أ
أ
ت
الصالحات
ال� تقع عىل عاتق الهيئات أو المحاكم الخرى (مثل إ
•المسائل المور ي
ت
ال� تقع عىل عاتق )NCAT؛
والصيانة ي
•سياسات Evolve Housing؛
الدارية والتمويلية الداخلية شل�كة Evolve Housing؛
•الشؤون إ
ت
ال� تقدم بها  Evolve Housingخدمة أو تقدمها؛
•شكاوى حول الطريقة ي
ال�امج يغ� المتعلقة بتقديم الخدمة؛
• ب
أ
ث
•قرارات بشأن تقديم أك� من الحد القىص من الخدمة أو المزايا المتاحة بموجب
سياسة .Evolve Housing
•

• أ
الهلية للحصول عىل أولوية السكن
•الحاجة إىل موقع محدد أو نوع السكن

 4.4.3االستخالف ف ي� الوحدة المستأجرة
أ
اليجار
•الهلية لمنح استخالف إ

 5.4.3عروض العقار

يعت� “معقوال ً” (عىل سبيل المثال ،النوع والموقع والحجم)
•ما إذا كان العرض ب
•ما إذا كان سبب مقدم الطلب أو المستأجر لعدم قبول العرض معقوال ً

 6.4.3التحويالت

• أ
الهلية للتحويل
•فئة الموافقة عىل التحويل الممنوح
الهلية لنقل أ
• أ
الولوية
•الموافقة عىل الموقع للنقل
أ
الدارة
•نقل مقيم لغراض إ
ن
المقيم� بموجب سلطات النقل
•نقل
ي

اليجار
 7.4.3تقييم دعم إ

اليجار
تغي� أو إلغاء دعم إ
•احتساب أو ي
•رسوم المياه المتعلقة بالدعم

 8.4.3تعديالت عىل العقار

•الحاجة إىل تعديالت ألسباب إعاقة/طبية فقط (ليس مشكالت ف ي� الصيانة أو
ين
التحس�)

 9.4.3عروض نقل العقار

•ما إذا كان قد تم تقديم عرض “معقول” وتم احتساب العرض ألغراض سياسة
العروض
•العروض المقدمة إىل المستأجرين بموجب سلطات النقل
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.4

التعاريف

•الطعن – خالف من مستأجر أو مقدم طلب عىل قرار من  Evolve Housingيؤثر
اليجار والذي طلب المستأجر أو مقدم الطلب مراجعته.
عىل طلبه للإسكان أو عقد إ
تعب� عن عدم الرضا عن معيار أو نوع الخدمة ت
ال� تقدمها إيفولف
•الشكوى هي ي
ي
هاوزينغ  ،Evolve Housingويقدم هذه الشكوى شخص خارجي أو منظمة خارجية
(مقدم الشكوى)؛ حيث يكون ذلك مقدم الشكوى قد توقع نتيجة مختلفة أو يطلب
نتيجة مختلفة.
ين
ب� ي ن
•نزاع الجار – نزاع ي ن
المقيم� ف ي�  ،Evolve Housingوالذي ينطوي عىل
اثن� من
أ
ن
السك� ،وحيث تم
اليجار
انتهاك محتمل من قبل مقيم واحد عىل القل لعقد إ
ي
ين
الطرف� لحل المشكلة من خالل إما المناقشة أو
إجراء محاولة يغ� ناجحة من قبل
الوساطة.
السكان ف ي� نيو ساوث ويلز – قائمة واحدة من مقدمي الطلبات المعتمدين
•سجل إ
السكان
السكان االجتماعي .عند موافقة الجهة المقدمة لخدمات إ
الذين ينتظرون إ
االجتماعي عىل مقدم طلب للحصول عىل سكن اجتماعي ،تقوم تلك الجهة بوضعه
ف
السكان ف ي� نيو ساوث ويلز .تستخدم وزارة الجاليات والعدل ومنظمات
ي� سجل إ
السكان المجتمعي هذا السجل لتقديم السكن عند توفر عقار مناسب.
إ
ف
ن
اليجار السك�ن
•العقار – العقار أو
المبا� السكنية عىل النحو الموضح ي� اتفاقية إ
ي
ي
ين
ب�  Evolve Housingوالمستأجر
ف
•المقيم – شخص يقيم عىل أساس دائم ي� عقار تملكه أو تديره Evolve Housing
ن
سك�.
بموجب اتفاقية إيجار ي
ن
سك� (أو عقد إيجار) – اتفاقية مكتوبة ي ن
ب� Evolve Housing
•عقد إيجار ي
أ
ت
ت
ش
ال� يشغل المستأجر بموجبها العقار
وال� تحكم ال�وط والحكام ي
والمستأجر ،ي
الذي تنص عليه االتفاقية.
ن
السك� مع Evolve Housing
يجار
ال
عقد
يوقع
الذي
•المستأجر – الشخص
إ
ي
ت
ز
ويتمتع بحقوق وتقع عليه ال�امات معينة بموجب هذه االتفاقية( .المستأجر هو
أيضا).
مقيم ً

.5

الموارد ذات الصلة

•سياسة إدارة الشكاوى لدى Evolve Housing
ال�اعات ي ن
•سياسة  Evolve Housingبشأن ن ز
الج�ان
ب� ي
•قانون إاليجارات السكنية لعام ( 2010نيو ساوث ويلز)
•www.hac.nsw.gov.au

للتغي� من ي ن
ح� آلخر وفقًا لتقدير  .Evolve Housingسوف يتم منح أي موافقات مطلوبة بموجب هذه السياسة وفقًا لسياسة تفويضات السلطة لدى ش�كة  .Evolve Housing Limitedللمزيد
تخضع هذه السياسة
ي
ت ن
و�  .www.evolvehousing.com.auإذا كانت لديك أي أسئلة محددة بخصوص هذه السياسة ،ي ُف�جى االتصال
من المعلومات حول هذه السياسة ي
وغ�ها من الموضوعات ،تفضل بزيارة موقع  Evolve Housingإاللك� ي
ت ن
و� إىل .myevolve@evolvehousing.com.au
شب�كة  Evolve Housingعىل  1800 693 865أو إرسال استفسارك ب
بال�يد إاللك� ي
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