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اإليجار متأخرات في المساعدة
 : إما •

o أو  نيوزيلنديا ، مواطنا   تكون أن 

o   أو ،سنتين من ألكثر نيوزيلندا في تعيش  دائما   مقيما 

o مثل األساسية، االجتماعية المعونة مستحقي من 

 .عمل عن الباحثين معونة

 . تملكها  التي واألصول دخلك على أيضا   هذا ويعتمد

 

 عليه تحصل نأ  يمكن الذي ما

 المطلوب اإليجار مبلغ مقدار على  لك المقدمة المساعدة تعتمد

 هو عليه الحصول تستطيع مساعدة مبلغ أعلى. دفعه منك

 .إرجاعه عليك يتعين وسوف دوالر، 2,000

 خالل فقط واحدة مرة الدفعة  هذه على الحصول يمكنك

 .استثنائية حاالت هناك  تكن لم ما شهرا ، 12

 متأخرات مساعدة على للحصول طلبك على الموافقة تمت إذا

 .العقار لمالك اإليجار متأخرات ندفع ما عادة فإننا اإليجار،

 

 الطلب تقديم كيفية

  0800 559 009 الرقم على بنا اتصل •

 المحاربين تقاعد أو التقاعد على الحاصلين من كنت إذا •

  0800 552 002 بالرقم االتصال فيمكنك القدامى،

 القرض أو الدراسة بدل  على الحاصلين من كنت إذا •

( لنك  ستادي) StudyLink بـ االتصال فيمكنك  لطالب،

  .0800 88 99 00 الرقم على

 .للتقديم موعدا   لك ونحجز وضعك نناقش سوف

 

 المزيد على تعرف
www.workandincome.govt.nz/rentarrears 

 اإليجار دفع على مقدرتك عدم بسبب  مسكنك ستفقد كنت إذا

 متأخرات مساعدة على الحصول من تتمكن فقد المتأخر،

 .اإليجار

 االجتماعية المعونة مستحقي من تكون أن إلى تحتاج لن •

 . المساعدة هذه على للحصول مؤهال   لتكون

 .تملكها  التي واألصول دخلك على يعتمد فهذا •

 .واحدة لمرة دفعة إنها •

 .بعد فيما المبلغ إرجاع وعليك •

 

 اإليجار؟ متأخرات في المساعدة طلب يستحق من

 :إذا اإليجار متأخرات في المساعدة طلب يمكنك

 دفعه عليك متأخر إيجار لديك كان •

  تخلفك  بسبب السكن من إخراجك يتم سوف •

 اإليجار  دفع عن

 لإليجار دفعك بعد السكن في البقاء من ستتمكن •

 . المستحق

 :المثال سبيل على

o االنتهاء وشك على إيجارك عقد يكن لم  

o اإليجار بدفع االستمرار يمكنك. 

 مستأجرا   كنت أو) اإليجار اتفاقية على وقعت قد كنت •

 (.األسري العنف لقانون يخضع أمر بموجب 

 :أن أيضا   ويجب

  رأكث أو 16 عمرك يكون •

 فيها  البقاء وتنوي نيوزيلندا سكان من تكون •

http://www.workandincome.govt.nz/rentarrears

