
اإلجراءات التي ستستمر  
حتى 30 إبريل 2022  

البنود التي تسمح للمستأجرين الذين يعانون من العنف األسري بإنهاء إيجاراتهم السكنية بسرعة   

الحمايات للمستأجرين من اإلدراج في قاعدة بيانات اإليجارات السكنية بسبب اإليجارات المتأخرة والمترتبة على تبعات وباء كوفيد-19   

السقوف العليا على تكاليف إعادة التأجير للمستأجرين المؤهلين الذين ينهون عقد اإليجار محدد المدة الخاص بهم مبكراً.   

التمديدات على اإليجارات السكنية قصيرة األمد للمساكن المتحركة.   

 كوفيد-19 
 تحديث االستجابة المتعلقة باإليجارات السكنية

لقد قامت حكومة والية كوينزالند بالتصرف بسرعة لتشريع استجابتها المتعلقة باإليجارات السكنية والمرتبطة بوباء كوفيد-19. واآلن والية كوينزالند في موقف 
قوي بفضل اإلجراءات المبكرة المتخذة إلدارة مخاطر وباء كوفيد-19. 

ستستمر بعض اإلجراءات التنظيمية المؤقتة المهمة حتى 30 إبريل 2022. يعني ذلك بأن والية كوينزالند ستبقى جاهزة لالستجابة لمخاطر وباء كوفيد-19 أثناء 
االستمرار في عملية العودة إلى ترتيبات اإليجارات السكنية الطبيعية.

اإلجراءات التي لن تستمر
بدءا من 30 أبريل 2021  

القيود ومتطلبات الدخول الالزمة لدعم إجراءات التباعد االجتماعي الخاصة بوباء كوفيد-19   

التزامات اإلصالح والصيانة المخففة.  

من 29 سبتمبر 2020 

التعليق المؤقت لمدة ستة أشهر إلخالء المساكن بسبب اإليجارات المتأخرة بسبب وباء كوفيد-19   

تمديد عقود اإليجار محددة المدة بالنسبة للمستأجرين المتأثرين بوباء كوفيد-19   

إنهاء بنود عقود اإليجار التي تمنع مالكي العقارات من إنهاء إيجار المستأجرين المتأثرين بوباء كوفيد-19 دون أسباب، وتقديم أسباب إضافية   
لألطراف إلنهاء العقود )إشغال المالك للمبنى وبيعه، والتي تتطلب ملكية شاغرة( 

إجراءات اإليجار والكفالة المعدلة التي تدعم األطراف للتفاوض بشأن ترتيبات إدارة آثار وباء كوفيد-19 على إيجاراتهم السكنية.   

.)RTA( الحل اإلجباري لنزاعات اإليجارات المرتبطة بوباء كوفيد-19 عبر هيئة اإليجارات السكنية  

ينبغي على المستأجرين وماّلك العقارات متابعة التفاوض على التعديالت الالزمة 
إلدارة أية تأثيرات لوباء كوفيد-19 على عقود اإليجار السكني الخاصة بهم. إن 

خدمة حل النزاعات المجانية من هيئة اإليجارات السكنية متوفرة لمساعدتك على 
الوصول إلى اتفاق وحل األمور العالقة، ومن ضمنها األمور المرتبطة باإليجار 

وإنهاء العقود. إذا احتجت للمساعدة فيما يتعلق بإيجارك السكني:

ً العمل معا

اتصل على الرقم 311 366 1300 من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 
5 مساًء، من اإلثنين إلى الجمعة 

www.rta.qld.gov.au/renting/ تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
covid19-changes

يمكن لمراكز خدمة اإلسكان التابعة لحكومة والية كوينزالند أن توفر 
المساعدة في اإلسكان، ومن ضمن ذلك المساعدة على إيجاد السكن في سوق 

اإليجارات الخاصة والحفاظ عليه، وذلك من خالل قروض الكفاالت وِمنَح 
اإليجارات، وخدمة RentConnect وغير ذلك من المنتجات والخدمات. 

 للعثور على أقرب مركز خدمة إسكان منك تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني 
www.qld.gov.au/housing/public-community-housing/

housing-service-centre


