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 حساب ومعلومات مای هاوسینگ
 

یک راه ساده و راحت برای مشاهده و به روز رسانی معلومات تان بطور آنالین است.  حساب ومعلومات
 استفاده از آن مصون و آسان است.

 
 در یو انعطاف پذیری بیشتر انتخابکه به شما  است مای هاوسینگ بخشی از خدمات آنالین حساب ومعلومات

 .را می دهدبه خدمات ما  مورد نحوه دسترسی تان
 

از  ستکه مناسب شما یما در یک زمان و مکان نزد معلومات خودتانحساب و به ید با مصونیتشما می توان
. ی پیدا کرده و آنرا مدیریت کنیدن دسترسمشتریان مسکن ما آنالین جدید و راحت برای خدماتطریق یک 

 .شروع کنید  www.housing.nsw.gov.au امروز با ثبت نام آنالین در
 
 

 چه کاری می توانم با حساب ومعلومات مای هاوسینگ انجام دهم؟
 

 NSW Housing Register ثبت مسکن نیو ساوت ولزلست  و در تقاضا داده ایداگر شما برای مسکن 
 .مشاهده کنید مسکن خود رادرخواست  و جزئیات  کنید تماس خود را به روز رسانی معلومات ، می توانیدهستید

 
تماس  معلومات ، می توانیدمی باشید( FACS) خدمات اجتماعی و خانوادهمسکن کرایه نشین  اگر شما یک 

مالی و حساب هایتان سابقه انتقاالت ، مشاهده کنیداجاره و آب خود را  حساب های، کنید خود را به روز رسانی
 های مصونی انجام دهید.و پرداخت کنید چاپ /را پرینت

 
قرضه بیعانه ، یا اگر تان داریدفعلی در حساب  االن یک قرضو بوده اید   FACSکرایه نشین  اگر شما قبال 

Rentstart Bond Loan و پرداخت  کنید تماس خود را به روز رسانی معلومات ن می توانیدا، همچندارید
 .انجام دهید آنالین

 

 چگونه ثبت نام کنم؟
 

 دارید: به موارد ذیل ضرورتقبل از شروع، شما 
 
 یک آدرس ایمیل• 
این می  - است پیدا خواهید کرد مسکن به شما فرستاده شده FACS در هر نامه ای کهمرجع که  نمبریک • 

 .باشد (PRNمرجع پرداخت ) نمبر( یا ARN) تقاضا نامه مرجع نمبر(، CRNمشتری )مرجع  نمبرتواند یک 
 

 . انجام می گیردثبت نام سریع و آسان با سه مرحله ساده 
 

 ایجاد کنیدیک حساب  1مرحله 
 
 آدرس ایمیل خود را وارد کنید 
کنید رمز عبور انتخابی خود را تنظیم یک 
  خواهد شد تأیید به آدرس ایمیل شما فرستاده لینکیک 
 

 نام خود را فعال کنیدثبت  2مرحله 
 
 چک کنید ایمیل خود را 
  شود ساعت( کلیک کنید تا حساب شما فعال 24بر روی لینک )ظرف 
 ارجاع داده خواهید شد معلوماتشما به صفحه ورود به حساب و 
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 مشخصات خود را فراهم کنید 3مرحله 
 
نمبر ( مرجعCRN ،ARN  یاPRN نام ،)بنویسید و تاریخ تولد خود را کامل 
باشید بنویسید که رمز عبور خود را فراموش کرده در موقعیرا برای امنیت و جواب مخفی سوال  یک 
 
 

 از کجا می توانم کمک در مورد حساب ومعلومات دریافت کنم؟
 

در   FACSب سایت مسکن ی، یا در وحساب ومعلوماتدر پایین هر صفحه در  را مفید معلومات شما می توانید
www.housing.nsw.gov.au   با مرکز ، می توانید ی ضرورت داریدکمک بیشتربه اگر شما کنید. پیدا

بعد از ظهر  6صبح و  8دوشنبه تا جمعه، یا بعد از ظهر،  8صبح و  8بین ،  322 422 1800 با نمبر تماس مسکن
و  کنید محلی خود مراجعهمسکن  دفتر به ن می توانیداشما همچن تماس بگیرید. تعطیالت عمومی( بشمول)شنبه و یکشنبه 

                                  .گپ بزنیددوستانه ما  کارکنانیکی از  اب
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