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  MyHousingمسکن من  حساب و اطالعات مربوط به

 

ی آنالين مشما به صورت  ديدن و به روز كردن اطالعاتی برايك راه ساده و راحت  Informationو اطالعات  Accountحساب 

 امن و استفاده از آن آسان است. یاين راه. باشد
 

به خدمات ما انتخاب و انعطاف  دسترسیی است كه به شما برا MyHousing مسکن مناز خدمات آنالين ی بخش  ،حساب و اطالعات 

 دهد.ی می بيشتری پذير
 

مشتريان ما ی آسان آنالين ما كه براكه برايتان مناسب است از طريق خدمات جديد و ی مكانانيد با اطمينان كامل، در زمان وتوی شما م

 داشته و آن را مديريت كنيد.ی دسترس ،ما نزدآماده شده به حساب و اطالعاتتان 

 همين امروز با ثبت نام آنالين در آدرس زير ميتوانيد اين كار را شروع كنيد

www.housing.nsw.gov.au. 
 

 
 

 ، چه کاری می توانم انجام دهم؟MyHousing مسکن من Informationو اطالعات  Accountبا حساب
تان را به روز ی توانيد اطالعات شخصی ثبت نام كرده ايد م NSWمسكن ايالت  اقدام كرده ايد و در در دفتر  دولتیی خانه های گر براا

 .كرده و جزييات تقاضانامه مسكن تان را مشاهده كنيد

  

خود را به روز كرده و حساب مربوط به آب و اجاره مشخصات توانيد ی م هستيد FACSی و اجتماعی اگر شما مستأجر خدمات خانوادگ

 مطمئن انجام دهيد.ی تان را چاپ كنيد و پرداخت های نقل و انتقاالت مال تان را ببينيد، تاريخچه مربوط به حساب و 

 

                                  پول پيش اجاره يا اگر در حال حاضر وام ر حال حاضر بدهی داشته و دبوده ايد  FACSاگر قبال مستأجر 
 Rentstart ،تان را به روز كرده و به صورت آنالين پرداخت انجام دهيدی ميتوانيد مشخصات شخص داريد. 

 

 چگونه ثبت نام كنم؟

 
 شما احتياج داريد به: ،قبل از شروع

 يك آدرس ايميل 

 مسكن سازمان  كه ی هر نامه ای توانيد آن را از روی كه می يك شماره پيگيرFACS  برايتان فرستاده پيدا كنيد، اين شماره

 .باشد (PRNپرداخت )ی يا شماره پيگير( ARN) تقاضانامهی ( يا شماره پيگيرCRN)مشتری ی تواند شماره پيگيری م

 

 :است ساده مرحلهدر سه و ثبت نام آسان و سريع 

 

 مرحله اول: يك حساب باز كنيد:

 آدرس ايميل خود را وارد كنيد 

 كنيد تعيينتان را ی اسم رمز انتخاب 

  شودی كه بايد آن را تأييد كنيد به آدرس ايميلتان فرستاده م پيونديك  

  

 مرحله دوم : ثبت نام خود را فعال كنيد

 ايميلتان را چك كنيد 

 كليك كرده و حسابتان را فعال كنيد پيوندآن ی در عرض بيست و چهار ساعت رو 

 شويد تا وارد سيستم شويدی حساب و اطالعات إرجاع داده می شما به صفحه اصل 

  

 مشخصات خود را ارائه کنيد مرحله سوم:

 ( شماره پيگيریCRN ,ARN  ياPRN اسم کامل و تاريخ تولد ،)خود را تايپ کنيد 

 برای زمانی که رمز خود را فراموش می کنيد وارد کنيدسوال را،  يک سوال محرمانه و پاسخ آن من باب اطمينان 
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 کمک دريافت کنيد؟ حساب و اطالعات جا در خصوص ک
 حساب و اطالعات ، يا در وبسايت زير می توانيد اطالعات مفيدی به دست آوريد:در پايان هر صفحه در قسمت 

.au.vgo.wsn.gnsihou.www  – siteebw gnsiuoh CSAF 
 

 ٨از دوشنبه تا جمعه از ساعت  ١٨٠٠٤٢٢٣٢٢مسكن با شماره تلفن ی توانيد با مركز تماسهای احتياج داريد می اگر به كمك بيشتر

ی نيز می بعد از ظهر كه شامل تعطيالت عموم ٦تا صبح  ٨شنبه و يكشنبه از ساعت ی شب تماس بگيريد و يا در روزها ٨صبح تا 

  ما صحبت كنيد.ی از كارمندان صميمی خود مراجعه كرده و با يكی توانيد به دفتر مسكن محلی شما همچنين م باشد.
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