
 

 
 

 

 على اإلنترنت MyHousing خدمات
 

تصال معنا وللوصول إلك لكي تبقى على ناسبة بسيطة ومعلى اإلنترنت هي خدمات  MyHousing إن
ساعة يومياً،  24على مدار على اإلنترنت  MyHousingإلى معلوماتك على اإلنترنت. تتوفّر خدمات 

 صل باإلنترنت. كمبيوتر أو هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي متّ أيام في األسبوع.  كل ما تحتاج إليه هو  7و
 

 www.housing.nsw.gov.au على العنوانعلى اإلنترنت  MyHousingيمكنك الوصول إلى خدمات 
 

 ؟على اإلنترنت MyHousingخدمات بيمكنني أن أفعل  ماذا
 

  المساعدة اإلسكانية على اإلنترنت تقديم طلب للحصول على
 

 MyHousingم طلب للحصول على المساعدة اإلسكانية على اإلنترنت من خالل إستخدام وفّر الوقت وقدّ 
eOnlin ionstcaplipA قم بزيارة . ua.vog.wsns.yawhtpagnsihou.www  :حيث يمكنك 

  يمكنك حفظها، والخروج منها والعودة إلى إستمارتك  -إكمال اإلستمارة في الوقت الذي يالئمك

 يوماً  30في غضون 

  الخاصة بك مستندات الداعمةالوإرفاق تحميل 

  إلى أحد المكاتب ال حاجة إلحضار هويتك -إثبات هويتك على اإلنترنت 

 اإلنترنت إلجراء تغييرات على طلبك الحالي. إستخدامكما يمكنك 

 
  التحقق من حسابك ومن المعلومات على اإلنترنت

ount ccA ingsuHoyMعبر إستخدامعلى االنترنت في مكتب اإلسكان وإدارته حسابك إلى  يمكنك الوصول

and Information :حيث يمكنك . 

  ّعربون الضمانقرض و حسابات اإليجار والمياهق من التحق Rentstart والحسابات األخرى 

  السابقة وطباعة المعامالت رؤية 

  تحديث تفاصيل االتصال الخاصة بك 

 .مراجعة المعلومات حول طلبك 
 

  eRepairإستخدام تقديم طلبات الصيانة غير العاجلة على اإلنترنت عبر 

 بطريقة سريعة وسهلة.تقديم طلبات الصيانة غير العاجلة يمكنك 

 

  ePa y ستخدام نظام الدفع اإللكترونيعبر إحساباتك على االنترنت  دفعإ

والمدفوعات  BPAY عبرآمن عبر اإلنترنت )بشكل والحسابات المستحقة  اتدفع قسط اإليجار والماء والتصليحإ
 اإلنترنت( أو عن طريق الهاتف.عبر 

 

 الدعم

 ، يمكنك العثور على مواد مفيدة علىMyHousingالتابعة لـ  خدمات اإلنترنتستخدام إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إل
 كتب اإلسكانالتابع لمبمركز اإلتصال  اإلتصال، أو يمكنك  au.vgo.wsn.gnsihou.wwwالعنوان اإللكتروني 

(Housing Contact Centre على )ساًء من م 8الساعة حتى وباحاً ص 8من الساعة  422 1800 322 الرقم
  مساًء يومي السبت واألحد )بما في ذلك العطل الرسمية(.  6الساعة وحتى صباحاً  8ثنين إلى الجمعة، أو الساعة اال
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