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Tài khoản và Thông tin MyHousing 
 

Tài khoản và thông tin là cách đơn giản và thuận tiện để xem và cập 
nhật thông tin của quý vị trên trực tuyến. Việc sử dụng an toàn và dễ 
dàng. 
 
Tài khoản và thông tin là một phần của Dịch vụ Myhousing Trực tuyến, mang 
đến cho quý vị nhiều lựa chọn và linh hoạt trong việc tiếp cận các dịch vụ của 
chúng tôi. 

 

Quý vị có thể tiếp cận và quản lý Tài khoản và Thông tin của mình một cách an 
toàn vào bất kì lúc nào và tại địa điểm phù hợp với quý vị thông qua dịch vụ trực 
tuyến mới mẻ và thuận tiện dành cho các khách hàng của chúng tôi. Hãy bắt đầu 
ngay hôm nay bằng cách đăng ký trực tuyến tại www.housing.nsw.gov.au. 

 

 

Tôi có thể làm gì với Tài khoản và Thông tin MyHousing của 
mình? 

 

Nếu đã nộp đơn xin nhà ở xã hội và đang có tên trong Sổ Đăng ký Gia cư 
NSW, quý vị có thể cập nhật thông tin liên lạc và xem thông tin đơn xin nhà ở 
của mình. 

 

Nếu là người thuê nhà của Dịch vụ Gia đình và Cộng đồng (FACS), quý vị có 
thể cập nhật thông tin liên lạc, xem tài khoản tiền thuê nhà và tiền nước, in 
lịch sử giao dịch và tài khoản và thanh toán an toàn.  

 

Nếu trước đây đã thuê nhà của FACS và vẫn còn số dư trong tài khoản, hoặc 
đang Vay Thế chân Rentstart, quý vị cũng có thể cập nhật thông tin liên lạc của 
mình và thanh toán trực tuyến.  

 

Tôi có thể đăng ký bằng cách nào? 
 

Trước khi bắt đầu, quý vị cần: 
 

• một địa chỉ email 

• một số tham chiếu mà quý vị có thể tìm thấy trên bất cứ lá thư nào FACS đã 
gửi cho quý vị - số tham chiếu này có thể là Số Tham chiếu Khách hàng 
(CRN), Số Tham chiếu Hồ sơ (ARN) hoặc Số Tham chiếu Thanh toán 
(PRN) 

 

Đăng ký nhanh chóng và dễ dàng thông qua ba bước đơn giản sau: 

Bước 1 Tạo tài khoản 

Nhập địa chỉ email của quý vị 
Đặt mật khẩu do quý vị lựa chọn 
Đường dẫn xác nhận sẽ được gửi về địa chỉ email của quý vị  
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Bước 2 Kích hoạt đăng kí của quý v ị  

 

Kiểm tra email của quý vị  
Nhấp chuột vào đường dẫn để kích hoạt tài khoản của quý vị (trong vòng 24 giờ) 
Quý vị sẽ phải quay trở lại trang đăng nhập vào Tài khoản và Thông tin 

 

Bước 3 Cung cấp thông tin của quý vị 
 

Nhập số tham chiếu (CRN, ARN hoặc PRN), họ tên và ngày sinh của quý vị  
Chọn và trả lời câu hỏi bảo mật để đề phòng trường hợp quý vị quên 

mật khẩu 
 

 

Tôi có thể nhờ hỗ trợ về Tài khoản và Thông tin ở đâu? 
 

Quý vị có thể tìm thấy các thông tin hữu ích ở cuối mỗi trang của Tài khoản và 
Thông tin, hoặc trên trang mạng của FACS – www.housing.nsw.gov.au. Nếu 
cần hỗ trợ thêm, quý vị có thể gọi Trung tâm Liên lạc Nhà ở số 1800 422 322 từ 
8 giờ sáng đến 8 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu, hoặc 8 giờ sáng đến 6 giờ 
chiều thứ Bảy và Chủ Nhật (kể cả ngày Lễ). Quý vị cũng có thể đến văn phòng 
nhà ở địa phương và trao đổi với một trong số các nhân viên thân thiện của 
chúng tôi.  
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