
 
 

 

 خدمات آنالین مای هاوسینگ
 

ین مای خدمات آنالین مای هاوسینگ آسان و راحت است تا شما با ما در ارتباط بمانید و به معلومات آنالین تان دسترسی داشته باشید. خدمات آنال

رنت یا تبلت با اتصال اینتهوشمند  موبایلمپیوتر، یک ک روز هفته در دسترس است. تنها چیزی که ضرورت دارید 7ساعته در  24 هاوسینگ

. است  

 

 

 دسترسی پیدا کنید.  www.housing. nsw.gov.au  خدمات آنالین مای هاوسینگ در  به

 

 من با خدمات آنالین مای هاوسینگ چکاری می توانم بکنم؟
بدهیددرخواست برای کمک آنالین مسکن   

 
 . به سایتبدهید درخواست کمک آنالین مسکن  صرفه جویی کنید و برای، در وقت آنالین مای هاوسینگ درخواست با استفاده از

www.housingpathways.nsw.gov.au :مراجعه کنید که در آنجا می توانید 

 

 

گردید.روز باز 30و بعد در ظرف  از آن خارج شویدکنید،  نگهداریرا آن  – ری کنیدپ وقت خودتان خانه  در ه رارموف•   

 

و ضمیمه کنید. خود را آپلود حمایت کننده اسناد•   

 

ضرورتی به آوردن کارت هویت تان به اداره نیست. - بطور آنالین تائید کنید هویت خود را•   

 

 

موجود خود بیاورید.درخواست  شما همچنان می توانید آنالین شوید و تغیراتی در   

 

 حساب و معلومات مسکن تان را آنالین چک کنید.
 

 :دیتوانی م شما. دیکن تیریمد آنرا و دیابی یدسترسبه معلومات مسکن آنالین ، نگیهاوسی ما معلومات و حساب از استفاده با
 

 تان را چک کنیدو حساب های دیگر Rentstart Bond Loanقرضه بیعانه  اجاره، آب، • 
 کنیدچاپ  /پرینت مشاهده و سابقه انتقال مالی تان را • 
 نمائید به روز رسانی تان راتماس  معلومات• 
 .مشاهده کنید خود را درخواست در مورد معلومات• 
 
 تسلیم کنید eRepairتان راآنالین با استفاده از عاجل  های ترمیم غیر  درخواست 
 
 .سهولت ارسال کنیدسرعت و  اب تان راعاجل  ترمیم غیر  هایدرخواست  
 
 بپردازید. EPAYحساب هایتان را آنالین تان با استفاده از  
 

 آنالین )با موجود را با مصونیت بطورو حساب های  رمیم هااجاره ، آب، ت
BPAY پرداخت کنید نولفی( یا از طریق تیو پرداخت های اینترنت. 

 

  هحمای
 

در  را مفید ضوعات، می توانید مومای هاوسینگ به کمک ضرورت دارید استفاده از خدمات آنالین برایاگر شما 
www.housing.nsw.gov.au  ،بعد از  8صبح و  8بین ،  322 422 1800شماره با  با مرکز تماس مسکن یاپیدا کنید

                     . تماس بگیرید تعطیالت عمومی( بشمول)بعد از ظهر شنبه و یکشنبه  6صبح و  8دوشنبه تا جمعه، یا ظهر، 
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