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    MyHousingعلى موقع  معلوماتالحساب وال
 

 الحساب والمعلومات وسيلة سهلة ومناسبة لرؤية وتحديث معلوماتك على اإلنترنت. إنه آمن  عتبري  
 .االستخدام سهلو

 
 ي عطيك  والذي، على شبكة اإلنترنت MyHousingمات إن الحساب والمعلومات هو جزء من خد

 مرونة في كيفية الوصول إلى خدماتنا.الالمزيد من الخيارات و
 

 لدينا في الوقت والمكان الذي يناسبك  كمن وإدارة حسابك ومعلوماتآيمكنك الوصول بشكل 
 على الموقعاليوم من خالل التسجيل على االنترنت  بدأإ الئنا.لعم من خالل خدمة إنترنت جديدة ومريحة

au.vog.w.nsg.housinwww. 
 
 

 ؟MyHousing على موقع والمعلومات حسابقسم البماذا يمكنني أن أفعل 
 

اإلسكان في نيو للحصول على اإلسكان االجتماعي وأنت على سجل مكتب  ا  إذا كنت قد قدمت طلب
مت به إلى تصال الخاصة بك ورؤية تفاصيل الطلب الذي تقد  اوث ويلز، يمكنك تحديث تفاصيل اإلس

 مكتب اإلسكان.
 

(، يمكنك تحديث تفاصيل االتصال FACSخدمات األسرة والمجتمع )منظمة إذا كنت مستأجر من 
 دفع بشكل آمن.الو كوحسابات كتمعامالتاريخ الخاصة بك، ورؤية حسابات اإليجار والمياه، وطباعة 

 
ومازال لديك دفعة متبقية في حسابك، أو إذا كان لديك قرض  FACSإذا كنت قد استأجرت سابقا  من 

دفع على التحديث تفاصيل االتصال الخاصة بك و ، يمكنك أيضا  جاري Rentstart عربون الضمان
 اإلنترنت.

 

 كيف أقوم بالتسجيل؟
 

 إلى:قبل أن تبدأ، سوف تحتاج 
 

 عنوان بريد إلكتروني •

وهذا  –لإلسكان  FACSرسالة وصلتك من  أي منوالذي بإمكانك الحصول عليه  مرجعيالرقم ال •

( أو رقم مرجع الدفعة ARN(، أو رقم مرجع للطلب )CRNالعميل ) ييمكن أن يكون رقم مرجع
(PRN.) 
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  حساب  إنشاء 1 الخطوة

  أدخل عنوان بريدك اإللكتروني 
   من إختيارك د كلمة مرور حد  
  اإللكتروني كق إلى عنوان بريدلتحق  لسيتم إرسال رابط 

 
 تفعيل تسجيلك  2الخطوة 

 
   ق من بريدك اإللكترونيتحق 
  ساعة( لتنشيط حسابك  24انقر على الرابط )خالل 
 ستعود مرة أخرى إلى صفحة الدخول إلى الحساب والمعلومات 
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  تقديم التفاصيل الخاصة بك 3الخطوة 

 
  يرقم المرجعالاكتب ( الخاص بكCRN  أوARN  أوPRNوإسمك ،) بالكامل وتاريخ ميالدك 
  ي واإلجابة عليه من أجل الضمانة في حال نسيت كلمة المرور الخاصة سر  السؤال الأدخل

 بك
 

 

 الحصول على المساعدة في قسم الحساب والمعلومات؟ نيأين يمكن
 

 FACSمعلومات، أو على موقع الالحساب و قسم سوف تجد معلومات مفيدة في أسفل كل صفحة ضمن

إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المساعدة، يمكنك  .au.vgo.wsn.gnsihou.www  – لإلسكان

صباحا   8من الساعة  322 422 1800 الرقم االتصال بمركز االتصال التابع لمكتب اإلسكان على

مساء  يومي السبت واألحد  6الساعة  حتىوصباحا   8مساء  من االثنين إلى الجمعة، أو الساعة  8 حتىو

ث إلى أحد موظفينا )بما في ذلك العطل الرسمية(. يمكنك أيضا  زيارة مكتب اإلسكان المحلي والتحد  

 الوديين.
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