
 

 
 

 

MyHousingمسکن من خدمات آنالين   
 

ی شماست كه بتوانيد به اطالعات خود به صورت آنالين دسترسی برا و راحت يك روش ساده MyHousingمسکن من خدمات آنالين 

 كهی چيز تنهاباشد.ی می داشته و با ما در ارتباط باشيد.خدمات آنالين مسكن من هفت روز هفته و بيست و چهار ساعت قابل دسترس

در آدرس زير  MyHousingمسکن من  خدمات آنالينبه  باشد.ی داريد، يك كامپيوتر، تلفن هوشمند يا يك تبلت با اينترنت م احتياج

 دسترسی پيدا کنيد:

au.vog.wsn.gnsiouh.www 

 

 توانم انجام دهم؟ یمی كارچه  MyHousing مسکن منبا خدمات آنالين 
 مربوط به مسكن به شكل آنالين اقدام كنيدی كمكهای برا

 

 استفاده كنيد. MyHousingمسکن من آنالين ی تقاضانامه هاو از  کردهی توانيد در وقت خود صرفه جويی شما م

 توانيد:ی م که در آن( www.housingpathways.nsw.gov.au)   به اين وبسايت مراجعه كنيد: 

  روز فرصت داريد كه برگشته و  ٣٠در زمان مناسب خودتان فرم را تكميل كرده، آن را ذخيره كنيد از سيستم خارج شويد و تا

 فرم را كامل كنيد

 -  كنيد و ضميمه را وارد الزممدارك 

 خود را نشان دهيد.ی رك شناساياو مد آمدهبه اين نيست كه شخصا به دفتر ما ی هويت خود را به شكل آنالين تأييد كنيد. نياز 

  

 به عمل آوريد.ی خود تغييراتی توانيد به صورت آنالين در تقاضانامه فعلی شما همچنين م

 

 چك كنيد. آنالين اطالعات خود راو توانيد حساب ی م

داشته و ی سترسبه صورت آنالين به اطالعات مسكن خود د ، gMyHousin مسکن منبا استفاده از: حساب و اطالعات  شما ميتوانيد

 توانيد:ی شما همچنين مآن را مديريت كنيد.

  اجاره شيپول پاجاره،آب، وامRentstart Bond Loanخود راچك كنيدی ، و بقيه حسابها 

 خود را پرينت كرده و مشاهده كنيدی توانيد نقل و انتقاالت مالی م 

 خود را به روز كنيدی مشخصات تماس شخص 

 مربوط به تقاضا نامه تان را ببينيد اطالعات 

  

 تسليم كنيد eRepairرا آنالين و از طريق  ی و نگهدار مربوط به تعمير فوریغير ی تقاضا

  

 .خود را سريع و آسان انجام دهيدی تعمير و نگهدار فوریغير ی تقاضا

 

 پرداخت كنيد ePay خود را آنالين از طريق ی حسابها

 

يا با استفاده از ی نترنتايی پرداخت ها باو BPAYرا به شكل مطمئن آنالين از طريق  تان ماندهی باقی اجاره ، آب، تعميرات و حسابها

  پرداخت كنيد. تلفن 

  

 پشتيبانی
  

توانيد به اطالعات ی م به كمك احتياج داريد MyHousing Online Services نمسکن ماستفاده از خدمات آنالين ی اگر برا

 www.housing.nsw.gov.au داشته باشيد: ی در اين وبسايت دسترسی سودمند

شنبه و  یدوشنبه تا جمعه و در روزها یشب در روزها ٨صبح تا  ٨از ساعت  ١٨٠٠٤٢٢٣٢٢يا با مركز تماس مسكن با شماره تلفن 

 بعد از ظهر تماس بگيريد. ٦صبح تا  ٨از ساعت  یيكشنبه و تعطيالت عموم
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