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كمك در زمينه مسكنی درخواست آنالين برا  
 را در آن إيجاد كنيد.ی كرده يا تغييرات ارسالكه برايتان مناسب است تقاضانامه كمك مسكن خود را ی شما ميتوانيد در زمان و مكان

 صورت ميگيرد: the Housing Pathways websiteسایت بو  تقاضانامه يا تغيير آن از طريقارائه 
 

www.housingpathways. nsw.gov.au 
 

 كمك مسكن اقدام كنيد؟ی چرا به صورت آنالين برا
 

ی می زندگی روستايی آنالين اقدام كردن سريع و آسان است و مخصوصا اگر شما در زمينه حركت كردن مشكل داشته و يا در منطقه ا

 كنيد سودمند است.

  

 دهد كه:ی آنالين اقدام كردن به شما اين امكان را م

 ساعته ٢٤روز هفته و ٧اقدام كنيد، ی زمان در هر 

 كه احتياج  يزی استهمه آن چبه اينترنت ی توانيد اقدام كنيد، يك كامپيوتر، تلفن هوشمند يا يك تبلت با دسترسی می از هر جاي

 نداريد. به مراجعه به دفتر مای نياز. داريد

 ها كنيدمدارك مورد نياز خود را ضميمه فرمی به آسان. 

 كنيد.ی ه طور خاص مربوط به شماست در وقتتان صرفه جويكه بی به سواالت با جواب دادن 

 نشان دهيدی رك شناسايانيست كه شخصا رفته و مدی هويت خود را آنالين تأييد كنيد. نياز. 

  روز فرصت داريد كه  ٣٠پر كرده، آن را ذخيره كنيد و از سيستم خارج شده و تا فرم مربوطه را در زمانی که احتياج داريد

 .ميلش كنيدبازگشته و تك

 داريدی دسترسپشتيبانی  به صورت آنالين به كمك و. 
 
 

 آيا من بايد آنالين اقدام كنم؟
  

 ساعته در دسترس است. ٢٤و  بوده و راحت آنالين اقدام كردن آسان

صبح تا  ٩ دوشنبه تا جمعه از ساعتی روزها ١٨٠٠٤٢٢٣٢٢٢كمك مسكن اقدام كنيد، با شماره ی برای تلفنتوانيد ی شما هنوز هم م

 مراجعه كنيد. the Housing Pathwaysی بگيريد يا به دفتر محل بعد از ظهر تماس  ٥
 

 ام را تغيير دهم؟ام را چك كنم و يا تقاضانامهات تقاضانامهتوانم جزئيی ست انتظار هستم، آيا من در حال حاضر در ليم
تقاضانامه تان را چك كنيد، مشخصات ت ئياجزتوانيد ی تأييد شده ايد و در ليست انتظار هستيد، م دولتیی خانه های بله، اگر شما برا

 :ايجاد كنيد است در تقاضانامه تان كه تأييد شدهی تغييرات  ذیل تان را به روز كنيد، يا از طريق وبسايت ی شخص
the Housing Pathways website – www.housingpathways.nsw.gov.au. 

 

 

 آنالين كمك دريافت كنم؟ی تقاضانامه های توانم برای ز كجا ما
ی هايی راهنمايو ی آموزشی ويديو ها مسکن مسیرهایو در وبسايت  می باشدكنيد كمك در دسترس ی كه فرم مربوطه را تكميل می در حال

 :موجود هستند
the Housing Pathways website – www.housingpathways.nsw.gov.au. 

 ٨تا  صبح تا ٨دوشنبه تا جمعه از ساعت ی در روزها ١٨٠٠٤٢٢٣٢٢توانيد با شماره تلفن ی نياز داريد می گر شما به كمك بيشترا

توانيد به دفتر ی بعد از ظهر تماس بگيريد. شما همچنين م ٦صبح تا  ٨از ساعت ی شنبه و يكشنبه و تعطيالت عمومی ودر روزها شب 

 ما صحبت كنيد.ی از كارمندان صميمی مراجعه كرده و با يك the Housing Pathwaysی محل
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