
 

 
 

 

Dịch vụ MyHousingTrực tuyến 
 

Dịch vụ MyHousing Trực tuyến là cách đơn giản và thuận tiện để quý vị kết nối 
với chúng tôi và tiếp cận thông tin của mình trên trực tuyến. Dịch vụ 
MyHousing Trực tuyến hoạt động 24 giờ mỗi ngày,7 ngày một tuần. Tất cả 
những gì quý vị cần là một máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính 
bảng có kết nối internet. 

 

Tiếp cận Dịch vụ MyHousing Trực tuyến tại www.housing.nsw.gov.au 
 

 

Tôi có thể làm gì với Dịch vụ MyHousingTrực tuyến? 
 

Nộp đơn xin hỗ trợ gia cư trực tuyến 
 

Tiết kiệm thời gian và nộp đơn xin hỗ trợ gia cư trực tuyến bằng cách sử dụng Nộp 
đơn MyHousing Trực tuyến. Truy cập www.housingpathways.nsw.gov.au, và quý vị 
có thể: 

 

• hoàn thành đơn xin theo thời gian của quý vị - lưu, thoát và đăng nhập 

lại trong vòng 30 ngày 

• đăng tải và đính kèm giấy tờ hỗ trợ của quý vị  

• xác nhận danh tính của quý vị trên trực tuyến – không cần mang theo 

giấy tờ xác định danh tính của quý vị đến văn phòng 
 

Quý vị cũng có thể đăng nhập trực tuyến để thay đổi hồ sơ hiện tại của quý vị.  

Kiểm tra tài khoản và thông tin trên trực tuyến 

Truy cập và quản lý thông tin nhà ở của quý vị trên trực tuyến bằng cách sử dụng Tài 
khoản và Thông tin MyHousing. Quý vị có thể: 

 

• kiểm tra tiền thuê nhà, tiền nước, tiền Vay Thế chân Rentstart và các tài khoản 
khác 

• xem và in lịch sử giao dịch 

• cập nhật thông tin liên lạc của quý vị  

• xem thông tin về hồ sơ của quý vị  
 

Nộp đơn yêu cầu sửa chữa không khẩn cấp trên trực tuyến bằng cách sử dụng 
eRepair 

 

Nộp đơn yêu cầu sửa chữa không khẩn cấp trên trực tuyến 

nhanh chóng và dễ dàng 

Thanh toán tài khoản online bằng cách sử dụngePay 

Thanh toán tiền thuê nhà, tiền nước, tiền sửa chữa và các tài khoản còn nợ an toàn 
trên trực tuyến (sử dụng BPAY và thanh toán trực tuyến) hoặc qua điện thoại. 
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Hỗ trợ 

 

Nếu cần hỗ trợ trong việc sử dụng Dịch vụ MyHousing Trực tuyến, quý vị có thể 
tìm thấy các tài liệu hữu ích tại www.housing.nsw.gov.au, hoặc 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 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ 
chiều thứ Bảy và Chủ Nhật (kể cả ngày Lễ). 
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