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Persian / فارسی - FAQ’s for Housing and Civil, SACAT 

 FAQs 

 اسکان و شھروندی شھری، امور در متداول سوالھای
 ینمادر و یکپزش یاه همان تیضار   •

 یترسپسر قح تفایدر   •

 دفراا ناکاس ورما هب طتبمر تایاکش و یعاود  •

 نوار تلماس هب طتبمر ورام  •

 نایود در هصادر یاه یار یرگنباز  •
(SACAT) دادرسی

 یتالیا حطس رد تلود تمایتصم زا رخیب یرگنباز   •

 تسلیم را خود شکایت یا ستاخورد نماتو یم چگونھ
SACAT نمایم؟ 

SACAT چیست؟ 
 .یدنھروش و یرداا رموا هب گیدیرس ندیوا

 چیست؟ SACAT درکرکا
SACAT دراق هک تاس یبنوج یایرالتاس در رسیداد نیواد عیون

 یواعد عضیب لصف و لح هب نانوق از صیخمش ددوح در تاس
 نیا .دیمان یدگیرس و کمک (ینانوق یاه هفعامر ای اه اعاد)

 لح یبرا نیفرط نماتفگ) سنفرانک قیطر از دنوات یم دگییرس
 ،(یدادرس ندوب و نیمسئول روضح اب نیواد لحم رد لکمش

 رد یعاود اعمتاس یپ در یار وردص قیطر زا ای و یرگینجایم
 تلود تمایتصم رخیب ینیبزاب .دوش جامنا یدادرس نیواد ناکم

 .تسا SACATیاه درکراک از رگید یکی زین

 ؟بود اسمت رد SACAT اب نایتوم ونھگچ
 نیلانآ تروص هب  SACAT یمانتار قیطر از دیاب اه تسخواداد
 .دنوش هئارا

http://www.sacat.sa.gov.au/application-form 

 هب ودخ تسواخادد نردک لماک یابر کمک هب ازین تصور در
0018 327 767 هارمش هب سیرادد نیواد اب  افطل ن،یلانآ ترصو

1800 723 767 

sacat@sacat.sa.gov.au 

GPO Box 2361 Adelaide SA 5001 

 :نتلف

 :لیمیا

 :پست

 4 هقبط رد سیرادد نیواد لحم هب  راوضح ای و دیریگب سمات
 .دییمان هعمراج دیآدال در Pirie نابایخ 100 شماره

 دییوگ یم هچنآ سااس بر نابطلواد ای ندانرماک از یکی نجاآ در

 ؟استجک رد SACAT سرآد
 :ھاناکم

 .دیمان یم لیمکت نات یابر را تساوخددا فرم

 یبرا .تسا بر هنیھز درسیاد ندیوا هب تساوخادد هئراا ماعمو
 ای و هنیھز کسر ،ادرسید هنیزه دمور رد رتشیب تاعلااط بکس

Adelaide CBD: Level 4, 100 Pirie Street, - 
Adelaide 5000 

Collinswood: Level 8, 85 North East Road, - 
Collinswood 

 ریز سردآ هب ناگیار تروص هب تساوخداد هئارا طیشرا
 .دییمان همراجع

SACAT یسیدگر دعاوی یا شکایات نوع چھ بھ 
 میکند؟

A guide for landlords about dealing 
with abandoned goods.pdf 

mailto:sacat@sacat.sa.gov.au
https://services.sacat.sa.gov.au/sacat/casehqportal
https://www.sacat.sa.gov.au/documents/fact-sheets/fact-sheets-housing/A-guide-for-landlords-about-dealing-with-abandoned-goods-October-2020.pdf
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 ییاجرا و یرداا امور   •

 هدش نییتع شیپ از ینمادر یتبقامر یاه لمعدستورال  •

 دگاهاد جلسھ رد کترش ناخوفرا تفیارد ترصو رد
 کنم؟ر چکا باید

 هب تبنس هگاادد هسلج رد تکشر نخواافر تفایدر از سپ اگر
 یسدادر نیواد اب دیتداش کمک هب ازین ایو لاوس ریز موارد

 :دیریگب سمات

 میشود؟ گفتھ (یمدع یا یمتقاض) ھاناخو یکس چھ بھ

 ناهخوا نعنوا هب تسخواددا ندهنک میظنت صخش اعموم
 .ودش یم هتشناخ (قاضیتم)

 
 گفتھ (علیھ یمدع پاسخگویا) ندهاخو یکس چھ بھ

 (ودش یم مهفرا ماش یبرا ناگیار تروص هب) رجمتم    •

 هسلج رد نضرااح رگید ای ودخ تینام نراگن اگر   •
 ای ،دیدار یرتشیب یتینام یورین هب ازین و دهوب

 دروو رگید صاخ لیلد ره ای تیمعلول لیلد هب اگر  •
 .باشدن ریذپ ناکام ای اشدب رواشد نماتساخ هب ماش

 میشود؟

 هدش هئراا وا هیعل تسخواداد هک تسا یکس (وگسخاپ) ندهخوا
 تدم لوط در تسخواددا اب تلفامخ در ماموع ھانآ .تاس

 .دنپرداز یم دوخ رظن تابثا هب (یدادرس) ندهورپ هب گیدیرس

 یسانر طالعا چگونھ نادیو یسیدگر جلسھ رد رحضو
 ؟ودشیم هچ منک ادیپ روضح نماوتن رگا

 ای و هگاادد هسلج رد تشرک یابر نواخفرا تفایدر ضمح هب
 از ورضح ای قیعوت بر ینبم ار ودخ تساوخدر دیاب سنفرانک

 .دییمان هئراا نتلف قیطر
 نتداش نمض دیاب ن،تلف قیطر از روضح ای قیعوت یبرا قاضات همان

 ینتواان لیالد ،ودخ در SACAT ندهروپ ای ییاسانش مارهش
 .ھدد حیضوت ار هسلج رد تکشر یبرا ماش

 کنیل قیطر زا هگاادد هسلج ای سنفرانک رد صخش تشرک
 قیعوت یاج هب SACAT یاه بتخانا از یکی ن،تلف ای ییدیویو

 .دوش هتفگر رظن رد تاس نکمم هک تاس

 هچ شود، میتنظ من ریاک اتعاس در هاگداد قتو رگا
 ؟درک دیبا

 5 تا صبح 9 از روز ھر دادرسی دیوان کاری ساعات
 نیا در ھانت اه تسخواادد هب گیدیرس راک و تسا بعدازظھر

 هتفرگ رظن در نماز لتداخ تروص در .تاس ریذپناکام نماز
 یبرا دیتھس فظوم امش ،یراک تاعاس اب هگاادد فطر زا شده
 ودخ یمافر کار اب ار الزم یگنهماه ادگاهد هسلج رد روضح
 .دیهد جامنا

 میشود؟

 لاارس یدادرس نیفرط یبرا نایود طسوت یسدادر هسلج نواخفرا
 تسا یرکادم از یپک کی مراهه هب االمتاح نخواافر نیا .گرددیم

 .دنریگ رقرا رظن دم دگاهاد هسلج لوط در تسا نکمم هک
 علااط نخواافر قیطر زا هسلج یرزاگبر لحم و نماز ،خیتار

 .خواھد شد رسانی

 کت ھستم؟رملزم بھ ش آیا

 ای و یروضح تشرک هب فظوم نیفطر هیکل ،لیذ طیراش در رگم
 .دنباش یم نتلف قیطر زا ،اصخ طیراش در

 زا شیب دیآدال شھر مرکز ات ماش تنکوس لحم هلاصف   •
 ای اشدب دگیننار تعاس یک

 هسلج رد امش تکرش زا عنام هک یدتھس یارمیب دچار  •
 ای (کشپز یهواگ :دننام ،یهواگ هئراا هب الزم ) شود

 ای ،دیباش تشبازدا در   •

 دیباش یبنوج یایرالتاس تالیا زا جراخ و رسف در  •
 یاه طیبل ای رسف همانبر دننام ،کردم هئراا هب الزم)

 (شما سفر

ط تبمر لیلد ھر ای و وقف دراوم از کیھر دوجو تصور در
 دیاب دیندا مین تکشر هب فظوم ار ودخ نآ سااس بر هک یرگید
 ار نتلف قیطر از ورضح تساخودر و هتشون همان نیواد هب  اتبک
 دییمان هئارا
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 ؟هچ ینعی نوناق باتک هب دنگوس

 تقیحق زج یزیچ هن و تقیحق هسلج لوط در هک یدنک یم المعا
 .تگف دیهخوا را

 ؟هچ یعنی ینامسآ باتک هب قسم

 نآ سااس رب و دخور دیهاوخ سدمق باتک هب هک تاس میقس
 تقیحق جز یزیچ هن و تقیحق هسلج لوط در هک یدنکیم المعا

 .تگف دیهخوا را

 ؟شود یم امجنا ونھگچ یریگ مصمیت

 ساسا بر و هدش هئراا دهشوا نتفگر رظن رد اب نیواد رد یریگ میتصم
 در تسا نکمم نواید میتصم .دریگ یم  تروص نانوق
 .ودش لماعا امش هب درسیاد هجلس از سپ یتدم ای روز نماه

 هئارا ماش هب بتوکم تروص هب نیواد طسوت هصادر رای

 هک دیهد یبیتتر دیاب تسین ریذپناکام امش یبرا هألمس نیا اگر
 ار ماش و هتفای ورضح هسلج در امش یوس از یرگید صشخ

 ناوید تقفوام و دییات از سپ ھانت صخش نیا .دیانم دگینیمان
 .دوب واھدخ هجلس رد ماش دگینیمان هب رادق دادرسی

 اگر؟ دفتاا دهاوخ قیافتا هچ ،تکشر مدع رتوص در
 ماش روضح مدع نماز رد هک) ادگاهد یار هب تبنس دیهخواب

 یرگنباز ای ظرن دیجدت یاضقات (اشدب هدش رادص تاس نکمم
 تابثا یابر هجوم لییدال ،تدانتمس هئراا نمض دیاب ،دییمان

 .دیهد هئارا (هتفر تدس زا) هسلج رد تکشر در ینتواان
 ضمن است ممکن دادرسی دیوان شرکت، عدم صورت در

 .دیمان رادص زین ار دوخ یار ماش بایغ رد هسلج یبرگزار

 
 چگونھ (یسرداد) ستادخواد بھ یسیدگر جلسھ

 میشود؟ ارگزرب
 هک نجاآ از SACAT (نیمسئول ای ءعضاا) تماقام ،تسین ادگاهد خواھد شد

 ؟میامن بطض ار یسیدگر هسلج یاصد نماوت یم ایآ

 ای نیفطر .دش ھدخوا طبض یدادرس نیواد طسوت هسلج یصدا
 .دنتسین هسلج یادص طبض هب زجام رحضا

 دیخر هب اقدام دننوات یم دوخ هنیھز اب نیفطر دموار یبرخ در
 .دنیمان ار سیرادد تشونور ای هدش طبض یصدا

 سیرادد هسلج (تشونرو/یتوص) ی هدش طبض دیخر تسخوادر
 دیبا نیفرط ندش دییات تروص رد و رسدب نیواد یدیات هب داتبا دیبا
 را نآ تایحتوم یساز لامبر و دجدم نشر عدم همانھدعت
 .دننک ضاءام

 هب دیاب هجلس تشرونو/یتوص هدش طبض یبرا تسخوادر
 .ودش هئراا بتوکم ترصو

 ی چیست؟رجباا نسراکنف

 نیفطر نیب تبصح یبرا صیوصخ یا هسلج یارباج سنفرانک
 می برگزار دادرسی دیوان مسئولین توسط کھ است دادخواست

 .شود

 بطالم یزاس نوشر و رتبھ کرد ،سنفرانک یبرگزار زا فھد
 تسخواددا دوشیم عیس نآ رد و دهوب هدنروپ در دهش نعنوا
 نیب  (سیرداد) یدگیرس هجلس یرزاگبر هب ازین ندوب هدش هئارا
 .دریگ راقر لصف و لح وردم نیفطر

 ای تدھاش هئراا بر مکاح نینقوا تیاعر هب ملزم یدادرس ندیوا
 دیاب گیدیرس تاجلس ،لاح نیا اب .دنتسین یدادرس یاه لروا

 نیفطر هب نآ رد و هدش برگزار یزور ضغر زا رود هب لاماک
 .دوش ادهد ناش بطالم هئارا یابر رببرا یتفرص

ت دھاش هئراا هاجاز ماش هب هکنآ از شیپ ،گیدیرس تاسلج در
 هب) دنوگس ای و دهروخ (ودخ ینماآس باتک) قسم دیاب ودش داده

 نیولا (یقاضتم) ناهخوا صخش ماموع .دییمان ادی (نانوق باتک
 ار دوخ بلاطم ات ودش یم هتواسخ یو از هک دوب واھدخ ینفر
 دش دهخوا هددا تصرف رگید فطر هب و دنک نایب هگاادد یبرا
 .دیمان هئارا ار دوخ خپاس هک

ل بقام رد .تشاد دیهخوان لیکو هب یازین گیدیرس تسالج در
 هب و دینک تبصح ادهتسیا تلاح رد تسین الزم نیواد ضاءعا

 .دییمان باطخ "قاآ " ای "منخا" ار نیشاا دینوات یم تیراح

 یم ،دیتسین تحار یدادرس نایود رد دوخ بطالم نایب یبرا اگر
 صشخ از و میتسل گاهداد هب ،هتوشن ار دوخ بطالم یدنتوا

 دنبل یداص اب ار ماش بطالم ات دیهخواب نیواد در لمسئو
 .دنخواب

 تبصح ،دیدار تفمخال دوش یم هتگف صیخش طسوت چھنآ اب اگر
 یبرا ،ردف یاه تبصح مامتا در .دییمانن عطق ار نیشاا یھا

 .دییمان هاجاز بکس نیواد لسئوم از دوخ بطالم نایب
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 یوتص ای یتبک تشونور ات نمک ستاوخرد نماتویم ایآ
 شتھ باشم؟ادرا  نسراکنف

 یبونج یایلاترسا یوققح تمادخن ویسیمک •
Legal Services Commission of South Australia 

(08) 8111 5555 : نفتل  o

(08) 8111 5599 : سکف  o

159 Gawler Place, Adelaide SA 5000 :آدرس o

http://www.lsc.sa.gov.au 

 اب نیفرط نآ در هک ار ییاه سنفرانک سیرادد ندیوا ،ریخ
 .دنکینم طبض ار دننک یم تبصح یصوصخ تروص هب رگیکدی

 دنتسین اه سنرافنک در داص طبض هب مجاز نیفطر

  سکانا رموا درمو رد شکایات و دارمو

 یرجات ایه اهگنب و انیترشم ورما دماتخ •
Consumer and Business Services (CBS) 

 هب ای نم فرط زا هک مهاوخب کیلو یک زا نماتویم ایآ
 ؟دبای روضح تلساج نیا رد کترش یارب نم هارمه

131 882 : نفتل  o  ات دنک یم هیصوت تسخواادد نیفطر هب  هتوسیپ یدادرس ندیوا
Ground floor, 91 Grenfell Street  :آدرس o

Adelaide 

ز ا ار یسنارفنک ای و یسرداد ی هسلج هتساوخان رگا
 مشاب تھفاین علاطا نآ زا لاصا هکنیا ای و مهبد دست

 تد؟اف یم یتفاقا چھ

 را هسلج رد ترکش نخواافر ای دیا هکردن تکشر یدادرس در اگر
 یبرا طیراش اجدو تاس نکمم ،دیا هکردن تفایدر
 .دیباش روضح عدم لیلد هب ینیبباز تسخوارد هئاار

 مدع یابر ماش رذع هک دسبر هیجتن نیا هب دیاب یدادرس ندیوا
 .تسا هودب لوبق لباق و ابج روضح

 تھف تدم فرظ و نیلانآ تروص هب دیاب یرگنباز تسخوادر
 .دوش هئراا نیواد رستود تفایدر از روز

 از ناکام تروص در و یسرادد تسالج رد روضح از شیپ
 .دنیمان هفادتاس لقتمس قیوحق هشاورم ای ینانوق ندهیمان

 هب طتبمر یواعد در صاوصخ ،واردم یعضب در ،لاح نیا با
 ار وا نردک تکشر لیکو روضح زا لبق دیاب ادگاهد ،رادفا ناکاس
.دنک یدیأت هسلج در

 نتداش یبرا تساوخدر ن،کمس رموا هب طتبمر تایاکش دمور در
 لیدال نآ در و هدش هئارا یبتک تروص هب دیاب  ینانوق ندهیمان

 .دوش دهاد حیضوت لیکو نتداش یبرا ماش
 

•

 بروشور _بازنگری در85برای کسب اطالعات بیشتر به بخش 
موارد عدم حضور_ مراجعه نمایید. 

http://www.sacat.sa.gov.au/documents/fact-sheets/fact-
shets-housing/Factsheet-Review-for-non-

attandance_updated.pdf 

http://www.lsc.sa.gov.au/
https://www.sacat.sa.gov.au/documents/fact-sheets/fact-sheets-housing/Factsheet-Review-for-non-attendance_updated.pdf
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 کرده تپرداخ یرتکم غلبم یدناوتیم بودن طیراش جداو تصور در
 اه هنیھز مورد در بیشتر اطالعات برای .شوید معاف پرداخت از کال یا و
 عمراج SACAT یمان رات هب ،تخاردپ از تیفعام طیراش ای و
 سمات ام نانرکاک اب نتلف قیرط از ای و دینک
 دیریگب

 هچ ،یخلاد ینیبباز هجیتن زا تیاضر عدم تروص رد
 د؟رک ناتو یم

 SACAT در یریگ یپ لباق رگید عطقم نیا در دهش هتفگر میتصم
 عالی ادگاهد هب هصادر یار یرگنباز تسخوارد هئراا .ودب واھدخن

 عطمق  نیا رد ماش قوحق زا Court Supreme یبنوج یایرالتاس
 هئراا دمور رد رتشیب تاعلااط بسک یبرا .دوب واھدخ
 اب نتلف قیطر زا دینوات یم یعال ادگاهد هب یرگنباز تسخوادر

 .دینک تبصح نازماس نآ اب 8204 0289 شماره

 چیست؟ (سازش) یقافتو حکم

 SACAT زا هرصاد یرا زا ضایتر عدم ترصو رد
 د؟رچھ ک باید

 دیجدت تساوخرد هب هیبش هک یلداخ ینیبباز تساوخدر دینوات می
 .دییمان هئارا ار تسا ظرن

 چیست؟ی خلاد یبازبین

 هسلج کی رد هک تسا دیدج تسخواداد یک اخلید ینیبباز
 تسا رت شدرا هک نیواد ءاعضا زا رگید یکی طوست ینیبباز

 .ردیگ یم قرار یبررس مورد

 در دهش هتفرگ میتصم ،گیدیرس لسئوم کی نیواد در هسلج نیا در
 است نکمم و ھددیم رقرا ررسیب دمور ار یلبق یدادرس هسلج

 نیز بیشتر شواھد یا اسناد وجود، صورت در تا دھد اجازه
 .دنوش هئراا نیفرط طوست

 دنتاربع یدرساد نیواد طوست ینیبباز نینچ زا سپ لمتمح جیاتن
 :از

 تبث رگنایب هک تسا رسیداد نیواد در وردص لباق ماکاح از
 .تسا تسواخادد نیفرط نیب قفتوا

 (سازش) یقافتو حکم زا ناتو یم دیارمو چھ رد
 ؟دومن هدفاتسا

 :لیذ طیراش در

 ابرجاپ یلبق یار هک نیمع نیا هب ،لیبق یار دییات  •
 ای ،دنام ھدخوا

 ای ه،دش هتفگر شتریپ میتصم از یا هبنج ای شبخ ییرغت  •

 دهوبن تسرد لیبق میتصم هک ودش یدهرس هیجتن نیا هب  •
 زا ای و دیمان نیزگیاج دیدج یار کی اب ار نا و

 ار هدنروپ جددام ات دوش هتواسخ یلبق گیدیرس لمسئو
 .دھد قرار بررسی مورد

 ای ،هقومع نیود تخاردپ یابر یدنب طسق     •

 ای ،آب ادهتفا بقع ضبوق تخاردپ یابر یدنب طسق   •

 لح تهج (یمال تنماض) هعیدو غلبم تخپردا دستور   •
 ای ،سیرادد نیواد رد تیاکش لصف و

 رتشیپ یار فادم رییتغ تهج نیواد هب تسخوادر  •
 صادر شده در دیوان دادرسی

ی ارب یا شده شرگان شیپ زا مترف چیه ایآ
 آن زا باید کھ دارد وجود یقافتو حکم ستاخورد
 د؟رک ستفادها

 :دییمان تفایدر ریز سردآ از دینتوایم ار ودجوم تفرم
http://www.sacat.sa.gov.au/about-

sacat/publications-and-resources/forms 

 هئاار ار هوندرپ ینیازبب ستاوخرد دنایتوم یسک چھ
 نماید؟

 ینیبباز تسواخدر هب مقداا دننوات یم فعن یذ نیفرط از کیھر
 وا بر هدش رادص یار هک یکس ره ینیع ماموع .دنیمان داخلی

 تسا دهوب گذار ریثتا

 ست؟ر اھزینھ بی خلادی ست بازبیناخورد آیا

 تخپردا زا ای و تخپردا یسربر از شیپ دیاب غلبم نیا و ،هبل
 .گردد معاف

https://www.sacat.sa.gov.au/about-sacat/publications-and-resources/forms
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 طباض روضح ستاوخرد نماوت یم نماز هچ رد اب هیخلت مکح یاجرا نماز در ساز دیکل روضح یبرا یگنهماه
 ؟مهد ئھاار ار (یھلخت کمح یرجم) ییاقض موجر .اشدب یم او ندهیمان یا

 در هیخلت ماکاح یاجرا هک تسا نیا بر یرسداد نیواد سعی
 .ودش جامنا تاس ریذپ ناکام لاعم هک نیماز نیتر عیسر

 رد راکدوخ تروص هب لیھخت کمح یرجم :دیشاب هجوتم ◌ً افطل
 دهاوخن روضح لیھخت یراجا یراب کمح رد هدش صخشم نازم

 کھ ،الاب رد هدش هداد حضیوت یراک لاور دیاب نآ زا شیپ .تفای
 .دوش ماجنا ،دشک یم لوط تعاس 48 ات دراوم یعضب رد

 ردوم در نانوق نیطباض و رسیداد نیواد هب ینسار لعااط
 نیا و هدوب مھم اریبس هیخلت امکاح یااجر رد الیمتاح تاطرخ

 .اشدب یم وا ندهیمان ای جروم عھدهبر امر

 نیفرط یابر ای هنیھز چیه SACAT هیتخل یرمج روضح
 .تشاد ھدخوان رب در تسخواداد

 مستاجر ، SACAT طسوت مستاجر هیخلت مکح ردوص از سپ گر
 تارایتاخ از دینتوایم دوشن کمل هنابطلواد هیخلت هب رحاض

 .دییمان فادهتاس ملک هیخلت یبرا SACAT ییضاق طبضا
 هیخلت اریتاخ SACAT (هیخلت مکح نایمجر) نیطباض ھانت

 کلاام
 .دنراد ار نینکاس ای رمستاج از

 روز 14 تدم فرظ دیاب هیخلت مکح یمجر یبرا تسخوادر
 .ودش هئارا  هیخلت مکح رودص زا سپ

 و دهوب یبتک تروص هب دیاب ردوم نیا در اه تسواخدر هیکل
Statutory ینانوق هیارهظا کی مراهه هب مکح نوع هب هتبس

Declaration تسلیم شوند. 

 یمانتار از دیناوتیم ار ینانوق هیارهاظ مادهآ هننمو
Decisions & ua.gov.ast.acas.www یور بر کیکل اب و 

 چھ رد ،رمستاج توسط دیون ختادرپ عدم ترصو رد
 ملک فرصت مکح روصد هب ماقدا SACAT یطیارش
 نماید؟ یم

  هب مقداا و هکردن تخپردا ار دوخ نیود جراتمس هک یطیراش در
 یک میظنت نمض دیاب وی ندهیمان /جروم،دیمانن زین کمل هیتخل
 نآ نردک هرامه و هقعوم یاه تخپردا دمور رد ینانوق هیارهاظ

ار دوخ تساوخدر  اتبک ،رجاتسم یاه یتخادرپ زور هب هقباس اب  زین لیمیا قیطر زا هک ) .دنهد هئارا هیخلت مکح یرمج یبرا

. دینک دایپ   Enforcing a decision سپس reviews و 

 کیست؟ (حکامای رمج)ی قضای ضابط

 اریتاخ هک دباش یم SACAT ندانرماک از یکی امکاح یمجر
 دارا را دادرسی دیوان قانونی ھای اخطار دادن و احکام تسلیم

 .\باشد می
 هیخلت مکح یااجر یبرا مزال تارایتاخ یرااد ییضاق طبضا

 اب ییضاق طباض .اشدب یم یرسداد نیواد طسوت دهش صادر
 ار مالز یاه یگنهماه و هتفرگ ساتم (وا ندهیمان ای)  جروم (تاس ریذپناکام

 .ھددیم انجام

 یمانتار از دیناوتیم ار ینانوق هیارهاظ مادهآ هننمو
Decisions &  و با کلیک بر روی www.sacat.sa.gov.au  یوس زا یایضق طباض روضح ستاوخرد یپ رد

. دینک دایپ   Enforcing a decision سپس reviews و 
 د؟اد ھداخو یور یقفاتا هچ وا هندیامن ای  رجمو

 ف ملک؟رتص یچگونگ

 نایاپ زا سپ رجاتمس ،وی ندهیمان ایجروم اب قفاوت بدون اگر
 تساوخرد هئراا از شیپ ،دنامب اقیب کمل رد دوخ دقراردا تمد
 را ملک فرصت قح جروم SACAT از فرصت مکح نتفگر یبرا

 1995ب وصم مستاجر و جروم نینقوا سراساب .تشاد دهخوان
Act) Tenancies )Residential نبدو) فرصت مکح بایغ در 

 طسوت کمل یریگ سپ باز SACAT( زا هدش رادص مکح
 .دش ھدخوا هتفگر رظن رد جرم باکتار نعنوا هب ندهیمان/جروم

 ار ییضاق طباض هب تیورمام عرجاا تیصالح داتبا در ندیوا
 .دیمان یم دییتا

 نآ یپ رد و دهش لومح امکحا نایمجر هب نیواد طسوت فئاظو
 یاه یگنهامه و هتفرگ سامت کلم نابحاص اب  اسار نایرجم

 منجاا ار هیخلت مکح یراجا و کلم ناکم در روضح یبرا الزم
 .دنهد می

http://www.sacat.sa.gov.au/
http://www.sacat.sa.gov.au/
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 لاوما یلو دهرک کرت ار کلم رجاتسم هک یطیارش رد یاه شخب در طیراش نیا و موجر قوانین از ,(3)94 ,(4) & (5)
 د؟رشتھ، چھ باید کاگذی آنجا باقر درا خود  مستاجر Residential Tenancies Act مصوب سال 1995

 .تاس دهش ادهد حیضوت

Fixed)  دار تدم یاه رداداقر در اد،د رقرا دیسررس از شیپ
 ودخ لاموا نردب هب مقداا زور 28  تدم فرظ رمستاج اگر

 ای هتوخرف ار لواما ودب ندهخوا مجاز وی ندهیمان ای جروم مود،نن
Term)، هب طوبمر یاه هنیھز تپرداخ بدون ،دنتوا ینم مستاجر 
 دوخ داد رقرا خفس هب مقداا ،ندهیمان/جروم هب کلم ددجم اجاره

 ادد رقرا امگنهدوز خفس اب ندهیمان / هناحبخاص هکنآ رگم .دیمان
 .دیمان تقفموا مستاجر تداهتع ولغ و

 کمل دجدم هاجار نماز ات جراتمس ،هیخلت از سپ ،واردم نیا در

 (.تاس هتداش قلتع جروم هب لاوما هکنآ لثم) دنزیبر رود ار ھانآ
 هدش اهر لاموا ردوم در رتشیب تاعلااط یواح شورروب یدنتوایم

 :دییمان تفایدر ریز سآدر از را

 هاجار تخاردپ هب فظوم ناکماک دوخ داراردق تدم دیسررس یا
 .ودب واھدخ (هتفر تدس از اهب رهااج یبرا ترساخ نرابج) ھاب

 مجدد جارها تهج رد مالز تماادقا هیکل هنحبخااص هک یتصور در
 طتبمر تاخسار هیکل هب تبنس دنتوایم ،ھدد جامنا ار کمل

http://www.sacat.sa.gov.au/documents/fact-sheets/fact-
sheets-housing/A-guide-for-landlords-about-dealing-with-

abandoned-goods-October-2020.pdf 

دعاوی بین موجر/نماینده و مستاجر در مورد اموال 
رھا شده 

 ،ملک دجدم هاراج از سپ .دیمان اعدا رداداقر امگنه دوز خفس هب
 میقتمس تروص هب هچ الیم هعیدو هب تبنس هچ دنوات یم جرمو
 .دیمان تراخس یاعدا قباس مستاجر هب تبنس

 ؟میامن تفریاد ار رجاتسم هعیدو مناوت یم هنوگچ
 هب هعیدو لوپ دادن بر نیبم SACAT مکح رودص زا سپ
 تادمخ نماساز هب لیمیا قیطر از هصادر مکح ،ندهیمان/جروم

 یراتج یاه گاهنب و یرتمش
(CBS) Services Business and Consumer ،هعیدو اتیھان هک 

 .ودشیم لسارا ، دنهدیم تدوع امش هب ار مالی

 وردم در رمستاج و  ندهیمان/رجوم نیب فلاتاخ زروب تصور در
 در است ممکن SACAT شده، رھا اموال با برخورد نحوه
 رودص اب ن،یفطر زا کیھر زا تسواخادد تفایدر ترصو

 دیمان لصف و لح ار فلاتاخ وردم هلأمس ،رای

 ؟درک رکاچ دیاب نددوب هدش ھار کلم رد اتنایوح رگا

 رد .دش دنهواخن هتفگر رظن در هدش اهر لاموا نعنوا هب تانحیوا
 طسوت ھانآ بلط عدم و یگناخ تانیواح ندش اهر ترصو

 ناکام تروص در ،رجوم هک دوش یم هیصوت ،مستاجر
Animal  ای و RSPCA اب و هتشاد هگن کمل رد ار ھانآ ،یدارهگن ندنرداگباز هوحن وردم در رتشیب تاعلااط هب ازین تصور در

 مارهش هب secivreS ssneisuB dan remusonC اب  افطل هعیدو
 .دییمان لصاح سمات 131 .882

. 

League Welfare دیمان کمک یقاضات ھانآ از و ردیگب سمات. 

 کرت ار ملک داد رارق نامز نایاپ زا یشپ رجاتسم رگا
 د؟رک رکا چھ باید کند،

 قح روجم ،ردیگ قرار رهااج ردوم وبارهد کلم هک نیماز تا
 یبنس تروص هب غیلبت هنیھز ،هتفر تسد زا ھاب هاجار ،ددار
 ار دوش دیجاا اددقرار سساا بر تاس نکمم هک یتخسارا رگیو د

 .دیمان بلط رمستاج زا و ردهک ادعا

SACAT نیمضت ار لعاتاطا نیا حتص و نودب لماک 
 چیه لعاتاطا نیا بھ امش اتکاء رتوص در و هدرکن

 .دریذپ یمن یتیولئمس

https://www.sacat.sa.gov.au/documents/fact-sheets/fact-sheets-housing/A-guide-for-landlords-about-dealing-with-abandoned-goods-October-2020.pdf

	چگونه مﯽ توﺍنم دﺭخوﺍست یا شکایت خود ﺭﺍ تسلیم
	SACAT چیست؟
	چگونه میتوﺍن با SACAT دﺭ تماس بود؟
	آدﺭس SACAT دﺭ کجاست؟
	SACAT به چه نوع شکایات یا دعاوی ﺭسیدگﯽ
	دﺭ صوﺭت دﺭیاﻓت ﻓﺭﺍخوﺍن شﺭکت دﺭ جلسه دﺍدگاه
	به چه کسﯽ خوﺍهان (متقاضﯽ یا مدعﯽ) گفته میشود؟
	به چه کسﯽ خوﺍنده (پاسخگویا مدعﯽ علیه) گفته
	میشود؟
	حضوﺭ دﺭ جلسه ﺭسیدگﯽ دیوﺍن چگونه ﺍطالع ﺭسانﯽ
	میشود؟
	آیا ملزم به شﺭکت هستم؟
	سوگند به کتاب قانون یعنﯽ چه؟
	قسم به کتاب آسمانﯽ یعنﯽ چه؟
	تصمیم گیﺭی چگونه ﺍنجام مﯽ شود؟
	جلسه ﺭسیدگﯽ به دﺍدخوﺍست (دﺍدﺭسﯽ) چگونه
	آیا مﯽ توﺍنم صدﺍی جلسه ﺭسیدگﯽ ﺭﺍ ضبط نمایم؟
	کنفﺭﺍنس ﺍجباﺭی چیست؟
	o     تارنمای استرالیای جنوبی

	آیا میتوﺍنم دﺭخوﺍست کنم تا ﺭونوشت کتبﯽ یا صوتﯽ
	     کمیسیون خدمات حقوقی استرالیای جنوبی
	     خدمات امور مشتریان و بنگاه های تجاری

	آیا میتوﺍنم ﺍز یک وکیل بخوﺍهم که ﺍز طﺭف من یا به
	ﺍگﺭ ناخوﺍسته جلسه ی دﺍدﺭسﯽ و یا کنفﺭﺍنسﯽ ﺭﺍ ﺍز دست بدهم و یا ﺍینکه ﺍصال ﺍز آن ﺍطالع نیاﻓته باشم
	دﺭ صوﺭت عدم توﺍن پﺭدﺍخت هزینه مشاوﺭه حقوقﯽ،
	دﺭ صوﺭت عدم ﺭضایت ﺍز نتیجه بازبینﯽ دﺍخلﯽ، چه
	حکم توﺍﻓقﯽ (سازش) چیست؟
	باید چه کﺭد؟
	بازبینﯽ دﺍخلﯽ چیست؟
	دﺭ چه موﺍﺭدی مﯽ توﺍن ﺍز حکم توﺍﻓقﯽ (سازش)
	آیا هیچ ﻓﺭمت ﺍز پیش نگاﺭش شده ﺍی بﺭﺍی دﺭخوﺍست حکم توﺍﻓقﯽ وجود دﺍﺭد که باید ﺍز آن
	چه کسﯽ میتوﺍند دﺭخوﺍست بازبینﯽ پﺭونده ﺭﺍ ﺍﺭﺍئه
	آیا دﺭخوﺍست بازبینﯽ دﺍخلﯽ هزینه بﺭ ﺍست؟
	دﺭ چه زمان مﯽ توﺍنم دﺭخوﺍست حضوﺭ ضابط
	قضایﯽ (مجﺭی حکم تخلیه) ﺭﺍ ﺍﺭﺍئه دهم؟
	دﺭ صوﺭت عدم پﺭدﺍخت دیون توسط مستاجﺭ، دﺭ چه شﺭﺍیطﯽ SACAT ﺍقدﺍم به صدوﺭ حکم تصﺭف ملک
	ضابط قضایﯽ (مجﺭی ﺍحکام) کیست؟
	دﺭ پﯽ دﺭخوﺍست حضوﺭ ضابط قضایﯽ ﺍز سوی
	موجﺭ  یا نماینده ﺍو چه ﺍتفاقﯽ ﺭوی خوﺍهد دﺍد؟
	دﺭ شﺭﺍیطﯽ که مستاجﺭ ملک ﺭﺍ تﺭک کﺭده ولﯽ ﺍموﺍل
	خود ﺭﺍ دﺭ آنجا باقﯽ گذﺍشته، چه باید کﺭد؟
	و مستاجﺭ دﺭ موﺭد ﺍموﺍل
	ﺭها شده
	ﺍگﺭ حیوﺍنات دﺭ ملک ﺭها شده بودند باید چکاﺭ کﺭد؟
	ﺍگﺭ مستاجﺭ پیش ﺍز پایان زمان قﺭﺍﺭ دﺍد ملک ﺭﺍ تﺭک



