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 آیا شما با 

قسط خانه 
تان مشکالتی دارید؟

 چیزهایی هستند که
شما می توانید انجام دهید
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a practical guide for people having trouble with their mortgage

 با وام خانه تان 
مشکل دارید؟

آیا به علت موارد زیر با بازپرداخت وام خانه تان مشکل دارید:

بیامری یا از دست دادن شغل؟ 	n

جدا شدن از همرستان؟  n

بعضی از تغییرات دیگر در رشایط تان؟  n

یا آیا از وام دهنده تان مدارکی مثل زیر دریافت کرده اید:

یک نامه عقب افتادن بازپرداخت یا اخطار رسمی؟  

تهدید به اقدام قانونی؟  

یک ادعانامه از دادگاه  

یک اخطار از پلیس برای تخلیه خانه تان  

یا آیا فکر می کنید که چیزی غیر منصفانه در مورد وام تان وجود دارد؟

اطالعات بیشرت در مورد اینکه چکار می توانید بکنید 

در دفترچه استرس قسط موجود هست.

این یک نرشیه رایگان برای کمک به افرادی است 

که در پرداخت قسط هایشان مشکل دارند. این 

کتابچه یک راهنامی راحت برای استفاده هست که 

توضیح می دهد چه گزینه هایی موجود هستند و 

در صورت نیاز از کجا می توان کمک گرفت.

دفترچه استرس قسط



 شما چکار 
می توانید بکنید؟

مشاوره بگیرید 
برای مشاوره گرفنت هیچوقت خیلی زود یا خیلی دیر نیست. لطفا برای جزئیات در مورد اینکه 

از کجا کمک بگیرید به پشت صفحه نگاه کنید.

مذاکره کنید 
با وام دهنده تان در مورد تغییر دادن یا کم کردن پرداخت هایتان برای یک مدت زمانی صحبت 

کنید یا در مورد بعضی از راه حل های دیگر مثل گرفنت وقت برای فروش خانه تان مذاکره کنید. 

به ای دی آر تقاضا بدهید 
اگر شام و وام دهنده تان در مورد راه حل به توافق نرسید می توانید به یک برنامه حل مناقشه 

خارجی (EDR) شکایت کنید. ای دی آر رایگان و برای استفاده آسان است. بسته اینکه وام 

دهندگان شام در کدام طرح EDR هستند، شام می توانید یک شکایت به اداره شکایت های مالی 

Australian Financial Complaints Authority (AFCA) 1800 931 678 اسرتالیا

 www.afca.org.au بدهید. وقتی که شام در ای دی آر هستید وام دهنده شام منی تواند 

در مورد پولی که شام بدهکارید هیچ اقدام قانونی بکند تا اینکه مناقشه ختم شود.

اگر شما اخطار یا حکم قانونی دریافت کردید، مسئله 
تان اضطراری هست و بالفاصله مشاوره بگیرید

این دفترچه شامل موارد زیر هست:
گزینه های شام در موقعی که با قسط تان مشکالتی دارید  

اگر مشکالت مالی دارید چطور نحوه پرداخت قسط خانه تان را تغییر بدهید  

اگر نزدیک است که خانه شام پس گرفته شود چطور از دادگاه عالی بخواهید که در خانه   

باقی مبانید

مدارک منونه  

برای گرفنت یک نسخه به www.legalaid.nsw.gov.au/publications بروید یا به 

 publications@legalaid.nsw.gov.au ایمیل کنید یا آنرا در 
www.legalaid.nsw.gov.au آنالین بخوانید.



از کجا می توانید کمک بگیرید؟
مرکز قانونی حقوق مالی 

متخصص در امور اعتباری و بدهی می باشد . برای مشاوره حقوقی با خط مستقیم 

 بدهی ملی به شامره 007 007 1800  متاس بگیرید یا به 

www.financialrights.org.au مراجعه کنید.

کمک قانونی نیوساوت ولز 
برای نزدیکرتین اداره کمک قانونی خودتان یا برای گرفنت کمک قانونی رایگان ار طریق 

 تلفن، به لواکسس نیوساوت ولز زنگ بزنید 

تلفن: 529 888 1300

 www.lawaccess.nsw.gov.au
www.legalaid.nsw.gov.au

مشاوران مالی 
کمک در مورد مشکالت بدهکاری فراهم می کند. برای پیدا کردن نزدیکرتین مشاور 

مالی، با خط مستقیم بدهی ملی به شامره 007 007 1800  متاس بگیرید یا به 

www.ndh.org.au مراجعه کنید.
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این بروشور در حکم یک راهنامی کلی در رابطه با قانون است. شام نباید به عنوان 

مشاورۀ حقوقی به آن تکیه کنید، و ما توصیه می کنیم که در مورد رشایط خاص خود با 

یک وکیل مشورت منایید. 

اطالعات موجود در این بروشور در هنگام چاپ آن صحیح است. اما امکان تغییر آن 

 وجود دارد. برای کسب اطالعات بیشرت با LawAccess NSW  به شامرۀ 

529 888 1300 متاس بگیرید. 

 www.legalaid.nsw.gov.au/publications بروشورهای ما را در نشانی 

 به صورت برخط سفارش دهید یا رایانامه ای به نشانی 

publications@legalaid.nsw.gov.au بفرستید.
 :Legal Aid NSW برای کسب اطالعات بیشرت درباره خدمات

آیا برای متاس با ما به کمک احتیاج دارید؟ 

 Translating and Interpreting اگر به مرتجم شفاهی نیاز دارید، با

Service (TIS National) به شامرۀ 450 131 )از 9 صبح تا 5 عرص( 
متاس بگیرید و درخواست کنید که با Law Access NSW صحبت کنید. 

 National Relay اگر شنیدن یا صحبت کردن برای شام دشوار است، با

Service (NRS) به شامرۀ 677 133 متاس بگیرید و درخواست کنید که با 
 www.relayservice.gov.au صحبت کنید یا به نشانی LawAccess

مراجعه منایید.


