Property inspection checklist – Arabic

قائمة تحقق معاينة العقار
العنوان

العنوان

العنوان

داخل العقار
هل يوجد غاز يف العقار (الغاز �أرخ�ص من
الكهرباء).
هل التدفئة كافية؟ (ف�صل ال�شتاء بارد يف
ڤيكتوريا).
هل هناك مادة عازلة يف �سقف العقار؟
هل توجد �أجهزة كا�شفة للدخان يف العقار؟
(مبوجب القانون يجب �أن تكون كافة العقارات
جُم ّهزة بكا�شفات للدخان).
هل من ال�سهل اخلروج من العقار يف حالة ن�شوب
حريق؟
هل جهاز ت�سخني املياه كبري ب�شكل كاف؟
هل نوعية املاء وقوة ال�ضغط جيدة؟
هل البوتوغاز والفرن بحالة عمل جيدة؟
هل توجد مروحة �شفط يف املطبخ؟
هل هناك مكان لغ�سالة الثياب؟
هل هناك حو�ض للغ�سيل مع حنفيات؟
هل هناك م�ساحة كافية للتخزين ومكان لتعليق
الثياب؟
هل النوافذ لها �ستائر مثل الربادي �أو ال�ستائر
املعدنية؟
هل هناك نوافذ كبرية ،وهل هي جُم ّهزة بزجاج
�أمان؟
هل تفتح النوافذ وتغلق ب�شكل �صحيح؟
هل النوافذ لها �أقفال مبفاتيح؟
هل �أقفال الأبواب الأمامية واخللفية من نوع
deadlocks؟
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هل توجد مراوح �شفط يف املرحا�ض واحلمام؟

student housing

يف كل مرة تقوم فيها مبعاينة عقار للإيجار خذ معك ن�سخة عن قائمة التحقق هذه .و�أثناء قيامك مبعاينة العقار �ضع
عالمة � üأو × يف عمود العنوان �أو اكتب مالحظة �صغرية .ميكنك ا�ستعمال هذه القائمة للمقارنة بني العقارات قبل
اتخاذك لقرارك.

هل الأبواب والنوافذ جُم ّهزة مبنخل ملنع دخول
احل�رشات؟ (يجلب ف�صل ال�صيف يف ڤيكتوريا
الذباب والبعو�ض).
هل يوجد باب �أمان؟

student housing

هل خط الهاتف مو�صول؟
هل يوجد م�أخذ لهوائي التلفزيون؟
هل م�آخذ التيار الكهربائي كافية؟
هل جتهيزات الإنارة كافية؟
هل يلبي العقار �أية احتياجات ثقافية �أو دينية
معينة لديك؟
ّ
هل العقار بحالة جيدة ب�شكل عام؟ (هل �أغطية
الأر�ضية ،والطالء ،الخ بحالة جيدة؟).

خارج العقار
هل يوجد هوائي تلفزيون؟ (يكون عادة على ال�سطح).
هل العقار له حديقة؟ (�إذا كان نعم ،هل �سيكون
با�ستطاعتك العناية بها؟).
هل الأ�سيجة والبوابات تفي بالغر�ض امل�ستعملة
من �أجله؟
�إذا كانت لديك �سيارة ،هل يوجد مكان مالئم
لركنها؟
هل العقار قريب من املوا�صالت العامة،
واملحالت ،والطبيب ،الخ؟
هل �سيكون مالئم ًا لك التنقل �إىل املدر�سة �أو
اجلامعة و�/أو العمل؟
هل حركة ال�سري كثيفة �أو هناك �ضجة حملية
�أخرى ميكن �أن تزعجك؟
هل �ستقوم بتقدمي طلب ال�ستئجار هذا العقار؟
ا�سم الوكيل العقاري
تاريخ تقدمي الطلب

� 6إذا وافق مالك العقار �أو الوكيل العقاري على �إجراء �أية �إ�ضافات �أو تعديالت على العقار (مثل تركيب منخل
على النوافذ ملنع دخول احل�رشات �أو جهاز تدفئة) ،ت�أكد من �إجرائها قبل توقيعك على عقد الإيجار )� ،(leaseأو ت�أكد
من تدوينها خطي ًا يف عقد الإيجار.

للمزيد من املعلومات ات�صل هاتفياً بخط امل�شورة التابع لنقابة امل�ست�أجرين .(03) 9416 2577 %

ويتعي عدم ا�ستعمالها بدي ًال عن امل�شورة القانونية املتخ�ص�صة.
هذه املعلومات دليل فقط،
نّ
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