
پروگرام QSTARS توسط Tenants Queensland )سازمان کرایه 
نشینان کوینزلند( اداره می شود و در مشارکت با سازمان های 

همکار در سراسر کوینزلند ارائه می گردد. 

آیا در خانه کرایی زندگی می کنید 
و ضرورت به مشورت دارید؟

QSTARS خدمات مستقل رایگان مشورتی و ارجاعی 
را برای تمام باشندگان کوینزلند ارائه می کند.

لین مشورت دهی تیلفونی:  

 1300 744 263

QSTARS می تواند شما را در موارد ذیل کمک کند:
• مشورت و مساعدت نمودن بشما به منظور آگاهی از حقوق کرایه 

نشینی و مسؤلیت هایتان

• حمایت نمودن به منظور حل نمودن موضوعات کرایه نشینی تان

• کمک نمودن بشما در قسمت صحبت نمودن با کرایه دهنده یا رهنمای 
معامالت 

• مساعدت نمودن بشما در قسمت خانه پُری فورمه های کرایه نشینی

• کمک نمودن بشما در قسمت حضور یافتن یا آمادگی گرفتن برای 
)QCAT( جلسات دیوان امور کرایه نشینی

• ارجاع نمودن شما به خدمات دیگر در صورت ضرورت

اگر به یک ترجمان ضرورت دارید، لطفاً برای ما بگوئید یا نخست 

 با خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی )TIS( به تیلفون شماره 

450 131 تماس بگیرید و بخواهید که شما را وصل کنند.

Dari



 

QSTARS یک خدمت مشورت 
دهی رایگان برای تمام کرایه 

نشینان کوینزلند است.

شما مشورت تخصصی و رایگان را دریافت خواهید 
کرد و ممکن است به دفتر منطقوی QSTARS جهت 

دریافت مساعدت بیشتر ارجاع شوید.

اگر راجع به موضوعات کرایه نشینی ضرورت به 
 مشورت دارید، با QSTARS  به تیلفون شماره 

 263 744 1300 در تماس شوید یا به ویب سایت 
www.qstars.org.au مراجعه کنید. 

Tenants Queensland یک سازمان خدمات اجتماعی و حقوقی در 
سراسر کوینزلند است و پروگرام QSTARS را در همکاری با سازمان 

های زیر ارائه می کند:

 The Advocacy and Support Centre •

Community Plus+ •

Enhance Care •

The Hervey Bay Neighbourhood Centre •

Ipswich Regional Advocacy Service •

Mackay Regional Community Legal Centre •

Suncoast Community Legal Service •
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