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QSTARS

நீங்கள் வசிப்பதற்ககா்க ஓர் இடத்த வகாட்்கக்கு 
எடுக்கும்்பகாது, உங்களுக்கு உரி்ை்களும ப்பகாறுபபு்களும 
உள்்ளன. அ்தப ்்பகால்வ நீங்கள் யகாரிடமிருந்து வகாட்்கக்கு 
எடுக்கிறீர்்க்்ளகா அவர்்களுக்கும உண்டு. குயின்ஸலகாந்தில் 
வகாட்்க விதிமு்ை்கள், ‘குடியிருபபுக் குதத்்க்கள் ைறறும 
அ்ை வகாட்்கச் சடடம (குயின்ஸலகாந்து) 2008’ எனனும 
சடடததில் வ்ையறுக்்கப்படடுள்்ளன. 

நீங்கள் தனிப்படட குதத்்கக்கு விடு்வகாரிடம வகாட்்கக்கு 
எடுக்கிறீர்்க்ளகா, ரியல் எ்ஸ்டட மு்கவரிடம வகாட்்கக்கு 
எடுக்கிறீர்்க்ளகா, சமூ்க வீடடுவசதி வழஙகுநரிடம வகாட்்கக்கு 
எடுக்கிறீர்்க்ளகா அல்லது வீடடு வசதி வகாரியததிடமிருந்து 
வகாட்்கக்கு எடுக்கிறீர்்க்ளகா என்ப்த ்வதது வகாட்்க 
விதிமு்ை்கள் ்பயன்படுததப்படுகினைன.   ஒரு ந்ப்ைகா அல்லது 
நிறுவன்ைகா யகாரிடமிருந்து நீங்கள் வகாட்்கக்கு எடுக்கிறீர்்க்்ளகா 
அவர்்கள் உங்களுக்குக் குதத்்கக்கு விடு்வகார் எனறு 
அ்ழக்்கப்படுவர். 

வகாட்்கதகாைர்  ைறறும குதத்்கக்கு விடு்வகார் ஆகிய 
நீங்கள் இருவரும ்சர்ந்து ஒபபுக்ப்ககாண்ட்த உங்க்ளது 
குடியிருப்்பகார் வகாட்்க ஒப்பந்தம பதரிவிக்கிைது. வகாட்்க 
விதிமு்ை்களில் இருப்ப்த இந்த ஒப்பந்தம பிைதி்பலிக்்க 
்வண்டும. நீங்கள் வ்ளர்பபுப பிைகாணி்ய ்வததிருக்்க 
அனுைதி உள்்ளதகா இல்்லயகா ைறறும எதத்ன ்்பர் 
குடியிருபபில் வசிக்்க முடியும ்்பகானைவற்ைப ப்பகாதுவகா்க 
உங்க்ளது வகாட்்க ஒப்பந்தம பதரிவிக்கிைது. உங்களுக்கும, 
உங்களுக்குக் குதத்்கக்கு விடு்வகாருக்கும எழுதது 
வடிவிலகான குதத்்க ஒப்பந்தம இல்லகாவிடினும, வகாட்்க 
விதிமு்ை்கள் ப்பகாருந்தும. 

நீங்கள் உங்கள் வகாட்்கக் குடியிருபபுக்குச் பசல்லும்்பகாது, 
குதத்்கக்கு விடு்வகார் அல்லது மு்கவர் எழுததுவடிவிலகான 
‘குடியிருப்்பகார் வகாட்்க ஒப்பந்தம’ (்படிவம 18A) ஒன்ை 
உங்களுக்குத தை்வண்டும.   உங்கள் குதத்்கக் ்ககாலம 
முடிவு ்ததியுடன கூடிய ஒரு குறிபபிடட ்ககாலக்்கடடததுக் 
குதத்்கயகா்க்வகா அல்லது முடிவு ்ததி இல்லகாத ஒரு 
குறிபபிடட ்ககால இ்டபவளிக்்ககான குதத்்கயகா்வகா 
இருக்்கலகாம. நீங்கள் பைகாக்்கப ்பணைகா்கச் பசலுததினகால், 
குதத்்கக்கு விடு்வகார் உங்களுக்கு ஒரு ஒபபு்்கச் சீடடு (ைசீது) 
தை்வண்டும அல்லது உங்கள் வகாட்்கத பதகா்்க்களுக்்ககான 
்பதிவுச் சகானறு ்வததுக்  ப்ககாள்்ளவும.   நீங்கள் குடியிருக்்க 
உள்்்ள வரும்்பகாது இடம எவவகாறு இருக்கிைது என்ப்த 
விவரிக்கும  ‘நு்ழவு நி்ல அறிக்்்க்ய’ (Form 1A) உங்கள் 
ஒப்பந்தம பதகாடஙகும நகாளில் குதத்்கக்கு விடு்வகார் 
உங்களுக்குக் ப்ககாடுக்்க ்வண்டும. உங்கள் ஒப்பந்தம பதகாடஙகி 
மூனறு நகாட்களுக்குள் அந்தப ்படிவத்த குதத்்கக்கு 
விடு்வகாரிடம நீங்கள் திருபபிக் ப்ககாடுக்்க ்வண்டும. ்படிவம 
எனன பசகால்கிைது என்ப்தக் ்கவனைகா்கச் சரி்பகார்தது, 
ைறுஆய்வு பசய்யவும அல்லது ்ைலும விவைங்க்்ளச் 
்சர்ததுக் ப்ககாள்்ளவும. அததுடன திருபபித தருவதறகு முன 
ஒரு ந்க்ல எடுதது ்வததுக் ப்ககாள்்ளவும. 

உங்கள் வகாட்்கப ்பததிைத்தப ்பகாது்ககாப்பதில் இது 
ஒரு முக்கியைகான ்படியகாகும. ‘குடியிருபபுக் குதத்்க்கள் 
ஆ்ணயததின வகாட்்கத த்கவல்்கள்’ ்்க்யடு ஒன்ை 
குதத்்கக்கு விடு்வகார் உங்களுக்குத தை்வண்டும. நீங்கள் 
உள்்்ள ்்பகாவதறகு முன இடம சுததைகா்க இருக்கிைதகா ைறறும 
நீங்கள் வசிப்பதறகுத ஏற்ப இருக்கிைதகா என்ப்த குதத்்கக்கு 
விடு்வகார் உறுதி பசய்துப்ககாள்்ள ்வண்டும. 

நீங்கள் வகாட்்கப ்பததிைத பதகா்்க பசலுததினகால், குதத்்கக்கு 
விடு்வகார் அல்லது மு்கவர் உங்களுக்கு ஒரு ஒபபு்்கச் 
சீடடு (ைசீது) தை்வண்டும. அவர்்கள் ்பததிைத பதகா்்கக்்ககா்க 
வசூலிக்கும அதி்க்படசக் ்கடடணம 4 வகாை வகாட்்கக்குச் 
சைைகா்க இருக்கும (ஆனகால் உங்கள் வகாட்்க வகாைததுக்கு 
700 டகாலருக்கு ்ைல் இருந்தகால் அதி்க்படச ்பததிைத பதகா்்க 
கி்டயகாது).  குதத்்கக்கு விடு்வகார் ‘்பததிைம சைர்பபிததல்’ 
்படிவத்த (்படிவம 2) நிைபபியபின நீங்கள் இருவரும 
்்கபயழுததிட ்வண்டும.   குதத்்கக்கு விடு்வகார் அல்லது 
மு்கவர் உங்கள் ்பததிைத பதகா்்க்யக் ‘குடியிருபபுக் 
குதத்்க்கள் ஆ்ணயததுக்கு’ 10 நகாட்களுக்குள் அனுப்ப 
்வண்டும. 

 குதத்்க ஒப்பந்தததில் ்்கபயழுததிடுவதறகு முனனகால், 
இடத்த முதலில் ்பரி்சகாதிதது விடடீர்்க்ளகா என்ப்த உறுதி 
பசய்து ப்ககாள்்ளவும.  அதனபின ஒப்பந்தததில் ்்கபயழுததிடடு 
ஒரு ந்க்ல உங்கள் ்பதிவுச் சகானறுக்்ககா்க ்வததுக் 
ப்ககாள்்ளவும. குதத்்க ஒப்பந்தம என்பது ஒரு சடடபூர்வைகான 
உடன்படிக்்்கயகாகும.  நீங்கள் அந்த ஒப்பந்தத்த முனனதகா்க 
முறிததுக் ப்ககாண்டகா்லகா அல்லது உங்கள் வகாட்்கக்்ககான 
ப்பகாறுபபு்க்்ள நி்ை்வறைகாவிடடகா்லகா அதறகு நீங்கள்தகான 
ப்பகாறுப்்பற்க ்வண்டும. வகாட்்கயகா்க அல்லது ்பததிைத 
பதகா்்கயகா்க நீங்கள் ்பணத்தச் பசலுததினகால், ஒபபு்்கச் 
சீடடு (ைசீது) ்வண்டுபைன ்்கட்க ்வண்டுபைன்ப்த 
உறுதிப்படுததிக் ப்ககாள்்ளவும. பு்்கப்படங்க்்ள எடுதது, நீங்கள் 
குடி்யை உள்்்ள வரும்்பகாது அந்த இடம எவவகாறு இருக்கிைது 
என்பதற்ககான ஆதகாைத்த ஏற்படுததிக் ப்ககாள்்ளவும. 

உங்கள் குத்தக்கக் ்காலம் 
த்தாடஙகும்்பாது

QSTARS திடடைகானது குயின்ஸலகாந்து குதத்்கதகாைர்்க்ளகால் (Tenants 
Queensland) நிர்வகிக்்கப்படடு, குயின்ஸலகாந்து முழுவதுமுள்்ள 
்பஙகுதகாைர் அ்ைபபு்களின ஒதது்ழபபுடன வழங்கப்படுகிைது.

Tamil

உங்கள் வாடக்கக்்கான 
உரிகை்களும், தபாறுப்பு்களும் 

QSTARS யாருக்கு 
உ்தவிபுரிய முடியும் 

 குடியிருபபு வகாட்்கதகாைர்்கள், 
அ்ை குடியிருப்பகா்ளர்்கள், 
தஙகியிருப்்பகார்்கள் ைறறும 
வருங்ககால வகாட்்கதகாைர்்கள். 

QSTARS எவவாறு 
உ்தவிபுரிய முடியும்

 வகாட்்கக்கு எடுப்பது ்பறறிய 
ஆ்லகாச்ன

 குதத்்கக்கு விடு்வகார், 
மு்கவர் அல்லது வழஙகுநரிடம 
உங்களுக்குக் குதத்்க ்பறறிய 
்கருதது ்வறு்பகாடு இருந்தகால் 
அதற்ககான ஆ்லகாச்ன.

 தனிப்படட வகாட்்கக்கு (மு்கவர் 
அல்லது தனியகா்கக் குதத்்கக்கு 
விடு்வகார் மூலைகா்க), சமூ்கக் 
குடியிருபபு்களில் (ப்பகாதுக் 
குடியிருபபு அல்லது சமூ்கக் 
குடியிருபபு) அல்லது ்்கைவன 
பூங்ககா அல்லது தஙகும இல்லம 
்்பகானைவறறில் வகாட்்கக்கு 
இருந்தகால் அதற்ககான 
ஆ்லகாச்ன.
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QSTARS translated flyer இந்தக் துண்டுப பிைசுைம த்கவல்்க்்ள ைடடு்ை வழஙகுகிைது. அது சடட ஆ்லகாச்ன வழஙகுவதற்ககான ்நகாக்்கத்தக் ப்ககாண்டதல்ல  ©
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வாடக்கப் பிரச்சிகன்ககைப் பற்றி உங்களுக்கு ஆ்லாசகன 
்்தகவப்படடா்லா அலலது உ்தவி ்்தகவப்படடா்லா ‘குயின்ஸலாந்து 
குத்தக்க்தாரர்கள்’ (Tenants Queensland) இலவச QSTARS 
ஆ்லாசகன ்சகவகயப் பினவரும் எண்ணில அகைக்்கலாம் 

1300 744 263 

அலலது குத்தக்க விவரங்ககை அறிய நீங்கள் 

www.qstars.org.au 

என்ற இகைய்தைததுக்குச் தசலலலாம். 

உங்களுக்குத ்்தகவப்படடால தைாழிதபயரததுகரப்பாைர ஒருவகர 
நாங்கள் ஏற்பாடு தசயய முடியும்.  

அலலது நீங்கள் தைாழிதபயரத்தல, தைாழிதபயரததுகரத்தல ்சகவகய 
(TIS) 131 450 என்ற எண்ணில அகைக்்கலாம்.

QSTARS -ஐ த்தாடரபு த்காள்வ்தற்கு அவர்கள் உங்களுக்கு உ்தவலாம்.

QSTARS ்சகவ கிகடப்பது:

திங்கள் மு்தல தவள்ளிக் கிைகை்களில  
்காகல 9 – ைாகல 5 வகர

்ைலும் ைாகலச் ்சகவக்்கா்கத தி்றந்திருப்பது:

தசவவாய ைற்றும் பு்தன கிைகை்களில   
ைாகல 5 – ைாகல 7 வகர

நீங்கள் குயின்ஸலாந்துக்கு தவளியிலிருந்து அகைக்்க ்நரந்்தா்லா 
அலலது 1300 எண்ணில அகைக்்க முடியாைல ்பானா்லா, உள்ளூர 
பிரி்ஸபன QSTARS எண்ணில அகைக்்கலாம்.

(07) 3832 9403
நீங்கள் க்கப்்பசியிலிருந்து அகைக்்க ்நரந்து, தசலவுத த்தாக்க ஒரு 
பிரச்சிகன என்றால, ஆ்லாசகன ஊழியகரக் கூப்பிடடு திரும்பவும் 
உங்ககை அகைக்குைாறு கூ்றவும்.

உங்கள் குத்தக்கக் ்காலததின்பாது
நீங்கள் ஓர் இடத்த வகாட்்கக்கு எடுததிருக்கும்்பகாது, அது நீங்கள் வசிப்பதறகு ஏற்ப 
குதத்்கக்கு விடு்பவைகால் ்பைகாைரிக்்கப்பட ்வண்டும. நீங்கள் ்பழுது்பகார்க்்க ்வண்டுபைனக் 
்்கடடகால் குதத்்கக்கு விடு்வகார் இடத்தயும, நனகு ்பழுது்பகார்ப்பதறகு உண்டகான 
ப்பகாருட்க்்ளயும அததுடன நியகாயைகான ்நைததில் ்பழுது ்பகார்ப்ப்தயும ்கவனிக்்க ்வண்டும. 
குதத்்கக்கு விடு்வகார் சு்ககாதகாைம அல்லது ்பகாது்ககாபபுச் சடடங்களுக்கு இணங்க பூடடு்கள் 
்வ்ல பசய்கிைதகா, இடம ்்பகாதிய அ்ளவு ்பகாது்ககாப்பகா்க உள்்ளதகா ைறறும அவர்்கள் உள்்்ள 
நு்ழய ்வண்டும என விருமபினகால் அதற்ககான அறிவிப்்ப எழுததுவடிவில் உங்களிடம 
ப்ககாடுக்கிைகார்்க்ளகா என்ப்த உறுதிப்படுததிக் ப்ககாள்்ள ்வண்டும.  குதத்்கக்கு விடு்வகார் 
நீங்கள் குடியிருபபில் அ்ைதியகா்கக் ்கழிப்ப்த உறுதி பசய்யும வ்்கயில் நியகாயைகான 
வழிமு்ை்க்்ள எடுக்்க ்வண்டும.  ்ைலும நீங்கள் இந்த இடத்தப ்பயன்படுததும்்பகாது 
குதத்்கக்கு விடு்வகா்ைகா அல்லது மு்கவ்ைகா உங்க்ளது நியகாயைகான அ்ைதி, பசௌ்கரியம அல்லது 
தனியுரி்ையில் த்லயிடக்கூடகாது. 

நீங்கள் ஓர் இடத்த வகாட்்கக்கு எடுக்கும்்பகாது பினவருவனவற்ைப பின்பறை ்வண்டும:

 ● இடத்த நனகு ்கவனிதது, அ்தச் சுததைகா்க ்வததுக் ப்ககாள்்ள ்வண்டும

 ● ்பழுது்பகார்க்்க ்வண்டிய ்த்வ ஏற்படடகால் குதத்்கக்கு விடு்வகார் அல்லது மு்கவருக்குத 
பதரிவிக்்க ்வண்டும

 ● இடத்த ்சதப்படுதத்வகா அல்லது ைறைவர்்கள் ்சதப்படுததுவதறகு அனுைதிக்்க்வகா 
கூடகாது

 ● உங்கள் அண்்ட அயலகாருக்கு இ்டயூறு பசய்ய்வகா அல்லது பதகால்்ல ஏற்படுதத்வகா 
கூடகாது 

 ● சடடவி்ைகாத ்நகாக்்கங்களுக்்ககா்க இடத்தப ்பயன்படுததக் கூடகாது 

 ● உங்கள் இடததில் ைகாறைம ஏதும பசய்ய விருமபினகால் உங்கள் குதத்்கக்கு விடு்வகாரிடம 
எழுததுபபூர்வ அனுைதி ப்பை்வண்டும

 ● ஒப்பந்தததில் உள்்ள்படி உங்கள் வகாட்்கத பதகா்்க்யச் சரியகான ்நைததில் பசலுதத 
்வண்டும. 

 
உங்கள் குத்தக்கக் ்காலம் முடியும்்பாது

உங்கள் குதத்்க ஒப்பந்தத்த முடிதது்வக்்க நீங்க்்ளகா அல்லது குதத்்கக்கு விடு்வகா்ைகா 
ஒப்பந்தத்த முடிக்கி்ைகாம என எழுததுவடிவில் அறிக்்்க ப்ககாடுக்்க ்வண்டும அல்லது 
ஒப்பந்தத்த முடிக்்க ‘குயின்ஸலகாந்து சிவில் நிர்வகா்கத தீர்ப்பகாயததின’ உததை்வப ப்பை 
்வண்டும. 

சடடபூர்வைகா்க, ‘்ககாைணங்கள் எதுவுமினறி’ குறிபபிடட ்ககாலக்்கடடைகா்க இருந்தகால் முடிவு ்ததியில் 
அல்லது அதறகு முனனதகா்க்வகா அல்லது ஒப்பந்தம குறிபபிடட ்ககால இ்டபவளியகா்க 
இருந்தகால் எந்த ்நைததிலு்ைகா, உங்கள் குதத்்க்ய முடிதது்வக்்க நீங்கள் இைண்டு வகாைததில் 
பவளி்யறுவதற்ககான ‘விருப்ப அறிவிப்்ப’ (்படிவம 13) ப்ககாடுக்்க ்வண்டும.  குறிபபிடட 
்ககாலக்்கடடததின முடிவுத ்ததிக்கு முனனகால் நீங்கள் உங்கள் குதத்்க்ய முறிததுக் ப்ககாண்டகால், 
ஒப்பந்தத்த சீக்கிைம முடிததுக் ப்ககாண்டதற்ககா்கக் குதத்்கக்கு விடு்வகார் உங்களிடமிருந்து 
இழபபீடடுத பதகா்்க ்வண்டலகாம. 

சடடபூர்வைகா்க, ‘்ககாைணங்கள் எதுவுமினறி’ குறிபபிடட ்ககாலக்்கடடைகா்க இருந்தகால் முடிவு ்ததியில் 
அல்லது அதறகு முனனதகா்க்வகா அல்லது ஒப்பந்தம குறிபபிடட ்ககால இ்டபவளியகா்க இருந்தகால் 
எந்த ்நைததிலு்ைகா உங்கள் குதத்்க்ய முடிதது்வக்்க குதத்்கக்கு விடு்வகார் உங்களுக்கு 
இைண்டு ைகாத அறிவிப்்ப உங்களுக்குக் ப்ககாடுக்்க ்வண்டும.

்பை்ஸ்பை உடன்படிக்்்க மூலமும ஓர் ஒப்பந்தத்த முடிவுக்குக் ப்ககாண்டு வைலகாம. அதன்படி 
குடியிருப்்பகார் வகாட்்க ஒப்பந்தத்த முடிக்்க எழுததுவடிவிலகான அறிக்்்கயில் குதத்்கக்கு 
விடு்வகார் அல்லது மு்கவர் உள்ளிடட அ்னவரும ்்கபயழுததிட ்வண்டும. இது ்பை்ஸ்பை 
முடிவு ஒப்பந்தம எனறு அ்ழக்்கப்படுகிைது. 

நீங்கள் பவளி்யறும்்பகாது உங்கள் அ்னதது உ்ட்ை்க்்ளயும இடததிலிருந்து அ்கறறிவிட 
்வண்டும. நீங்கள் உள்்்ள வரும்்பகாது எப்படி இருந்த்தகா அ்த ்்பகால் இடத்தச் 
சுததப்படுததிவிடடு பவளி்யை ்வண்டும. இடம சுததைகா்க விடடுச் பசனை்தக் ்ககாண்பிக்்க நீங்கள் 
ஆதகாைத்தப ப்பை ்வண்டியதிருக்கும. இடம எப்படி இருக்கிைது என்ப்தக் கூறும ‘பவளி்யறு 
நி்ல அறிக்்்க்ய’ (்படிவம 14A) நீங்கள் பசல்லுமுன நிைப்ப ்வண்டும. பு்்கப்படங்க்்ள 
எடுததுக் ப்ககாண்டு குதத்்கக்கு விடு்வகார் அல்லது மு்கவரிடம அறிக்்்கயின ந்க்லக் 
ப்ககாடுக்குமுன அதன ந்கல் ஒன்ை எடுததுக் ப்ககாள்்ளவும. எல்லகாச் சகாவி்க்்ளயும குதத்்கக்கு 
விடு்வகார் அல்லது மு்கவரிடம திரும்ப ஒப்ப்டதது விடவும. 

நீங்கள் பவளி்யறியபின ்பததிைத்த திரும்பப ப்பை நீங்கள் வகாட்்கப ‘்பததிைம திரும்பப 
ப்பைல்’ ்படிவத்த (்படிவம 4) நிைபபி, ‘குடியிருபபுக் குதத்்க்கள் ஆ்ணயததுக்கு’ (RTA) 
அனுபபி ்வக்்க ்வண்டும. நீங்கள் இடத்த சுததப்படுததகாைல் பவளி்யறினகா்லகா, 
வகாட்்க ்பகாக்கி ்வததிருந்தகா்லகா, இடத்தச் ்சதப்படுததினகா்லகா, அல்லது ஒப்பந்தத்த 
முறிததுக் ப்ககாண்டகா்லகா உங்கள் ்பததிைப ்பணததிலிருந்து எடுக்்க குதத்்கக்கு விடு்வகார் 
்்ககாைலகாம. இதத்்கய ்்ககாரிக்்்க்க்்ள நீங்க்்ளகா அல்லது குதத்்கக்கு விடு்வகா்ைகா 
ஒபபுக்ப்ககாள்்ளவில்்லபயனைகால், ‘குடியிருபபுக் குதத்்க்கள் ஆ்ணயததகால்’ (RTA) இலவசைகா்க 
வழங்கப்படும ்கருதது ்வறு்பகாடடுக்்ககான பசயல்மு்ை உண்டு. நீங்கள் ்கருதது ்வறு்பகாட்டத 
தீர்க்்க அ்தப பின்பறைலகாம.  நீங்கள் பவளி்யறியபின உங்கள் புதிய பதகாடர்பு விவைங்க்்ள RTA-
இடம பதரிவிக்்கவும. உங்களுக்கும, குதத்்கக்கு விடு்வகாக்கும இ்டயிலகான அகனததுக் ்கடிதப 
்்பகாக்குவைதது்களின ந்கல்்க்்ளயும ்வததிருக்்கவும.

உங்கள் வாடக்கக்்கான உரிகை்களும், தபாறுப்பு்களும் 


