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 /     /     تاریخ تولد:                                                                                                 نام و نام خانوادگی:

 ایمیل: 

 آدرس پستی: 

  موبایل:                                          محل کار:                                         تلفن: منزل:

 آدرس ملکی کھ این درخواست برای آن ارائھ می شود 

 

 

 اظھاریھ حریم خصوصی شواری شھر 

د گرفت و محرمانھ محفوظ نتمامی اطالعات جمع آوری شده توسط شورای شھر برای مقاصد کاری شورای شھر مورد استفاده قرار خواھ
شورای شھر بھ موجب سایر قوانین موظف باشد آن را افشا کند یا نخواھد شد، مگر آنکھ  افشااشخاص ثالث  بھخواھد ماند. اطالعات 

افشای اطالعات تحت شرایط خاص معقول فرض شود. برای کسب اطالعات بیشتر بھ سیاست حفظ حریم خصوصی شورای شھر 
 بھ این اطالعات دسترسی پیدا کنید.  96880286مراجعھ کنید. می توانید از طریق تماس با شورای شھر بھ شماره 

 سوال  پاسخ

 فرد/افراد درخواست کننده )ھای(نام  بدھکار اول بدھکار دوم 

یک از مزایای سنترلینک می باشید؟ چنانچھ پاسخ بلھ است، لطفاً  آیا دریافت کننده ھیچ  
. (بلھ یا کنیدفراھم و نسخھ ای از کارت را بھ پیوست  ارائھ داده 2جزئیات را در صفحھ 

 خیر)

 ارائھ دھیدرا دریافت می شود  ھر دو ھفتھ یکبار کھ یلطفاً کل مبلغ حقوق یا مزایای $ $

پرداخت نشده در ارتباط با ملکی کھ لطفاً جزئیات مبالغ مانده ھر وام یا صورتحساب  $ $
 ارائھ دھیداست را  شھرداریمشمول عوارض 

 :پرداخت می کنید را ارائھ دھیدکھ ماھانھ  زیر جزئیات مخارج  
 در ماه  مسکن بازپرداخت ھای وام • $ $
 بازپرداخت ھای وام خودرو در ماه  • $ $
 مخارج موادغذایی و پوشاک در ماه  • $ $
 خودرو در ماه  نگھداریھزینھ ھای  • $ $
 مخارج برق، گاز، تلفن، آب و غیره در ماه • $ $
جزئیات را  -سایر وام ھا و غیره در ماه  کارت ھای اعتباری، -سایر مخارج  • $ $

 فراھم کنید

 مبلغ بازپرداخت
$ 

 دو ھفتھ یکبار/ ھفتگی/
 ماھانھ

 مبلغ بازپرداخت
$ 

 دو ھفتھ یکبار/ ھفتگی/
 ماھانھ

چھ ترتیباتی را می خواھید برای بازپرداخت عوارض پرداخت نشده پیشنھاد دھید؟ قسط 
 مبلغ آنھر دو ھفتھ یکبار یا ماھانھ و  -بندی 

آیا بھ غیر از ملک مسکونی خود، مالک ملکی دیگر ھستید یا در ملکی دیگر سھیم   
 ھستید؟ (بلھ/خیر) 

چنانچھ پاسخ بلھ است، لطفاً جزئیات را ارائھ دھید، از جملھ آدرس، نوع ملک (خانھ،   
 واحد، غیره)، و درآمد دریافت شده از ملک در ماه و ارزش آن ملک. 

بانکی یا غیره دارید؟ لطفاً جزئیات را ارائھ دھید، از جملھ نام بانک یا موسسھ  آیا حسابی  
 مالی و آدرس آن

 مانده حساب کنونی (برای ھر یک از حساب ھای بانکی)  $ $

 مضیقھ مالی در زمان کمک فرم درخواست
 مالکین ساکن  با فقط برای امالک مسکونی    
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چنانچھ از اعضای  -مشخصات تمامی افرادی کھ در حال حاضر در این ملک زندگی می کنند یا در ملک مشمول مالیات سھمی دارند را ارائھ دھید 
ه را ارائھ خانواده ھستند، لطفاً سن و مبالغ مشارکت در مخارج و درآمد را ارائھ دھید، چنانچھ از اعضای خانواده نیستند، جزئیات اجاره پرداخت شد

 دھید. 
 

درآمد از سنترلینک یا  رابطھ خانوادگی  سن عضو خانواده 
 حقوق دریافتی

مبلغ اجاره یا کرایھ اتاق 
 پرداخت شده در ماه 

 نام 

     

     

     

     

     

 
 

 یات را ارائھ دھید: ئ، جزچنانچھ پاسخ بلھ استآیا ھیچ یک از اعضای خانواده بیمار است؟ 
 
 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 
 دھید:، جزئیات را ارائھ چنانچھ پاسخ بلھ استآیا این بیماری موجب مشکالت مالی شده است؟ 

 
 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

  ارائھ دھید را چنانچھ پاسخ بلھ است، نام موسسھ -بلھ یا خیر     آیا جویای دریافت مشاوره مالی شده اید؟ 

…………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  
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 سوال  پاسخ 

  بدھکار اول / ھمسربدھکار دوم 

 آیا در حال حاضر شاغل ھستید؟ (بلھ یا خیر)   

ماه  12ود و کل مبلغ درآمد طی چنانچھ شاغل ھستید، نام و آدرس کارفرما(یان) خ $ $
 شتھ را ارائھ دھید گذ

چنانچھ در حال حاضر شاغل نمی باشید، جزئیات زمان و مکان آخرین اشتغال خود   
 را ارائھ دھید 

 آیا شما مالک یا مدیر ھیچ شرکت/کسب و کاری ھستید؟ (بلھ یا خیر)   

 چنانچھ پاسخ بلھ است، لطفاً نام کامل و مشخصات شرکت/کسب و کار را ارائھ دھید  

، بھ غیر از ھر نوع مقرری یا مزایای چیستدر حال حاضر، درآمد ماھانھ شما  $ $
  بازنشستگی یا حقوق بازنشستگی (سوپرآنیوایشن)؟

 اعالم نکرده اید؟ (بلھ یا خیر) آن را  کھ پیشتر دارید آیا ھیچ منبع درآمد دیگری  

 چنانچھ پاسخ بلھ است، جزئیات و مبالغ ماھانھ را ارائھ دھید $ $

یک از موارد زیر ھستید (چنانچھ پاسخ بلھ است، لطفاً جزئیات  آیا دارای ھیچ  
 کامل، از جملھ ارزش کنونی را ارائھ دھید): 

 اوراق قرضھ، سھام، پول قرض داده شده یا سایر سرمایھ گذاری ھا •  

 سھام در ارثیھ   •  

 بیمھ عمر/بیمھ ھای حقوق بازنشستگی •  

شماره پالک را ارائھ دھید).  خودروھا (لطفاً ساخت، مدل، سال تولید، •  
 آن، لطفاً جزئیات کامل پرداخت می کنیدخودرو  اقساطی برای چنانچھ

 را ارائھ دھید 

؟ لطفاً فروختھ ایدیا  خریداری کردهماه گذشتھ ھیچ نوع دارایی عمده را  12آیا در   
 جزئیات کامل و ارزش آن را ارائھ دھید

آیا ملک یا دارایی دیگری دارید کھ در این فرم افشا نکرده اید (برای مثال، قایق،   
 کاروان، زمین یا غیره)؟ لطفاً جزئیات را ارائھ دھید 

 
ماده ای از قوانین مجلس ویکتوریا کھ افراد را برای ارائھ مفاد کھ وجداناً معتقد ھستم کھ اطالعات فراھم شده، بھ سبب  و من صادقانھ اظھار می نمایم

 .صحیح می باشدقابل مجازات می داند،  مجرمانھعمدی و  یدروغ واظھاریھ ای ناصحیح 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………X  
 
 

   امضای فرد ارائھ دھنده اظھاریھ (باید در پیش یک شاھد بھ امضا برسد) 
 
 

 
 20در .............................................  در ایالت ویکتوریا در تاریخ  ........ ماه .................... سال ...... اظھار شده

 
 ......نزد من (شاھد): .........................................................................................................

 


