
دعم دافعي رسوم 
المجلس البلدي 

أُثناء جائحة كورونا  
)COVID-19(

معلومات عن خيارات دفع رسوم المجلس البلدي 
المتاحة لألشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية

يمكننا اآلن إرسال إشعار رسوم المجلس عبر 
بريدك اإللكتروني. قم بزيارة 

hume.vic.gov.au/rates



ون حالياً بضائقة  نحن نعلم أن البعض قد يمرُّ
مالية.

جائحة كورونا لها تأثير كبير على حياة الجميع في مجتمعنا.
نحن نتفهم أن العديد من سكاننا إما فقدوا وظائفهم أو توقفوا عن العمل، 

بينما اضطرت بعض الشركات المحلية إلى اإلغالق أو التكيُّف مع القيود 
الحكومية.

م مجلس مدينة هيوم المساعدة من خالل مجموعة من المبادرات لدعم  يقّدِ
سكاننا والشركات أثناء الجائحة.

سنعطي مهلة للدفع ونسمح بخطط دفع ذات خيارات مرنة، باإلضافة إلى 
عدم فرض فائدة على الدفعات المتأخرة.

م ِحزم دعم وِمنح ومساعدة لقطاع األعمال واألندية الرياضية  نحن نقّدِ
ومجموعاتنا المجتمعية.

إننا ملتزمون بتقديم الخدمات المهمة التي يحتاجها مجتمعنا. وعلى الرغم 
من أّن بعض منشآتنا اضطّرت لإلغالق، لكننا بصدد تشغيل العديد من 

خدماتنا المتأثرة عبر اإلنترنت.
إنني أحثكم على االعتناء بأنفسكم وببعضكم البعض، وأرجو منكم أن 

تطلبوا الدعم إذا كنتم بحاجة إليه.

 كارلي مور، 
عمدة مدينة هيوم

إذا كنت تجد صعوبة في دفع رسوم المجلس البلدي 
بسبب جائحة كورونا، فهناك العديد من الخيارات 

المتاحة لك.
إنشاء خطة دفع

يمكنك تقديم طلب إلنشاء خطة دفع عم طريق الخصم المباشر أسبوعياً 
أو كل أسبوعين أو شهرياً لتقسيط دفع رسوم المجلس.

إجراء تغييرات على خطة دفع حالية

إذا كانت لديك حالياً خطة دفع معنا، ولكنك تحتاج اآلن إلى إجراء 
تغييرات عليها، يمكنك تقديم طلب إلنشاء ترتيبات دفع جديدة.  

التواصل معنا بخصوص الضائقة المالية الشديدة

في حالة الضائقة المالية الشديدة، سننظر في تأجيل رسوم المجلس على 
المدى القصير.

كيفية تقديم الطلب
إذا كنت ترغب في تقديم طلب إلنشاء خطة دفع أو تغيير خطة حالية أو 
إلخطارنا بضائقة مالية شديدة، يمكنك القيام بذلك في أي وقت من خالل 

تعبئة استمارة الطلب عبر اإلنترنت.

سيستغرق إكمال الطلب حوالي خمس دقائق وسيتعيَّن عليك إدراج رقم 
العقار المتضمن في إشعار رسوم المجلس البلدي الخاص بك.

ون بضائقة مالية دعم األشخاص الذين يمرُّ

لدفع رسوم المجلس أو معرفة المزيد حول هذه الخيارات، قم 
hume.vic.gov.au/rates بزيارة

 


