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 ؟COVID-19غرامة لخرق قيود  صدرت بحقكهل 
(Intro) 

 
Fitzroy Legal Service *.هنا لمساعدتك على التعامل مع الغرامة 

طلب المراجعة، إذا كنت تعتقد أن للمساعدتك في التعامل مع غرامتك، بما في ذلك طريقة  الذاتية عدة المسا مجموعةلقد أنشأنا 
 .أو إذا كانت هناك أسباب لعدم الدفع ظالمةالغرامة 

لمعرفة ما إذا  هنالدينا أيًضا خط مشورة عبر الهاتف لألشخاص الذين قد يحتاجون إلى دعم إضافي أو مساعدة إضافية. انقر 
 الستخدام خدمة المشورة المجانية. كنت مؤهًل 

  

 ؟COVID-19هل لديك مشكلة قانونية أو اجتماعية مختلفة متعلقة بمرض 
 تعليماتال صفحةلمعرفة أين يمكنك الحصول على المعلومات والمساعدة. أو راجع   COVID-19موارد صفحةانتقل إلى 
 .Victoria Legal Aidمن  والمساعدة

  

، لألعمال  COVID-19شركتك غرامة النتهاك قيودصدرت بحق *يرجى ملحظة أن هذه الخدمة غير متوفرة للشركات. إذا 
  المشورة القانونية. علىالحصول في  ك، والذي يمكن أن يساعدLaw Institute of Victoriaاتصل بمعهد 

  

 إخلء المسؤولية:

 وال تعتبر مشورة قانونية. -المعلومات الواردة في هذه الصفحات والصفحات الفرعية هي معلومات عامة  ●

وهي غير مخصصة  -درت بحقهم غرامة بالفعل صتساعد المعلومات الواردة في هذه الصفحات األشخاص الذين  ●
  القيود والتعامل معها.لمساعدة األشخاص على فهم 

 ال تغطي هذه المعلومات كل األسباب القانونية وراء التواجد خارج منزلك. ●

 https://www.dhhs.vic.gov.au/victorias-restriction-levels-covid-19يمكن العثور على القيود هنا: 

قسم الصحة والخدمات اإلنسانية هنا: يمكن العثور على صفحة األسئلة الشائعة حول 

https://www.dhhs.vic.gov.au/stage-4-restrictions-summary-covid-19 
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 COVID-19مجموعة المساعدة الذاتية لغرامات 
(COVID-19 fines self-help kit) 

 

  ؟ COVID-19ما هي خياراتي إذا صدرت بحقي غرامة 

 

احصل دائًما على المشورة القانونية قبل اختيار اللجوء إلى المحكمة. احرص دائًما على الحصول على المشورة القانونية 
  إلى المحكمة.إذا ما أخذت الشرطة األمر 

  

 ماذا يحدث إذا تجاهلت الغرامة؟

 Fines Victoria:www.fines.vic.gov.au من مأخوذة صورة

 

   المزيد من المال.ذلك . إذا تجاهلت الغرامة، فسيكلفك تسقط عنكإذا تجاهلت الغرامة، فلن 

  ماذا أفعل إذا...

  قبل تاريخ االستحقاق. يمكنك دفع الغرامة بالكامل لقد خرقت القيود وأردت الدفع:

  لقد خرقت القيود، لكنني ال أستطيع تحمل الغرامة:

في تاريخ االستحقاق  بالكامل الغرامة. يجب دفع طلب تمديد إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الوقت للدفع، فيمكنك ●
  الجديد.

o  وأي مشقة تواجهها وإذا كنت تحمل بطاقة  المدفوعاتسيتم تقييمك بناًء على دخلك وحالتك المالية وتاريخ
  أو أحدهارعاية صحية/بطاقة متقاعد/بطاقة قدامى المحاربين 

. تعني خطة الدفع أنه يمكنك الدفع على خطة دفععلى  للحصول بطلبإذا لم تتمكن من الدفع بالكامل، فيمكنك التقدم  ●
 أقساط.

o  المدفوعات وأي مشقة تواجهها وإذا كنت تحمل بطاقة سيتم تقييمك بناًء على دخلك وحالتك المالية وتاريخ
  رعاية صحية/بطاقة متقاعد/بطاقة قدامى المحاربين أو أحدها

 ذلك ينتهكها أو قيامي ب أن لم أخل بالقيود أو لم أكن أعرف

 (:األسريلقد خرقت القيود ولكن لدي ظروف خاصة أو استثنائية )بما في ذلك العنف 



أو غير عادل، أو إذا كانت لديك ظروف خاصة أو استثنائية، ظالًما بحقك كان الغرامة  صدورإذا كنت تعتقد أن  ●
. إذا وافقوا، مراجعةفيمكنك أن تطلب من شرطة فيكتوريا مراجعة الغرامة وسحبها. هذه هي فرصتك األولى لطلب 

 فلن تضطر لدفع الغرامة.

o  للحصول على دليل لطلب مراجعة داخلية. هنايُرجى النقر  

قد تتمكن من بحقك الغرامة صدور في رئيسيًا ا إذا كنت أحد الناجين من العنف األسري وكان العنف األسري سببً  ●
يرجى االتصال بنا أو التحدث إلى محام إذا كان هذا  مة.سحب الغرامة. وهذا يعني أنك لست مضطًرا لدفع الغرا

 ينطبق عليك.

أو  إذا كنت تعاني من مشقة مالية شديدة والعنف األسري والتشرد واإلعاقة العقلية وإدمان المخدرات أو الكحول ●
  WDP، فقد تتمكن من التخلص من الغرامات. اتصل بفريقأحدها

(https://www.justice.vic.gov.au/wdp أو مستشار مالي أو ) المحلي لمعرفة المركز القانوني المجتمعي
  .مؤهًل كنت ما إذا 

امة هذه المرحلة، يمكنك أيًضا تقديم طلب للمراجعة بمجرد أن تصل الغرامة إلى مرحلة أمر التنفيذ. وحالما تبلغ الغر ●
 ا.ا تقريبً دوالرً  160يمكن أن تصل العقوبة إلى 

o  يرجى االتصال بنا أو التحدث إلى أحد المحامين في أقرب وقت ممكن إذا كنت تفكر في االنتظار حتى هذه
 التنفيذ.بإعادة نظر في  مالمرحلة والتقد
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 طلب مراجعة داخلية
(requesting an internal review) 

 

 المحتويات:

 منازلنا؟نغادر متى يمكننا أن  ●

 متى يمكنك طلب مراجعة داخلية؟ ●

 كيف تطلب مراجعة داخلية؟ ●

 ؟الطلب ماذا تفعل إذا تم رفض -يحدث اآلن سماذا  ●

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 متى يمكننا أن نغادر منازلنا؟
(what are the restrictions) 

 
 قوانين جديدة حول متى ولماذا يُسَمح لنا بمغادرة منازلنا.، فهناك COVID-19بسبب وباء فيروس 

وكثيًرا ما تتغير هذه القوانين، وفي بعض األحيان يكون من الصعب أن تلحقها. قد يتم فرض غرامة عليك حتى لو لم تكن 
  فقد يكون هذا دفاًعا ضد الغرامة. -على علم بأنك تخرق القيود

 تمعك على اطلع:بعض الطرق الجيدة إلبقائك أنت ومج

  .DHHS الخاص الويب موقع على" المنزل في البقاء" إرشاداتاقرأ  ●
 قم بالتمرير ألسفل بعد الخريطة وسترى جميع اإلرشادات )القيود( الحالية.

  للوصول إليها. هنا انقر ترجمت ملخصات القيود إلى لغات مختلفة. ●

  .هنا يمكن العثور على األسئلة الشائعة باللغة اإلنجليزية ●

 على وسائل التواصل االجتماعي التي تشارك األخبار حول التغييرات تابع مصدر أخبار موثوق أو مجموعة مجتمع ●
 في القيود وتتحدث لغتك.

إذا كان لديك أصدقاء أو عائلة تواجه صعوبات في فهم اللغة اإلنجليزية أو قراءتها، فساعد على تأمين اتصالهم  ●
 بمجموعة اجتماعية تتحدث لغتهم وتساعد في إبقائهم على اطلع.

تتغير القيود باستمرار، لذا إذا حصلت على غرامة منذ فترة، فقد تحتاج إلى العثور على القيود التي كانت مفروضة وقت 
إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى القيود  القيود الحالية فقط. DHHSفرض الغرامة عليك. يعرض موقع الويب الخاص 

  ننا مساعدتك.ويمك COVID-19السابقة، فاتصل بخط هاتف المخصص لـ
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 متى يمكنك طلب مراجعة داخلية
(when can you request an internal review) 

 
 يمكنك طلب مراجعة داخلية في الحاالت التالية:

 لديك "ظروف خاصة" ●

 لديك "ظروف استثنائية" ●

 (ظالمةتعتقد أن الغرامة مخالفة للقانون ) ●

 كنت تتصرف بشكل قانوني ●

 خطأ في الهوية: لم تكن الشخص الذي ارتكب الجريمةلقد وقع  ●

 ظروف خاصة

 غرامة، وهذا يعني:صدرت بحقك العليك في الوقت الذي أثرت التي األمور الظروف الخاصة هي 

 ت القانون؛ أوقلم تفهم أنك خر ●

اختيارات جيدة )كما لو لقانون، لم تتمكن من التحكم في سلوكك أو لم تتمكن من اتخاذ تخالف احتى لو كنت تعلم أنك  ●
 كنت تعاني من مشاكل في الصحة العقلية أو كنت تعتمد بشكل خطير على المخدرات أو الكحول(

إن الظروف الخاصة أشبه باإلعاقة الذهنية أو المرض العقلي أو االضطراب العقلي أو اإلدمان الخطير على المخدرات أو 
  سري.الكحول أو التعرض للتشرد أو التعرض للعنف األ

رسالة من طبيب أو يكون بحوزتك ظروف خاصة، يجب أن  طلب مراجعة بناًء على وجود تقدم طلب للحصول علىسإذا كنت 
  لمزيد من المعلومات. هنا انقر من عمال الدعم.

 ظروف استثنائية

  أخرى أثرت على سلوكك أو قدرتك على دفع الغرامة.الظروف االستثنائية غير محددة. وبشكل عام، فهي أمور 

)مثل المرض الحاد( أو الضاغطة حياة المالية أو أحداث مرورك بضائقة من الفقر أو معاناتك فهي أمور مثل عمرك أو 
يتعين عليك أن صعوبات اللغة أو معرفة القراءة والكتابة أو االختلفات الثقافية. وال يكفي أن تكون هذه األمور موجودة، بل 

 تقدم حجة مفادها أنها البد أن تبرر سلوكك.

  كانت خارج نطاق سيطرتك مثل حالة الطوارئ الطبية أو تعطل سيارتك. اكما يمكن أن تكون أمورً 

جرم أو أول ترتكبه ويمكن أن تشمل الظروف االستثنائية أيًضا الخطورة النسبية للسلوك، سواء كان ذلك هو الجرم األول الذي 
  وقت طويل.منذ ترتكبه 

  إعفاء سلوكك بسبب ظروفك االستثنائية. وجوبإذا أمكن، قم بتضمين المستندات الداعمة التي تساعد على إثبات 

 الغرامة مخالفة للقانون

" منطقي"عذر امتلكك ، قد يشمل ذلك افيكتوريوالية القانون. بموجب قيود خرقت يمكنك طلب مراجعة الغرامة إذا لم تكن قد 
  النتهاك القيود.

ا ما إذا كانت الغرامة باطلة لسبب ما أو أن الضابط تصرف بصورة غير قانونية أو غير عادلة أو ويمكن أن يشمل ذلك أيضً 
 غير الئقة أو خارج نطاق سلطته.

 بطلب على هذا األساس، فقد تنظر شرطة فيكتوريا فيما إذا كان الضابط: تإذا تقدم

 مخول بإصدار الغرامة، ●

 ارتكب خطأ، أو ●



 تصرف بشكل غير الئق أو غير عادل. ●

  ا فيما إذا كانت شرطة فيكتوريا قد امتثلت لمسؤولياتها.أيضً  واوقد ينظر

على األشخاص الذين يعانون من التشرد والذين لم يتم إعطاؤهم في والية فكتوريا في المنزل" البقاء توجيهات " تنطبق ال
وتعاني من التشرد، بما في ذلك إذا كنت في  COVID- 19االتصال بنا إذا كان لديك غرامة يرجى. السكن المالئم لهذا الوباء

  مساكن الطوارئ.

 المخالفةلم تكن الشخص الذي ارتكب 

يمكنك تقديم طلب للحصول على مراجعة إذا تم إرسال الغرامة إليك عن طريق الخطأ. أو إذا كان شخص آخر يقود سيارتك 
" ذلك الشخص. يمكنك القيام بذلك فقط عندما تكون الغرامة ال تزال في تسمية: يمكنك "صدرت بحقك هاولكن وارتكب المخالفة
 "مرحلة االنتهاك".

 الشخص الصحيح، فيرجى االتصال بنا.تسمية  ونضحايا العنف وال تستطيعناجية أو من عائلة  مإذا كنت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كيف تطلب مراجعة داخلية؟
(how do I request an internal review) 

 
 .قبل تاريخ االستحقاق يمكنك طلب مراجعة داخلية عن طريق إرسال رسالة إلى شرطة فيكتوريا. عليك القيام بذلك

 يجب أن تتضمن الرسالة:

 اسمك وعنوانك وتاريخ ميلدك ●

 رقم االنتهاك الخاص بك ●

 ما هي األسباب التي تدعو إلى طلب مراجعة: ●

o ظروف خاصة 

o  استثنائيةظروف 

o خطأ في الهوية 

o ( أوظالمةالغرامة مخالفة للقانون ،) 

o كان لديك عذر معقول لخرق القيود 

 شرح لظروفك أو وضعك. ويمكن أن يشمل ذلك ما يلي: ●

o  اأو شابً  إذا كنت طفًل 

o  دراكضعف اإلأو إصابة دماغية أو ذهنية تعاني من إعاقة 

o  صدور الغرامة بحقكلديك إعاقة جسدية تتعلق بسبب 

o صحتك العقلية 

o  األخرىالمخدرات الكحول أو مدمني إذا كنت من 

o مشرد 

o التعرض للعنف األسري  

أي مستندات أو رسائل داعمة )مثل رسائل من موظف دعم أو ممارس صحة أو شخص آخر يمكنه مساعدتك في  ●
 إثبات أسبابك(.

 يجب أن أحصل على رسالة دعم؟ن مَ ن م  

 -إذا كنت 

  أو الصحة العقلية:الذهنية مشكلة تتعلق باإلعاقة تعاني من  ●

o  نفسي أو طبيب نفسي أو ممرض نفسيمعالج طبيب أو 

 الكحول أو المخدرات:إدمان  ●

o  مستشار أو  مدمني المخدراتوكالة معالجة أو طبيب نفسي أو  أو معالج نفسيحالة المدير أو طبيب
 معالجة المخدرات

 شرد:م ●

o  مؤسسة خدمة مجتمعيةأو دعم الوكالة أو حالة المدير أو حالة العامل 

 :األسريالعنف  أو ناجٍ منضحية  ●

o  أو طبيب نفسي أو اختصاصي معالجة مهني أو معالج نفسي حالة أو عامل اجتماعي أو طبيب أو العامل
  مدير مدرسة أو منسق رعاية مدرسية.

 ماذا لو كنت أعتني بشخص آخر؟
 مغادرة منزلك لتوفير الرعاية والدعم لشخص ما: امسؤولي الصحة، من القانوني دائمً بموجب التوجيهات التي تقدم بها كبير 

أو المرض أو حالة صحية اإلعاقة ( أو الذهنيلديه احتياجات خاصة بسبب العمر أو العجز )الضعف البدني أو  ●
 مزمنة؛

 أو الحمل(؛الذهنية حتاج إلى مساعدة بسبب صحته )بما في ذلك الصحة ي ●

 .2020أغسطس  5يم المساعدة في مجال رعاية األطفال إذا كنت تفعل ذلك قبل من خلل تقد ●



غرامة أثناء تقديم الرعاية لشخص آخر وتريد طلب مراجعة داخلية، فيجب عليك القيام بذلك على أساس أنك عليك  ترضإذا فُ 
 تعتقد أن الغرامة "مخالفة للقانون".

  

 لمساعدتك! ذجية نمورسائل و قوالب لدينا

  

  عن الرسالة، يمكنك إرسالها. عليك إرسال الرسالة في الوقت المناسب ليتم تسليمها قبل تاريخ االستحقاق. اإذا كنت راضيً 

  .Wordأو  PDF. يمكنك إرفاق الرسالة كمستند هناإذا لم يكن لديك وصول إلى طابعة، فيمكنك استخدام نموذج اإلنترنت 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://online.fines.vic.gov.au/Request-a-review/Fine-stage


 ورسائل نموذجية قوالب
(Templates and Sample Letters) 

 

 النموذجية.لمساعدتك في طلب مراجعة، قمنا بتحضير بعض القوالب والرسائل 

 هي مستندات يمكنك استخدامها عن طريق إضافة التفاصيل الخاصة بك.القوالب  ●

 لتوضح شكل الرسالة النهائي. تهدف الرسائل النموذجية ●

 وهي ال تمثل تطبيقات ناجحة. -هام: هذه مجرد أمثلة للطلبات 

 مخالفة للقانون
 للقانون مخالفةلحالة  قالب
  للقانون ةمخالفرسالة لحالة  نموذج 

 ظروف خاصة
 خاصة ظروفحالة  قالب
 خاصة ظروفرسالة لحالة  نموذج 

 ظروف استثنائية
 استثنائية ظروفحالة  قالب
 استثنائية ظروفرسالة لحالة  نموذج

 كيف أستخدم القوالب؟

 اقرأ القالب بعناية قبل تغيير أي شيء .1
 ورقم االنتهاك وتاريخ اليوم أدخل اسمك وعنوانك وتاريخ ميلدك .2
 قم بإزالة األجزاء التي ال تنطبق عليك .3
 منازلنا؟ نغادرمتى يمكننا أن أضف البنود ذات الصلة بك. ارجع إلى صفحة  .4
 وإذا كان بإمكانك، فاطلب من صديق أو فرد من العائلة قراءتها -اقرأ الرسالة مجدًدا  .5

o طقية؟هل هي من 

o هل ما يزال هناك أي شيء مميز باللون الرمادي؟  

o هل كل تفاصيلك صحيحة؟ 

ة باللون الرمادي؟ ز  ما هي األجزاء الممي 

 األماكن التي تحتاج إلى إدخال التفاصيل الخاصة بك؛ أو ●

 أوعندما تحتاج إلى اختيار المعلومات الصحيحة )ظروف خاصة أو ظروف استثنائية أو مخالفة للقانون، إلخ(  ●

 اقتراحات حول ما يمكنك إضافته ●

 

 
 

 

 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528874/template_-_contrary_to_law.docx?1599528874
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528874/template_-_contrary_to_law.docx?1599528874
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528874/template_-_contrary_to_law.docx?1599528874
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528874/template_-_contrary_to_law.docx?1599528874
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528874/template_-_contrary_to_law.docx?1599528874
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528889/sample_-_contrary_to_law.pdf?1599528889
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528889/sample_-_contrary_to_law.pdf?1599528889
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528889/sample_-_contrary_to_law.pdf?1599528889
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528889/sample_-_contrary_to_law.pdf?1599528889
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528889/sample_-_contrary_to_law.pdf?1599528889
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528889/sample_-_contrary_to_law.pdf?1599528889
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528889/sample_-_contrary_to_law.pdf?1599528889
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528889/sample_-_contrary_to_law.pdf?1599528889
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528889/sample_-_contrary_to_law.pdf?1599528889
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528884/template_-_spec_circs.docx?1599528884
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528884/template_-_spec_circs.docx?1599528884
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528884/template_-_spec_circs.docx?1599528884
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528884/template_-_spec_circs.docx?1599528884
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528884/template_-_spec_circs.docx?1599528884
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528901/sample_-_spec_circs.pdf?1599528901
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528901/sample_-_spec_circs.pdf?1599528901
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528901/sample_-_spec_circs.pdf?1599528901
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528901/sample_-_spec_circs.pdf?1599528901
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528901/sample_-_spec_circs.pdf?1599528901
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528901/sample_-_spec_circs.pdf?1599528901
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528880/template_-_exc_circs.docx?1599528880
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528880/template_-_exc_circs.docx?1599528880
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528880/template_-_exc_circs.docx?1599528880
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528880/template_-_exc_circs.docx?1599528880
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528880/template_-_exc_circs.docx?1599528880
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528897/sample_-_exc_circs.pdf?1599528897
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528897/sample_-_exc_circs.pdf?1599528897
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528897/sample_-_exc_circs.pdf?1599528897
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528897/sample_-_exc_circs.pdf?1599528897
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fitzroylegal/pages/1719/attachments/original/1599528897/sample_-_exc_circs.pdf?1599528897


 يحدث اآلن؟سماذا 
(what happens now) 

 

 مراجعة داخلية، يتم تعليق الغرامة أثناء إجراء المراجعة.ل كبمجرد طلب

 أثناء االنتظار، لن تحتاج إلى الدفع ولن تتكبد أي رسوم تأخير.

  لطلب المزيد من المعلومات.طلبك أو التخاذ قرار حيال  يوًما 90 تملك شرطة فيكتوريا

  .محامٍ تعيين ، فعليك المدة هفي غضون هذ اردً تتلقى إذا لم 

  

 ؟طلبيماذا لو نجح 

 ، تستطيع شرطة فيكتوريا:طلبكإذا نجح 

 ذ أي إجراء، أواتخوعدم اسحب الغرامة  .1
 ، أولك إنذار رسميوتوجيه سحب الغرامة  .2
 أدناه لمزيد من المعلومات(المحكمة )انظر رفع قضية ضدك في سحب الغرامة و .3

 ؟طلبي ماذا لو تم رفض

 ا لموعد الغرامة.دً إذا رفض طلبك، فستمنحك شرطة فيكتوريا تاريًخا جدي

في مرحلة إشعار االنتهاك. يمكنك دفع الغرامة أو التقدم بطلب تمديد أو التقدم بطلب صدرت بحقك تزال الغرامة التي ما 
 .هنا من المعلومات حول هذه الخيارات للحصول على خطة تقسيط. هناك المزيد

(. المزيد من WDPتصاريح العمل والتطوير )كما يمكن لبعض األشخاص التقدم بطلب للحصول على غرامة من خلل نظام 
 .هناالمعلومات حول هذا األمر 

 زلت أعتقد أن الشرطة كانت على خطأ؟ما ماذا لو كنت 

  .تفصيل أسباب رفضها لطلبك خطيًايمكنك الكتابة إلى الشرطة وطلب 

هناك خيار آخر للمراجعة. ال يتوفر هذا الخيار إال عندما تصل الغرامة إلى "مرحلة التنفيذ". تصل الغرامة إلى "مرحلة التنفيذ" 
 ولكنها تصبح أكثر تكلفة. تتخذ أي إجراءإذا لم 

اختيار  قبل من محامٍ مشورة كما يمكنك اختيار إحالة القضية إلى المحكمة قبل تاريخ االستحقاق الجديد. يجب أن تحصل على 
 إحالة األمر إلى المحكمة.

المركز القانوني يرجى االتصال بنا أو وانتظار مرحلة التنفيذ لطلب مراجعة ثانية،  اتخاذ أي إجراءإذا كنت تفكر في عدم 
 .للحصول على المشورة المحليالمجتمعي 

. 

 درجت المسألة في المحكمةأقد سحبت الشرطة الغرامة لكنها 

   لحصول على المشورة.لالمحلي القانوني المجتمعي مركز اليرجى االتصال بنا أو الشرطة قضيتك في المحكمة، أدرجت إذا 

: هذه الويب صفحة علىالمجتمع المحلي من خلل وضع الرمز البريدي القانوني مركز اليمكنك العثور على 
https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre 

 .هناالكثير من المعلومات المفيدة حول الذهاب إلى المحكمة  Victoria Legal Aidلدى 

https://online.fines.vic.gov.au/
https://online.fines.vic.gov.au/
https://www.justice.vic.gov.au/wdp
https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre
https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre
https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre
https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre
https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre
https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre
https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre
https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre
https://www.legalaid.vic.gov.au/sites/www.legalaid.vic.gov.au/files/vla-resource-your-day-in-court.pdf.


 الهاتفيالمشورة ط خ
(phone advice line) 

 

إذا لم يرد أحد على المكالمة، فيُرجى ترك رسالة  -يومين في األسبوع  يالهاتفالمشورة يتوفر فريق عمل خط 
 صوتية تحمل اسمك ورقم هاتفك وسنرد عليك باالتصال بك مرة أخرى.

  

 وكنت: COVIDيرجى االتصال بخط المشورة إذا كنت قد تلقيت غرامة 

 لخطر التشرد؛ أومعرض أو مشرد  ●

 ؛ أوىخرأي مخدرات ألكحول أو مدمن على ا ●

 من إعاقة؛ أوتعاني  ●

 تعاني من مرض عقلي؛ أو ●

 ؛ أو18سن الـتحت  ●

 ؛ أوعرض لخطر العنف العائليمأنت تعاني، أو  ●

 من قبل الشرطة عندما فرضت عليك غرامة؛ أوعنصري تعتقد أنك تعرضت لدعوى أو استهداف  ●

  لديك حواجز لغوية أو ثقافية تعوق استخدام مجموعة المساعدة الذاتية؛ أو ●

 .إصدار غرامة بحقكأو تصرفت على نحو غير مناسب عند  مؤذيةاستخدمت لغة  وأاستخدمت الشرطة القوة ضدك  ●

 0434136501من فضلك اتصل بنا على  ينطبق عليك،إذا كان هذا 

  

 زال بحاجة إلى مساعدة أو لديك أسئلة؟ما تولكن حالتك ما سبق يصف ال 

 المساعدة إذا:بإمكانك االتصال بنا للحصول على 

 و(، غرمت مباشرةفي البريد أو وصلتك رسالة غرامة )صدرت بحقك  .1
 مجموعة المساعدة الذاتية.قرأت  .2

  

 


