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FINED OUTFINED OUT
A practical guide for people 
having problems with fi nes

آیا با جریمه ها 
مشکلی دارید؟

هیچگاه جریمه ای را نادیده 
نگیرید - همین امروز کمک 

دریافت کنید
شاید دشوار به نظر برسد، اما همواره می توانید 

راه حلی برای آن پیدا کنید.

برایمشاهدهگزینههایخود،میتوانید:
بهصورتآنالینازمسیرهایراهنماییرایگانمااستفاده 		◆
 کنید.دومسیربرایکمکدرزمینهجریمههایشما  
 .Traffic OffencesوFineFixer NSW-وجوددارد  
وکالیLegal Aid NSWاینروشهاراایجادکردهاندتا  
 بهشماکمکشودبهترینگزینهرابراساسشرایطخود  
 انتخابکنید.میتوانیداینگزینههاودیگرمسیرهای  

راهنماییرادرصفحهوبراهنمایحقوقی  
LawAccess NSWمشاهدهکنید: 

legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au  
کتابچهFined Out رابررسیکنید– 		◆
کتابچهآنالینرایگانبرایآگاهساختن  
افرادازگزینههایپیشرویخودجهت  

Fined Out.مدیریتجریمهها  
 درصفحهانتشاراتوبسایت  
Legal Aid NSWدردسترساست:  
      

◆باRevenue NSWصحبتکنید-شمارهتلفنهارادرپشت 
اینبروشورمشاهدهکنیدیابهوبسایتآنهاسربزنید:  

 www.revenue.nsw.gov.au 
fines-and-fees/cant-pay-your-debt  

برایدریافتراهنماییحقوقیرایگان،ازطریقشماره ◆ 
.1300888529باLawAccess NSW تماسبگیرید.  

به کمک نیاز دارید؟
Legal Aid NSW:برایدریافتارجاع،اطالعاتوراهنمایی
حقوقیرایگان،ازwww.legalaid.nsw.gov.auبازدیدکنیدیا

باLawAccess NSWبهشماره529 888 1300تماسبگیرید.

مراکز حقوقی جامعه)CLC(:مشاورهوکمکحقوقیرایگان.
برایپیداکردننزدیکترینCLC،باشماره92127333 تماس

www.clcnsw.org.au:بگیریدیابهاینوبسایتمراجعهکنید

خط راهنمای بدهی ملی: 007 007  1800 برایدریافت
مشاورهوکمکحقوقیرایگان.اطالعاتمربوطبه

www.financialrights.org.au:مشاورینمالیرایگان
:Revenue NSW

and-fees/cant-pay-your-debt

اطالعیههایجریمه: 118 138 1300
احکاماجرایی: 805 655 1300

خطراهنمایکاروتوسعه: 879 478 1300

ایننشریهیکراهنمایکلیبرایآشناییباقانوناست.شما
نبایدبهآنبهعنوانمشاورهحقوقیتکیهکنید،همچنینتوصیه
میکنیمدرموردوضعیتخودبامشاورحقوقیصحبتکنید.

ایناطالعاتهنگامچاپدرستاست،بااینحالممکناست
تغییرکند.جهتکسباطالعاتبیشتربا

LawAccess NSWبهشماره1300888529تماس
بگیرید.

This publication is available in Arabic, English, Farsi, 
Sim Chinese, Spanish, Vietnamese.

 © Legal Aid Commission of NSW 2021
سفارشآنالینبروشور:

www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

: Legal Aid NSWکسباطالعاتبیشتردرموردخدمات

جهت تماس با ما به کمک نیاز دارید؟
اگربهمترجمشفاهینیازدارید،ازطریق

شمارۀ131450 )از9صبحتا5عصر(،با
Translating and(خدماتترجمهکتبیوشفاهی

Interpreting Service, TIS National(تماسبگیرید
ودرخواستکنیدباLawAccess NSWصحبتکنید.

مشکل شنوایی یا تکلم دارید؟
اگرشنیدنیاصحبتکردنبرایشمادشواراست،
ازطریقNational Relay Service(NRSبهشمارۀ
133677باماتماسبگیریدودرخواستکنیدکهبا

 LawAccess NSWصحبتکنیدیابهنشانی
 www.relayservice.gov.au مراجعهنمایید.
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آیا با جریمه ها مشکلی دارید؟
تمامجریمههادارایمهلت پرداختهستند.

اگرمبلغجریمهراتامهلتپرداختواریزنکنید،
Revenue NSWاقدام اجراییعلیهشماشروعخواهدکرد.

اقدام اجرایی چیست؟
اقداماجراییبهاینمعناستکهRevenue NSWقادراست:

◆	هزینههایاجرارابهبدهیشمااضافهکند
◆		گواهینامهرانندگیشماراتعلیقکند

◆		ثبتخودرویشمارالغوکند
◆	اموالشماراتصاحبکند،یا

◆	ازحقوقیاحساببانکیشماپولبرداشتکند.

میتوانیدنگذاریدRevenue NSWاقداماجراییانجامدهد.کافی
استهماهنگیپرداختراانجامدهیدیاجریمهرابهشیوۀمتناسب

برایخودمدیریتکنید.

جریمه های دادگاهبهجریمههایصادرشدهتوسطدادگاهگفته  	◆
میشودوشاملهزینههایدادگاهوتوقیفاموالدرراستای 

کمکبهقربانیاناست. 
برگه های جریمه،جریمههایصادرشدهتوسطپارکبانها، 		◆
 مأمورانپلیس،تکاوران،مأمورانحملونقل،دوربینهای 
 Transport for NSWودیگرادارههایدولتی 
 هستند.اینبرگههاشاملجرائممرتبطباپارک،سرعت 
غیرمجاز،قطار،رأیندادنیاجرائمهیئتمنصفهمیشوند. 

جرائمهیئتمنصفهمیشوند. 
 حکم های رد اموال قربانیانتوسطخدماتقربانیانصادر 		◆

 Revenue NSWمیشودودرصورتپرداختنشدن،به 
میروند. 

انواع جریمه 
سهنوعجریمهوجودداردکهRevenue NSWدریافت

میکند:جریمه های دادگاه، ابالغیه های جریمه  و 
حکم های رد اموال قربانیان.

باید چکار کنم؟
کاهشبدهیهایجرائمتانمیتواندبسیارآسانترازچیزیباشد

کهفکرمیکنید.
حتیاگرجرائمعقبماندهزیادیداشتهباشیدکهدرمدتزیادی
رویهمجمعشدهاند،همچنانمیتوانیداقداماتیجهتمتوقف

کردناقداماجراییانجامدهیدوبهحالتعادیبرگردید.
گزینههاوخدماتیوجودداردکههنگاممشکالتشدیدمالی،

پزشکییاسایرمشکالتشخصیبهشماکمکمیکنند.

برخیازاینگزینه ها و خدماتدراینبروشورتوضیحداده
شدهاند.

گزینه هایی برای رسیدگی به
جریمه ها

 آن را پرداخت کنید.جریمهراپیشازمهلتپرداختآن 		◆
 Revenue NSW پرداختکنید.یاهماهنگیالزمرابا 
 بهعملآوریدتاطرحپرداختیراتهیهکنیدوپرداختها 
 رابهصورتقسطیانجامدهید.حتیزمانیکهمهلت 
 پرداختجریمهگذشتهاستمیتوانیدازاینگزینه 

استفادهکنید. 
 اجرای زودهنگام.میتوانیددرخواستدهیدکهجریمه 		◆
 شمازودتراعمالشود،یعنیپیشازگذشتنمهلت 
  پرداختجریمه.درصورتانجاماینعمل، 
 Revenue NSWهزینههایاجرارابهجریمه 
 شمااضافهنخواهدکرد.سپسمیتوانیدجریمهخودرا 
براساسیکطرحپرداختیاازطریقفعالیتحکمکارو 

توسعهبپردازید)قسمتزیررامشاهدهکنید(. 
 ارائه درخواست بازبینی.اگرمعتقدیدکهجریمهنبایدبرای 		◆
شماصادرمیشد،میتوانیدازRevenue NSWدرخواست 
کنیدکهاینجریمهرابازبینیکند.میتوانیداطالعاتبیشتر 

درموردارائهدرخواستبازبینیرادروبسایت 
Revenue NSWبهدستآورید: 

   www.revenue.nsw.gov.au/fines-and-fees 
request-a-review  

معرفی راننده دیگراگردوربینتخلفرانندگیشماراثبت 		◆
 کندوشمادرزمانتخلفرانندهآنخودرونبوده 

 www.revenue.nsw.gov.au:باشید 
fines-and-fees/nominate-someone-else  



 انتخاب دادگاه و درخواست تجدیدنظر.میتوانیدبا ◆
 مراجعهبهدادگاه،درمورداطالعیهجریمهخود 
 اعتراضکنید.درصورتدریافتجریمهدادگاه،ممکن 
 استبتوانیددردادگاهباالتریدرخواستتجدیدنظر 
 ارائهدهید.پیشازانتخابدادگاهمشاورهحقوقی 
  بگیرید.پسازدریافتابالغیهحضوردردادگاه 

نمیتوانیدنظرخودراتغییردهید. 

  حکم کار و توسعه)WDO(.اگردچاربیماری 		◆

  روان،کمتوانیذهنی،نقضشناختییااعتیاد 
 شدیدهستید،یابیخانمانهستیدیاازنظرمالیدر 
 شرایطنامساعدیقراردارید،ازجملهافرادیکه 
 مزایایCentrelinkیاVeterans Affairsدریافت 
 میکنند،یاجوانزیر18سالهستید،ممکناست 
 بتوانیدفعالیتیراجهتپرداختجرائمخودانجامدهید. 
 فعالیتهاشاملکاربدوندستمزد)داوطلبانه(،دورههای 
 آموزشیارشدفردی،مشاوره،مشاورهمالی،مدیریت 
 موردی،برنامههایدرمانیابرنامههایراهنمایی 
  برایجوانانزیر25سالاست.پسازاینکه 
 هماهنگیهایالزمبرایانجامWDOباسازمان 
 حامیمالیباRevenue NSW صورتگرفت،اقدام 
 اجراییمتوقفومحدودیتهایرانندگیناشیاز 

جریمههایپرداختنشدهبرداشتهمیشود. 

 اگرطرحپرداختیبرایشمامناسبنیستوواجد 		◆
 Revenue NSWشرایطحکمکارورشدنیستید،میتوانیداز 
  درخواستکنید50درصدازبعضیاز 
 برگههایجریمهراکسرکند.اینتخفیفهافقطدر 
 اعمالمیشودکهدرزمانجرمتحتمزایای صورتی 
 CentrelinkیاVeterans Affairsقرارداشتهباشید 

ومهلتپرداختجریمهشمانگذشتهباشد. 

 حذف.اگردچارمشکالتمالی،پزشکییاشخصی 		◆
 شدیدهستیدوقادرنیستیدجریمههایخودراپرداخت 
 کنید،میتوانیدازRevenue NSWدرخواستکنید 
 جریمههایشماراحذف)لغو(کند.برایدریافتکمک 
 دراینزمینه،میتوانیدباLawAccess NSWبه 

شماره1300888529تماسبگیرید. 
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