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در موارد زیر چه کارهایی باید انجام داد:
اخطار جریمه دریافت کرده اید و گواهینامۀ رانندگی   ■

شما به خاطر تخلف رانندگی مربوط به مواد مخدر 3 
ماه تعلیق شده است 

می خواهید در دادگاه محلی نسبت به تخلف رانندگی   ■
مربوط به مواد مخدر اعتراف کنید

مواردی هستند که باید از آن ها مطلع باشید

مواد مخدر می تواند برای مدتی طوالنی در خون شما باقی بماند. 
مدت زمان باقی ماندن آنها در سیستم گردش خون به نوع مواد 

مصرفی، میزان مصرف آن، فاصلۀ دفعات مصرف و سایر مولفه 
های شخصی بستگی دارد.

پلیس در NSW معموال از رانندگان آزمایش مواد مخدر  سیار 
)MDT( می گیرد. آنها از سواب نمونه برداری بزاق و تجهیزات 

غربالگری مواد مخدر استفاده می کنند. اگر آزمایش اول مثبت 
باشد، الزم است در واحد سیار مواد مخدر یا در ادارۀ پلیس نمونۀ 

دیگری از بزاق شما گرفته شود. نمونۀ دوم برای تحلیل به 
آزمایشگاه فرستاده می شود. اگر نتیجۀ این نمونه مثبت باشد، بسته 

به میزان مواد مخدر موجود در بدن شما ممکن است به موارد زیر 
متهم شوید: 

“رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر”. تنها در صورتی به این   ■

تخلف متهم می شوید که تحت تأثیر مواد مخدر باشید.

“رانندگی در حالی که ماده مخدر ممنوعه در بزاق، خون یا   ■
ادرار وجود داشته باشد”. برای احرازاین تخلف، فقط الزم است 

که ماده مخدر در بدن شما تشخیص داده شود. حتی اگر شما 
دیگر تحت تأثیر ماده مخدر نباشید، ممکن است به ارتکاب این 

تخلف متهم شوید.

این دو مورد از رایج ترین تخلفات رانندگی مربوط به مواد مخدر 
هستند — اگر تخلف متفاوتی دارید، باید با یک وکیل صحبت کنید. 
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در صورتی که پلیس شما را به خاطر “وجود یک مادۀ مخدر 
غیرقانونی در حین رانندگی” جریمه کند

اگر تخلف شما “وجود یک مادۀ مخدر غیرقانونی در خون شما در 
حین رانندگی” باشد و این اولین تخلف رانندگی شما مربوط به مواد 

مخدر یا الکل در 5 سال گذشته باشد – به جای دریافت اخطاریۀ 
حضور در دادگاه، پلیس می تواند برای شما اخطاریۀ جریمه صادر 

کند. این بدان معنی است که الزم نیست در دادگاه حاضر شوید. 

اگر تخلف خود را بپذیرید، باید جریمه را بپردازید، یا پیش از موعد 
پرداخت جریمه را قسط بندی کنید. هنگامی که جریمه پرداخت شود، 
یا زمان اخطاریۀ یادآوری پرداخت جریمه سپری شود، ادارۀ خدمات 

جاده ای و دریانوردی گواهینامۀ رانندگی شما را به مدت 3 ماه 
تعلیق خواهد کرد. شما اخطاری دریافت خواهید کرد که زمان 

شروع تعلیق را به شما اعالم می کند.  

آیا می توانم نسبت به تعلیق گواهینامۀ رانندگی ام فرجام 
خواهی کنم؟ 

شما می توانید نسبت به تعیلق گواهینامۀ خود در دادگاه محلی فرجام 
خواهی کنید. الزم است ظرف مدت 28 روز پس از دریافت اخطاریۀ 

تعلیق گواهینامۀ خود فرجام خواهی کنید. این فرجام خواهی ممکن 
است هزینه داشته باشد. در صورتی که مقرری دریافت می کنید یا 

از لحاظ مالی در مضیقه هستید، سوال کنید که آیا امکان لغو این 
هزینه وجود دارد یا نه. 

دادگاه مستقیما نسبت به فرجام خواهی شما رأی صادر نمی کند. این 
فرجام خواهی معموال حداقل 28 روز پس از ارائۀ درخواست فرجام 

خواهی در حضور دادرس طرح می گردد. دادگاه باید قانع شود که 
شرایطی استثنایی وجود دارد تا تعلیق را لغو نموده یا تغییر دهد. 

اگر قصد فرجام خواهی دارید، بهتر است جهت بررسی استثنائی 
بودن شرایط خود و نیز به منظور آماده کردن شواهد و مدارک برای 

دفاع از فرجام خواهی خود مشاورۀ حقوقی دریافت کنید.
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من جریمه شده ام، اما می خواهم موضوع را در دادگاه طرح 
کنم ؟ 

شما قطعا حق دارید که درخواست کنید موضوع شما در دادگاه طرح 
شود. در اخطاریۀ جریمه نحوۀ انجام آن ذکر شده است. ابتدا شما 

اخطاریۀ جریمه را دریافت می کنید، سپس اگر جریمه را نپردازید، 
یک اخطاریۀ یادآوری پرداخت جریمه دریافت می کنید. الزم است 

پیش از اتمام زمان اخطاریۀ یادآوری پرداخت جریمه نسبت به طرح 
موضوع در دادگاه اقدام نمایید. هنگامی که تصمیم می گیرید جریمه 

را در دادگاه به چالش بکشید، نمی توانید درخواست خود را لغو 
نمایید. 

بهتر است پیش از درخواست طرح موضوع در دادگاه مشاورۀ 
حقوقی دریافت نمایید. الزم است موارد زیر را در نظر بگیرید: 

مبلغ جریمۀ شما و مدت زمان تعلیق از حداکثر جریمه های   ■

موجود در دادگاه کمتر است. به این معنی که دادگاه می تواند 
مبلغ جریمه و مدت زمان تعلیق گواهینامۀ رانندگی شما را 

افزایش دهد.

اگر دادگاه شما را محکوم به تخلف رانندگی کند، گواهینامۀ شما   ■
سلب صالحیت می گردد. به این معنی که الزم است دوباره 

نسبت به دریافت گواهینامۀ رانندگی و صدور مجدد آن 
درخواست دهید تا بتوانید رانندگی کنید. اما در صورتی که پلیس 

گواهینامۀ شما را تعلیق نماید، نیازی به ارائۀ درخواست جهت 
پس گرفتن گواهینامه تان نیست.
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نحوۀ آماده شد ن برای دادگاه؟ 
تأییدیه هایی درباره شخصیت خود دریافت کنید

تأییدیه هایی از طرف افرادی که می توانند درباره شخصیت خوب 
شما صحبت کنند می تواند به پرونده شما کمک کند. این تأییدیه ها 
باید خطاب به دادرس نوشته شوند و افرادی که آنها را می نویسند 

باید اعالم کنند در مورد اتهاماتی که در دادگاه به خاطر آنها حضور 
 دارید آگاهی دارند. برای کسب اطالعات بیشتر به بروشور

Legal Aid NSW با عنوان تأییدیه های مرتبط با شخصیت 

مراجعه کنید.

هر آنچه را که می خواهید به دادگاه بگویید، یادداشت کنید
نامه ای خطاب به دادرس بنویسید، یا از چیزهایی که می خواهید در 

دادگاه بگویید یادداشت تهیه کنید. وقتی که دادگاه در مورد نوع 
مجازات شما تصمیم می گیرد، به آنچه می گویید توجه خواهد نمود.

شما باید این موارد را مد نظر قرار دهید:

اینکه می پذیرید در هنگام رانندگی تحت تأثیر یک ماده               ■

مخدر بوده اید.

اگر شما در تست تصادفی مواد مخدر، یا به دلیل رانندگی  		■

غیرمعقول یا خطرناک متوقف شده اید.

هنگامی که شما متوقف شدید، چه مدت زمانی رانندگی کرده  		■

بودید )یا قصد رانندگی کردن داشتید(.

چند نفر )مسافران، مردم( در معرض خطرات رانندگی شما   ■
قرار داشتند.

اینکه آیا این موضوع یک اتفاق بوده است یا نه. 		■

اینکه نداشتن گواهینامه می تواند شغل شما یا سایر افرادی را که  		■

به شما وابسته هستند )برای مثال، کودکان و اقوام بیمار( تحت 
تأثیر قرار دهد.

اینکه وسایط حمل و نقل دیگری ندارید که بتوانید از آنها استفاده  		■

کنید.

اینکه چه مدت گواهینامه داشته اید و سوابق کلی رانندگی شما به  		■

چه شکل می باشد.
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اینکه شما یک مصرف کننده دائمی مواد مخدر هستید، و اینکه  		■

قرار گرفتن تحت درمان یا دریافت مشاوره در ارتباط با 
مصرف مواد مخدر می تواند برای شما مناسب باشد.

شما همچنین باید درباره این موارد توضیح دهید:
هر گونه دلیل خاص برای اینکه چرا رانندگی می کردید 		■

دلیل اینکه با وجود مواد مخدر در بدن خود رانندگی می کردید 		■

اینکه شما خطرات رانندگی پس از مصرف از مواد مخدر را  		■

درک می کنید و اگر بتوانید این رفتار را تکرار نخواهید کرد
اگر شما برای کار به گواهینامه رانندگی نیاز دارید، نامه ای از  		■

کارفرمای خود دریافت کنید مبنی بر اینکه چنانچه شما برای 
مدت زمانی طوالنی از رانندگی محروم شوید چه اتفاقی برای 

کار شما خواهد افتاد
درآمد و هزینه های هفتگی شما به چه مقدار است )این کار به  		■

دادگاه کمک خواهد کرد تا مقدار مجازاتی را که برای شما در 
نظر می گیرد مشخص نماید(.

در دادگاه چه کارهایی را باید  انجام بدهم؟
در صورتی که گواهینامه تان را از دست داده اید، نباید به سوی  		■

دادگاه رانندگی کنید. گواهینامه تان را با خودتان ببرید )مگر 
اینکه پلیس قبالً آن را ضبط کرده باشد(، زیرا دادگاه ممکن است 

از شما بخواهد آن را تحویل دهید.
پس از ورود به دادگاه، مأمور دادگاه را پیدا کنید و به وی  		■

بگویید وکیل ندارید و به تخلف خود اعتراف می کنید. شما 
معموالً می توانید وی را داخل یا بیرون اتاق دادگاه پیدا کنید.

اگر می خواهید مشاوره حقوقی دریافت کنید، نزد وکالی لیگال  		■

اید نیوساوت ولز  )Legal Aid NSW ( در محل دادگاه بروید 
یا از دادگاه بخواهید که پرونده شما را به وقت دیگری موکول 
نماید تا بتوانید مشاوره حقوقی دریافت کنید. اگر فکر می کنید 

ممکن است حبس شوید، شما می توانید با وکیل کشیک مالقات 
کنید.

به نحوه صحبت کردن سایر افراد با دادرس توجه کنید. منتظر  		■

بمانید تا نام شما را صدا کنند. بد نیست که در داخل اتاق دادگاه 
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بنشینید و به صحبت های افرادی که به جرم خود اقرار می کنند 
گوش دهید تا بهتر بتوانید دالیل خود را ارائه دهید.

بازپرس شرح واقعه ای در اختیار خواهد داشت که دلیل  		■

بازداشت شما و شرح موضوع را از زبان پلیس در بر دارد. 
حتما شرح واقعه را بخوانید. اگر با گفته های پلیس درباره اتفاق 

رخ داده مخالف هستید، الزم است پیش از اقرار به تخلف 
مشاوره دریافت نمایید.

همچنین بازپرس باید یک نسخه از سوابق کیفری )در صورت  		■

وجود( و یک نسخه از سوابق رانندگی تان را به شما نشان دهد. 
این مدارک را بخوانید تا اطمینان حاصل نمایید که صحیح 
هستند. بازپرس آنها را به دادرس خواهد داد. وقتی نوبت 

صحبت کردن شما شد، اگر فکر می کنید در سوابق کیفری یا 
رانندگی شما اطالعات نادرستی وجود دارد، به دادرس اعالم 

نمایید.
همچنین بازپرس مدارکی را در مورد انجام و آزمایش صحیح  		■

نمونه دریافتی و وجود ماده مخدر غیرقانونی به دادرس ارائه 
خواهد داد.

هنگامی که نام شما صدا زده شد با  دادرس صحبت کنید. بگوئید  		■

که به جرم خود اقرار می کنید و نامه خود را به دادرس ارائه 
دهید یا از روی یادداشت هایی که آماده کرده اید بخوانید. 

هر تأییدیه یا مدرکی را که برای پشتیبانی از پرونده خود در  		■

اختیار دارید به دادگاه بدهید.
به شرکت در برنامه ویژه افراد متخلف ترافیکی فکر کنید. اگر  		■

شما در این برنامه شرکت کنید و دوره را بگذرانید، مجازات 
شما ممکن است کاهش یابد. اگر می خواهید در این برنامه 

شرکت کنید، از دادرس درخواست کنید تا شما را به یکی از این 
برنامه ها معرفی کند و بررسی پرونده شما را به تعویق بیندازد 

تا زمان الزم برای شرکت در برنامه را داشته باشید. 

MERIT برنامه
دادگاه های محلی برنامه ویژه ای با نام ارجاع اولیه متخلفین توسط 

دادرسان به  برنامه اصالحی )MERIT(  دارند. این برنامه به 
متهمان بزرگسال دارای مشکالت مربوط به مواد مخدر این فرصت 

را می دهد تا به طور داوطلبانه در جهت توان بخشی خود قدم 
بردارند.
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دادگاه های محلی برنامه ویژه ای با نام ارجاع اولیه متخلفین توسط 
 گذراندن این برنامه حدود 12 هفته به طول می انجامد. شما      

 MERIT می توانید از دادرس درخواست کنید تا شما را به برنامه
ارجاع دهد و پرونده شما را به تعویق بیندازد تا بتواند ارزیابی کند 

که آیا شما مناسب شرکت در دوره می باشید یا خیر. اگر شما مناسب 
این دوره باشید، پرونده شما به تعویق خواهد افتاد تا وقت گذراندن 

این دوره را داشته باشید.

گزارشی از پیشرفت شما در این دوره به دادگاه ارائه می شود. اگر 
پیشرفت مثبت در این دوره داشته باشید، دادگاه در زمان صدور 

حکم مجازات برایتان به شما کمک خواهد کرد.

چه اتفاقی می تواند برای من بیفتد؟
تقریباً در تمامی پرونده ها، برای مدتی گواهینامه خود را از دست 

می دهید مگر اینکه دادگاه تصمیم بگیرد محکومیتی را علیه شما ثبت 
نکند. مجازات بعضی از تخلفات اصلی رانندگی مرتبط با مواد 

مخدر در جدول صفحه 12 قید شده اند.

پس از صدور رأی دادگاه، چه کاری باید انجام بدهم؟
اگر در مورد حکم دادگاه چیزی را  نمی فهمید، از دادرس بخواهید 

آن را برایتان توضیح دهد.

در زمان محرومیت از گواهینامه، رانندگی نکنید. 		■

اگر برای مدتی از رانندگی محروم شده اید، باید گواهینامه خود   
را تحویل دهید. مجازات برای رانندگی در زمان محرومیت از 

گواهینامه تا 6 ماه حبس یا 3.300 دالر جریمه )یا هر دو( 
است. اگر این تخلف اول شما نباشد، ممکن است به 12 ماه 

حبس و 5.500 دالر جریمه محکوم شوید.

اگر شما به رانندگی در دوره محرومیت از رانندگی محکوم   
شوید، حداقل به مدت  3 ماه )یا اگر اولین مورد تخلف شما 

نباشد به مدت  6 ماه( از رانندگی محروم می شوید.

در صورتی که شما ظرف مدت 5 سال سه مرتبه یا بیشتر به   
رانندگی در دوره محرومیت از رانندگی اقدام نمایید، پلیس می 

تواند وسیله نقلیه شما را برای مدت 6 ماه توقیف کند.
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جریمه ها
جریمه های بعضی از تخلفات رانندگی مربوط به مواد مخدر در 

جدول زیر ذکر شده است.
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ف
خل

ت
ت

جازا
م

ف ها دفعه اول
خل

ت
ب

ی دفعه دوم و متعاق
ف ها

خل
ت

مفاد قانون 
حمل و نقل 

جاده ای  2013

s.112(1)(a)

s.111  

Cl. 16(1)(c)

Cl. 17(1)(a)

Cl. 17(1)(c)

Cl. 17(2)

ت 3
پیوس

3.300 دالر
5.500 دالر

18 ماه
2 سال

5 سال
2 سال

12 ماه
3 سال

3.300 دالر
5.500 دالر

هیچ
18 ماه

5 سال
12 ماه

3 سال
6 ماه

3.300 دالر
5.500 دالر

18 ماه
2 سال

5 سال
12 ماه

3 سال
6 ماه

3.300 دالر
5.500 دالر

18 ماه
2 سال

5 سال
2 سال

3 سال
12 ماه

2.200 دالر
3.300 دالر

هیچ
هیچ

12 ماه
6 ماه

6 ماه
3 ماه

1.100 دالر
1.100 دالر

هیچ
هیچ

صالحدید دادگاه.
بنا به 

صالحدید دادگاه.
بنا به 

ت تأثیر الکل 
رانندگی تح

یا سایر مواد مخدر
رانندگی با وجود مواد مخدر 

غیرقانونی در بزاق، خون یا ادارا

امتناع از دادن نمونه بزاق یا
ش هشیاری

آزمای

امتناع از دادن نمونه خون یا 
بزاق

امتناع از دادن نمونه ادرار

جلوگیری از گرفتن نمونه خون

ت 3
پیوس

ت 3
پیوس

ت 3
پیوس یایا

16(1)(d)

17(1)(b)

حداکثر
ت

مجازا
حداکثر

ت
مجازا

ت
حداقل محرومی

ت
حداقل محرومی

حداکثر حبس
س

حداکثر ب
ت 

محرومی
خودکار 

ت 
محرومی
خودکار 



بعضی افراد می توانند پس از 2 یا 4 سال بدون داشتن تخلف   
رانندگی به دادگاه محلی درخواست بدهند که دوره های سلب 
صالحیت فعلی از گواهی رانندگی شان برداشته شود. برای 

کسب اطالع از اینکه آیا می توانید این کار را بکنید به بروشور 
آیا شما از رانندگی سلب صالحیت  لیگال اید نیو ساوت ولز “

شده اید؟”  نگاه کنید. 
شما باید قبل از ارائۀ درخواست مشاورۀ حقوقی بگیرید.   

دوباره برای گواهینامه درخواست دهید.  ■
هنگامی که دوره محرومیت شما به اتمام می رسد، باید برای   

دریافت گواهینامه رانندگی خود دوباره درخواست بدهید. شما به 
طور خودکار گواهینامه تان را دریافت نخواهید کرد. اگر شما 
قبل از اخذ گواهینامه رانندگی جدید رانندگی کنید، ممکن است 

به “رانندگی در دوره محرومیت از رانندگی” متهم شوید. برای 
 آگاهی از شیوه دریافت گواهینامه جدید، از طریق شماره

  13 22 13 یا مراجعه به آدرس اینترنتی 
www.rms.nsw.gov.au ، با دفاتر خدمات جاده ای و 

دریانوردی  )RMS( ارتباط برقرار نمایید.
جریمه های خود را پرداخت کنید 		■

اگر دادگاه شما را جریمه کرده است و فکر می کنید که در   
پرداخت این جریمه در مهلت 28 روزه به مشکل بر خواهید 

خورد، پیش از ترک دادگاه با کارکنان دادگاه درباره هماهنگی 
برای دریافت “مهلت پرداخت” صحبت کنید.

اگر جریمه تعیین شده را در مهلت مقرر پرداخت نکنید،     
Revenue NSW  می تواند اقدامات دیگری علیه شما در نظر  
بگیرد. اگر برای مدیریت بدهی جریمه های خود نیاز به کمک 

دارید، با Revenue NSW به شماره 805 655 1300  یا 
www.revenue.nsw.gov.au آدرس اینترنتی

  ارتباط برقرار کنید.
شما ممکن است بتوانید یک حکم کار و توسعه  )WDO( اخذ   

کنید که به شما اجازه می دهد از طریق فعالیت های تأیید شده یا 
برنامه های اصالحی جریمه های خود را تا سقف  1000 دالر 

در ماه تسویه کنید. برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس 
www.legalaid.nsw.gov.au/wdo اینترنتی

مراجعه کنید.   
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آیا می توانم نسبت به تصمیم دادگاه درخواست تجدید نظر 
بدهم؟

اگر شما با تصمیم دادرس موافق نیستید، می توانید به دادگاه منطقه 
خود درخواست تجدید نظر بدهید، اما پیش از انجام این کار بهتر 

است مشاوره قانونی دریافت کنید. شما از تاریخ تصمیم دادرس 28 
روز برای درخواست تجدید نظر فرصت دارید. همچنین شما باید 

هزینه ای پرداخت کنید. چنانچه شما مشمول طرح مساعده 
سنترلینک هستید یا در شرایط سخت مالی قرار دارید، در مورد 

حذف هزینه سؤال کنید.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد روش درخواست تجدید نظر، 
به بروشور Legal Aid NSW  با عنوان درخواست تجدید نظر از 

دادگاه منطقه  مراجعه کنید.

همچنین اگر شما دلیل موجهی برای عدم حضور در دادگاه در زمان 
صدور تصمیم دادرس دارید، می توانید درخواست بررسی مجدد 

تصمیم گیری را ارائه کنید. 

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این موضوع، به بروشور  
لیگال اید نیوساوت ولز با عنوان بررسی مجدد تصمیم های دادگاه 

مراجعه کنید.

شما از تاریخ تصمیم دادرس 28 روز فرصت دارید تا درخواست 
تجدید نظر خود را ارائه دهید.

از کجا می توانم کمک قانونی دریافت کنم؟
 LawAccess NSW لواکسس نیوساوت ولز

یک خط تلفن یاری رسان که اطالعات حقوقی و ارجاع به سایر 
ارائه دهندگان خدمات و مشاوره حقوقی را در برخی موارد به 

صورت رایگان انجام می دهد. با شماره 529 888 1300 یا آدرس 
اینترنتی www.lawaccess.nsw.gov.au ارتباط برقرار کنید.

   Legal Aid NSW لیگال اید نیوساوت ولز
شما می توانید از لیگال اید نیوساوت ولز مشاوره حقوقی یا نیابت 

رایگان در دادگاه دریافت کنید. برای یافتن نزدیک ترین دفتر مرتبط 
در منطقه خود با شماره  529 888 1300 تماس بگیرید یا در 
آدرس اینترنتی www.legalaid.nsw.gov.au، به بخش ذیل 

دریافت کمک قانونی” مراجعه کنید. “
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لیگال اید نیوساوت ولز  فقط در بعضی از موارد به نیابت از شما 
اقدام می کند. ما این موارد را در نظر می گیریم:

میزان درآمد شما و دارایی هایی که در تملک دارید، و  ■

این امکان که شما ممکن است به زندان بروید، یا 		■

وجود برخی “شرایط استثنایی”؛ )شما می توانید با مراجعه به  		■

بند 1.13 از دستورالعمل ما معنای شرایط استثنایی را بفهمید - 
 به خط مشی آنالین ما به آدرس اینترنتی 

 www.legalaid.nsw.gov.au مراجعه کنید.(

اگر این اولین بار است که شما به ارتکاب تخلف مرتبط با مواد   ■
مخدر متهم شده اید، زندانی شدن شما محتمل نخواهد بود.
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این نشریه یک راهنمای کلی برای قانون است. شما نباید به آن به عنوان 
مشاوره حقوقی تکیه کنید و توصیه می کنیم با مشاور حقوقی در مورد 

وضعیت خود صحبت کنید.

این اطالعات در هنگام چاپ درست است. با این حال ممکن است تغییر 
 کند. جهت کسب اطالعات بیشتر با لواکسس نیوساوت ولز به شماره

 529 888 1300 تماس بگیرید.

© Legal Aid NSW 2019

ادارۀ خدمات جاده ای و دریانوردی : 13 22 13 
 www.legalaid.nsw.gov.au/publication بروشورهای ما را در نشانی

 به صورت برخط سفارش دهید یا رایانامه ای به نشانی
 publications@legalaid.nsw.gov.au بفرستید.

این بروشور به زبانهای عربی، دری/فارسی و چینی ساده نیز موجود 
است.

برای کسب اطالعات بیشتر درباره خدمات لیگال اید نیوساوت ولز:

آیا برای تماس با ما به کمک احتیاج دارید؟
 اگر به مترجم شفاهی نیاز دارید، با

 Translating and Interpreting Service )TIS National 
به شمارۀ 450 131 )از 9 صبح تا 5 عصر( تماس بگیرید و درخواست 

کنید که با لو اکسس نیوساوت ولز  صحبت کنید.

 اگر شنیدن یا صحبت کردن برای شما دشوار است، با
 National Relay Service )NRS( به شمارۀ 677 133 تماس 

بگیرید و درخواست کنید که با لو اکسس نیوساوت ولز صحبت کنید یا به 
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