
آیا شما از رانندگی 
محروم شده اید؟

ممکن است شما بتوانید دوره های 
محرومیت خود را لغو کنید

Are you disqualified from driving?  Dari/Farsi



 )NSW( در اکتبر 2017، دولت نیو ساوث ولز
قوانین جدیدی را برای کاهش تخلفات رانندگی 
غیرمجاز و تخلفات مکرر رانندگی وضع نمود. 

اکنون پلیس اختیارات بیشتری برای بهبود ایمنی عمومی و جاده 
ای دارد. حال آنها می توانند وسایل نقلیه شخصی را در محل 

تخلف توقیف کنند تا افراد پرتخلف و رانندگان خطرناک را از 
جاده ها دور نگه دارند.

همچنین هدف از این قوانین جدید کاهش تکرار تخلفات از طریق 
معرفی روش های جدید، جهت بازگرداندن افراد به رانندگی بر 
اساس قانون است. اکنون برخی از رانندگان محروم می توانند 
از دادگاه محلی درخواست کنند تا دوره های محرومیت آنها از 

گواهینامه رانندگی شان لغو شود. اگر این اتفاق رخ دهد، آنها        
می توانند درخواست یک گواهینامه جدید بدهند.

این بروشور حاوی اطالعاتی در مورد روش درخواست برای 
لغو دوره های محرومیت است. 

ابتدا چه کاری باید انجام بدهم؟
یک کپی از سوابق رانندگی خود بگیرید.

یک کپی بروز شده از سوابق رانندگی خود را از 
اداره خدمات جاده ای و دریانوردی دریافت کنید. 

شما می توانید برای سفارش لغو محرومیت خود، از آدرس 
اینترنتی www.rms.nsw.gov.au/disqualification یا از 

یکی از مراکز خدمات نیو ساوث ولز یا دفاتر خدمات جاده ای و 
دریانوردی، فرم درخواستی را با عنوان درخواست سوابق 

رانندگی دریافت نمایید.
اعالم کنید که شما به این فرم نیاز دارید تا بدانید آیا می توانید 
برای لغو دوره های محرومیت خود درخواست بدهید یا خیر. 

اداره خدمات جاده ای و دریانوردی این فرم را به صورت 
رایگان در اختیار شما می گذارد.

مشاوره حقوقی دریافت کنید
برای مشخص کردن اینکه آیا می توانید 

درخواست لغو محرومیت بدهید یا خیر، شما باید 
مشاوره حقوقی دریافت کنید. ما تحت عنوان من 

کجا می توانم کمک قانونی دریافت کنم؟
به شما می گوییم کجا می توانید مشاوره حقوقی دریافت نمایید. 
برای اینکه مشاور حقوقی بتواند به شما مشاوره درستی ارائه 

دهد، شما باید نسخه بروز شده سوابق رانندگی خود را به محل 
قرار مالقات ببرید.
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چه کسانی نمی توانند درخواست 
بدهند؟

اگر شما تا به حال به یکی از تخلفات جدی 
رانندگی زیر محکوم شده باشید نمی توانید درخواست بدهید:

قتل یا قتل غیرعمد با استفاده از وسایط نقلیه 	 
یک تخلف مشمول قانون جرایم که موجب مرگ، آسیب 	 

جسمی یا جراحت شدید توسط وسایط نقلیه شده باشد.
رانندگی تهاجمی یا تعقیب و گریز با پلیس )طبق قانون 	 

جرایم(
رانندگی مسامحه گرانه که موجب مرگ یا آسیب جسمی 	 

شدید شود
رانندگی مخاطره آمیز تعمدی	 
عدم توقف و یاری رسانی پس از ایجاد تصادف که 	 

موجب مرگ یا آسیب جسمی شدید شود
اگر در حال حاضر یک حکم اجباری مرتبط با مصرف الکل 

علیه شما صادر شده باشد - این محرومیت های خاص نمی 
توانند لغو شوند.
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 چه کسی می تواند درخواست لغو 
محرومیت کند؟

شما در این شرایط می توانید درخواست بدهید:
به هیچ کدام از تخلفات ذکر شده تحت عنوان "چه کسی 	 

نمی تواند درخواست دهد؟" محکوم نشده باشید
طی "دوره عدم تخلف" که به شما مربوط می شود هیچ 	 

تخلف رانندگی دیگری را مرتکب نشده باشید.
مدت دوره"عدم تخلف" شما به تخلف هایی بستگی دارد که 

گواهینامه شما بخاطر آن باطل شده است. شما باید نشان دهید 
که پیش از تاریخ درخواست لغو محرومیت خود، به مدت 2 یا 

4 سال هیچ تخلف رانندگی مرتکب نشده اید.
چنانچه شما بخاطر یکی از تخلفات زیر از رانندگی محروم 

شده باشید، این دوره به مدت 4 سال خواهد بود:
یک تخلف عمده )برای مثال، رانندگی در حالت مستی، 	 

رانندگی به روش یا با سرعتی خطرناک(
تخطی بیش از 30 کیلومتر/ساعت از سرعت مجاز	 
مسابقه خیابانی با خودرو	 
حرکت زیگزاگی شدید.	 

چنانچه شما بخاطر یکی از تخلفات زیر از رانندگی محروم 
شده باشید، دوره محرومیت به مدت 2 سال خواهد بود:

به عنوان یک متخلف ترافیکی تکراری معرفی شوید، یا	 
هر گونه تخلف رانندگی دیگری را مرتکب شوید.	 

چگونه می توانم درخواست بدهم؟
فرمی را با عنوان درخواست لغو محرومیت از 
گواهینامه رانندگی تکمیل کنید و به یک دادگاه 

محلی ارائه دهید. 
شما می توانید این فرم را به این روش ها دریافت کنید:

در دفتر ثبت هر دادگاه محلی، یا	 
 	www.localcourt.justice. از طریق آدرس اینترنتی

nsw.gov.au در بخشی با عنوان "فرم ها و هزینه ها".

این کار مستلزم پرداخت هزینه است. چنانچه شما مشمول 
طرح مساعده سنترلینک هستید یا در شرایط سخت مالی قرار 

دارید، در مورد حذف دستمزد استعالم کنید. 
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دادگاه چگونه تصمیم گیری می 
کند؟

شما باید به دادگاه بروید و به دادرس توضیح 
بدهید که چرا محرومیت شما باید لغو شود. دادرس برخی از 

موارد از جمله موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:
ایمنی عمومی 	 
سوابق کلی رانندگی شما	 
نوع تخلفاتی که منجر به ابطال گواهینامه شما شده است	 
اینکه آیا شما می توانید از سایر وسایط حمل و نقل 	 

استفاده کنید یا خیر
تعهدات خانوادگی، فرد مراقب، کاری، تحصیلی و سایر 	 

تعهدات شما
سالمت و اوضاع مالی شما، و	 
هر چیز دیگری که دادگاه فکر کند مهم است.	 
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چگونه من باید درخواست خود را 
آماده کنم؟

شما باید در درخواست خود ذکر کنید که چرا 
 داشتن گواهینامه رانندگی برایتان اهمیت دارد. 

شما باید:
به چیزهایی فکر کنید که دادگاه نیاز دارد تحت 	 

عنوان"دادگاه چطور تصمیم می گیرد" به آنها توجه کند. 
هر چیزی را که شما از دادگاه می خواهید تا درباره دلیل 	 

لغو دوره محرومیت شما بداند به آن اعالم کنید.  
سعی کنید شواهدی را برای پشتیبانی از مورد خود به 	 

دست بیاورید. برای مثال:
اگر شما برای کار نیاز به گواهینامه دارید )یا اگر نداشتن 

گواهینامه مانع گرفتن یک کار توسط شما یا مانع انجام 
برخی کارها شده است(—از کارفرمای خود نامه ای در 

مورد اینکه چرا شما به گواهینامه رانندگی نیاز دارید 
دریافت کنید. این نامه باید بیانگر این باشد که چگونه 

نداشتن گواهینامه رانندگی توانایی شما را در انجام کار 
تحت تأثیر قرار داده است.
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اگر شما خود اشتغال هستید و برای کسب و کارتان به گواهینامه 
رانندگی نیاز دارید، دلیل آن را توضیح دهید.برای مثال:

آیا نیاز دارید در طول روز از محلی به محل دیگری سفر کنید؟	 
آیا از ابزارها یا لوازم دیگری استفاده می کنید که نمی توانید 	 

آنها را از طریق وسایط حمل و نقل عمومی حمل نمایید؟
اگر نداشتن گواهینامه رانندگی برای شما هزینه ای را  ایجاد 	 

می کند—چنانچه می توانید مدارکی برای اثبات آن فراهم کنید.
اگر امکانات حمل و نقل عمومی در منطقه شما یا در زمانی که 
نیاز به سفر دارید محدود است، کپی جداول ساعات کار یا سایر 

اطالعاتی را که نشان می دهد استفاده از حمل و نقل عمومی برای 
شما دشوار است پیوست کنید. 

اگر برای مسئولیت های مراقبتی یا خانوادگی به گواهینامه خود 
نیاز دارید، توضیح دهید:

از چه فردی مراقبت می کنید، برای مثال، کودکتان، یکی از 	 
خویشاوندان سالخورده، یا یک فرد معلول یا بیمار

چه نوع مراقبتی را ارائه می دهید، برای مثال، آیا شما فرد 	 
مورد نظر را به قرار مالقات پزشکی یا سایر قرارها می برید؟ 

آیا به او در مراقبت روزانه مانند خرید یا نظافت کمک می 
کنید؟

چنانچه حمل و نقل عمومی در دسترس نباشد، یا برای کاری که 	 
باید انجام دهید مناسب نیست، و

اینکه چگونه عدم رانندگی توسط شما موجب دشوار یا 	 
غیرممکن شدن ارائه مراقبتی شده است که این افراد به آن نیاز 

دارند. 
شما باید با مشاور حقوقی درباره چیزهایی که می تواند در مورد 

شما به شما کمک کند صحبت کنید.
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اگر دادگاه دوره محرومیت من را لغو کند، 
در مرحله بعد چه اتفاقی می افتد؟

تا وقتی که یک گواهینامه رانندگی جدید نگیرید 
رانندگی نکنید!

قبل از اینکه بتوانید رانندگی کنید، شما باید به 
مرکز خدمات نیو ساوث ولز درخواست گواهینامه رانندگی 

بدهید. 
اگر شما قبل از اخذ گواهینامه رانندگی جدید رانندگی کنید، 
ممکن است به "رانندگی در دوره محرومیت از رانندگی" 

محکوم شوید. در این صورت، شما ممکن است برای مدت 12 
ماه زندانی و دست کم برای مدت 6 ماه از رانندگی مجدد 

محروم شوید.
برای دریافت گواهینامه جدید، شما باید تست های عادی ایمنی 

و دانش جاده ای و هر چیز دیگری را که مرکز خدمات 
نیوساوث ولز یا اداره خدمات جاده ای و دریانوردی شما را به 

انجام آن ملزم نماید انجام دهید.
اداره خدمات جاده ای و دریانوردی در اینباره که آیا شما هر 
گونه تخلف رانندگی انجام داده اید که دادگاه در زمان بررسی 

پرونده شما از آن اطالع نداشته است بررسی خواهد نمود. اگر 
این اداره معتقد باشد که شما طی "دوره عدم تخلف" مرتکب 
تخلفات ترافیکی شده اید، پرونده شما مجدد به دادگاه فرستاده 
می شود، و تا زمانی که دادگاه مجدد پرونده شما را بررسی 

نکند، به شما گواهینامه رانندگی داده نخواهد شد.
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جریمه های رانندگی تان را مدیریت کنید!
اگر شما هنوز جریمه هایی دارید که باید 

پرداخت کنید، بهتر است بالفاصله این کار را 
انجام بدهید. اگر جریمه ای داشته باشید،  مرکز 
خدمات نیو ساوث ولز ممکن است به شما گواهینامه رانندگی 
ندهد، یا ممکن است هر گواهینامه ای را که به شما می دهد 

تعلیق نماید.
برای دانستن اینکه آیا بخاطر عدم پرداخت جریمه، در حال 
حاضر جریمه ای دارید یا محدودیتی برایتان وجود دارد، یا 

اگر برای مدیریت بدهی جریمه های خود نیاز به کمک دارید، 
 با واحد درآمد مرکز خدمات نیو ساوث ولز به شماره 

www.revenue.nsw. 805 655 1300 یا آدرس اینترنتی
gov.au ارتباط برقرار کنید.

واحد کمک های حقوقی مرکز خدمات نیو ساوث ولز می 
تواند شما را در مدیریت جریمه هایتان یاری دهد.  ممکن 

است شما بتوانید یک حکم کار و توسعه )WDO( دریافت کنید. 
حکم کار و توسعه به شما اجازه می دهد تا جریمه هایتان را 

از طریق کار، دوره، مشاوره یا درمان رایگان تسویه نمایید. 
برای کسب اطالعات بیشتر یا یافتن واحد خدمات ارائه 

 خدمات حکم کار و توسعه در منطقه خود با شماره  
 5000 9219 02 یا آدرس اینترنتی 

www.legalaid.nsw.gov.au/wdo ارتباط برقرار کنید.

اگر دادگاه دوره محرومیت من را لغو نکند 
چه اتفاقی می افتد؟

رانندگی نکنید! 
اگر رانندگی کنید، ممکن است به زندان بروید و 

گواهینامه رانندگی شما برای یک دوره دیگر 
ابطال خواهد شد. همچنین پلیس ممکن است خودرو یا پالک 

خودروی شما را برای مدت 6 ماه توقیف کند. 
شما نمی توانید نسبت به حکم دادگاه درخواست تجدید نظر  

کنید. اما بعد از 12 ماه می توانید دوباره امتحان کنید، چراکه 
شما هنوز صالحیت دارید – به بخش چه کسی می تواند 

درخواست لغو محرومیت دهد؟، نگاه کنید.  
به این فکر کنید که چرا دادرس درخواست شما را رد کرد. آیا 

طی 12 ماه آینده کاری هست که بتوانید انجام بدهید تا 
مشکالت قبلی را جبران کنید یا اینکه بتواند دفعه بعد فرصت 

بهتری به شما بدهد؟ 
اگر هر گونه تخلف رانندگی بیشتری انجام دهید، این کار 

موجب پایان یافتن "دوره عدم تخلف" شما و تأخیر در توانایی 
شما برای درخواست مجدد می شود.
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 از کجا می توانم کمک 
قانونی دریافت کنم؟

LawAccess NSW )دسترسی به قوانین نیوساوث 

ولز(
نام یک خط تلفن یاری رسان است 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 )واحد کمک های حقوقی نیوساوث ولز(

شما می توانید از واحد کمک های حقوقی نیوساوث ولز مشاوره 
حقوقی  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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از کجا می توانم اطالعات بیشتری 
کسب نمایم؟

اداره خدمات جاده ای و دریانوردی می 	 
تواند به شما اطالعات کلی ارائه دهد و درباره نحوه 

گرفتن سوابق رانندگی تان یاری رساند—2821 6640 02. 
 از خدمات NSW—13 77 88 یا	 

www.service.nsw.gov.au می توانید در خصوص 
نحوه درخواست گواهینامه خود کمک بگیرید.

 از خدمات Revenue NSW—1300 655 805 یا	 
www.revenue.nsw.gov.au می توانید در مورد                 

جریمه هایتان اطالعات کسب کنید.
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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  
LawAccess NSW به شماره 529 888 1300 تماس بگیرید.

© Legal Aid NSW 2020

 بروشورهای ما را در نشانی    
www.legalaid.nsw.gov.au/publications به صورت 

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

This brochure is also available in Arabic, Dari/Farsi 
and Simplified Chinese.

 :Legal Aid NSW برای کسب اطالعات بیشتر درباره خدمات

آیا برای تماس با ما به کمک احتیاج دارید؟ 
 Translating اگر به مترجم شفاهی نیاز دارید، با
)and Interpreting Service )TIS National به 
شمارۀ 450 131 )از 9 صبح تا 5 عصر( تماس 

 Law Access بگیرید و درخواست کنید که با
NSW صحبت کنید.  

اگر شنیدن یا صحبت کردن برای شما دشوار 
 National Relay Service )NRS( است، با 

به شمارۀ 677 133 تماس بگیرید و درخواست کنید 
که با LawAccess صحبت کنید یا به نشانی 

www.relayservice.gov.au مراجعه نمایید.
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