Factsheet
ورقة معلومات

Parking
مواقف السيارات

إذا كنت تملك سيارة ،فأنت مسؤول عن مكان وقوفھا .يتم تمييز أجزاء من
 Manninghamبعالمات تتيح لك معرفة ما إذا كان بإمكانك ركن سيارتك
في ھذه المنطقة أم ال.
اقرأ الالفتات بعناية والتزم بأية قيود أو رسوم منطبقة على
مواقف السيارات.
يساعد وقوف السيارات بشكل صحيح في جعل مجتمعنا آمنًا ومتاحا ً
للجميع .إنه شيء يجب على الجميع القيام به على مدار السنة.
تذكر دائما ً:
•
•
•
•

التزم بالالفتات:
اوقف سيارتك داخل المربع ال ُمخطط )إذا كان مخططا ً(
ال تتسبب في عرقلة السيارات األخرى
افسح مجاالً كافيا ً لمرور للمركبات الكبيرة.

تصاريح ركن السيارات للسكان والزوار
يحدد المجلس مواقف سيارات خاضعة للتصاريح للسماح للسكان بالوقوف
في مناطق التصاريح بالقرب من منازلھم بدون التعرﱡض لغرامة.
التصاريح متاحة فقط لبعض السكان وتتطلب استمارة طلب ودفع رسوم.

تصاريح ركن السيارات لذوي اإلعاقات
خدمة ركن السيارات لذوي اإلعاقات متوفرة في جميع أرجاء والية
فكتوريا .توفر ھذه الخدمة لسائقي السيارات ذوي االحتياجات الخاصة
مواقف مخصصة للسيارات بالقرب من المحالت التجارية واألماكن العامة
باإلضافة إلى أوقات أطول لركن سياراتھم في مواقف السيارات العادية.
ھناك فئتان بنا ًء على احتياجاتك للمساعدة:

إذا رآك ضابط المجلس وأنت تفعل الشيء الخطأ ،فقد تصدر لك غرامة.

الفئة 1

إذا تلقيت غرامة ،فلديك خياران لالختيار من بينھا:

تسمح لحاملي تصاريح المعاقين ذوي اإلعاقات الكبيرة بإيقاف السيارة في
األماكن المخصصة للسائقين المعاقين فقط.

 .1دفع الغرامة
ھناك عدة طرق لدفع الغرامة:

الفئة 2

•
•
•
•

عبر نظام الدفع Bpay
عن طريق مكتب البريد
بالبطاقة االئتمانية
نقداً أو بشيك أو بحوالة بريدية

تسمح لحاملي التصاريح الذين يحتاجون إلى الراحة عند المشي لركن
السيارة في أي منطقة عادية لمدة ضعف الوقت المحدد .ال يُسمح لحاملي
التصريح من الفئة  2بركن سياراتھم في مواقف سيارات ذوي
االحتياجات الخاصة.

يمكنك أيضًا طلب مھلة أو خطة سداد.

شروط التصريح

 .2تقديم طلب إلعادة النظر في المخالفة
إذا كنت تعتقد أنه قد تم تغريمك بشكل غير عادل يمكنك التقدم بطلب
للمراجعة من قبل المجلس .إذا كنت قد جربت ھذا األمر ولم تنجح  ،يمكنك
اختيار رفع الغرامة إلى المحكمة.

يجب على حاملي تصاريح مواقف السيارات عرض بطاقة تصريح سارية
لتجنب الغرامة أينما توجد الفتات بذلك في مواقف السيارات.

مواقف السيارات الخاضعة للتصاريح
بعض المناطق المحيطة بمراكز التسوق ومحطات القطارات المزدحمة بھا
مناطق لوقوف السيارات الخاضعة للتصاريح .في ھذه المناطق  ،يحتاج
السكان إلى تصريح لركن سياراتھم.

للمزيد من المعلومات عن مواقف السيارات ،قم بزيارة
www.manningham.vic.gov.au/parking-roads-andfootpaths

