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  مجوز پارک
برخی مکانھای اطراف مراکز خريد شلوغ و يا ايستگاھھای قطار 

مجوز پارکينگ مناطق مسکونی ھستند. ساکنين برای  طرحمشمول 
 مناطق به مجوز پارک نياز دارند. پارک در اين

  مجوز پارک برای ساکنين و بازديد کنندگان
شورای شھر مجوز پارکينگ را به ساکنين می دھد تا بتوانند بدون خطر 

  ن در نزديکی خانه خود پارک کنند.جريمه شد
 

از ساکنين فراھم می باشد و نياز به پر کردن  مجوزھا تنھا برای برخی
  ست و پرداخت وجه مربوطه می باشد.فرم درخوا

  مجوز پارک برای معلولين

در سرتاسر ويکتوريا يک سيستم تسھيالت پارکينگ ويژه معلولين 
اين سيستم برای رانندگان دارای معلوليت پارکينگھای  برقرار است.

مشخص شده ای را و نيز مدت زمان مجاز طوالنی تری در پارکينگھای 
  معمولی فراھم می کند.

 
  ساس نياز شما به کمک وجود دارند:دو دسته بر ا

 
  1 دسته

 
به دارندگان مجوز دارای معلوليت شديد اين امکان را می دھد که که 

 ژه معلولين پارک کنند.در پارکينگھای وي راخودرو خود 
 

  2 دسته
 

به دارندگان مجوز که نياز به استراحت پس از پياده روی را دارند اين 
اجازه را می دھد که دوبرابر مدت زمان مشخص شده در مکانھای 

اجازه  2به دارندگان مجوز دسته  دارای محدوديت زمانی پارک کنند.
  معلولين داده نمی شود.نھای ويژه پارک در پارکي

اگر صاحب اتوموبيل ھستيد، مسئوليت پارک کردن آن در ھر مکانی به 
در بخشھايی از مانينگھام عالئمی وجود دارد که نشان  عھده شما است.

  انيد و يا نمی توانيد پارک کنيد.می دھند که کجا می تو
 

ارکينگ و يا ھزينه پ عالئم را با دقت بخوانيد و از ھر نوع محدوديت
  تبعيت کنيد.

 
ايمن سازی روش ساده و موثری برای محافظت از شما و خانواده شما 

در برابر بيماريھای خطرناک است. ھرماھه تيم محلی حقوقی و بھداشتی 
شورای شھر مانينگھام برای نوزادان، کودکان و بزرگساالن يک برنامه 

 ايمن سازی ارائه می دھد.
 ھميشه به ياد داشته باشيد.

 
  از عالئم تبعيت کنيد.  •
در محل خط کشی شده پارک کنيد. (در صورت  •

  کشی) خط وجود
  سد معبر نکنيد.  •
  کنيد. ن خودروھای بزرگتر را لحاظبرای رد شد فاصله الزم •

 
يد، ممکن است اگر افسر شورای شھر ببيند که خالف اين عمل می کن

  جريمه دريافت کنيد.
 

  خواھيد داشت.يد دو گزينه پيش رو اگر جريمه شد
 
  جريمه خود را بپردازيد. .1

  :فی برای پرداخت جريمه وجود داردراھھای مختل
  

  )Bpay(بی پی   •
  اداره پست  •
  کارت اعتباری •
  )Money Order( نقد، چک، دستور پرداخت وجه •

  
پرداخت بصورت ممکن است بخواھيد در خواست تمديد مھلت يا 

  اقساطی را بنماييد.
 
  درخواست تجديد نظر جريمه .2

اگر معتقديد که بدون رعايت انصاف جريمه شده ايد می توانيد به 
اگر اين کار را امتحان کرده  شورای شھر درخواست تجديد نظر بدھيد.

 د جريمه خود را به دادگاه ببريد.ايد و موفق نشده ايد، می تواني
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  شرايط مجوز
دارندگان مجوز بايد برای اجتناب از جريمه شدن در ھنگام پارک، 

 جوز خود در در ديدرس قرار دھند.م
 

برای کسب اطالعات بيشتر در باره پارکينگ از 
-and-roads-www.manningham.vic.gov.au/parking

footpaths  .بازديد کنيد  
 


