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نشرة معلومات

إثبات الهوية
وثائق إثبات الهوية

الفئة أ للوثائق
جواز سفر أسترالي (ساري المفعول أو نافذ منذ فترة تقل عن
سنتين)
جواز سفر أجنبي (ويمكنك تقديم جواز سفر أجنبي نفذ مفعوله منذ
ما ال يزيد عن سنتين في حالة استطعت تقديم وثائق أسترالية مالئمة
تثبت حصولك على اإلقامة الدائمة ،كتأشيرة إقامة مثال)
شهادة ميالد أسترالية أو شهادة تسجيل تغيير االسم صادرة عن
سجل الوالدات والوفيات والزيجات .وال يتم القبول بملخصات
شهادات الميالد أو الشهادات التذكارية
وثيقة هوية صادرة عن مكتب الجوازات (والتي يتم إصدارها عادة
للمسافرين إلى جزيرة نورفولك)
بطاقة هوية ضباط قوات الشرطة األسترالية المثبت بها صورة
حاملها (ويستثنى من ذلك الموظفون المدنيون)
بطاقة هوية قنصلية مثبت بها صورة حاملها والصادرة عن وزارة
الشؤون الخارجية والتجارة
وثيقة المواطنة أو الجنسية األسترالية ،أو وثيقة سفر إلى أستراليا
أو بطاقة إثبات الحصول على تأشيرة صادرة عن وزارة الهجرة
والمواطنة أو عن مكتب الجوازات
رخصة أو ترخيص أستراليا مثبت بهم صورة حامل الوثيقة (وتعني
رخصة مثبت بها صورة حاملها أي رخصة قيادة أسترالية أو
رخصة تعليم قيادة بها صورة حاملها سارية المفعول أو نافذة منذ ما
ال يزيد عن سنتين ،أو رخصة قيادة قوارب أو رخصة حامل سالح
فيكتورية سارية المفعول أو نافذة منذ ما ال يزيد عن سنتين)
بطاقة هوية مثبت بها صورة حاملها من نيو ساوث ويلز صادرة
عن مديرية مرور نيو ساوث ويلز بعد  14ديسمبر 2005

عند تقدمك بطلب إلى مديرية المرور في فيكتوريا (مثال لتسجيل سيارة
أو الحصول على رخصة قيادة) سوف تحتاج إلى تقديم ما يثبت هويتك  ،
ولن تتمكن من إكمال طلبك ما لم تكن لديك الوثائق الصحيحة ،لذلك
تأكد دوما من السؤال عن نوع إثبات الهوية الذي عليك إحضاره عندما
تقوم بتحديد موعد للمقابلة.
إن تقديم معلومات أو وثائق مضللة أو خاطئة يعتبر جنحة خطيرة قد
تؤدي إلى تغريمك أو سجنك.

ما نوع وثائق إثبات الهوية التي أحتاجها؟
لدعم أي طلب تتقدم به ستحتاج إلى:
وثيقة واحدة من الفئة أ (راجع القائمة أناه)

و
وثيقة واحدة من الفئة ب (راجع القائمة على الصفحة التالية)
يجب أن تحتوي وثيقة واحدة منهما على األقل على عنوان إقامتك
الحالي في فيكتوريا .فإن لم يكن بأي منهما عنوانك ستحتاج إلى وثائق
إضافية.

وثائق الهوية التي يُقبل بها
عليك تقديم وثائق الهوية األصلية ،إذ ال يتم القبول بصور منسوخة
منها ،كما يجب أن ترافق أي وثائق بلغة غير اإلنجليزية ترجمات
معتمدة لها .وعلى المتقدمين بطلبات من حاملي وثائق بلغات أجنبية أن
يقوموا بترجمتها إلى اإلنجليزية على حسابهم الخاص.
يجب أن يقوم بترجمة الوثائق المكتوبة بلغات أجنبية أحد األطراف
التالية:
مترجم معتمد من قبل هيئة االعتماد القومية للمترجمين (على أي
مستوى) ،أو
القنصلية المختصة في أستراليا ،أو
ترجمة رسمية من دولة المنشأ

أو
صورة فوتوغرافية حديثة موجودة لدى  مديرية المرور في
فيكتوريا
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إثبات الهوية
الفئة ب للوثائق

إثبات اإلقامة في والية فيكتوريا

أحد الوثائق التالية:

سوف تحتاج إلى واحدة من الوثائق التالية إذا لم يكن عنوان إقامتك في
والية فيكتوريا مبين على الوثيقتين من الفئة أ و ب  ،أو كان مختلف
عما هو مبين بهما:

بطاقة مديكير
بطاقة تخفيض المعاشات
بطاقة وزارة شؤون المحاربين القدامى
بطاقة استحقاقات سارية صادرة عن حكومة الكومنولث
بطاقة هوية طالب
بطاقة ائتمان أو بطاقة حساب من مصرف أو جمعية بناء أو اتحاد
ائتماني
بطاقة هوية موظف الحكومة الفدرالية أو حكومة الوالية مثبت بها
صورة حاملها
بطاقة إثبات بلوغ سن الرشد أو بطاقة كيباس
بطاقة هوية ضباط قوات الدفاع األسترالية المثبت بها صورة
حاملها (ويستثنى من ذلك الموظفون المدنيون)

أو
أحد الوثائق التالية سارية المفعول أو نافذة منذ ما ال يزيد عن عام واحد:
دفتر مصرفي أو بيان حساب مصرفي
فاتورة هاتف أو غاز أو كهرباء

أو
أحد الوثائق التالية سارية المفعول أو صادرة منذ ما ال يزيد عن عامين:

فإذا لم تكن قادرا على إثبات عنوان إقامتك في فيكتوريا ،يتوجب عليك
تقديم شهادة مرجعية يجب أن تكون:
موقعة من حامل لرخصة قيادة من فيكتوريا يعرفك لفترة تزيد عن  
 12شهر،
وتشتمل على اسمك وعنوانك،
وبها اسم المرجع ورقم رخصة قيادته وتوقيعه
تتم كتابة هذا اإلقرار على استمارة التقدم بطلب الحصول على رخصة
ويجب إكمالها كجزء من عملية تقديم الطلب.

إثبات تغيير االسم
سوف تحتاج إلى واحدة من الوثائق التالية إذا كان اسمك يختلف عما هو
مبين في الوثيقتين من الفئة أ وب:
شهادة زواج صادرة عن سجل الوالدات والوفيات والزيجات في
أستراليا
وثائق الطالق (التي تبين اسمك األصلي قبل الزواج)
سند تعهد فردي (صادر في فيكتوريا قبل نوفمبر )1986
شهادة تغيير اسم (صادرة في فيكتوريا بعد نوفمبر )1986
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بطاقة التسجيل لالنتخابات
وثيقة تسريح من الخدمة العسكرية
بطاقة إثبات بلوغ سن الرشد سارية المفعول صادرة عن هيئة
شؤون المستهلكين في فيكتوريا
بطاقة هوية سارية المفعول صادرة عن سلطة قيادة المركبات
الفيكتورية مثبت بها صورة حاملها
رسوم استهالك مياه
ضريبة عقارات صادرة عن المجلس البلدي
شهادة تقييم األراضي

عقد بيع أو استئجار يبين عنوانك الحالي
إشعار حديث لتجديد رخصة قيادة أو تسجيل مركبة
تقييم مكتب الضرائب األسترالي للعام المالي الحالي أو الماضي

للمزيد من المعلومات الرجاء االطالع على الموقع vicroads.vic.gov.au
أو االتصـــــال على الرقـــــم  13 11 71أو زيارة مركز مديرية المرور في
فيكتوريا لخدمة العمالء.

املعلومات املقدمة في صحيفة احلقائق هذه صحيحة عند طباعتها وقد
تكون عرضة للتغير.
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