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نشرة معلومات

كيف تحصل على رخصة القيادة في فيكتوريا
دليل لحاملي رخص القيادة األجنبية

حتى تحصل على رخصة قيادة وتتمكن من القيادة في فيكتوريا يجب أن
تتأكد مديرية المرور في فيكتوريا من أنك تفهم قواعد المرور وتستطيع
التحكم في السيارة بطريقة سليمة.

الرجاء االتصال على الرقم   13 11 71أو زيارة مركز مديرية المرور
في فيكتوريا لخدمة العمالء لتحديد موعد الستصدار رخصة قيادة
فيكتورية.

حاملو التأشيرات المؤقتة

إذا كانت رخصتك من دولة غير مدرجة على قائمة الدول المعترف بها  
فسوف تحتاج إلى النجاح في :

إذا كنت تزور فيكتوريا ولك تأشيرة مؤقتة يسمح لك بالقيادة باستخدام
رخصتك األجنبية ،بشرط أن تكون سارية المفعول ،وذلك لفترة غير
محددة .يجب أن تكون رخصتك باللغة اإلنجليزية ،أو مرفق بها ترجمة
معتمدة إلى اإلنجليزية أو تكون حامال لرخصة دولية .أما إذا طلبت
الحصول على رخصة قيادة من والية فيكتوريا فإن رخصتك األجنبية
لن تبقى صالحة للقيادة بعد مرورك باالختبارات المطلوبة وإصدار
رخصة فيكتورية لك.

أصحاب اإلقامة الدائمة
إذا كنت تقيم في فيكتوريا بموجب تأشيرة إقامة دائمة يسمح لك بالقيادة
باستخدام رخصتك األجنبية ،بشرط أن تكون سارية المفعول ،وذلك:
لفترة  6أشهر من تاريخ وصولك إلى أستراليا للمرة األولى
(في حال حصلت على تأشيرة اإلقامة الدائمة قبل وصولك إلى
أستراليا)؛ أو
ستة أشهر من تاريخ حصولك على اإلقامة الدائمة (إذا تم منحك
التأشيرة بعد وصولك إلى أستراليا).
يجب أن تكون رخصتك باللغة اإلنجليزية ،أو مرفق بها ترجمة معتمدة
إلى اإلنجليزية أو تكون حامال لرخصة دولية .إذا رغبت في االستمرار
بالقيادة بعد مرور األشهر الستة فسوف تحتاج إلى الحصول على
رخصة قيادة فيكتورية.
يجب أن تبلغ  18من العمر أو أكثر حتى يسمح لك بالحصول على
رخصة قيادة فيكتورية.

الحصول على رخصتك للقيادة في فيكتوريا
لبعض الدول معايير مشابهة ألستراليا فيما يتعلق باستصدار رخص
القيادة  وقد تتمكن من تحويل رخصتك األجنبية إلى رخص قيادة
في فيكتوريا دون الحاجة إلى إجراء اختبارات ،بشرط أن تكون تلك
الرخصة األجنبية سارية المفعول أو لم يتعدى نفاذ مفعولها أكثر من
خمس سنوات .لمعرفة إذا كانت دولتك من ضمن هذه الدول ،اطلع على
القائمة أدناه اطلع على الرابط:

اختبار معرفة قوانين السير والمرور األساسية يجرى على
الحاسوب
اختبار إلدراك المخاطر يجرى على الحاسوب،
واختبار القيادة على الطرق.
يتم إجراء االختبارات كلها بأحد مراكز مديرية المرور في فيكتوريا
لخدمة العمالء ،ويجب تحديد مواعيد مسبقة لها .ويجب عليك أن
تمر في االختبار األول قبل أن يسمح لك الجلوس للثاني .تكون نتائج
االختبار صالحة لفترة  12شهر ،فإذا لم يتم استصدار الرخصة في تلك
الفترة ،ستضطر إلى الجلوس لالختبار مرة أخرى.

ترجمة رخص القيادة
تعتبر رخصة القيادة الدولية ترجمة مقبولة  ،ولكن يجب أن ترفق
بها رخصة القيادة األجنبية.
فإذا لم تكن لديك رخصة  وكانت رخصتك بلغة غير اإلنجليزية،
يجب أن ترفق بها ترجمة معتمدة إلى اللغة اإلنجليزية .ويجب أن
تتحمل أنت تكلفة هذه الترجمة.
ال تقبل مديرية المرور في فيكتوريا سوى بالترجمات التالية:
ترجمة معتمدة من قبل هيئة االعتماد القومية للمترجمين (على
أي مستوى) ،أو
ترجمة معتمدة من القنصلية المختصة في أستراليا ،أو
ترجمة رسمية من دولة المنشأ.
إذا لم تكن رخصتك معك يمكنك تقديم أصل أو نسخة معتمدة من
خطاب صادر عن:
سلطة التراخيص في دولتك تؤكد تفاصيل رخصتك ،أو
قنصليتك تؤكد تفاصيل رخصتك من سلطة التراخيص في
دولتك

vicroads.vic.gov.au/OverseasDriversLicences
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كيف تحصل على رخصة القيادة في فيكتوريا
اختبار إدراك المخاطر يجرى بواسطة الحاسوب

اختبارات الترخيص

اختبار إدراك المخاطر:

حضور االختبار
احضر إلى المركز قبل موعد اختبارك بعشر دقائق
أحضر معك كل ما قيل لك بأنه المطلوب لالختبار
اجلب معك رخصتك األجنبية وترجمتها إذا كان ذلك مطلوبا
(راجع بند ترجمة التراخيص )
إذا تأخرت في الحضور أو لم تحضر معك الوثائق الصحيحة
فلن يسمح لك بالجلوس لالختبار

اختبار نظري لمعرفة قوانين المرور يجرى باستخدام
الحاسوب
لالستعداد لهذا االختبار عليك قراءة كتيب الطريق إلى القيادة لوحدك
( )Road to Solo Drivingوالتعرف على محتوياته ،يمكنك االطالع
على هذا الكتيب على موقع اإلنترنت  .vicroads.vic.gov.auوهذا
الكتيب متاح باللغات اإلنجليزية والصينية (الماندرين) ،الفيتنامية،
والتركية و العربية.
ويتاح االختبار باللغات التالية:
األلبانية
العربية
الكمبوتشية
الصينية
اإلنجليزية

المقدونية
الفارسية
الروسية
الصربية
السينهالية

الصومالية
االسبانية
التركية
الفيتنامية

يمكنك التدرب على االختبار باللغة اإلنجليزية على موقع المديرية
vicroads.vic.gov.au

اختبار المعرفة:
يقيم معرفتك بقواعد المرور ومسؤولياتك كسائق ويعتمد على كتيب
الطريق إلى قيادتك لوحدك ()Road to Solo Driving
به  32سؤال وتحتاج إلى الحصول على  78بالمائة أو أعلى فيه للنجاح
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.

اختبار القيادة على الطرق
ويساعد اختبار القيادة في تقييم قدرتك على القيادة السليمة .يجب عليك:
القيادة بطريقة آمنة
التحكم في السيارة بسالسة
االلتزام بقوانين المرور
التعاون مع مستخدمي الطرق اآلخرين

اختبار القيادة:
يتكون من فحص ما قبل القيادة ومرحلتين للقيادة
ال يسمح لك بالتقدم للمرحلة الثانية ما لم تنجح في المرحلة األولى
المرحلة األولى عبارة عن  10دقائق من القيادة وسط مرور خفيف.
المرحلة الثانية عبارة عن  20دقيقة من القيادة وسط مرور أكثر
ازدحام

تأكد من أنك جلبت معك ما يلي:
رقم مقابلتك
رخصتك األجنبية وترجمتها إذا كان ذلك مطلوبا (راجع بند ترجمة
التراخيص أعاله)
سيارة صالحة لالستعمال( .لن تقوم مديرية المرور في فيكتوريا
بتوفير سيارات لالختبار)
رسوم الترخيص

ما بعد اختبار القيادة
سيقوم ضابط اختبارات التراخيص بإخبارك إن نجحت أو فشلت في
االختبار.

عند نجاحك في اختبار القيادة على الطرق
سيتم توجيهك إلى نقطة التصوير ليتم أخذ صورة فوتوغرافية لك
للرخصة .ستصل رخصتك بالبريد في خالل أسبوع ،وسوف يتم
إعطائك إيصال عن رخصة القيادة يمكنك استعماله إلى حين وصول
رخصتك.

املعلومات املقدمة في صحيفة احلقائق هذه صحيحة عند طباعتها وقد
تكون عرضة للتغير.
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اتصل على الرقم
عليك تسديد رسوم االختبار عند تحديدك للمواعيد
إذا لم يكن االختبار متاحا بلغتك وتحتاج إلى المساعدة  فإن
مديرية المرور في فيكتوريا توفر مترجمين فوريين مجانا.
عليك زيارة مركز مديرية المرور في فيكتوريا لخدمة العمالء
للترتيب لوجود مترجم فوري.
سوف يخبرك موظف مركز خدمة العمالء بما تحتاج إلى
إحضاره معك لالختبار
13 11 71

VRPIN02900

الحجز لالختبار

يقيم مدى إدراكك لظروف حركة المرور المختلفة من أمثال
المركبات األخرى والمشاة وركاب الدراجات الهوائية وإبداء رد
الفعل تجاههم
يتكون من عدد من أفالم الفيديو القصيرة التي تم تصويرها من
وجهة نظر السائق ،وعليك أن تشير متى عليك إبداء رد الفعل
إذا كنت أنت السائق (مثال إن كان عليك اإلبطاء أو الشروع في
االنعطاف)
سيتم تقييم ردودك على أساس معايير السالمة
لديك  45دقيقة إلكمال االختبار
يمكنك الجلوس الختبار إدراك المخاطر بأي من اللغات المدرجة
أعاله

