ខែមករា ឆ្នាំ 2013

បណ្ណ ព័ត៌មាន

រប�ៀបប្រលងយកអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបររថយន្ត

ការណែនាំសម្រាប់អ្នកមានអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរមកពីបរទេស
ដ�ើម្បីប្រលងយកអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបររថយន្ត ហ�ើយប�ើកបរនៅកនុងរដ្ឋ
្

វ ិចថូរ�ៀបាន VicRoads តម្រូវឲ្យលោកអ្នកគ ោរពតាមច្បាប់ប�ើកបរ
ហ�ើយអាចគ្រប់គ្រងរថយន្តបានដោយសុវត្ថិភាព។

សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ13 11 71 ឬអញ្ជ ើញទៅមណ្ឌលសេវាអតិថិជន
របស់VicRoads ដ�ើម្បីធ្ើកា
វ រណាត់ជួបសុំយកអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបររដ្ឋ
វ ិចថូរ�ៀ។

អ្នកកាន់ទិដ្ឋា ការបណ្
ដ ោះអាសន្ន

ប�ើអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបររបស់លោកអ្នកមកពីប្រទេសដែលមិនឋិតនៅកនុង
្
បញ្ជីដែលមានការទទួលស្គា ល់ទេនោះ លោកអ្នកត្រូវតែប្រលងឲ្យជាប់៖

ប�ើសិនជាលោកអ្នកកាន់ទិដ្ឋា ការបណ្
ដ ោះអាសន្នហ �ើយឋិតនៅកនុង
្
រដ្ឋវ ិចថូរ�ៀ លោកអ្នកអាចប�ើករថយន្តបានដោយប្រើអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរ
មកពីបរទេស(អាជ្ញាបណ្ណ នោះ គឺប្រាកដជាអាជ្ញាបណ្ណ បច្ចុប្បន្ន ហ�ើយ
មានសុពលភាព) ដោយមិនកំណត់ពេលវេលាឡ�ើយ។ អាជ្ញាបណ្ណ 
ប�ើកបរមកពីបរទេសរបស់លោកអ្នកត្
 រូវតែសរសេរជាភាសាជា
អង់គ្លេស(ឬក៏មានការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស ឬក៏ជាអាជ្ញាបណ្ណ 
ប�ើកបរអន្តរជាតិ)។ ប�ើលោកអ្នកសុំអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរកនុង
្ រដ្ឋវ ិចថូរ�ៀ
លោកអ្នកត្រូវប្រលងជាប់តេស្តដែ
 លគេតម្រូវមកហ�ើយនៅពេលនោះ 
លោកអ្នកនឹងទទួលអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរមួយជាក់ជា
 មិនខាន។ អាជ្ញាបណ្ណ 
ប�ើកបរមកពីបរទេសរបស់លោកអ្នកគ
 ឺលែ
 ងមានសុពលភាពសម្រាប់ការ
ប�ើកបរទ�ៀតហ�ើយ។

អ្នកមានសិទធិរ្ ស់នៅជាអចិន្រ្តៃយ៍
ប�ើលោកអ្នកមានទិដ្ឋា ការអចិន្រ្តៃយ៍រស់នៅកនុង
្ កនុង
្ រដ្ឋវ ិចថូរ�ៀ លោកអ្នក
អាចប�ើកបរបានដោយប្រើអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរមកពីបរទេស(អាជ្ញាបណ្ណ 
នោះ គឺប្រាកដជាអាជ្ញាបណ្ណ បច្ចុប្បន្ន ហ�ើយមានសុពលភាព) សម្រាប់
រយៈពេល៖
6 ខែចាប់ពីថ្ងៃដែលលោកអ្នកចូលមកកនុង
្ ប្រទេសអូស្រ្តា លី
(ប�ើលោកអ្នកបានទទួលទិដ្ឋា ការអចិន្រ្តៃយ៍នោះ

មុនពេល
ដែលលោកអ្នកចូលមកកនុង
្ ប្រទេសអូស្រ្តា លី) ឬ

6 ខែចាប់ពីថ្ងៃដែលលោកអ្នកបា
 នទទួលទិដ្ឋា ការអចិន្រ្តៃយ៍នោះ 


(ប�ើលោកអ្នកបានទទួលទិដ្ឋា ការអចិន្រ្តៃយ៍នោះ

 ន
 ៅកនុង
្ ប្រទេស
អូស្រ្តា លី)។

អាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរមកពីបរទេសរបស់លោកអ្នកត្
 រូវតែសរសេរជាភាសា
អង់គ្លេស(ឬ
 ក៏មានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស ឬក៏អាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរ
អន្តរជាតិ)។ ប�ើលោកអ្នកចង់បន្តការប�ើកបរ ក្រោយពីរយៈពេល6 ខែ
បានកន្លងផ
 ុតទៅ លោកអ្នកនឹងត្
 រូវការអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរចេញឲ្យដោយ
អាជ្ញាធររដ្ឋវ ិចថូរ�ៀ។
លោកអ្នកត្រូវតែមានអាយុ១៨ ឆ្នាំ ដ�ើម្បីប្រលងយកអាជ្ញាបណ្ណ រដ្ឋវ ិចថូរ�ៀ។

ការប្រលងយកអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរនៅរដ្ឋវ ិចថូរ�ៀ
ប្រទេសខ្លះមា
 នសង
្ដ ់ដារអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរស្រដ�ៀងគ្នាទៅនឹង
ប្រទេសអូស្រ្តា លី។ លោកអ្នកអាចប្ដូរអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរបរទេសរបស់
លោកអ្នកយកអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបររដ្ឋវ ិចថូរ�ៀ ដោយមិនចាំបាច់ប្រលង
ឡ�ើយ លគឹក
្ ណាអាជ្ញាបណ្ណ នោះជា
 អាជ្ញាបណ្ណ បច្ចុប្បន្នឬមិនទាន់ហួស
សុពលភាពល�ើសពី 5 ឆ្នាំ។ ដ�ើម្បីឆែកម�ើលថាត�ើប្រទេសលោកអ្នក
ឋិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃប្រទេសទាំងនេះឬទេសូមចុចប៊ូតុងនៅទីនេះ៖

vicroads.vic.gov.au/OverseasDriversLicences

ការធ្ើតេ
វ ស្តតាមកុំព្យូទ័រដ�ើម្បីសង
្ទ ់ម�ើលការយល់ដឹងអំពីច្បាប់
ប�ើកបរ, ហ�ើយ

 រធ្ើតេ
កា
វ ស្តតាមកុំព្យូទ័រដ�ើម្បីសង
្ទ ់ម�ើលបញ្ញាយល់ដឹងរបស់លោក
អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់, ហ�ើយ
ការប្រលងប�ើកបរថយន្តនៅល�ើផ្លូវថ្នល់

ការធ្វើតេស្តទាំងនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅមណ្ឌលសេវាអតិថិជនរបស់
VicRoads ហ�ើយលោកអ្នកត្រូវតែធ្ើកា
វ រណាត់ទុកជាមុន។ លោកអ្នក
ត្រូវតែប្រលងឲ្យជាប់តេស្តមួយសិនមុននឹងលោកអ្នកអាចប្រលងតេស្ត
មួយបន្ទា ប់ទ�ៀត។ លទ្ធផលនៃការធ្ើវតេស្តមានសុពលភាពរយៈពេល
12 ខែ។ ប�ើមិនទាន់មានការចេញអាជ្ញាបណ្ណ ឲ្យលោកអ្នកនៅកនុង
្ អំឡុង
ពេលនេះទេ លោកអ្នកត្រូវធ្ើតេ
វ ស្តជាថមី្ទ�ៀត។

ការបកប្រែអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរ
បណ្ណ អនុញ្ញាតប�ើកបរអន្តរជាតិ គឺអាចទទួលយកបានថាជាការបកប្រែ
ក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរបរទេសអមជាមួយផង។
ប�ើលោកអ្នកមិនមានបណ្ណ អនុញ្ញាតប�ើកបរអន្តរជាតិ ហ�ើយ
អាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបររបស់លោកអ្នកសរសេរជាភាសាបរទេសនោះ 
លោកអ្នកត្រូវតែភ្ជា ប់ការកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងច្បាប់
ដ�ើមនៃអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរភាសាបរទេសនេះ។ ការចំណាយល�ើការ
បកប្រែគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកអ្នក។

VicRoads ទទួលយកតែការបកប្រែដែលធ្ើឡវ �ើងដោយ៖
អ្នកបកប្រែដែលមានសញ្ញាបត្រពី NAATI (កម្រិតណាក៏បាន),
ឬ
មន្រ្តីកុងស៊ុលសមស្របនៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តា លី, ឬ
ការបកប្រែជាផ្លូវការមកពីប្រទេសកំណ�ើត

ប�ើលោកគ្មា នអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរទេ លោកអ្នកអាចផ្ដល់លិខិត
មួយច្បាប់, ច្បាប់ដ�ើមក៏បាន ច្បាប់ចម្លងក
 ៏បាន ដោយមានការបញ្
ជា ក់
ត្រឹមត្រូវមកពី៖
អាជ្ញាធរផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរនៅកនុង
្ ប្រទេសលោកអ្នក ដោយ
បញ្
ជា ក់នូវសេចក្ដីពិស្ដា រនៃអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបររបស់លោកអ្នក, ឬ
ស្ថា នកុងស៊ុលរបស់លោកអ្នក ដោយធ្ើកា
វ របញ្
ជា ក់នូវសេចក្ដី
លម្អិតនៃអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបររបស់លោកអ្នក ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរ
ផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរនៅកនុង
្ ប្រទេសលោកអ្នក។

keeping victorians connected

រប�ៀបប្រលងយកអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបររថយន្ត

ការណាត់ពេលធ្ើតេ
វ ស្ត
ទូរស័ព្ទទៅលេខ 13 11 71

លោកអ្នកនឹងត្រូវតែបង់ថ្លៃធ្
 ើតេ
វ ស្ត នៅពេលដែលលោកអ្នក
ណាត់ពេលធ្ើតេ
វ ស្ត

ប�ើការធ្វើតេស្តនេះព
 ុំមានជាភាសារបស់លោកអ្នកទ េនោះ ហ�ើយ
លោកអ្នកចង់បានជំនួយភាសាVicRoads នឹងផ្ដល់អ្នកបកប្រែ
ជូនដោយមិនគិតថ្លៃឡ�ើយ។ ដ�ើម្បីរ�ៀបចំអ្នកបកប្រែភាសាសូម
អញ្ជ ើញទៅមណ្ឌលសេវាអតិថិជនរបស់VicRoads ។

មន្រ្តីសេវាអតិថិជននឹងជម្រាបលោកអ្នកនូវអ្វីៗដែលលោកអ្នក
ត្រូវយកមកជាមួយនៅពេលប្រលងយកអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរ។
ការមកប្រលង
ត្រូវមកដល់ឲ្យបាន10 នាទី មុននឹងការធ្ើតេ
វ ស្តចាប់ផ្
 ើម
ដ ។
យកមកជាមួយនូវអ្វីៗគ ្រប់យ៉ាងដែលជាការតម្រូវចាំបាច់
សម្រាប់ការប្រលងនេះ។

យកមកជាមួយនូវអាជ្ញាបណ្ណ មកពីបរទេស ជាមួយនឹងសេចក្ដី
បកប្រែប�ើសិនជាមានការតម្រូវ(សូមម�ើលផ្នែកស្ដីពីការបប្រែអា
ជ្ញាបណ្ណ )។
ប�ើលោកអ្នកមកយឺត ឬក៏មិនបានផ្ដល់នូវឯកសារត្រឹមត្រូវ
លោកអ្នកនឹងមិនអាចចូលប្រលងបានឡ�ើយ។

ការធ្វើតេស្តតាមកុំព្យូទ័រដ�ើម្បីសង
្ទ ់ម�ើលការយល់ដឹង
អំពីច្បាប់ប�ើកបរ

ដ�ើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រលង លោកអ្នកគួរតែបានអានស�ៀវភៅពន្យល់
អំពីក្បួនប�ើកបរតែឯង(Road to Solo Driving) ដ�ើម្បីឲ្យបានយល់ដឹង
អំពីច្បាប់ប�ើកបរ។ លោកអ្នកអាចម�ើលស�ៀវភៅនេះតាមអ៊ិនធ�ើរណិត:
vicroads.vic.gov.au.  ។ ស�ៀវភៅនេះមានជូនជាភាសាអង់គ្លេស ចិន
(កុកងឺ) វ�ៀតណាម ទួរគី និងអារ៉ា ប់។
ការប្រលងមានជូនជាភាសាដូចខាងក្រោម៖
អាល់បានី

ម៉ាសេដូនី

សូម៉ា លី

ខ្មែរ

រស
ុ ្ស៊ី

ទួរគី

អារ៉ា ប់
ចិន

អង់គ្លេស

ផឺសហ៊ិន
្
ស៊ែប

ស៊ិង្ហាលី

អេស្ប៉ា ញ
វ�ៀតណាម

លោកអ្នកអាចហាត់រ�ៀនធ្ើតេ
វ ស្តជា
 ភាសាអង់គ្លេសនៅឯ

vicroads.vic.gov.au

ការធ្វើតេស្តអំពីការយល់ដឹង៖

ធ្វើការវាយតម្លៃការយល់ដឹងរបស់លោកអ្នកអំពីច្បាប់ប�ើកបរនិង
ការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកអ្នកកនុង
្ ឋានៈជាអ្នកប�ើករ ហ�ើយការធ្ើវ
តេស្តនេះគឺផ្អែកទៅល�ើស�ៀភៅក្បួនប�ើកបរតែឯង(Road to Solo
Driving handbook)  ។
មាន32 សំណួរ ហ�ើយដ�ើម្បីឲ្យជាប់លោកអ្នកត្
 រូវទទួលពិន្ទុ
យ៉ា ងតិច 78% ។

 ម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមប�ើកម�ើលវបសាយថ៍
ស
៉ិ
vicroads.vic.gov.au
ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ៖ 13 11 71 ឬអញ្ជ ើញទៅជួបមណ្ឌលសេវាអតិថិជន
របស់ VicRoads ។

ដឹងរបស់លោកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់

តេស្តសង
្ទ ់ម�ើលបញ្ញាយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់៖

ធ្វើការវាយតម្លៃថាលោកអ្នកអា
 ចម�ើលដឹងហ�ើយឆ្លើយតប
ទៅនឹងស្ថា នភាពចរាចរណ៍ខុសៗគ្នា មានដូចជារថយន្ត អ្នកថ្មើរជ�ើង
និងអ្នកជិះកង់ជាដ�ើម។

រួមមានការថតវ ីដេអូខ្លីៗ ទៅតាមទស្សនៈយល់ឃ�ើញរបស់អ្នកប�ើកបរ។
លោកអ្នកត្រូវតែបង្ហាញពីពេលដែលលោកអ្នកនឹងបញ្ចេ ញប្រតិកម្ម 
ប�ើសិនជាលោកអ្នកជាអ្នកប�ើកបរ (ឧ. បន្ថយល្បឿន ឬចាប់ផ្ើម
ដ បត់)។
ការឆ្លើយតបរបស់លោកអ្នកន
 ឹងត្រូវគេវាយតម្លៃក្នុងក្របខណ្ឌ
សុវត្ថិភាព។
លោកអ្នកនឹងមានពេល45 នាទី សម្រាប់ការធ្ើតេ
វ ស្តនេះ។

លោកអ្នកអាចធ្ើតេ
វ ស្តសង
្ទ ់ម�ើលបញ្ញាយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះ
ថ្នាក់ ជាភាសាណាមួយក៏បាននៅកនុង
្ ចំណោមភាសាទាំងឡាយដូច
ដែលមានរាយជូននៅក្នុងបញ្ជីខាងល�ើ។

ការធ្វើតេស្តប�ើកបរល�ើផ្លូវថ្នល់

 ស្តប�ើកបរជួយវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់លោកអ្នកកនុង
តេ
្ ការប�ើកបរ
ដោយសុវត្ថិភាព។ លោកអ្នកត្រូវតែ៖
ប�ើកបរដោយសុវត្ថិភាព

គ្រប់គ្រងរថយន្តបានដោយរលូន
គោរពច្បាប់ប�ើកបរ

សហការជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់ដទៃទ�ៀត

តេស្តប�ើកបរ៖

រួមមានការឆែកពិនិត្យមុនពេលប�ើកបរ និងការប�ើកបរ២ដ
 ំណាក់កាល។
លោកអ្នកនឹងចូលទៅដំណាក់កាលទីពីរ ប�ើសិនជាលោកអ្នកជា
 ប់
តេស្តដំណាក់កាលទីមួយ។
ដំណាក់កាលទីមួយ គឺជាការប�ើកបរនៅកនុង
្ ស្ថា នភាពចរាចរណ៍
ដែលមិនសូវសម្បូររថយន្តសម្រាប់រយៈពេល10 នាទី។
ដំណាក់កាលទីពីរ គឺជាការប�ើកបរនៅកនុ្ងស្ថា នភាពចរាចរណ៍
មមាញឹកសម្រាប់រយៈពេល 20នាទី។

អ្នកត្រូវតែនាំយកមកជាមួយអ្នកនូវ៖
លេខនៃការណាត់ជួប។

អាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរពីបរទេសរបស់លោកអ្នក និងសេចក្ដីបកប្រែប�ើ
មានការតម្រូវ(ស
 ូមម�ើលផ្នែកបកប្រែអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរ)។

រថយន្តមួយគ្រឿងដែលអាចដំណ�ើរការនិងមានលក្ខណៈអាច
ប�ើកបរបាន(VicRoads មិនផ្ដល់រថយន្តសម្រាប់ការធ្វើតេស្តនោះទេ)។
ប្រាក់សម្រាប់បង់ថ្លៃអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរ។

ក្រោយពីការធ្ើតេ
វ ស្តប�ើកបរ
មន្រ្តីធ្ើតេ
វ ស្តអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវមតិវាយតម្លៃ 
ថាត�ើលោកអ្នកជាប់ឬធ្លាក់។

នៅពេលដែលលោកអ្នកជាប់តេស្តប�ើកបរល�ើផ្លូវថ្នល់

គេនឹងណែនាំឲ្យលោកអ្នកទៅកន្លែងថតរូបដ�ើម្បីថតរូបលោកអ្នក
សម្រាប់ធ្ើអា
វ ជ្ញាបណ្ណ ឲ្យលោកអ្នក។ អាជ្ញាបណ្ណ លោកអ្នកនឹងទៅដល់
ប្រអប់សំបុត្រលោកអ្នកតាមប្រៃសណីយ៍កនុង
្ រវាងពេលប្រហែលជា
មួយអាទិត្យ។ លោកអ្នកនឹងទទួលវ ិក្កយបត្រនៃការបង់ថ្លៃអាជ្ញាបណ្ណ 
ប�ើកបរ ដែលលោកអ្នកអាចប្រើបានរហូតដល់ពេលដែលអាជ្ញាបណ្ណ 
ប�ើកបរថមី្របស់លោកអ្នកទៅដល់។

VRPIN02900

ព័ត៌មានដែលផ្ដល់ជូននៅកនុង
្ បណ្ណ ព័ត៌មាននេះ គឺត្រឹមត្រូវនៅពេល
បោះពុម្ពផ្សាយ ហ�ើយខ្លឹមសារនៃព័ត៌មាននេះអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរ។

ការធ្វើតេស្តតាមកុំព្យូទ័រដ�ើម្បីសង
្ទ ់ម�ើលបញ្ញាយល់

How to get your Victorian Driver Licence – Khmer Authorised by VicRoads, 60 Denmark Street, Kew, 3101

ការធ្ើតេ
វ ស្តយកអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរ

keeping victorians connected

