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پهڕهی زانیاریی

بهڵگهی پێناس
بهڵگهنامهکانی بهڵگهی پێناس

بهڵگهنامهکانی پلهی A

ئێوه دهبێت له کاتی هێنانه ئارای داواکاریی له  VicRoadsدا (بۆ
نموونه بۆ تۆمارکردنی ئامێرێکی هاتوچۆ یان وهرگرتنی بڕوانامهی
خۆتان) بهڵگهی پێناسی خۆتان پێشکهش بکهن .ب ه بێ بهڵگهنامهی
شیاو ئێوه ناتوانن داواکاریهکهی خۆتان پڕ بکهنهوه .حهتمهن بپرسن
که به وردی چ بهڵگهیهکی پێناس دهبێت له کاتی رزێرڤی کاتێکی
چاوپێکهوتندا لهگهڵتان ههبێت.
پێشکهشکردنی زانیاریی یان بهڵگهنامهی ههڵ ه و/یان ب ه الرێدابهر
تاوانێکی گرنگه و دهتوانێت ببێته هۆی تاوان سهندن له ئێوه یان
کهوتنه بهندیخانه.

من پێویستم به چ جۆره بهڵگهنامهیهکی پێناس ههیه؟
بۆ ههر داواکاریهک ئێوه دهبێت ئهو بابهتانهی خوارهوه پێشکهش بکهن:
بهڵگهنامهیهکی پلهی ( Aریزبهندی خوارهوه چاولێکهن)

و
بهڵگهنامهیهکی پلهی ( Bریزبهندی الپهڕهی دواتر چاولێکهن)
النیکهم یهکێک لهم بهڵگهنامانه دهبێت بریتی بێت له ناونیشانی شوێنی
نیشتهجێ بوونی ئێوه ل ه ویالیهتی ڤیکتۆریا .ئهگهر وهها نهبێت ئێوه
پێویستتان به بهڵگهنامهی زیاتر دهبێت.

بهڵگهنامهکانی پێناسی قبووڵکراو
بهڵگهنامهکانی پێناس دهبێت سهرهکی (ئهسڵ) بن .کۆپییهکان قبووڵ
ناکرێن .بهڵگهنامهکانی ب ه زمانێ جگه ل ه ئینگلیزی دهبێت لهگهڵ
وهرگێڕدراوهی پهسهندکراو بن .داواکارانی خاوهن بهڵگهنامهکانی
به زمانی بیانی دهبێت ئهوانه به تێچوونی خۆیان وهربگێڕنهوه سهر
زمانی ئینگلیزی.
وهرگێڕدراوهی بهڵگهنامهکان به زمانی بیانی دهبێت لهالیهن یهکێک
لهو سهرچاوانهی خوارهوه جێبهجێ بکرێت:
وهرگێرێکی بڕواداری ( NAATIله ههر ئاستێکدا) ،یان
قونسوڵخانهیهکی پێوهندیدار له ئوسترالیا ،یان
وهرگێڕدراوهیهکی فهرمی ل ه واڵتی سهرهکی

یان

پاسپۆرتی ئوسترالیایی (بڕوادار یان رێکهوت بهسهرچوو ل ه دوو
ساڵی رابردوودا).
پاسپۆرتی بیانی (ئهگهر ئێوه بتوانن بهڵگهنامهی ئوسترالیایی شیاو
پیشاندهری بهڵگهنامهی بههێزی نیشتهجێ بوونی ههمیشهیی،
وهک ڤیزای دایمی یان نیشتهجێ بوون پێشکهش بکهن ،پاسپۆرتی
بیانی ک ه کهمتر له دوو ساڵ له بهسهرچوونی تێپهڕیبێت قبووڵ
دهکرێت).
ناسنامهی ئوسترالیایی یان تۆماری گۆڕانی ناوی دهرچوو له
فهرمانگهی تۆمارکردنی لهدایکبوون ،تیاچوون و هاوسهرگیریی.
کورتهی راپۆرتی لهدایکبوون و بهڵگهی یادی لهدایکبوونی
قبووڵ ناکرێت.
بهڵگهی پێناسی دهرچوو لهالیهن فهرمانگهی پاسپۆرت (به
شێوهی ئاسایی بۆ رێبوارانی دووڕگهی نۆرفۆلک ()Norfolk
دهردهچێت).
کارتی پێناسی وێنهداری ئهفسهری هێزی پۆلیسی ئوسترالیا (جگه
له کارگێڕانی ناچهکدار)
کارتی پێناسی وێنهداری قونسووڵخانهیی دهرچوو لهالیهن
وهزارهتی کاروباری دهرهوه و بازرگانی.
بهڵگهنامهی قبووڵکردنی بوون به هاوواڵتی یان هاوواڵتییهتی
ئوسترالیا ،یان بهڵگهیهک بۆ سهفهر بۆ ئوسترالیا یان Visa
Evidence Cardی دهرچوو له وهزارهتی کۆچبهریی و
هاوواڵتییهتی یان فهرمانگهی پاسپۆرت.
بهڵگهنامه یان مۆڵهتی وێنهداری ئوسترالیایی (بهڵگهنامهیهکی
وێنهدار واته ههر بڕوانامهیهکی لێخوڕینی وێنهداری
ئوسترالیایی یان مۆڵهتی ژێر فێرکاریی وێنهدار ک ه بڕوادار
بێت یان پتر له دوو ساڵ له بهسهرچوونی تێناپهڕێت ،یان
مۆڵهتی ههڵسووڕێنهری بهلهم له ویالیهتی ڤیکتۆریا یان مۆڵهتی
ههڵگرتنی چهکی گهرم له ویالیهتی ڤیکتۆریا که بروادار بێت یان
پتر له دوو ساڵ له بهسهرچوونی تێناپهڕێت).
کارتی وێنهداری ( NSWدهرچوو له  NSW RTAپاش 14ی
دیسامبهری .)2005
وێنهی ئێستاکه لهالیهن .VicRoads
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بهڵگهی پێناس
بهڵگهنامهکانی پلهی B

بهڵگهکانی نیشتهجێ بوون له ویالیهتی ڤیکتۆریا

یهکێک لهو بهڵگهنامانهی خوارهوه:

ئهگهر ناونیشانی شوێنی نیشتهجێ بوونی ئێوه له ویالیهتی ڤیکتۆریا
له بهڵگهکانی پلهی  Aیان  Bپیشان نهدراوه یان جیاوازه پێویستتان به
یهکێک لهو بهڵگانهی خوارهوه ههیه:

یان
یهکێک لهو بهڵگهنامانهی خوارهوه ک ه بڕواداره یان پتر له ساڵێک له
دهرچوونی تێناپهڕێت:
لێنووسی ئهژمێر یان ریزبهندی ئهژمێری بهنک
پسوولهی تهلهفۆن ،گاز یان کارهبا

یان
یهکێک له بهڵگهنامهکانی خوارهوه که بڕواداره یان پتر له دوو ساڵ
له دهرچوونی تێناپهڕێت:
کارتی ناونووسی له ههڵبژاردنهکاندا
بهڵگهنامهکانی بهربوون له هێزه چهکدارهکان
کارتی سهلماندنی تهمهنی بڕوادار دهرچوو لهالیهن کاروباری
بهکارهێنهرانی ڤیکتۆریا
کارتی پێناسی وێنهداری بڕوانامهی لێخوڕینی بڕوادار له
ڤیکتۆریا
نرخهکانی ئاو
نرخهکانی ئهنجومهن
ئاگاداری ههڵسهنگاندنی زهوی

ئهگهر ئێوه هێشتاش ناتوانن بهڵگهکانی شوێنی نیشتهجێ بوونی خۆتان
ل ه ویالیهتی ڤیکتۆریا پێشکهش بکهن ،دهبێت راگهیندراوێکی کارناسی
دامهزراوی دادگا پێشکهش بکهن که دهبێت:
لهالیهن خاوهنێکی بڕوانامهی لێخوڕین له ویالیهتی ڤیکتۆریا ک ه
بۆ ماوهی  12مانگ یان زیاتر ئێوه دهناسێت واژۆ کرابێت ،و
بریتی بێت له ناو و ناونیشانی ئێوه ،و
ناو ،ژمارهی بڕوانامه و واژۆی کارناسی دامهزراوی دادگا
ئهم راگهیندراوه لهسهر فۆرمی داواکاریی بڕوانامه پێشکهش دهکرێت
و دهبێت وهکو بهشێک له رهوتی داواکاریی پڕ بکرێتهوه.

بهڵگهکانی گۆڕانی ناو
ئهگهر ناوی ئێوه له بهڵگهنامهکانی پلهی  Aیا  Bجیاوازه ،پێویستتان
ب ه یهکێک لهو بهڵگانهی خوارهوه ههیه:
بهڵگهنامهی هاوسهرێتی دهرچوو لهالیهن فهرمانگهی
تۆمارکردنی لهدایکبوون ،تیاچوون و هاوسهرێتی له ئوسترالیا
بهڵگهکانی تهاڵق (پیشاندهری ناوێ که ئاماژهی پێکراوه)
قهواڵهی گۆڕانی ناو (دهرچووی پێش نۆڤهمبهری ساڵی  1986له
ویالیهتی ڤیکتۆریا)
بهڵگهی گۆڕانی ناو (دهرچووی پاش نۆڤهمبهری ساڵی  1986له
ویالیهتی ڤیکتۆریا)
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)card

کارتی فهرمانگهی کاروباری سهربازانی پێشوو
کارتی خاوهن ماف بوونی دهرچوو لهالیهن هاوبهرژهوهندهوه
کارتی پێناسی خوێندکاریی
کارتی بڕواداری یان کارتی ئهژمێر له بهنک ،ئهنجومهنی
بیناکردنهوه یان یهکیهتی بڕواداریی
کارتی پێناسی وێنهداری کارمهندی حکوومهتی ویالیهتی یان
فێدراڵ
کارتی پهسهندی تهمهن ،کارتی Keypass
کارتی پێناسی وێنهداری هێزی بهرگری ئوسترالیا (جگه له
کارگێڕانی ناچهکدار)

گرێبهستی فرۆتن ،کرێ ،یان بهڵگهنامهی کرێ که بریتی بێت له
ناونیشانی ئێستاکهی ئێوه.
ئاگادارکردنهوهی تازهکردنهوهی بڕوادار بۆ بڕوانامهی لێخوڕینی
ماشین یان ژمارهکردنی ئوتومبیل.
ههڵسهنگاندنی فهرمانگهی باجی ئوسترالیا (ساڵی دارایی رابردوو
یان ئێستا).

VRPIN02900

کارتی
کارتی داشکاندنی وهرگرانی مووچه (Pensioner Concession
Medicare

بۆ دهستهبهرکردنی زانیاریی زیاتر سهردانی
بکهن یان به ژمارهی  13 11 71پهیوهندی بکهن یان سهردانی
ناوهندیی خزمهتگوزاریی مشتهری  VicRoadsبکهن.

vicroads.vic.gov.au

زانیارییه پێشکهشکراوهکانی ناو ئهم پهڕهیه له کاتی چاپدا راستن و
رهنگه له داهاتوودا بگۆڕدرێن.
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