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ورقه اطالعاتی

شواهد هویت
شواهدی از مدارک شناسایی

مدارک مجموعه A
گذرنامه استرالیایی (به تاریخ جاری یا از انقضای آن بیش از دو
سال نگذشته باشد).
گذرنامه خارجی (گذرنامه خارجی که از انقضای آن تا دو سال
گذشته باشد قابل قبول است به شرطی که شما بتوانید مدارک
مناسب استرالیایی ارائه کنید که شواهد قوی برای اقامت دائم،
مانند ویزای اقامت دائم ارائه می دهند).
گواهی تولد استرالیایی یا ثبت تغییر اسم که توسط دفتر ثبت تولد،
مرگ و ازدواج Registry of Births, Deaths and Marriages
صادر شده باشد .خالصه های تولد و گواهی های یادبود تولد قابل
قبول نیست.
مدرک شناسایی صادر شده توسط اداره گذرنامه (معموال برای
مسافران به جزیره نورفولک صادرمی شود).
کارت شناسایی عکس دار افسر نیروی پلیس استرالیا (به استثنای
کارمندان غیر نظامی).
کارت شناسایی کنسولی عکس دار که توسط وزارت امور خارجه
و تجارت  Department of Foreign Affairs and Tradeصادر
شده باشد.
مدرک تابعیت یا شهروندی استرالیا ،یا مدرکی برای سفر به
استرالیا و یا کارت نشان دهنده ویزا که توسط وزارت مهاجرت و
شهروندی یا اداره گذرنامه صادر شده باشد.
گواهینامه یا مجوز عکس داراسترالیایی (گواهینامه عکس دار
به معنای هر گونه گواهینامه رانندگی عکس داراسترالیایی و یا
مجوز یادگیرنده  learner permitعکس داراسترالیایی است که
در حال حاضر معتبر است یا در کمتر از دوسال گذشته منقضی
شده است ،یا مجوز اپراتور قایق ویکتوریا یا مجوز اسلحه گرم
ویکتوریا که در حال حاضر معتبر است یا در کمتر از دوسال
گذشته منقضی شده است).
کارت عکس دار نیوساوت ولز (که توسط آرتی ای نیوساوت
ولز  NSW RTAپس از  14دسامبر  2005صادر شده باشد).

در هنگام دادن درخواست در ویکرودز( VicRoadsبه عنوان مثال
برای ثبت یک وسیله نقلیه و یا دریافت گواهینامه تان) ،شما باید
شاهدی از هویت تان را ارائه کنید .بدون مدارک مناسب ،شما قادر
به تکمیل درخواست تان نخواهید بود .اطمینان حاصل کنید که بپرسید
دقیقا چه مدارک شناسایی الزم است که در زمان رزرو وقت با
خودتان بیاورید.
ارائه اطالعات یا مدارک غلط و  /یا گمراه کننده یک جرم جدی است
و می تواند منجر به جریمه شدن و یا زندانی شدن شما بشود.

چه مدارک شناسایی نیاز دارم؟
برای هر درخواستی ،شما باید مدارک زیر را ارائه کنید:
یک مدرک از مجموعه ( Aنگاه کنید به لیست زیر)
و
یک مدرک از مجموعه ( Bنگاه کنید به لیست در صفحه بعد)
حداقل یکی از این مدارک باید شامل آدرس مسکونی کنونی تان
در ویکتوریا باشد .اگر آن را نداشته باشید ،به مدارک اضافی نیاز
خواهید داشت.

مدارک شناسایی پذیرفته شده
مدارک شناسایی باید اصل باشند .کپی قابل قبول نیست .مدارک به
یک زبان غیر انگلیسی باید همراه با ترجمه گواهی شده شان باشند.
متقاضیان دارای مدارک به زبان خارجی باید آنها را به هزینه خود به
زبان انگلیسی ترجمه کنند.
ترجمه مدارک به زبان خارجی باید بصورت زیر انجام شده باشد:
توسط یک مترجم معتبر ناتی (هر سطح)  ، NAATIیا
توسط کنسولگری مربوطه در استرالیا ،یا
ترجمه رسمی از کشور مبدا

یا
عکس جاری که ویکرودز از شما دارد.
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شواهد هویت
مدارک مجموعه B

شواهد اقامت در ویکتوریا

یکی از این مدارک:

اگر آدرس مسکونی شما در ویکتوریا در مدارک شاهد در مجموعه
 Aیا  Bشما نشان داده نشده است یا با آن تفاوت دارد ،شما به یکی از
مدارک زیر نیاز دارید:

کارت مدیکر
کارت تخفیف مستمری بگیران
کارت اداره امور بازنشستگان نظامی Veteran’s Affairs
کارت مزایای معتبر صادر شده توسط کامانولث
کارت شناسایی دانشجویی
کارت اعتباری و یا کارت حساب متعلق به یک بانک ،صندوق
اعتباری  building societyیا اتحادیه اعتباری
کارت شناسایی عکس دار کارمندان دولت ایالتی یا فدرال
کارت اثبات سن ،کارت ورودیKeypass
کارت شناسایی عکس دارنیروی دفاع استرالیا (به استثنای
کارکنان غیر نظامی)
Pensioner Concession

یا
یکی از این مدارک که در حال حاضرمعتبر است یا بیش از یک سال
از صدور آن نگذشته است:
دفترچه حساب پس انداز و یا صورت حساب بانکی
قبض تلفن ،گاز یا برق.

یا
یکی از این مدارک که در حال حاضرمعتبر است یا بیش از دو سال
از صدور آن نگذشته است:
کارت ثبت نام انتخاباتی
مدارک ترخیص از نیروهای مسلح
کارت اثبات سنی معتبر صادر شده توسط امور مصرف کنندگان
ویکتوریا
کارت شناسایی عکس دار معتبر از اداره رانندگی ویکتوریا

قرارداد فروش ،اجاره و یا مدرک اجاره که آدرس فعلی شما را
نشان می دهد.
اخطاریه کنونی برای تمدید گواهینامه رانندگی و یا ثبت خودرو.
ارزیابی اداره مالیات استرالیا (سال مالی گذشته و یا فعلی).
اگر شما هنوز نمی توانید شواهدی از اقامت ویکتوریا را نشان دهید،
باید یک بیانیه معرف  referee statementفراهم کنید که باید:
توسط یک شخص دارنده گواهینامه رانندگی ویکتوریا که شما
را به مدت  12ماه یا بیشتر می شناسد امضا شده باشد ،و
شامل نام و آدرس تان و
نام معرف ،شماره گواهینامه و امضا باشد
این بیانیه درفرم درخواست گواهینامه وجود دارد و باید به عنوان
بخشی از روند درخواست تکمیل بشود.

شواهد تغییر نام
اگر نام شما از نام تان در مدارک مجموعه  Aیا  Bمتفاوت است یکی
از مدارک زیر را نیاز خواهید داشت:
گواهی ازدواج صادر شده توسط ثبت تولد ،مرگ و ازدواج در
استرالیا
مدارک طالق (که تغییرنام را نشان می دهد)
سرشماری قباله ( deed pollکه قبل از نوامبر سال  1986در
ویکتوریا صادر شده باشد)
گواهی تغییر نام (که پس از نوامبر سال  1986در ویکتوریا
صادر شده باشد).
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قبض آب
عوارض شهرداری
برگه ارزیابی زمین .land evaluation notice

برای اطالعات بیشتر به  vicroads.vic.gov.auنگاه کنید یا با
شماره تلفن  13 11 71تماس بگیرید یا به مرکز خدمات مشتریان
ویکرودز مراجعه کنید.
اطالعات ارائه شده در این برگه اطالعاتی در زمان چاپ صحیح است و
ممکن است مشمول تغییر باشد.
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