
دليل للوالدين 

عن قيادة ال�سيارة 

P برخ�سة جتريبية

اأعط هذا الدليل اإىل والديك

تتغيرّ اأنظمة املرور من وقت لآخر

وبالتايل قد تتغيرّ �رشوط حيازة الرخ�صة التجريبية 

الأوىل والثانية

وتقع امل�ص�ؤولية على عاتق حامل الرخ�صة التجريبية 

لع على اأحدث طبعة من هذا الكتيرّب واأية  لكي يطرّ

من�صورات حديثة.



www.vicroads.vic.gov.au/glswww.vicroads.vic.gov.au/gls

تفاصيل االتصال:

www.vicroads.vic.gov.au

هاتف: 71 11 13

كل سائق 
يحمل 

الرخصة 
التجريبية 
P معـّرض 

للخطـر



www.vicroads.vic.gov.au/glswww.vicroads.vic.gov.au/gls

تقع حوادث االصطدام مع السائقين الحاملين للرخصة 
التجريبية P أكثر من المستعملين  اآلخرين للطرقات، 
وحوادث اصطدام السيارات هي القاتل األول للشباب.

لقد تّم إدخال أنظمة جديدة للسائقين حملة الرخصة التجريبية

تأكدوا من أنكم والسائق الذي يحمل الرخصة التجريبية عىل علم بهذه األنظمة الجديدة

P ساعدوا السائق الذي يحمل الرخصة التجريبية يف المحافظة عىل سالمته واالحتفاظ برخصته التجريبية

ويبّين لكم الرسم البياني التايل بأن السنة األوىل من قيادة حامل الرخصة التجريبية 
هي الفترة األكثر خطورة. 
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كيف يمكنكم تقديم المساعـدة اآلن؟
هناك اأمران رئي�صيان ميكنكم القيام بهما من اأجل تقليل خطر توررّط ال�صائق 

احلامل للرخ�صة التجريبية P يف حادث ا�صطدام.  

قوموا بت�صجيعهم على الإلتزام بالأنظمة اخلا�صة التي تنطبق على   •
تان يف  ال�صائقني احلاملني للرخ�صتني التجريبيتني P1 وP2 لأنهما معدرّ

�صبيل تخفيف اخلطر املحدق بهم.

ب احلالت املعروفة بت�صبيها مبخاطر اأكرب 
رّ
قوموا بت�صجيعهم على جتنـ  •

د عدد الرفاق الركاب يف ال�صيارة  بالن�صبة لل�صائقني اجلدد )مثل تعدرّ

والقيادة يف فرتة الليل(.

أنظمـة خاصة بالسائقين الحاملين 
P للرخصة التجريبية

اإن معظم ال�صائقني اجلدد �صيحملون الرخ�صة التجريبية ملدة اأربع �صنوات: 

رخ�صة P1 ملدة �صنة واحدة )يجب عر�ض لوحات P احلمراء( ورخ�صة P2 ملدة 

ثالث �صنوات )يجب عر�ض لوحات P اخل�رشاء(.

ويلزم اأن يكون �صجل ال�صائق حامل الرخ�صة التجريبية جيداً لكي يتخطى نظام 

الرتخي�ض التدريجي اجلديد. 

�ض 
رّ
وكما هي احلال بالن�صبة لل�صائقني الذين يحملون رخ�صة كاملة، يتعر

�صائقو الرخ�صة التجريبية لغرامات اإذا خالفوا اأنظمة املرور، وقد يخ�رشوا بع�ض 

نقاط اجلدارة اأو حتى اأنهم قد يخ�رشوا رخ�صتهم ملدة من الزمن. 

يعمل نظام الرتخي�ض التدريجي  اجلديد يف ولية فكتوريا على م�صاعدة 

ال�صائقني ال�صباب يف املحافظة على �صالمتهم من خالل تعريفهم بالقيادة 

على مراحل.

ن 
رّ
وقد �صبق لكم اأن �صاعدمت �صائقكم احلامل للرخ�صة التجريبية P يف التمر

قدر الإمكان خالل مدة تعلم القيادة. وهذه خطوة هامة ولكن كما يبدو يف 

الر�صم، فاإن ال�صنة الأوىل من قيادة ال�صيارة هي الأكرث خطورة.

اإن جميع ال�صائقني حملة الرخ�صة التجريبية P عر�صة للخطر، ولكن هناك 

بع�ض الأمور التي ميكنكم القيام بها من اأجل م�صاعدتهم يف القيادة بطريقة 

اآمنة قدر امل�صتطاع.

لقد قّدمتـم مساعدتكـم
 ألنكم منحتموهـم 

120 ساعة تدريـب عىل األقـل
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هناك اأنظمـة خا�صة تطبرّق على ال�صائقني حملة الرخ�صة التجريبية P1، واإذا 

خالفوها تفر�ض عليهم غرامة وقد يخ�رشون بع�ض نقاط اجلدارة. اإ�صافة 

اإىل ذلك، فاإن خمالفة بع�ض الأنظمة قد توؤدي اإىل متديد مهلة حملهم للرخ�صة 

التجريبية P1 ملدة �صتة اأ�صهر على الأقل.

الأنظمة اخلا�صة هي كالآتي:

يجب األ يقود ال�صائق اجلديد ال�صيارة ومعه اأكرث من راكب واحد يرتاوح   •
عمره من 16 اإىل اأقل من 22 �صنة.

اأي ا�صتعمال للهاتف املحمول هو ممنـوع  •

يجب األ يقطر عربة اإل لغر�ض العمل اأو اإذا كان حتت توجيه.  •

هناك اأي�صاً اأنظمة خا�صة يجب اأن يراعيها ال�صائقون حملة الرخ�صة التجريبية 

P2 و P1

ك �رشيع جداً، اأي مينع من قيادة 
ِّ
مينع من قيادة �صيارة اأو مركبة مبحر  •

كات 
رّ
ك على البنزين فائق ال�رشعة اأو توربو، اأو مبحر

رّ
زة مبحر ال�صيارات املجهرّ

كات بقوة 6 �صيالندر.
رّ
لة، اأو مبحر كات معدرّ

رّ
8 �صيالندر، اأو مبحر

يجب اأن تكون ن�صبة تركيز الكحول يف الدم )BAC( �سفر  •

اإذا كان �صجلهم يف القيادة �صيئاً ف�صتطول مدة حمل الرخ�صة التجريبية   •
 P1 صتة اأ�صهر على الأقل. وبالن�صبة حلملة الرخ�صة التجريبية� P2 اأو P1

فالأنظمة �صتكون اأكرث �رشامة بالن�صبة لعدد الركاب امل�صموح طيلة مدة 

.P1 حمل الرخ�صة التجريبية

اإذا وِجد باأنه يقود �صيارة حتت تاأثي الكحول مبعدل تركيز الكحول يف دمه   •
ب عليه دفع  07ر0 اأو ما فوق، فبالإ�صافة اإىل خ�صارته لرخ�صته، �صيتوجرّ

 alcohol( ك يف حال �رشب الكحول
رّ
كلفة تركيب جهاز مينع ت�صغيل املحر

interlocker( يف مركبته من اأجل منعه من القيادة ثانية حتت تاأثي الكحول 

عندما ي�صتعيد رخ�صته.

هنالك اأي�صاً بع�ض الأنظمـة اخلا�صة التي يجب اأن يطيعها ال�صائقون حملة 

.P2 الرخ�صة التجريبية

اإذا خ�رس ال�سائقون حملة الرخ�سة التجريبية P خم�سة نقاط عدم جدارة 

اأو اأكرث خالل 12 �سهرًا، فقد يتم تعليق رخ�ستهم ملدة ثالثة اأ�سهر 

على الأقل. ويف هذه احلالة �سيم�سوا فرتة اإ�سافية برخ�ستهم احلالية 

قبل تقّدمهم نحو املرحلة التالية من الرخ�سة.

بالطبع ي�صعر �صائقكم حامل الرخ�صة التجريبية بالعتـزاز باجلهد الذي يبذلـه 

للح�صول على رخ�صة القيادة.

عوهم على مراعاة هذه الأنظمة واحلفاظ على رخ�صتهم. فرجاًء �صجرّ

تبّيـن لكم الجداول الموجودة 
يف نهاية هذا الكتّيب 

الشروط الخاصة المفروضـة 
عىل السائقيـن حملـة 

.P2 و P1 الرخصة التجريبية
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القيـود المفروضة عىل عـدد الركـاب 
اإن احتمال توررّط ال�صائقني حملة الرخ�صة التجريبية Pيف حادث ا�صطدام 

مميت اأكرب اإذا كان معهم اأكرث من راكب واحد يف ال�صيارة. فالعديد من حوادث 

ال�صطدام املميتة التي تقع حت�صل مع اأولئك ال�صائقني يف عامهم الأول من 

القيادة والذين يكون معهم راكبان اأو اأكرث.

ويبنيرّ الر�صم البياين اأدناه اإن خطر توررّط ال�صائقني حملة الرخ�صة التجريبية 

اب كرث  P يف حادث ا�صطدام مميت يزداد بدرجة كبية جداً اإذا كان معهم ركرّ

يف ال�صيارة.

ل الرفاق الراكبون يف ال�صيارة والذين يكونون حتت تاأثي الكحول  قد ي�صكرّ

خطراً على �صائق تنق�صه اخلربة. اإ�صافة اإىل ذلك، فاإن وجود الرفاق 

ف بطريقة 
رّ
املتعددين ي�صجعون بطريقة مبا�رشة وغي مبا�رشة، على الت�رش

جمازفة.

ابتداًء من الأول من متوز/يوليو 2008 مّت اإدخال نظام يحّد من عدد 

الركاب امل�سموح مع ال�سائق الذي يحمل الرخ�سة التجريبية P1. فال 

ي�ستطيع ال�سائق اجلديد ا�سطحاب اأكرث من راكب واحد يرتاوح عمره 

من 16 اإىل اأقل من 22 �سنة، يف جميع الأوقات، �سواء اأكان ذلك نهارًا 

اأم ليالً.

�صتكون هناك بع�ض احلالت التي ي�صمح فيها لهذا ال�صائق ا�صطحاب اأكرث من 

راكب، اإذا كان ينقل اأحد اأفراد عائلته اخلا�صة، اأو كان يقود ال�صيارة م�صحوباً 

ب�صائق ناظر يحمل رخ�صة كاملة )كما هي احلال بالن�صبة حلاملي رخ�صة التعلرّم 

L(، اأو اإذا كانوا يقودون مركبة طوارئ. و�صيتم النظر يف كل حالة مبفردها 

بالن�صبة لالإعفـاء من القيود املفرو�صة على عدد الركاب، على اأ�ص�ض وجود 

�صائقة ما اأو لأعمال ون�صاطات �رشورية. 

�صوف توؤثر هذه القيود يف العديد من ال�صائقني ال�صباب، اإمنا يبنيرّ لكم 

الر�صم مدى اأهمية هذا النظام: نتيجة لهذا النظام، �صوف يحافظ اأكرث اأبناوكم 

حامل� الرخ�صة التجريبية P ورفاقهم على �صالمتهم.

يعترب دعمكم للقيود املفرو�سة على عدد الركاب امل�سموح هاماً جدًا، 

اإذ قد يعتمد �صائقكم اجلديد الذي يحمل الرخ�صة P1 على ا�صتخدام �صيارتكم 

يف حياته الجتماعية اأو عمله اأو درا�صته. ف�صيكون لكم تاأثي اإيجابي على 

�صالمته اإذا ا�صتطعتم اإقناعه مبراعاة هذا القيد الأ�صا�صي.

الع على معلومات اإ�صافية عن القيود املفرو�صة  ميكنكم اأنتم وال�صائق الإطرّ

 على عدد الركاب، عرب موقع الإنرتنت 

www.arrivealive.vic.gov.au/passengerrestriction

خطر متزايد لحوادث االصطدام المميتة بوجود رّكاب كثر.
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القيـادة فـي الليـل خطرة جـدًا بالنسبة 
   P للسائقين الحاملين لرخصة

ل عدم اخلربة والتعب وعدم و�صوح الروؤية مزيجاً قاتـالً. ويدلرّ الر�صم  قد ت�صكرّ

البياين التايل على زيادة احتمال وقوع حادث ا�صطدام مع ال�صائقني احلاملني 

لرخ�صة P عند ال�صاعات املتاأخرة من الليل. 

ميكنكم التاأثي بطريقة اإيجابيـة على �صالمة اأبنائكم ال�صائقني اجلدد حملة 

P الرخ�صة

ب قيـادة ال�سيارة يف الليـل
ّ
�سجعوهم على جتنـ

ـّب الحاالت بالغة  تجن
الخطـورة

ط فيها 
ّ
اإن اأكرث العوامل اأهمية يف حوادث ال�سطدام التي يتور

ال�سائقون حملة الرخ�سة التجريبية P هي مزيج من عدم خربتهم مع 

وجود حالت �سعبة اأو خطرة للقيادة.

ب القيادة يف احلالت اخلطرة يقّل 
ّ
وحيثما ت�سجعون اأبناءكم على جتنـ

�سهم حلادث ا�سطدام.
ّ
خطر تعر

ويجب اأن ت�سجعوهم على ذلك حتى يكونوا قد اأم�سوا مدة 12 �سهرًا 

  .P على الأقل من اخلربة يف القيادة اأثناء حمل رخ�سة

وت�سمل احلالت اخلطرة للقيادة بالن�سبة لل�سائقني اجلدد ما يلي:

القيـادة يف الليل 	•

القيـادة مع عدة ركاب 	•

القيـادة يف حالة التعب 	•

القيـادة يف اأحوال الطق�س ال�سيئ 	•

حتت تاأثري الكحول اأو املخدرات 	•

القيادة على طرقات غري ماألوفة اأو يف ظروف غري ماألوفة 	•

القيـادة وقت الغروب اأو ال�رسوق حيث تكون هناك م�سكلة يف حّدة  	•
اأ�سعة ال�سم�س

القيـادة اأثناء الإن�سغال كا�ستعمال التلفون املحمول اأو اأدوات  	•
اإلكرتونية اأخرى

خطر وقوع حادث اصطدام يف الساعات المتأخرة من الليل
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وميكنكم اأي�ساً ت�سجيع اأبنائكم ال�سائقني اجلدد على اتخاذ قرارات 

ب�ساأن ا�ستخدام املوا�سالت العامة التي تهتّم ب�سالمتهم )وب�سالمة 

اأ�سدقائهم(:

�سجعوهم على امتالك اأو ا�ستعمال �سيارة جديدة اإذ غالباً ما تكون  	•
اأكرث اأماناً. اإن موا�سفات ال�سالمة مثل الأكيا�س الهوائية الواقية، 

ونظام منع اإقفال العجالت اأثناء الفرملة )ABS(، واأداة �سبط الثبات 

الإلكرتونية )ESC(، ميكن اأن تنقـذ احلياة. يجدر التاأكد من 

معلومات ال�سالمة واختبار قدرة ال�سيارة على حتّمل ال�سدمات، بغ�س 

 النظر عن عمرها، من خالل موقع الإنرتنت: 

  www.howsafeisyourcar.com.au

اقرتحوا على الركاب الطرق التالية للحفاظ على �سالمتهم: 	•

- اأن يتجّنبوا الذهاب يف �سيارة يقودها �سائق تقل خربته عن 12    

�سهرًا.  

األ يلهوا ال�سائق  -  

اأن ي�ستعملوا حزام الأمان على الدوام  -  

اأن يتجّنبوا ركوب �سيارة يقودها �سائق حتت تاأثري الكحول اأو    -  

املخدرات  

هني اإىل عالمات تعب لدى ال�سائق، واأن   
ّ
-  اأن يكونوا متنبـ  

ي�سجعوه على اأخذ فرتة ا�سرتاحة، اأو قيلولـة اإذا كانت م�سافة    

الرحلة بعيدة  

اأن يطلبوا من ال�سائق التوقف واأن يدعهم يخرجون من ال�سيارة    -  

اإذا �سعروا بعدم الطمئنان.  

اركبوا يف �سيارة يقودها اأكرث ال�سائقني خربة  -  

إقتراحـات عمليـة 
للحفـاظ عىل السالمـة

�سجعوا �سائقكم اجلديد الذي يحمل الرخ�سة التجريبية P1 على 

اللتزام بالقيود املفرو�سة على عدد الركاب، وعلى احلـّد من قيـادة 

ال�سيارة ليـالً، خالل ال�سنة الأوىل من القيادة. 

حتدثوا مع ال�سائق اجلديد عن طريقة الذهاب اإىل مكانهم املق�سود 

والعودة منه باأمان: 

ي�ستطيعون ا�ستخدام املوا�سالت العامة مع اأ�سدقائهم، مبا فيها  	•
احلافالت )البا�سات( التي تعمل ليالً، كلما كان ذلك متاحاً.

ي�ستطيعون اأن ي�ستقلوا تاك�سي مع اأ�سدقائهم. 	•

ي�ستطيعون اأن يقودوا باأنف�سهم اإىل مكان احلفلة )يف وقت مبّكر(  	•
مع �سديق واحد لي�س اأكرث، وق�ساء الليل هناك اإذا كان ذلك اآمناً 

بالن�سبة لهم، ثم العودة اإىل املنزل يف ال�سباح.

ي�ستطيعون ال�ستعانة ب�سائق خبري اآخر ليو�سلهم، ك�سائق يحمل  	•
رخ�سة كاملة اأو �سخ�س لديه خربة �سنة على الأقل يف قيادة ال�سيارة 

 .P وهو يحمل الرخ�سة التجريبية

ت�ستطيعون اأنتم القيادة لنقلهم اإىل املكان املق�سود. 	•
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الشروط والعقـوبـات 
يبّين الجدول التايل الشروط الواجب توافرها لدى السائقين الحاملين للرخصة 

التجريبية P1، والعقوبـات التي ستفرض عليهم إذا خالفوا األنظمة.

يمكنهم خسارة لغاية خمس نقاط عدم جدارة خالل 12 شهرا، إضافة إىل 12 
نقطة عدم جدارة خالل ثالث سنوات.  P1 السائقون الذين يحملون الرخصة التجريبية

العواقـبالغرامةال�رسط

P2 سوف يعمل ال�سجل ال�سيء عن القيادة على متديد فرتة الرخ�سة يجب اأن يكون �سجل القيادة جيدًا من اأجل التقّدم للح�سول على الرخ�سة التجريبية�

التجريبية P1 مبدة �ستة اأ�سهر على الأقل، زائد مدة تعليق الرخ�سة، 

وُي�سمح لهم بالقيادة مع راكب واحد من اأّي عمر كان.

قيود مفرو�صة على عدد الرفاق الركاب )ميكنه ا�صطحاب راكب واحد فقط بعمر يرتاوح من 16 اإىل 

اأقل من 22 �صنة(*.

ثالث نقاط عدم جدارة358 دولراً

ثالث نقاط عدم جدارة239 دولراًممنوع ا�صتعمال الهاتف املحمول .

ك فائق ال�رشعة مثل 
ِّ
ممنوع قيادة اآلية اأو مركبة حمظورة على حاملي الرخ�صة التجريبية )اأي مبحر

كات 
رّ
كات توربو على البنزين اأو مبحر

رّ
دة مبحر كات 8 �صيالندر، اأو تلك املزورّ

رّ
زة مبحر ال�صيارات املجهرّ

كات 6 �صيالندر(*.
رّ
دة مبحر لة فائقة القوة، وال�صيارات املزورّ معدرّ

ثالث نقاط عدم جدارة239 دولراً

239 دولراًممنوع قطر عربة )اإل لغر�ض العمل اأو حتت التوجيه(. 

معدل تركيز الكحول يف الدم )BAC( �صفر

متديد فرتة الرخ�صة التجريبية ل�صتة اأ�صهر مع مدة الإلغاء، اأو ع�رش نقاط عدم 299 دولراًمعدل تركيز الكحول يف الدم )BAC( لغاية 05ر0

جدارة  

تركيب جهاز تق�صي الكحول عند ا�صتعادة الرخ�صة ملدة 6 اأ�صهر  على الأقل358 دولراًمعدل )BAC(  من 05ر0 اإىل اأقل من 07ر0

مينع فوراً من القيادة على الطريق بدلً من الإنتظار اإىل حني مثوله اأمام املحكمة. 358 - 508 دولراًمعدل )BAC( من 07ر0 اإىل اأقل من 15ر0

اإلغاء الرخ�صة ملدة ترتاوح بني 6 و14 �صهراً

غرامة من املحكمة معدل )BAC( من 15ر0 وما فوق

لغاية 2389 دولر

اإلغاء الرخ�صة ملدة 15 �صهراً على الأقل

ع�رش نقاط عدم جدارة358 دولراًممنوع قيادة ال�صيارة حتت تاأثي املخدرات

من نقطة اإىل 6 نقاط عدم جدارة تعليق الرخ�صة من �صهر لغاية 6 اأ�صهر149 - 448 ممنوع ال�رشعة

 ثماين نقاط عدم جدارة زائد تعليق الرخ�صة لغاية 12 �صهرا597ً دولراًممنوع جتاوز ال�رشعة القانونية باأكرث من 45 كلم/ال�صاعة

 توقيف املركبة ملدة 48 �صاعة

 توقيف املركبة لغاية ثالثة اأ�صهر )ثاين خمالفة(

م�صادرة املركبة )ثالث خمالفة(

املخالفات اخلا�صة بالقيادة ال�صاخبة )كالقيادة بطريقة غي مالئمة(

الت�صابق على الطريق

 قد يطبرّق اإلغاء الرخ�صة اأو تعليقها غرامات باهظة

 توقيف املركبة ملدة 48 �صاعة

 توقيف املركبة لغاية ثالثة اأ�صهر )ثاين خمالفة(

م�صادرة املركبة )ثالث خمالفة(

ثالث نقاط عدم جدارة119 دولراًيجب عر�ض لوحات P1 احلمراء

119 دولراًيجب حمل الرخ�صة اأثناء القيادة

ثالث نقاط عدم جدارة239 دولراًيجب ربط حزام الأمان

239 - 269 دولراًاأحد الركاب ل يربط حزام الأمان اأو القيد الواقي

119 دولراًعدم قيادة ال�صيارات اإل تلك املنا�صبة لنوع الرخ�صة )اأوتوماتيك مثالً(.

*هناك اإعفاءات يف حالة وجود اإثبات ل�صائقة ما ب�صبب العمل اأو العائلة، و�صيتم النظر يف كل حالة على حدى. يجب اأن يكون طلب الإعفاء 
الع على موقع الإنرتنت:  م فيها طلب الإعفاء يرجى الإطرّ  خطياً ومرفقاً باأدلة تدعم ق�صيتك. ملعرفة الطريقة التي تقدرّ

 www.vicroads.vic.gov.au

الع على موقع الإنرتنت التايل:   للح�صول على معلومات اإ�صافية عن ال�رشوط املفرو�صة على الرخ�صة التجريبية P1، يرجى الإطرّ

 www.arrivealive.vic.gov.au/p1

 .P مالحظة: اإذا اأحيلت اأي خمالفة من املخالفات الواردة اأعاله اإىل املحكمة، قد تكون العقوبات اأ�صدرّ وقد ي�صار اإىل اإلغاء رخ�صتك التجريبية



www.vicroads.vic.gov.au/glswww.vicroads.vic.gov.au/gls

الشروط والعقـوبـات 
يبّين الجدول التايل الشروط الواجب توافرها لدى السائقين الحاملين للرخصة 

التجريبية P2، والعقوبـات التي ستفرض عليهم إذا خالفوا األنظمة.

 يمكنهم خسارة نقاط جدارة لغاية خمسة نقاط خالل 12 شهرا، 
إضافة إىل 12 نقطة جدارة خالل ثالث سنوات.  P2 السائقون الذين يحملون الرخصة التجريبية

العواقـبالغرامةال�رسط

م نحو الرخ�صة الكاملة �صوف يعمل ال�صجل ال�صيء عن القيادة على متديد فرتة حمل الرخ�صة يجب اأن يكون �صجل القيادة جيداً من اأجل التقدرّ

التجريبية P2 مبدة �صتة اأ�صهر على الأقل، زائد مدة تعليق الرخ�صة.

ثالث نقاط عدم جدارة239 دولراًاأي ا�صتعمال للهاتف املحمول باأي �صكل كان ممنوع

ك فائق 
ِّ
دة مبحر *ممنوع قيادة اآلية اأو مركبة حمظورة على حاملي الرخ�صة التجريبية )اأي تلك املزورّ

كات توربو على البنزين اأو 
رّ
كات ذات 8 اأ�صطوانات حتريك، اأو مبحر

رّ
زة مبحر ال�رشعة كال�صيارات املجهرّ

كات 6 اأ�صطوانات حتريك ت�صنرّف على اأنها 
رّ
دة مبحر لة فائقة القوة، وال�صيارات املزورّ كات معدرّ

رّ
مبحر

�رشيعة جداً(.

ثالث نقاط عدم جدارة239 دولراً

معدل تركيز الكحول يف الدم )BAC( �صفر

متديد فرتة تعليق الرخ�صة التجريبية ملدة 6 اأ�صهر زائد فرتة اإلغائها، اأو ع�رش 299 دولراًتركيز الكحول يف الدم )BAC( لغاية 05ر0

نقاط عدم جدارة 

تركيب جهاز تق�صي الكحول ملدة �صتة اأ�صهر كحدرّ اأدنى بعد ا�صتعادة الرخ�صة358 دولراBACً من 05ر0 اإىل اأقل من 07ر0

مينع فوراً من القيادة على الطريق، اإلغاء الرخ�صة ملدة ترتاوح بني 6 و14 358 - 508 دولراBACً من 07ر0 اإىل اأقل من 15ر0

�صهراً

غرامة من املحكمة BAC من 15ر0 وما فوق

لغاية 2289 دولر

مينع فوراً من القيادة على الطريق، اإلغاء الرخ�صة ملدة ترتاوح بني 15 و24 

�صهراً، تركيب جهاز تق�صي الكحول عند ا�صتعادة الرخ�صة

ع�رش نقاط عدم جدارة358 دولراًمينع قيادة ال�صيارة حتت تاأثي املخدرات

من نقطة اإىل �صتة نقاط عدم جدارة زائد تعليق الرخ�صة لغاية 6 اأ�صهر149- 448 مينع ال�رشعة

 ثماين نقاط عدم جدارة زائداً تعليق الرخ�صة لغاية 12 �صهرا597ً دولراًمينع جتاوز ال�رشعة القانونية باأكرث من 45 كلم/ال�صاعة 

 توقيف املركبة ملدة 48 �صاعة

 توقيف املركبة لغاية ثالثة اأ�صهر )ثاين خمالفة(

م�صادرة املركبة )ثالث خمالفة((

 املخالفات اخلا�صة بالقيادة ال�صاخبة )كالقيادة بطريقة غي مالئمة(

الت�صابق على الطريق

 قد يتمرّ اإلغاء الرخ�صة اأو تعليقها غرامات باهظة

 توقيف املركبة ملدة 48 �صاعة

 توقيف املركبة لغاية ثالثة اأ�صهر )ثاين خمالفة(

م�صادرة املركبة )ثالث خمالفة(

ثالث نقاط عدم جدارة119 دولراًيجب عر�ض لوحات P2 اخل�رشاء

119 دولراًيجب حمل الرخ�صة اأثناء القيادة

ثالث نقاط عدم جدارة239 دولراًيجب ربط حزام الأمان

239 - 269 دولراًاأحد الركاب ل يربط حزام الأمان اأو القيد الواقي

119 دولراًقيادة ال�صيارات املنا�صبة لنوع الرخ�صة )اأوتوماتيك مثالً(.

*هناك اإ�صتثناءات يف حال ثبوت وجود ل�صائقة ما ذات �صلة بالعمل اأو العائلة، و�صيتم النظر يف كل حالة على حدى. 
م فيها طلب الإعفاء يرجى  يجب اأن يكون طلب الإعفاء خطياً ومرفقاً باأدلة تدعم ق�صيتك. ملعرفة الطريقة التي تقدرّ

www.vicroads.vic.gov.au :الع على موقع الإنرتنت الإطرّ

الع على موقع الإنرتنت  للح�صول على معلومات اإ�صافية عن ال�رشوط املفرو�صة على الرخ�صة التجريبية P2، يرجى الإطرّ

 التايل:

 www.arrivealive.vic.gov.au/p2مالحظة: اإذا اأحيلت اأي خمالفة من املخالفات الواردة اأعاله اإىل املحكمة، قد تكون 

 .P العقوبات اأ�صدرّ وقد يتم اإلغاء رخ�صتك التجريبية


