كيف نتعامل مع مخالفات
النقل العام

صرح لهم عبر القطارات وحافالت الترام والباص.
الم َّ
يتجول الموظفون ُ
ويكمن دورهم في ُ
التأكد من أن كل شخص يدفع ما يترتَّب عليه من
رسوم والمساعدة في الحفاظ على عمل وسائط النقل العامة بشكل جيد.
ويمكنهم أن:
– يتحققوا من بطاقتك واستحقاقك للتخفيضات اإلمتيازية حتى بعد
مغادرتك المركبة أو المحطة.
– يطلبوا أخذ بطاقتك الستعمالها كدليل
عرف عن هويتك
– يطلبوا منك اسمك وعنوانك وما يُ ِّ
– رفع تقرير بك إلى دائرة التنمية اإلقتصادية واألعمال
والمواصالت والموارد
– توقيفك لحين حضور الشرطة إن لم تتقيَّد بالتعليمات.
التن ُقل بدون بطاقة سارية المفعول
إن غرامة ُ
التنقل بدون حيازة بطاقة سارية المفعول هي:
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كيف يعمل النظام:
صرح له ،سيترتَّب عليك إبراز
الم َّ
– إذا طلب منك الموظف ُ
بطاقتك (مايكي) خاصتك وبطاقة التخفيض اإلمتيازية إذا إنطبق
األمر عليك.
– وإذا كانت هاتين البطاقتين غير ساريتي المفعول فيمكن حينئذ
صرح له الذي َّ
تقريرا إلى
تحدث إليك أن يرفع
ً
الم َّ
للموظف ُ
دائرة التنمية اإلقتصادية واألعمال والمواصالت والموارد.
– يجب عليك إعطاء اسمك وعنوانك وإبراز دليل عن هوية
التعريف بك.

المصرح لهم ال يُصدرون التحذيرات أو
– إن الموظفون
َّ
صرح
الم َّ
الغرامات .تُجري الدائرة مراجعة على تقرير الموظف ُ
صدر:
له وتُ ِ
– غرامة
– تحذير
– إستدعاء للمثول أمام المحكمة
– عدم إتخاذ أي إجراء آخر.
ُ
إستئنافك ،يمكنك
– يمكنك اإلستئناف ضد الغرامة .وإذا ُرِفض
ُ
أن تختار حينئذ بين تسديد الغرامة أو أخذ إستئنافك إلى محكمة
البدايات.
مخالفات نقل أخرى
إن مخالفات النقل األخرى كإعطاء اسم كاذب أو عنوان غير
المسيئة قد تؤدي إلى غرامة أو تحذير أو
صحيح واستعمال اللغة ُ
اإلستدعاء للمثول أمام المحكمة.

للمزيد من المعلوماتُ ،زر  ptv.vic.gov.auأو إتصل بالرقم
1800 800 007

إذا كنت تعاني الصم أو لديك صعوبات في السمع أو الحديث ،إتصل بنا عبر
للتواصل.
خدمة التتالي الوطنية
ُ
لإلطالع على معلومات بلغات أخرى إتصل بالرقم .9321 5450
المزود بطابعة ( )TTYإتصلوا بالرقم 9619 2727
مستعملي خدمة الهاتف
َّ

صرح لهم .وتُمارس هذه السلطات وتخضع لقانون المواصالت
الم َّ
ال تمثل المعلومات الواردة في هذه النشرة سوى بعض سلطات الموظفون ُ
(المطابقة والهوامش) .إن أي معلومات إزاء ممارسة هذه السلطات ستُجمع وتُحفظ وتُستعمل وفق مقتضيات قانون الخصوصية
لسنة ُ 1983
(المطابقة والهوامش).
وحماية المعطيات لسنة  2014وقانون المواصالت لسنة ُ 1983
 .PTVH2503/17.بتصريح من هيئة المواصالت العامة في فكتوريا750 Collins Street, Docklands ،

