 Revenue NSWجریمهها را برای بیش
از  250سازمان مدیریت میکند ،از جمله:

جزئیات متاس با Revenue NSW
 Revenue NSWمی تواند در باره اخطاریههای جریمه ،احکام اجرایی و
تعلیق گواهینامه یا ثبت خودرو اطالعات بدهد.

revenue.nsw.gov.au
شهرداری ها
 جرایم پارکینگ
 جرایم حیوانات
 زباله ریزی

پلیس NSW
 دوچرخه یا موتور سیکلت سواری بدون کاله ایمنی
 رسعت
 الستیک سوزی

Roads and Maritime
 دوربینها
 چراغهای راهنامیی
 عوارض جاده ها

جریمه ها
1300 138 118
جریمه های معوق
1300 655 805

دریافت یک جریمه
+
اطالعات
دانستن گزینههایتان
Receiving a fine - Knowing your options

کسانی که ضعف شنوایی یا گفتاری دارند

TTY 133 677

آیا به راهنامیی حقوقی نیاز دارید؟
 LawAccessیک سرویس تلفنی رایگان دولتی است که اطالعات حقوقی
ارائه میدهد و ممکن است بتواند کمک کند .با  LawAccessمیتوانید به
شماره  1300 888 529تماس بگیرید.

ترابری برای NSW
 نداشنت کارت اوپال قطار یا اتوبوس
 نداشنت کارت تخفیف
 نوشیدن الکل  /سیگار کشیدن در قطار ها یا سکوها

کمیسیون انتخابات NSW
 رای ندادن در:
 انتخابات ایالتی NSW
 انتخابات شهرداریهای NSW

اگر جریمهای دریافت میکنید ،گزینههایتان
را با  Revenue NSWبدانید.
RevenueNSW
Farsi
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آزادانه برای بیشرت مقاصد بازتولید و توزیع شود ،اما برخی محدودیتها اعامل
میشود .اطالعیه کپی رایت را در سایت  revenue.nsw.gov.auبخوانید یا با
 Revenue NSWمتاس بگیرید.
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چرا یک سیستم
جریمه الزم است؟
سیستم جریمه با این هدف طراحی شده است تا افرادی که قانون را
میشکنند مسئولیت آن را بعهده بگیرند و روی رفتار آنان تاثیر بگذارد.
به این معنی نیز هست که وقتی کاری میکنید که فقط مشمول یک جریمه
کوچک است ،مجبور نباشید به دادگاه بروید.

وقتی جریمهای را دریافت میکنم
گزینههای من چیستند؟
وقتی جریمهای را دریافت میکنید میتوانید:
1.1جریمه را کامل بپردازید ،یا
2.2کم کم بپردازید ،مشروط بر اینکه همه جریمه تا موعد معین در
( Penalty Reminder Noticeاخطاریه یادآور جریمه) پرداخت
شود ،یا
3.3اگر دشواری مالی دارید ،ممکن است ما موعد پرداخت را با یک برنامه
پرداخت تمدید کنیم:
– –تا دو ماه ،یا
– –مدت بیشتری اگر روی مزایای مالی دولت هستید ،یا
4.4اگر راننده نبودید ،جریمه را قبل از موعد پرداخت به راننده مسئول
منتقل کنید .میتوانید این کار را آنالین انجام دهید یا یک اقرارنامه
قانونی بفرستید ،یا
5.5اگر موقعیت ویژهای وجود داشته است ،آنالین یا با پست درخواست
کنید که جریمه بازبینی شود ،یا
6.6آنالین یا با پست موضوع را به دادگاه ببرید.
توجه :دادگاهها ممکن است هزینه بیشتری را تحمیل کنند.
به سایت  myPenaltyدر  revenue.nsw.gov.auبروید تا جریمه را بپردازید،
عکسها را ببینید یا اطالعات بیشتری در باره جریمه تان بدست آورید.

اگر جریمهام را نهائی
نکنم چه میشود؟

دیگر چگونه میتوانم
جریمههایم را برطرف کنم؟

اگر جریمه تان را تا موعدی که در  Penalty Reminder Noticeتعیین شده
است نهائی نکنید Revenue NSW ،یک ( Overdue Fine Noticeاخطاریه
جریمه معوق) صادر کرده و هزینههای بیشتری را اضافه میکند (نوجوانان
مشمول هزینه کمتری هستند) .مبلغ آن باید در ظرف  28روز پرداخت شود.

اگر مسایل روانی یا الکل/مواد مخدر دارید ،یا بی خانمان و دچار سختی
حاد اقتصادی هستید یا کمتر از  18سال سن دارید ،ممکن است یک
( Work and Development Orderحکم کار و توسعه ( ))WDOبرایتان
مناسب باشد WDO .به شما اجازه میدهد که با انجام کار بدون مزد یا
دورههای درمانی بخصوص جریمه تان را جبران کنید.

 گواهینامه رانندگی تان ممکن است معلق و ثبت خودروی شما لغو
شود .هر کدام از اینها مشمول هزینه بیشتری خواهد بود .همچنین
 ،نخواهید توانست هیچ کاری را که با Roads and Maritime
 Servicesدارید انجام دهید.
  Revenue NSWمیتواند کالنتر را مجاز به توقیف کاالها یا اموال
شما کند
  Revenue NSWهمچنین میتواند با حکم کسر بدهی از حقوق یا
حساب بانکی شما پول بر دارد.

 WDOفقط میتواند با پشتیبانی یک سازمان تصویب شده یا یک متخصص
بهداشت واجد شرایط صادر شود .اطالعات بیشتری در revenue.nsw.gov.au
موجود است.

اگر  Overdue Fine Noticeرانپردازید:

گزینههای دیگر
به سایت  myEnforcementOrderدر  revenue.nsw.gov.auبروید یا به ما
تلفن بزنید تا مبلغ را بپردازید یا یک برنامه پرداخت تهیه کنید تا از اقدامات
بازیابی بدهی بیشتر اجتناب کنید.
اگر مزایای مالی از دولت میگیرید و میخواهید بجای اینکه خودتان پرداخت
را ترتیب بدهید ،پرداختهای کوچک مرتب از مزایایتان کسر شودRevenue ،
 NSWمیتواند این کار را از طریق سیستم  Centrepayانجام دهد.
اگر پرداختهای مرتب تان را حفظ کنید Revenue NSW ،از همه اقدامات
اجرایی خودداری خواهد کرد .بطور کلی ،یک گواهینامه رانندگی معلق شده یا
ثبت لغو شده میتواند به زودی پس از شروع پرداخت به قوت خود برگردد.
شما نبودید؟ نام راننده مسئول را بدهید.
قبل از موعد پرداخت جریمه ،راننده مسئول را آنالین نام ببرید .ما
اطالعاتی را که شما میدهید چک میکنیم و اگر اطالعات غلط یا
گمراه کننده داده باشید ،ممکن است تا  11000دالر جریمه شوید.

اگر نتوانم برنامه پرداخت
یا  WDOرا انجام دهم چه میشود؟
در صورتیکه با مشکالت جدی مالی ،پزشکی یا خانگی روبرو هستید
 Revenue NSWمیتواند جریمه را به حالت تعلیق درآورد .در موارد
بخصوصی جریمه ممکن است مستهلک شود .برای آگاهی بیشتر لطفاً با ما
تماس بگیرید.
( Hardship Review Boardهیئت بازبینی سختی)
این هیئت مستقل تصمیمات بخصوصی را که  Revenue NSWمیگیرد
بازبینی میکند.
در صورتی که با سختی شدیدی روبرو هستید و ما از انجام موارد زیر
امتناع کردهایم ،ممکن است برای درخواست بازبینی واجد شرایط باشید:





مستهلک کردن جریمه شما
دادن اجازه برای یک برنامه پرداخت
دادن اجازه برای یک برنامه پرداخت با مبلغ پیشنهادی شما
صدور یک )Work and Development Order (WDO

برای آگاهی بیشتر از سایت  hrb.revenue.nsw.gov.auدیدن کنید

Fines Hardship Review Board
(02) 6354 7116
June 2018

