
  گزینھ ھای انتخابی شما (برای ھر تخلف رانندگی گزینھ ء متفاوتی جھت پرداخت جریمھ وجود دارد)

  .رای جرم ھای بدیھی  کل مبلغ جریمھ را پرداخت کنیدب  •

  ی توان برای پرداخت قبض جریمھ یکی از روشھای زیر را انتخاب کنید:م

   www.bpoint.com.au/payments/sapolice -آن الین با مراجعھ بھ وب سایت: 

   1300361355-یا با این شماره تلفن تماس بگیرید 

 یا با دردست داشتن قبض جریمھ بھ یکی از دفاتر استرالیا پست مراجعھ کنید.

یا جھت درخواست برای تمدید تاریخ موعد  ی توانید پرداخت جریمھ را بطور اقساط انجام دھیدم •
تماس گرفتھ یا بھ وب سایت 1800659538پرداخت با واحد اجرا و وصول جرایم با شماره تلفن 

www.fines.sa.gov.au مراجعھ کنید  
گر تصور می کنید کھ جریمھ/ھا جزئی ھستند می توانید با مراجعھ بھ ا •

www.police.sa.gov.au    درخواست تجدید نظر بدھید یا بھ مدیربطور آن الین 
enb@police.sa.gov.au   یا بطور کتبی درخواست خود را بھ آدرسایمیل  بزنید 

The Manager, Expiation Notice Branch, GPO Box 2029, Adelaide, SA 5001 

اگر جریمھ پارکینگ باشد یا دوربین خالف رانندگی را ثبت کرده است و شخص شما در آن  •
ر قوانین مرتبط اقرارنامھ رانندگی یا سای 1961موقع پشت فرمان نبوده اید، می توانید با توجھ بھ قانون 

  تھیھ کنید. 
   برگ جریمھ را پرداخت نکنید.

  
در راستای رد اتھام وارده در خصوص تخلف رانندگی، می توانید درخواست کنید کھ این مسئلھ  •

  دادرسی شود، در این صورت فرم مربوطھ در پائین برگ جریمھ را پر کنید.
  برگ جریمھ را پرداخت نکنید.

  
شما گزینھ ای برای پرداخت جریمھ انتخاب نشد، بدھی مبلغ جریمھ بھ مسئول اجراء و اگر از طرف 

وصول جرایم ارجاع می شود تا برعلیھ شما دعوای اجرایی انجام دھد، بر این اساس ترتیبی اتخاذ 
خواھد شد کھ شما جریمھ را بپردازید، ممکن است دارایی شما (شامل وسایط نقلیھ و زمین) توقیف شده 

بفروش برسد. اگر این دعوای اجرایی عملی گردد، ممکن است ھزینھ مضاعفی برای شما بدنبال و 
  داشتھ باشد.

در خصوص تخلفات رانندگی کھ بوسیلھ دوربین ضبط شده است، با مراجعھ بھ وب سایت  •
www.police.sa.gov.au   کس را مشاھده کنید یا این کھ با شمارهیک نسخھ از عمی توانید  
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) تماس گرفتھ و درخواست کنید یک نسخھ از عکس برای شما ایمیل یا بصورت 08( 8463 4388 
  پستی ارسال شود.

  
  

  

 


