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Lựa chọn của Quý vị (Quý vị có thể lựa chọn khác nhau cho mỗi tội) 

• Trả toàn bộ số tiền phải trả đối với những tội quý vị thừa nhận 
Có thể trả tiền bằng cách  

Trực tuyến -  -  www.bpoint.com.au/payments/sapolice 
Qua điện thoại – 1300361355 
Tại Bưu điện Úc 

               
• Nếu muốn trả dần hoặc yêu cầu gia hạn, quý vị hãy liên lạc với Fines 

Enforcement and Recovery Unit số 1800 659 538 hoặc truy cập 
www.fines.sa.gov.au 
 

• Nếu cho rằng (những) tội này không đáng có, quý vị có thể yêu cầu xem xét lại 
bằng cách nộp yêu cầu xem xét lại tại www.police.sa.gov.au  hoặc gửi email cho 
Giám đốc tại địa chỉ enb@police.sa.gov.au hoặc gửi thư qua đường bưu điện tới 
The Manager, Expiation Notice Branch, GPO Box 2029, ADELAIDE  SA  5001. 
 

• Đối với tội đậu xe hoặc giao thông mà lúc đó quý vị không lái xe, quý vị có thể 
cung cấp một bản khai tuyên thệ theo Luật Giao thông Đường bộ 1961 hoặc văn 
bản pháp luật khác. QUÝ VỊ KHÔNG TRẢ TIỀN THÔNG BÁO NÀY 

 

• Để phản đối lời cáo buộc rằng quý vị phạm tội và chọn đưa hồ sơ ra tòa, quý vị 
hãy điền vào phần chọn ra tòa ở cuối mẫu này. QUÝ VỊ KHÔNG TRẢ TIỀN 
THÔNG BÁO NÀY 
 

Nếu quý vị không có bất cứ hành động nào, số tiền chưa được trả có thể được chuyển 
tới Nhân viên Thi hành và Thu hồi Tiền phạt để thực hiện hành động thi hành chống lại 
quý vị, có thể bao gồm việc ký một thỏa thuận trả tiền hoặc tịch thu và bán tài sản thuộc 
sở hữu của quý vị (bao gồm xe hơi và đất đai).  Quý vị sẽ phải trả thêm một khoản tiền 
trong trường hợp thực hiện hành động thi hành. 

• Đối với những tội phạm giao thông, quý vị có thể xem hình ảnh trực tuyến tại 
www.police.sa.gov.au hoặc yêu cầu gửi bằng email hoặc bưu điện cho quý vị 
bằng cách gọi số (08) 8463 4388. 
 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, HÃY GỌI SỐ (08) 8463 4388 TỪ 9:00 SÁNG ĐẾN 5:00 
CHIỀU, THỨ 2 ĐẾN THỨ 6 
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