)Mobility Parking Scheme (MPS

Individual and Temporary Permits - Conditions of use and Parking concessions

عرض رخصتك

إمتيازات ركن السيّارات

إبتداء من ايلول سبتمبر  2010اصبحت رخص ركن سيّارات ذوي اإلعاقة
التي أصدرتها ال  RTAتتألّف من قسمين Australian Disability Parking :
( permitرخصة ركن استرالية لذوي اإلعاقة) و Mobility Parking scheme
متحرك)  .كي تصبح رخصة ركن سيّارات ذوي
( permitرخصة نظام ركن
ّ

إن ال  MPSتخوّلك ركن السيّارة في اماكن عليها عالمات تشير الى اشخاص
ذوي إعاقة .كما ّ
ان الرخصة تمنحك امتيازات لتركن السيارة في اماكن اخرى :

المتحرك داخل
اإلعاقة االسترالية قانونيّة  ،يجب وضع رخصة نظام الركن
ّ
مغلّف بالستيكي .
ومجاملة منها  ،يمكن لل  RTAان تزوّد بجهاز للصق الرخصة ( )Suction cup
على نافذة السيّارة  .لست ملزماً باستعمال الجهاز ويمكنك استعمال وسائل او
اجهزة اخرى ال تحجب تفاصيل الرخصة او رؤية السائق .
إذا إخترت إستعمال جهازاللصق  ،فالمصنّع ينصح ّ
بأن الجهاز يكون أكثر فعالية عندما
يستعمل على زجاج نظيف  .ينصح بإستعمال مسحات مبلّلة بمادة كحوليّة إذ ّ
ان بعض
ّ
منظفات النوافذ قد تترك أثراً .

شروط اإلستعمال

ّ
إن رخصة ال  MPSتعطى وفقاً للشروط التالية – قد تفرض غرامات شديدة
إذا لم يتم التقيّد بهذه الشروط :
أ) يجب عرض الرخصة فقط عندما تستعمل السيّارة لنقل الفرد الذي أعطيت له
الرخصة  .ال يمكن إستعمالها عند قضاء حاجيّات او زيارة صاحب الرخصة
الذي ال يكون موجوداً في السيّارة .
ب) يجب ان تكون الرخصة معروضة وظاهرة على الجانب األيسر من السيّارة
(جهة الراكب ) ،إمّا على الزجاج األمامي للسيّارة او على اي نافذة  .إذا لم
يكن ذلك ممكناً  ،يجب وضعها في مكان حيث يمكن رؤية الرخصة كاملة
من خارج السيًارة  .الجهات المكتوب عليها “( ”THIS SIDE UPهذه الجهة
لفوق ) أو “ ( ”Display this sideاعرضوا هذه الجهة ) يجب ان تكون
ظاهرة للخارج  .يمكن تعليق الرخصة على السيّارة بأي طريقة شرط ً
أال
تحجب أيًّا من تفاصيل الرخصة او رؤية السائق أثناء قيادة السيّارة .
ج) يجب إبراز الرخصة بأمر من رجل شرطة او اي مسؤول مفوّض آخر .
د) تظل الرخصة سارية المفعول حتى إنتهاء م ّدتها ّ ،
إال إذا ت ّم إلغاؤها .
ه) ال يمكن استعمال الرخصة بعد انتهاء م ّدتها  .يجب تجديدها وإبراز الرخصة
الحالية كي يحصل ذوو اإلعاقة على ّ
حق الوقوف .
و) يحب إعادة الرخصة إلى مكتب تسجيل السيّارات لدى إنتهاء م ّدتها  ،إذا ت ّم
إلغاؤها من قبل ال  RTAاو إذا أصبح صاحب الرخصة غير مؤهل ( ً
مثال
ً
مؤهال للرخصة ) .
لم يعد يعاني من اإلعاقة التي جعلته
ز) ال يجب إعادة نسخ الرخصة  ،تقليدها  ،محوها  ،تغييرها او إتالفها .
ح) ال تكون الرخصة شرعيّة إذا اعيد نسخها  ،تقليدها  ،محوها او تغييرها او
عندما ّ
يتعذر قراءة تفصيل او اكثر على الرخصة ( مثل رقم الرخصة او
مدة اإلنتهاء) .
ط) إذا استعملت الرخصة في والية او مقاطعة اخرى  ،يمكن إستعمالها وفقاً
المتيازات الركن المتّبعة.
ي) يمكن الي مسؤول مفوّض مصادرة الرخصة و\او يمكن لل  RTAإلغاؤها
إذا اسيئ استعمال او خرق اي من هذه الشروط .
ق) تخضع الرخصة ألي شروط اخرى قد تفرضها ال . RTA

•عندما تركن السيارة في مواقف تعمل بموجب ع ّداد أو قسيمة أو بطاقة ،
فال تدفع رسوماً .
•عندما تح ّدد مدة ركن السيّارة بإشارة بأكثر من ثالثين دقيقة  ،فيمكن ركن
السيّارة لم ّدة غير مح ّددة .
•عندما تح ّدد م ّدة ركن السيّارة بإشارة  ،بثالثين دقيقة  ،فيمكن ركن السيّارة
لساعتين .
•عندما تح ّدد م ّدة ركن السيّارة بإشارة  ،بأقل من ثالثين دقيقة  ،فيمكن ركن
السيّارة لم ّدة أقصاها ثالثون دقيقة .
•‘عند إشارة “  ( ” No Parkingممنوع الوقوف ) يمكنك ركن السيّارة
لخمس دقائق ،على السائق أن يبقى في السيّارة أو في نطاق ثالثة أمتار من
السيّارة إلنزال أو نقل ّ
ركاب أو بضائع.
•تطبّق كل قوانين الركن األخرى .
مالحظة  :األماكن التجاريّة لركن السيّارات تح ّدد الرسوم الخاصة بها.

متى ّ
تطبّق اإلمتيازات ؟

تطبّق إمتيازات ركن السيّارات عندما تعرض رخصة ال  MPSعلى السيّارة
لدى استخدام السيّارة لنقل الفرد صاحب الرخصة .

رخص  MPSالالغية
تصبح رخصة  MPSالغية عندما تنتهي م ّدتها أو إذا سحبت من قبل  RTAأو
إذا ّ
توفى صاحبها  .إن عرض رخصة  MPSالالغية يمكن أن تؤدي إلى فرض
غرامات شديدة .

الصحية
تغييرات في ظروفك
ّ
الصحية ولم تعد بحاجة إلى استعمال رخصة  ، MPSيتوجب
تحسنت ظروفك
ّ
إذا ّ
عليك إعادة رخصة  MPSالى أقرب مكتب تسجيل سيّارات لمكان سكنك .

الخط الساخن
يمكن اإلبالغ عن إساءة استعمال  MPSعلى رقم  1300 884 899او عبر البريد
اإللكتروني على عنوان مركز خدمة الزبائن :
Customer_Service_Centre@rta.nsw.gov.au

Translation Warning:
The English language version of these conditions is the sole
authoritative version. The translation has been prepared as a
courtesy and only the English language version should be relied
upon. The English version can be found on the RMS Website.

تحذير حول الترجمة:
إن النسخة اإلنكليزية لتلك الشروط هي النسخة الرسمية الوحيدة  .ت ّم إعداد
الترجمة من باب اللياقة ويجب اإلعتماد فقط على النسخة اإلنكليزية  .يمكن
إيجاد النسخة اإلنكليزية على موقع الـ :RTA
http://www.rms.nsw.gov.au/roads/using-roads/
mobility-parking/documents-forms.html
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