
 تحويل رخصة قيادة دراجة نارية تم إصدارها خارج أستراليا 

 هل الرخصة التي تحملونها من خارج أستراليا تم إصدارها في بلد ُمعترف به؟  

النمسا، وبلجيكا، وكندا، وكرواتيا، والدانمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وغيرنسي، 

(، وإيطاليا، واليابان، وجيرسي، ولوكسمبورج، ومالطا )1والبوسنة والهرسك، وإيرلندا، وجزيرة مان )

(، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسنغافورة، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة 2

 والواليات المتحدة األمريكية  

  وما بعده   1991نيسان/أبريل  1للتراخيص الصادرة ألول مرة في  (1) 

     2002كانون الثاني/يناير  2للتراخيص الصادرة ألول مرة في  (2) 

 يجب تسليم التراخيص التي تم اصدارها في أونتاريو كندا وإعادتها إلى سلطة إصدار التراخيص  (3) 

 VicRoadsيجب عليكم حضور أحد مكاتب 

وتقديم الرخصة التي حصلتم عليها خارج 

 .HARTأستراليا قبل تحديد موعد لدورة 

يجب عليكم إكمال دورة رخصة السائق 

المبتدئ التي تستمر لمدة يومين وتقييم 

 الترخيص.  

إذا كنتم تحملون رخصة قيادة 

دراجة نارية كاملة من إحدى 

الدول المذكورة أعاله، فليس 

مطلوب منكم إجراء أي 

اختبارات، بشرط أن تكون 

الرخصة التي تم إصدارها من 

خارج أستراليا حالية أو لم تنته 

مدة صالحيتها ألكثر من خمس 

سنوات. ولكن، يجب عليكم 

 VicRoadsتحديد موعد مع 

  لتحويل رخصتكم.  

هل تحملون رخصة قيادة سيارة تم 

 إصدارها في فيكتوريا؟ 

 لكي تحصلوا على رخصة كاملة لقيادة دراجة نارية في فيكتوريا، يجب عليكم استيفاء المعايير والمتطلّبات التالية: 

 VicRoadsيجب عليكم حضور أحد مكاتب 

وتقديم الرخصة التي حصلتم عليها خارج 

أستراليا وإكمال اختبار المعرفة استناداً 

لقوانين  "The Novice Driver Kit"إلى 

واختبار إدراك المخاطر في  (KT2)الطرق 

يجب عليكم أيضاً إكمال  .Vic Roadsمكتب 

دورة رخصة السائق المبتدئ التي 

 تستمر لمدة يومين وتقييم الرخصة.  

 إكمال دورة رخصة السائق المبتدئ التي تستمر لمدة يومين  

ُيرجى المالحظة: بالنسبة لمكوّنات التقييم الخاصة برخصة السائق المبتدئ، يمكن حجز مترجم شفهي تابع 

مجاناً، من االثنين إلى الجمعة فقط. وبالنسبة للمكوّنات غير مكوّنات االختبار في رخصة  VicRoadsلمكتب 

  السائق المبتدئ، نرّحب بأفراد األسرة أو األصدقاء للمساعدة في الترجمة الشفهية.  

 دوالر.   08.310دوالر.  وفي عطالت نهاية األسبوع:  01.310أيام األسبوع: رسوم الدورة: 

 كال 

 نعم 

يجب إكمال جميع التدريبات والتقييمات المطلوبة في فيكتوريا حتى تحصلوا على رخصة من 

  والية فيكتوريا. ال تنطبق أي من فترات االنتظار العادية.  

 نعم  كال 

 تابع على ظهر الصفحة  

ARABIC 



 قوموا بإكمال تقييم الرخصة.  

صة، يمكن ُيرجى المالحظة:  بالنسبة لتقييم الرخ

مجاناً من  VicRoadsحجز مترجم شفهي تابع لمكتب 

  االثنين إلى الجمعة فقط.  

وع: رسوم التقييم:  دوالر، وفي  2.9أيام األسب

 دوالر   269عطالت نهاية األسبوع: 

سيتم إصدار رخصة قيادة دراجة نارية من 

   .HARTفيكتوريا لكم من قبل 

 قد يتم فرض رسوم إضافية.  

ال تستطيعون ركوب دراجة نارية وأنتم تحملون فقط رخصة 

من خارج أستراليا حتى تنجحوا ويتم إصدار رخصة من 

  فيكتوريا لكم.  

حجز موعد إلعادة االختبار للحصول على رخصة السائق 

 الُمبتدئ.  

 هل نجحتم في تقييمات رخصة السائق المبتدئ؟  

 هل نجحتم في تقييم الرخصة؟  

ال تستطيعون ركوب دراجة نارية وأنتم تحملون فقط 

رخصة من خارج أستراليا حتى تنجحوا ويتم إصدار 

 رخصة لكم.  

 قوموا بحجز موعد إلعادة االختبار للحصول على الرخصة.  

 كال  نعم 

 إعادة االختبار 

 إعادة االختبار 

 نعم  كال 


