
 تبدیل گواهینامه موتورسیکلت از کشورهای دیگر 

 آیا گواهینامه شما از کشوری شناخته شده است؟ 

اطریش، بلژیک، کانادا، کرواسی، دانمارک، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، گورنسی، بوسنی و 

(، هلند، نروژ، پرتقال، 2(، ایتالیا، ژاپن، جرزی، لوکزامبورگ، مالت)1هرزگوین، ایرلند، جزیره من)

 سنگاپور، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلیس و آمریکا 

  صادر شده اند  1991آوریل  1برای گواهینامه هایی که در یا بعد از (1) 

   صادر شده اند  2002ژانویه  2برای گواهینامه هایی که در یا بعد از (2) 

 گواهینامه ها از اونتاریای کاندا باید تحویل داده شده و به اداره گواهینامه بازگردانده شوند (3) 

بروید و  VicRoadsباید به یکی از دفاتر 

تان،  HARTپیش از رزرو کردن دوره 

گواهینامه خود از کشور دیگر را ارائه 

 Learner Permitبدهید. باید دوره دو روزه 

 و ارزیابی گواهینامه تان را تکمیل کنید. 

اگر گواهینامه کامل موتور 

سیکلت را از یکی از 

کشورهایی که در باال نام برده 

شده اند دارید، نیازی به انجام 

هیچیک از امتحانات نیست، به 

شرط آنکه گواهینامه شما از 

کشور دیگر معتبر باشد یا بیش 

از پنج سال از تاریخ اعتبار آن 

نگذشته باشد. با این وجود، باید 

بگیرید تا  VicRoadsوقتی از 

  گواهینامه تان را عوض کنید. 

 آیا گواهینامه ماشین ویکتوریا را دارید؟ 

 به منظور آنکه گواهینامه کامل موتورسیکت ویکتوریا برایتان صادر شود، باید شرایط و مشخصات زیر را دارا باشید: 

بروید و  VicRoadsباید به یکی از دفاتر 

گواهینامه خود از کشور دیگر را ارائه داده 

 The"و تست معلوماتی بر اساس 

Novice Driver Kit" برای قوانین جاده

(KT2)  و تستHazard Perception  را در

انجام بدهید. باید  VicRoadsیکی از دفاتر 

و  Learner Permitهمچنین دوره دو روزه 

 ارزیابی گواهینامه تان را تکمیل کنید. 

 را تکمیل کنید  Learner Permitدوره دو روزه 

را  VicRoads، می توان یک مترجم شفاهی Learner Permitلطفا توجه داشته باشید: برای بخش های ارزیابی 

، می توان از Learner Permitبه صورت رایگان، فقط روزهای دوشنبه تا جمعه رزرو کرد. برای بخش بدون ارزیابی 

  یکی از اعضای خانواده یا دوستان برای کمک به ترجمه شفاهی استفاده کرد. 

 دالر.  08.310دالر.  روزهای آخر هفته:  01.310روزهای هفته: هزینه دوره:  

 خیر 

 بله 

باید تمامی آموزش و ارزیابی های الزم در ویکتوریا را تمام کنید تا گواهینامه ویکتوریا برایتان 

  صادر شود. هیچیک از زمان های انتظار استاندارد کاربرد ندارند. 

 بله  خیر 

 ادامه در پشت صفحه 

PERSIAN 



 را تکمیل کنید.  (Licence Assessment)ارزیابی گواهینامه 

، Licence Assessmentبرای لطفا توجه داشته باشید: 

را به صورت  VicRoadsمی توان یک مترجم شفاهی 

  رایگان، فقط روزهای دوشنبه تا جمعه رزرو کرد. 

وزهای هفته: هزینه ارزیابی:  دالر، روزهای آخر  2.9ر

 دالر  292هفته: 

 HARTگواهینامه موتورسیکلت ویکتوریا توسط 

 برایتان صادر می شود. 

ممکن است این کار، هزینه اضافی در بر 

 داشته باشد. 

نمی توانید با گواهینامه موتورسیکلت از کشور دیگر 

سوار موتور بشوید تا زمانیکه قبول شده و گواهینامه 

  ویکتوریا برایتان صادر شود. 

 ، وقتی را رزرو کنید. Learner Permitبرای امتحان مجدد 

 قبول شدید؟  Learner Permitآیا در ارزیابی های 

 آیا ارزیابی گواهینامه را قبول شدید؟ 

نمی توانید با گواهینامه موتورسیکلت از کشور دیگر 

سوار موتور بشوید تا زمانیکه قبول شده و گواهینامه 

 ای برایتان صادر شود. 

 برای امتحان مجدد برای گواهینامه، وقتی را رزرو کنید. 

 خیر  بله 

 امتحان مجدد 

 امتحان مجدد 

 بله  خیر 


