ابتداء من  20شت�ين ن
الثا�/نوفم� 2017
ب
ً
ي
ن
حامل رخصة “تحت التدريب” ()Learner
للسائق�
تغي�ات هامة
ي
ي
ي
والرخصة المؤقتة ()Provisional

ف
ين
ين
لتحس� سالمتهم وخفض مخاطر قيادتهم .ومنذ بدء العمل بهذا النظام ،انخفض عدد
السائق� الجدد – أي
لتحض�
ي
ين
وفيات
السائق� الشباب عىل طرقات نيو ساوث ويلز بمعدل  50بالمائة.
ومؤخرا ،وافقت الحكومات أ ت
ين
ً
السائق� الجدد،
يتب� مبدأ أفضل الممارسات لرفع مستوى سالمة
الس�الية عىل نظام ترخيص ن ّ
ن
ن
لتحس� نظام Graduated Licensing
وسوف تتب� حكومة نيو ساوث ويلز المزيد من مواصفات أفضل الممارسات النموذجية
ي
ين
يىل:
 Schemeوسالمة
السائق� الشباب عىل طرقاتنا .تشمل هذه التحسينات ما ي
ين
حامل رخصة “تحت التدريب” أن يكملوا بنجاح “فحص إدراك المخاطر” ()Hazard Perception Test
السائق�
• عىل
ي
قبل الخضوع لفحص قيادة.
ين
السائق�
• لن يتوجب عل
حامل رخصة  P1المؤقتة إكمال  Hazard Perception Testللحصول عىل رخصة  P2المؤقتة.
ي
• لن يحتاج السائقون حاملو رخصة  P2المؤقتة إىل إكمال “فحص أهلية السائق”  Driver Qualification Testللحصول
المقيدة).
عىل الرخصة الكاملة ( يغ� َّ
ين
السائق�
• سوف يتم تمديد تف�ة رخصة
حامل رخصة  P2المؤقتة الذين يتلقون عقوبة توقيف لقيادتهم بصورة يغ�
ي
ين
حامىل رخصة P2
السائق�
التغي�ات عىل
آمنة مدة ستة شهور إضافية لقاء كل عقوبة توقيف يتلقونها .ولن تؤثر هذه
ي
ي
المؤقتة الذين ل يتلقون عقوبة توقيف.
بدأت حكومة نيو ساوث ويلز العمل بـ”نظام ت
المتدرج” ( )Graduated Licensing Schemeي� العام 2000
ال�خيص
ّ

ين
السائق�
نظراً إىل أن نسبة وفيات
حامىل رخصة  P1و P2المؤقتة عىل الطرقات هي  15بالمائة رغم أنهم ل يمثلون أ سوى
ي
ف
حامىل رخص القيادة ي� نيو ساوث ويلز ،فإن هذه التحسينات ستساعد عىل رفع مستوى المان لدى
ثمانية بالمائة من مجمل
ي
ين
السائق� الشباب وعىل العمل لتحقيق هدف خفض الوفيات إىل الصفر.

ين
الحالي�
حامل الرخص
بالنسبة لجميع
ي

إذا كنت تحمل رخصة “تحت التدريب” أو  P2أو  P1المؤقتة،
سوف تنطبق عليك ت
ال�تيبات النتقالية التالية.

السائقون حاملو رخصة “تحت التدريب”
ُ
أحمل حالياً رخصة سائق “تحت التدريب”:
•
•

•
•
•

عليك أن تكمل بنجاح فحص  Hazard Perception Testقبل الخضوع لفحص القيادة.
للتأهل لفحص :Hazard Perception Test
ّ
أ
 oيجب عىل السائق “تحت التدريب” دون  25سنة من العمر أن يكون قد حمل رخصته لمدة  10شهور عىل القل.
 oل يتوجب عىل السائق “تحت التدريب” فوق  25سنة من العمر أن يكون قد حمل رخصة “تحت التدريب” لمدة  10شهور.
ت
ً
شهرا وأكملت بنجاح فحص  ،Hazard Perception Testعليك أن تنجح ف ي� فحص
م� حملت رخصة “تحت التدريب” لمدة 12
القيادة لتحصل عىل رخصة  P1المؤقتة.
تم� حصلت عىل رخصة  P2المؤقتة ،إذا تلقيت عقوبة توقيف لقاء القيادة بصورة يغ� آمنة سوف يتوجب عليك أن تتابع حمل
رخصتك هذه لمدة  6شهور إضافية.
المقيدة).
لن تحتاج إىل إكمال فحص  Driver Qualification Testبنجاح لتتدرج من رخصة  P2المؤقتة وتنال الرخصة الكاملة ( يغ� َّ

السائقون حاملو رخصة  P1املؤقتة
ُ
أحمل حالياً رخصة سائق  P1المؤقتة:
•
•
•

ت
ً
م� أتممت حمل رخصة  P1المؤقتة لمدة 12
شهرا سوف ُيطلب منك أن تكمل بنجاح فحص  Hazard Perception Testلتحصل
عىل رخصة  P2المؤقتة.
تم� حصلت عىل رخصة  P2المؤقتة ،إذا تلقيت عقوبة توقيف لقاء القيادة بصورة يغ� آمنة سوف يتوجب عليك أن تتابع حمل
رخصة  P2المؤقتة لمدة  6شهور إضافية.
المقيدة).
لن تحتاج إىل إكمال فحص  Driver Qualification Testبنجاح لتتدرج من رخصة  P2المؤقتة وتنال الرخصة الكاملة ( يغ� َّ

السائقون حاملو رخصة  P2املؤقتة
ُ
أحمل رخصة سائق  P2المؤقتة:

• ت
ً
م� أتممت حمل رخصة  P2المؤقتة لمدة 24
لتتدرج
شهرا سوف ُيطلب منك أن تكمل فحص  Driver Qualification Testبنجاح ّ
المقيدة).
وتنال الرخصة الكاملة ( يغ� َّ
• لن تخضع لتمديد حمل رخصتك لـ 6شهور إضافية إذا تلقيت عقوبة توقيف لقاء القيادة بصورة يغ� آمنة.
الثن� الواقع ف�  20شت�ين أ
رخصهم يوم إ ي ن
ين
الول/نوفم�  2017أو
السائق�
لن يتوجب عىل
ب
حامىل رخصة  P2المؤقتة الذين يجددون ُ َ َ
ي
ي
المقيدة) ،لكنهم سوف يخضعون
بعد هذا التاريخ إكمال فحص  Driver Qualification Testبنجاح ّ
للتدرج ونيل الرخصة الكاملة ( يغ� َّ
إىل النظام الجديد لتمديد الرخصة إذا تلقوا عقوبة توقيف بسبب القيادة بصورة يغ� آمنة.

للمزيد من المعلومات عن ش�وط رخصتك ّ
تفقد rms.nsw.gov.au/licence
أو اتصل عل الرقم 13 77 88
| 20-44 Ennis Road, Milsons Point NSW 2061
| Locked Bag 928, North Sydney NSW 2059
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