
 ماهي السلطات التي تمتلكها شرطة فيكتوريا ؟

إستجابة لكوفيد-19، ُمنحت شرطة فيكتوريا السلطة لتوجيه االتهام بأرتكاب جريمة جنائية اىل االشخاص اللذين 
تعتقد انهم يقومون بإنتهاك القيود التي تم وضعها للحد من انتشار كوفيد-19

يمكنك إيجاد آخر المستجدات لقيود كوفيد -19 والمعلومات حول ما يسمح لك بالقيام به هنا 

إذا حصلت عىل غرامة نتيجة انتهاكك لقيود كوفيد-19، سيكون لك الحق في تقديم طلب إعادة النظر (انظر ادناه) 

ما هي حقوقي مع الشرطة؟

إذا تم استجوابك من قبل الشرطة، فيجب عليك تقديم بياناتك الشخصية، مثل اسمك الكامل وعنوانك
انت غير مضطر لإلجابة عىل أي أسئلة أخرى، ولكن قد يكون من الجيد شرح ما تفعله للشرطة إذا كان لديك عذر 

 قانوني للقيام بذلك. يمكنك ايجاد ملخص لما تستطيع القيام به بموجب قيود كوفيد-19 الحالية هنا

  إذا كنت ال تتحدث اإلنكليزية، فينبغي عىل الشرطة أن توفر لك مترجماً فورياً قبل استجوابك. إذا كان عمرك أقل  
 من 18 عاماً، فال يجب استجوابك رسمياً بدون أحد الوالدين أو الوصي أو بحضور شخص مستقل

إذا كنت تعتقد أن الشرطة لم تتصرف بشكل صحيح، فيجب أن تحصل عىل استشارة  قانونية حول خياراتك،  
 والتي قد تشمل تقديم شكوى أو طلب تعويض في الحاالت األكثر خطورة

 
                إن    Covidpolicing.org.au  يراقب استخدام سلطات الشرطة خالل كوفيد-19، يمكنك اإلبالغ عن أي مشاكل   

    مع الشرطة هنا                               

 ماذا ينبغي علي أن أفعل إذا حصلت عىل غرامة ؟
 

 إذا حصلت عىل غرامة، فلديك عدد من الخيارات، وتتضمن :
 -  دفع الغرامة، او التقدم للحصول عىل خطة الدفع

-  تقديم طلب إعادة النظر، إذا كنت تعتقد ان الشرطة اخطأت في تغريمك، او اذا كان هناك سبب معقول 
لتصرفك 

-  التقدم بإحالة الغرامة اىل المحكمة (ينبغي عليك الحصول عىل استشارة قانونية قبل القيام بذلك)

يمكنك استخدام finefixer.org.au  لمعرفة خياراتك للغرامة

من المهم اتخاذ إجراء بشأن الغرامة الخاصة بك قبل انتهاء المدةالمقررة، وإال سيزداد المبلغ وتصبح مكلفة اكثر وقد
تفقد الحق في األعتراض عىل الغرامة. إذا لم تفعل شيئاً بشأن الغرامة، فقد تكون هناك عواقب وخيمة مثل تثبيت

سيارتك اي عدم قدرتك عىل تحريكها، أو االستيالء عىل ممتلكاتك، أو باإلفراج بكفالة  للمثول أمام المحكمة

 

سلطات الشرطة وكوفيد-19

https://www.dhhs.vic.gov.au/victorias-restriction-levels-covid-19
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorias-restriction-levels-covid-19
http://covidpolicing.org.au/
https://covidpolicing.org.au/report/
http://finefixer.org.au/
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إذا كنت تعاني من العنف العائلي، مشاكل الصحة العقلية، إذا كنت بال مأوى، أو مشاكل اإلدمان. فقد 
 يكون لديك خيارات أخرى للتعامل مع الغرامة. يجب أن تحصل عىل إستشارة قانونية في أقرب وقت ممكن

Northern Community Legal Centre:

Victoria Legal Aid

Police Accountability Project 

 أين يمكنني الحصول عىل مزيد من المعلومات ؟ 

     northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info

     legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/covid-19-coronavirus/fines

     policeaccountability.org.au/police-complaints/police-complaints-resources/

تم إيقاف ليىل بجانب الطريق من ِقبل الشرطة خالل فترة قيود (ابقى في البيت) التي وضعت لمدينة 
ملبورن، تتكلم ليىل اإلنكليزية بشكل محدود وال يمكنها أن توضح إنها تقود سيارتها إىل منزل شقيقتها

  للهروب من زوجها الذي ضربها للتو وهدد بإلغاء تأشيرتها

 أصدرت الشرطة أمر غرامة لها لمخالفتها تعليمات البقاء في المنزل 

يجب عىل ليىل ان ترى محامياً، قد يستطيع ان يقدم طلب سحب الغرامة عىل اساس انه من 

 المسموح لليىل بالهروب من العنف األسري، وانها لم ترتكب اي خطأ

احصل عىل استشارة قانونية مجانية!

Northern Community Legal Centre 
03 9310 4376

admin@northernclc.org.au
                                                 

 Victoria Legal Aid  1300 792 387
 للتكلم باللغة العربية  0127 9269 03

http://northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info
http://legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/covid-19-coronavirus/fines
http://legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/covid-19-coronavirus/fines
http://policeaccountability.org.au/police-complaints/police-complaints-resources/

