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City Greater Dandenong Parking Restrictions and
Fines
Parking restrictions are necessary to ensure motorists get fair and
reasonable access to parking spaces. Most parking restrictions within the
municipality are defined by the State Government under the Road Safety
Act 1986.
If you receive a fine, you have two options:


Pay the penalty by the due date shown on the front of the
notice
You can mail payment by cheque or money order; pay in person at
our Dandenong, Springvale or Parkmore Council customer service
centres; with credit card over the phone, or via the internet – click
here to access the payment link .
OR



Dispute the fine by writing to the address on the fine
Your letter must say clearly why you think the fine is unfair. You can
also choose to write the letter in your preferred language. If
nominating another person as the driver, you must use a Statutory
Declaration. Council will answer your appeal within 15 working
days. You must include your contact details ie postal or email
address, the infringement notice number and/or the registration
number of your vehicle, so that Council can provide you with a
response.

محدودیت های پارکینگ و جریمه در شاروالی دندینانگ کالن
محدودیت های پارکینگ ضروری اند تا اطمینان حاصل شود که دریوران دسترسی معقول
 اکثریت محدودیت های پارکینگ در.و عادالنه به موقعیت های پارکینگ داشته باشند
2286 محدوده شورای شهر توسط دولت ایالتی تحت قانون مصونیت جاده ها مصوب سال
.تعریف شده اند
3 شما دو انتخاب دارید،اگر شما جریمه شوید
، که در جلو اطالعیه نشان داده شده است،مبلغ جریمه را الی تاریخ موعد آن
پرداخت کنید
) ارسال کنید؛money order( شما می توانید پول را توسط چک یا مانی آردر
،Springvale ،به شکل حضوری در مرکز خدمات مشتریان کانسل دندینانگ
 با کریدت کارت، آن را پرداخت کنید؛ از طریق تلیفون با انترنتParkmore
آن را پرداخت کنید – برای دسترسی به لینک پرداخت اینجا را کلیک کنید



یا
 در باره آن اعتراض کنید،با نوشتن به آدرس نشان داده شده در ورق جریمه
نامه شما باید به شکل واضح بیان دارد که چرا شما فکر می کنید که جریمه
 شما همچنان می توانید نامه تان را به زبان دلخواه تان.غیرعادالنه ا ست
 باید از، اگر شخص دیگری را به عنوان دریور معرفی می کنید.بنویسید
 شورای. (فورمه ی اظهارنامه رسمی) استفاده کنیدStatutory Declaration
 شما باید. روز کاری به درخواست تان جواب خواهد داد20 شهر در طی
یا شماره/ شماره اطالعیه جریمه و، مانند آدرس پُستی یا ایمیل،تفصیالت تماس
 تا شورای شهر بتواند پاسخی به،ثبت موتر تان را در درخواست تان شامل کنید
.شما ارائه کند
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اگر کدام سوالی داشته باشید ،و یا هم میخواهید که به یکی از این خدمات دسترسی یابید،
از طریق تلیفون شماره  8571 1000با شاروالی دندینانگ کالن تماس بگیرید .اگر
ضرورت دارید که به زبان خود تان با کسی صحبت کنید ،از طریق تلیفون شماره 13 14
 50با  TISتماس بگیرید و از آنها بخواهید که ارتباط شما را با  8571 1000برقرار
نمایند.

If you have any questions about these services, contact the City of
Greater Dandenong on 8571 1000. If you need to speak to someone in
your own language contact TIS on 13 14 50 and ask them to connect
you to 8571 1000.

