Cách chúng tôi
xử lý vi phạm
Nhân viên được Ủy quyền tuần tra trên xe lửa, xe tram và xe
buýt. Họ có mặt là để đảm bảo tất cả mọi người trả tiền vé
đúng theo diện của họ và trợ giúp để hệ thống giao thông
công cộng của quý vị vận hành thông suốt.
Họ có quyền:
– kiểm tra vé và quyền được giảm giá vé của bạn, ngay
cả sau khi quý vị đã rời khỏi xe hoặc trạm
– yêu cầu quý vị xuất trình vé làm bằng chứng
– yêu cầu quý vị cung cấp tên, đ ịa chỉ và giấy tờ tùy
thân
– báo cáo trường hợp của quý vị lên Bộ Phát triển Kinh
tế, Việc làm, Giao thông vận tải và Tài nguyên
– bắt giữ quý vị cho đến khi cảnh sát đến nếu quý vị
không tuân thủ.
Đi xe mà không có vé hợp lệ
Hình phạt đối với việc đi xe mà không có vé hợp lệ là:

$238
đối với một
người lớn

$79

– Nhân viên được Ủy quyền không ra lệnh cảnh cáo
hoặc phạt tiền. Bộ sẽ xem xét báo cáo của Nhân viên
được Ủy quyền và ra quyết định:
– phạt tiền
– cảnh cáo
– triệu tập ra tòa
– hoặc không xử lý gì thêm.
– Quý vị có quyền khiếu nại hình thức phạt tiền. Nếu
đơn khiếu nại của quý vị bị bác thì quý vị có quyền
chọn đóng tiền phạt hoặc khiếu nại lên Tòa Sơ Thẩm.
Các vi phạm giao thông khác
Các vi phạm giao thông, chẳng hạn như khai tên giả
hoặc khai địa chỉ không chính xác và sử dụng ngôn ngữ
xúc phạm, có thể dẫn đến hậu quả bị phạt tiền, cảnh
cáo hoặc triệu tập ra tòa.

đối với một
trẻ em

Cách thức xử lý:
– Khi Nhân viên được Ủy quyền yêu cầu, quý vị cần
phải xuất trình vé của quý vị (myki) và thẻ chiết
giảm, nếu có.
– Nếu những giấy tờ này không hợp lệ thì Nhân viên
được Ủy quyền làm việc với quý vị có quyền gửi báo
cáo lên Bộ Phát triển Kinh tế, Việc làm, Giao thông
vận tải và Tài nguyên.
– Quý vị cần phải cung cấp tên và đ ịa chỉ của bạn, và
xuất trình giấy tờ tùy thân.

Để biết thêm thông tin, mời quý vị vào ptv.vic.gov.au
hoặc gọi 1800 800 007

Nếu bị điếc, khiếm thính, khiếm khẩu, mời quý vị liên hệ
với chúng tôi thông qua Dịch Vụ National Relay Service.
Để biết thông tin về các ngôn ngữ khác, hãy gọi 9321
5450.
Nếu sử dụng TTY, hãy gọi 9619 2727

Tài liệu này cung cấp thông tin về một số quyền hạn trong nhiều quyền hạn của Nhân viên được Ủy quyền. Các
quyền này được thực hiện theo quy định trong Đạo luật Giao thông vận tải (Tuân thủ và Các vấn đề khác) ban hành
năm 1983. Mọi thông tin về việc thực hiện những quyền này được đối chiếu, lưu giữ và vận dụng theo Đạo luật Đời
tư và Bảo vệ Dữ liệu năm 2014 và Đạo luật Giao thông vận tải (Tuân thủ và Các vấn đề khác) ban hành năm 1983.
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