Vietnamese

City Greater Dandenong Parking Restrictions and
Fines

Giới Hạn Đậu Xe và Phạt Vạ tại Thành Phố Greater
Dandenong

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.

Những hạn chế đậu xe là điều cần thiết để bảo đảm mọi người lái xe
đều được quyền có chỗ đậu xe một cách công bằng và hợp lý. Hầu
hết các giới hạn đậu xe trong phạm vi thành phố đều được Chính
Phủ Tiểu Bang định nghĩa căn cứ theo Đạo Luật An Toàn Đường Lộ
1986.

If you receive a fine, you have two options:

Nếu bị phạt, quý vị có hai chọn lựa:



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 .



Trả tiền phạt đúng ngày đáo hạn có ghi ở mặt trước của
giấy phạt
Quý vị có thể gửi chi phiếu hay lệnh phiếu (money order);
đích thân đến trả tiền tại các trung tâm phục vụ khách hàng
của Thành Phố ở Dandenong, Springvale hay Parkmore; trả
bằng thẻ tín dụng qua điện thoại hay qua internet - nhắp vào
đây để được dẫn đến đường nối trả tiền.

OR
HAY LÀ


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.



Tranh tụng về giấy phạt bằng cách viết thư về địa chỉ trên
giấy phạt
Bức thư của quý vị phải trình bày rõ ràng tại sao quý vị nghĩ
rằng giấy phạt này không đúng. Quý vị cũng có thể viết thư
bằng ngôn ngữ của mình. Nếu đưa tên một người khác là
ngưới lái chiếc xe, quý vị phải dùng Tờ Khai Danh Dự
(Statutory Declation). Hội Đồng Thành Phố sẽ trả lời bức thư
của quý vị trong vòng 15 ngày làm việc. Quý vị phải ghi các
chi tiết liên lạc thí dụ như địa chỉ thư tín hay email, số giấy
báo phạt và/hay số đăng bạ xe của mình để Hội Đồng Thành
Phố có thể trả lời cho quý vị.

Vietnamese

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.

Nếu quý vị có điều gì thắc mắc về các dịch vụ này, xin liên lạc
Thành Phố Greater Dandenong qua số 8571 1000. Nếu cần nói
chuyện với một nhân viên bằng ngôn ngữ của mình xin gọi cho
TIS qua số 13 14 50 và nhờ họ gọi số 8571 1000.

