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 تحسين نظام رخصة القيادة في ألبرتا

 استفسارات وسائل اإلعالم 2022سبتمبر/أيلول  27

سيستفيد ما يقارب من نصف مليون سائق في ألبرتا من إلغاء اختبارات القيادة  
 (.GDLالقيادة التدريجية ) في برنامج رخصة  6و  5المتقدمة للفئتين 

في ألبرتا. سيصبح سكان ألبرتا الذين   6و 5، لن يُطلب اختبار القيادة المتقدم لرخص الفئتين 2023ابتداًء من ربيع 

 6و 5شهراً بنجاح مؤهلين تلقائياً للحصول على رخص القيادة الكاملة للفئتين  24يتجاوزون فترة االختبار البالغة 

دوالر لعدم الحاجة للخضوع الختبار قيادة ثاٍن. إضافةً إلى ذلك، لن تكون هناك حاجة للخضوع الختبار  150وتوفير 

 .4قيادة إضافي للترقية إلى رخصة الفئة 

تركز هذه التغييرات على تخفيض التكاليف والممارسات الروتينية لمئات اآلالف من السائقين في ألبرتا مع ضمان الحفاظ 

 الطرقات في ألبرتا. على السالمة على

يجب على سائقي برنامج رخصة القيادة التدريجية أال يكونوا قد خضعوا لتعليق رخصهم أو انتهكوا قوانين المرور خالل  

 شهراً السابقة لفترة االختبار، بما في ذلك عدم التهاون تجاه أي استهالك للكحول و/أو المخدرات. 12الـ 

لوكيات قيادة رديئة، أو يخسرون نقاط، أو يحصلون على مخالفات عن انتهاكات أخرى بالنسبة للسائقين الذين يظهرون س

تتعلق بالقيادة غير اآلمنة خالل السنة األخيرة من فترة االختبار، تُمّدد فترة اختبارهم لسنة إضافية. سيُسمح للسائقين أيضاً 

 قيادة تدريبية معتمدة. بتقليص مدة اختبارهم لمدة تصل إلى ستة شهور في حال إكمالهم دورة 

الالزمة لنقل الركاب في سيارات األجرة  4لن يكون الخضوع الختبار قيادة إضافي إلزامياً للحصول على رخصة الفئة 

ومركبات الرحالت المشتركة وسيارات الليموزين والباصات الصغيرة وسيارات اإلسعاف. سيبقى الخضوع المتحان 

. بإجراء هذا التغيير، تأمل حكومة  4ق شرطاً للحصول على رخصة الفئة نظري محّسن وفحص طبي وبصري للسائ

 ألبرتا أن تجذب مزيداً من المنافسة في مجال الرحالت المشتركة.

 

كثير من سكان ألبرتا اقترح إلغاء اختبار القيادة المتقدم في برنامج رخصة القيادة المتدرجة في استبيان حول إجراءات 

 :Survey comments includedروتينية التي على الحكومة اتخاذها. الحّد من الممارسات ال
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 حقائق سريعة

ألف سائق في برنامج رخصة القيادة المتدرجة مؤهلون حالياً للخضوع الختبار القيادة   700هناك ما يقارب  •

 القيادة المتدرجة. ألف سائق مؤهلين تلقائياً للخروج من برنامج رخصة  500المتقدم. سيصبح ما يقارب 

بالمائة من السائقين تقريباً لم يخضعوا الختبار القيادة المتقدم، كما لم   65خالل السنوات الخمس الماضية،  •

 بالمائة من راكبي الدراجات النارية لالختبار. 99يخضع 

يخضعوا لفترة  يتطلب برنامج رخصة القيادة المتدرجة الحالي من السائقين اجتياز اختبار قيادة أساسي، وأن  •

شهراً من فترة االختبار قبل تمكنهم من الخضوع    12اختبار مدتها سنتان، وأن ال تُعلق رخصهم في آخر 

 الختبار قيادة متقدم للحصول على رخصة القيادة الكاملة.

 معلومات ذات صلة 

 ة القيادة المتدرجةبرنامج رخص •

 أخبار ذات صلة

 ( 2020أكتوبر/تشرين األول   22) نظام امتحان القيادة الجديد سيحسن إمكانية الوصول •
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