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جواز رانندگی انتاریو
برای رانندگی در انتاریو، باید جواز رانندگی معتبر 

انتاریو داشته باشید. برای 60 روز اول پس از ورود، 
می توانید از جواز رانندگی خود از کشور دیگری 
استفاده نمائید. پس از آن، شما باید جواز رانندگی  

انتاریوی خود را داشته باشید. مردان و زنان می توانند 
درخواست دهند و باید:

16 ساله باشید.  •

در یک امتحان کتبی شرکت نمائید که به چندین زبان 
موجود است.  

یک معاینه بینایی و ۲ تست عملی رانندگی بدهند. •

کته گوری مختلف جواز رانندگی

کته گوری G – موترهای تیزرفتار، ون و باربری •
کوچک.

کته گوریM - موتور سیکلت. •

کته گوری تجاری A تا  E   که شامل باربری های •
کالن و بس ها می باشد.

سیستم مجوز فارغ التحصیل انتاریو

قبل از اینکه بتوانید مجوز کامل خود را دریافت نمائید 
باید حدود 2 سال مجوز آزمایشی داشته باشید.

G1 رانندگان جدیدی که فقط می توانند با یک راننده   •
دارای جواز دیگر در موتر رانندگی کنند. شما می 

توانید امتحان G2 خود را پس از 12 ماه سپری 
نمائید و اگر در کورس درایوری محافظتی شرکت 
نمائید، می توانید آن را پس از 8 ماه سپری نمائید.

G2 رانندگان آزمایشی که می توانند به تنهایی با   •

برخی محدودیت ها رانندگی کنند. رانندگان G2 باید 
پس از تمرین در آزمون رانندگی G شرکت کنند.

G جواز کامل و رانندگان هیچ محدودیتی ندارند و   •
نیازی به انجام تست های بیشتری ندارند.

اگر جواز رانندگی معتبری از کشور دیگری دارید، 
ممکن است بتوانید آن را با جواز G کامل تعویض نمائید 

و یا از مرحله G1  یا G2 صرف نظر شوید.

در DriveTest در drivetest.ca درباره تبادل جواز •
و برنامه های جواز خارجی بیاموزید.

مدارک مورد نیاز

یک قطعه کارت هویت )شناسنامه( با نام قانونی، •
تاریخ تولد و امضای خود را همراه داشته باشید.

•

•

کارت هویت شما باید یک سند اصلی باشد نه کاپی. 
باید به زبان انگلیسی یا فرانسوی باشد.

درباره اسناد هویتی قابل قبول در DriveTest در 
drivetest.ca معلومات بیشتری کسب نمائید.

مرکز امتحان درایوری

برای درخواست جواز رانندگی، با مدارک مورد نیاز 
خود به مرکز DriveTest  بروید.

•

•

برای مجوز G1باید موارد زیر را انجام دهید:

در امتحان کتبی شرکت نمائید - محدودیت زمانی 
وجود ندارد و به 20 زبان موجود است یا می توانید 
یک مترجم واجد شرایط برای کمک به خود بیاورید.

در صورت کامیابی در امتحان کتبی، در امتحان 
بینایی شرکت خواهید کرد.



در صورت کامیابی در امتحان بینایی، از شما عکس •
گرفته می شود.

فوراً یک جواز موقت G1 دریافت می نمائید و •
کارت عکس جواز رانندگی شما برای شما پست.

می شود اگر در امتحان ناکام شدید، باید هزینه ای •
بپردازید و در امتحان کتبی دوباره اشتراک نمائید.

برای دریافت جواز G2 یا  G، باید یک امتحان عملی را 
در  ویب سایت DriveTest Center  ریزرف نمائید.

•

•

تأییدی ایمیل را پرنت کرده و همراه با کارت هویت 
خود به مرکز DriveTest بیاورید.

  DriveTest وسیله نقلیه با خود بیاورید. مرکز
وسایل نقلیه برای امتحان ارائه نمی کند. می توانید 

یک وسیله نقلیه قرض بگیرید یا از کورس رانندگی 
خود به کرایه بگیرید.

•

•

•

اگر در امتحان عملی ناکام شوید باید امتحان عملی 
دیگر ریزرف نمائید.

پس از قبولی در آزمون  G2، باید 12 ماه قبل از 
انجام آزمون G خود صبر نمائید.

پس از موفقیت در امتحان عملی برای شما الیسنس 
موقت همان لحظه داده می شود و الیسنس کارتی 

شما به آدرس شما پست می شود.

آماده گی برای تست های رانندگی

کتاب راهنمای رسمی MTO Driver را بخوانید که شما 
می توانید آنرا خریداری و یا آنالین مطالعه نمائید. 

کورس های درایوری صنف های کتبی و عملی را ارایه 
می نمایند. در صورتیکه شما در کورس های درایوری 

شرکت نمائید ممکن نرخ بیمه کمتر بپردازید.




