
Getting Your License and Driving in Alberta 

 الحصول على رخصة القيادة في ألبرتا

 

Stage 1: To Get Your Learner’s License (class 7):      الحصول على رخصة المتعلم لمرحلة االولىا :

  )الفئة السابعة(

 14 years of age or older   سنة من العمر أو أكثر ١٤أن تكون  

 pass a knowledge test on the rules of 

the road  

 اجتياز اختبار معرفة قواعد الطريق

 have parental consent if you are under 

18 years of age  

سنة ١٨موافقة الوالدين إذا كنت تحت سن   

 have valid photo identification  يحملون هوية صحيحة وعليها صورة و سارية المفعول 

 

After you get your learner’s license:     بعد حصولك على رخصة المتعلم الخاصة بك  

 You must hold a learner’s operator’s 

license (class 7) for at least one year.  

( لمدة سنة واحدة على 7يجب أن تحمل رخصة المتعلم )الفئة 

 األقل

 You MUST BE ACCOMPANIED BY 

A FULLY-LICENSED (non-GDL 

probationary) driver who is 18 years of 

age or older and is seated next to you AT 

ALL TIMES THAT YOU ARE 

DRIVING. No other passengers should 

be in the vehicle, other than the non-GDL 

driver.  

 

عند قيادة السيارة يجب أن تكون مصحوب بسائق مرخص 

سنة  18و على ان يكون السائق يبلغ  ( GDL   فل) بالكامل

طول من العمر أومن كبار السن ويجب ان يجلس إلى جانبك 

. و يجب أن ال يكون هناك ركاب آخرين الوقت و انت تقود

 في السيارة

 You are not permitted to drive from 

midnight to 5 a.m.  

 ال يسمح لك بقيادة من منتصف الليل حتى الخامسة صباحا

 You will be suspended if you accumulate 

eight or more demerit points.  

سيتم تعليق رخصتك  إذا تراكم عليك  ثمانية نقاط أو أكثر 

 .من نظام النقاط للمخالفات

 

Stage 2: To Get Your Graduated Probationary License (Class 5-GDL): 

 

متدرب(-٥الفئة الخامسة تحت االختبار  )الفئة   المرحلة الثانية: للحصول على رخصة      

 

 You must hold your class 7 operator’s 

license for a year (this time will be 

extended if you receive a suspension of 

your driving privileges)  

)سيتم تمديد هذه لمدة عام  يجب أن تحمل الرخصة السابعة

رخصتك الخاصة خالل هذه المدة( المدة إذا توقيف  

 be 16 years of age or older   سنة من العمر أو أكثر ١٦أن تكون  

 pass the basic Alberta class 5 road test  اجتياز اختبار الطريق األساسي في ألبرتا للرخصة الخامسة 
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Important things to know about your probationary license:  

(٥أشياء مهمة يجب ان تعرفها بالنسبة لرخصة الفئة الخامسة تحت االختبار )الفئة المتدرب   

  

 You must be a probationary driver for a 

minimum of two years 

 يجب أن تكون سائق تحت االختبار لمدة ال تقل عن سنتين

 You will be suspended if you accumulate 

8 or more demerit points (with your full 

non-GDL you get 15 points)  

سيتم تعليق رخصتك  إذا تراكم عليك  ثمانية نقاط أو أكثر 

 من نظام النقاط للمخالفات. بينما  السائق المرخص بالكامل

 نقطة ١٥ ( GDL فل)

 You are not able to re-class your license 

to a commercial operator’s license 

(classes 1, 2, 3 or 4) 

 

لن تكن قادر على الحصول على الترخيص لرخصة المشغل 

( ٤او  ٣او  ٢او  ١التجاري في )الرخص   

 YOU CANNOT SERVE AS AN 

ACCOMPANYING DRIVER TO A 

LEARNER! 

السابعةال يمكن ان تدرب حاملي الرخصة   

 

 

Stage 3: To Get Your full, non-GDL operator’s license (Class 5)  

(٥: للحصول على الترخيص الخاص بك كامال، سائق غير متدرب في )الفئة المرحلة الثالثة  

 Have been suspension free for the last 

twelve months of the two-year 

probationary stage  
 

ال يوجد تعليق لرخصة القيادة لديك لفترة االثني عشر شهرا 
من  مدة عامين من حصولك على رخصتكالماضية   

 Pass the advanced road test  

 

 اجتياز اختبار الطريق المتقدم

 

 


