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 جاده   قوانین 

 ترافیک   کنترول   چهارم/   فصل 

 ها   اشاره 

  محل   و   نظر   مورد   محل   به   رسیدن   چگونگی   موقعیت،   ویژه،   خطرات   ترافیکی،   زقوانین ا   شما   برای   ترافیکی   های   اشاره 

  برای   ها   اشاره   این   که   میکنند   معلوماتی   نوع   بر   داللت   ترافیکی   های   اشاره   رنگ   و   شکل   د. ن گوی   می   خدمات   موجودیت 

 . میدهند   شما 

سیاه هستند، اما برخی از آنها اشکال متفاوتی دارند   سمبول هایمعموال مستطیل های سفید با حروف یا   مقرراتی  اشاره های

 استفاده کنند.  سرخو برخی می توانند از حروف یا نمادهای 

 معموالً زرد و الماسی شکل با حروف یا سمبول های سیاه هستند.  رهشدا اشاره های

 .سبز با حروف و نمادهای سفید هستند، مقصد اشاره های

 .آبی با حروف و نمادهای سفید هستند خدمات، اشاره های

ل  در امتحان کتبی از شما در مورد آنها سوا .نشان داده شده در زیر و آنچه را که نشان می دهند را بشناسید اشاره های

 خواهد شد.  

 .رایج ترافیکی و آنچه نشان می دهند آورده شده است اشاره هایتوضیحاتی درباره  ذیلدر  

 

 :  مقرراتی اشاره های

 Stop Signتوقف:  اشاره

 

 

 

 با حروف سفید  رنگ: سرخ

راه در حال حرکت هستند بدهید. رپیاده که بطرف چها  عابرینو یا    وسایط نقلیهرا برای    تقدمکامال متوقف شوید، حق    مفهوم:

 در زمان امن حرکت کنید. باید بصورت کامل قبل از خط توقف متوقف شوید، درصورتیکه خط توقف وجود دارد.  

  )به "توقف خطوط عابر پیاده" در بخش پیاده متوقف شوید. خطوط عابر در صورت عدم وجود خط توقف، قبل از ورود به 

" عالمت گذاری های پیاده رو" مراجعه کنید(. در صورتیکه خط توقف یا خط عابر پیاده وجود ندارد، شما باید قبل از ورود  

 و بتوانید تردد ترافیک را ببینید متوقف شوید. به چهارراه در محلیکه نزدیک به چهارراه باشد 

 (Yield Sign)احتیاط   اشاره

 رنگ: سرخ و سفید با حروف سفید 
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 مفهوم: 

را به وسایط و عابرین پیاده ی که در  تقدماز سرعت خود بکاهید. آماده ی توقف باشید و حق  ،با نزدیک شدن به چهار راه

جریان درصورتیکه شرایط  اشارهداخل چهارراهی و یا هم بطرف چهارراهی در حرکت هستند بدهید. شما باید با دیدن این 

نزدیک می شوید، با دقت زیاد ترافیک را بررسی     Yieldی    اشارهید. زمانیکه به  ترافیک جاده اقتضا نماید متوقف شو

 نموده و آماده ی توقف کامل باشید. 

 ی:  مقررات اشاره هایسایر 

 

 

 

 

 رنگ: سفید، با حروف یا سمبول های سرخ و یا سیاه

  مفهوم:

اطالعاتی در مورد قوانین جهت ترافیک، استفاده از خط، پیچ ها، سرعت، پارکینگ و سایر الزامات خاص   اشاره هااین 

 .ارائه می دهند

این نشان می   .دارای دایره سرخ رنگ هستند که بر روی آن یک عالمت خط کشیده شده است  مقررات  اشاره هایبرخی از  

اشاره  را ندارند.    جادهبه  دست راست، مجاز نیست یا برخی از وسایط نقلیه اجازه عبوراز    چرخیدندهد که یک عمل، مانند  

 .یاری برای قوانین خاص هستندنشانه هایی برای هوش سرخسفید مستطیلی با حروف یا نمادهای سیاه یا های 

 

 هشدار دهنده:  اشاره های

 

 

 

 

 

 

 

 رنگ: زرد، با حروف یا نمادهای سیاه

  شما درحال نزدیک شدن به یک مکان خطرناک یا مکانی هستید که در آن  قوانین مفهوم:

 وجود دارد.  خاص

 

هشدار    اشاره یبه گونه ی نمونه نشان داده شده است. گاهی اوقات یک    اشاره هارهمانطور که د

این نشان دهنده ی آن است که در با عالمت "سرعت توصیه شده" زرد و سیاه وصل می شود.  

 محل مذکور تردد با سرعت کمتر توصیه می شود.  
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 محل کار:  اشاره های

 

 

 

 

 

 های سیاه نارنجی، با حروف یا سمبول رنگ : 

 

آن هستند و یا نزدیک  افراد در حال کار درجاده  تواند توسط یک فرد پرچم   جریان مفهوم:  کنترل شود.    دار   ترافیک می 

کیلومتر در ساعت( می تواند باشد. حتی اگر محدودیت سرعت    40مایل در ساعت )  25محدودیت سرعت منطقه کاری تا  

نطقه کاری رانندگی کنید و همیشه باید از افراد پرچم اطاعت کنید. این تصاویر وجود نداشته باشد، شما باید با سرعت کم در م

 . واز آنها اطاعت کنید  این سیگنال ها را بدانید  کند.    دار استفاده می  دهند که یک فرد پرچمهایی را نشان میبرخی از سیگنال
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 مقصد:  اشاره های

 

 رنگ: سبز، با حروف سفید 

 . میدهندمفهوم: جهت و فاصله تا مکان ها را نشان 

 

 مسیر:  اشاره های

 

 رنگ: متنوع 

 

 

 

 می دهند.را نشان  ولسوالی ها و مفهوم: بین ایالتی، ایاالت متحده 

نمونه، از چپ به راست، برای مسیرهای ایالتی، ایاالت اشاره های  د که در چه مسیری هستید.  نبه شما می گوی  این اشکال

استفاده کنید تا تصمیم بگیرید کدام   شاهراهمتحده و بین ایالتی هستند. زمانی که برای سفر برنامه ریزی می کنید، از نقشه  

گهان بچرخید یا مقصد باشید تا گم نشوید، یا مجبور نشوید نااشاره های  مسیرها را انتخاب کنید. در طول سفر، مراقب  

 متوقف شوید. 

 

 خدمات:  اشاره های

 

 

 سفیدهای رنگ: آبی با حروف یا سمبول 

 

خدمات محل استراحت، تانک تیل، کمپینگ یا  محلمفهوم: محالت خدمات مشخص را نشان میدهند. مانند 

 صحی. 

 

 چراغ های ترافیکی:  

 

معموالً سرخ، زرد و سبز، از باال به پایین یا چپ به راست هستند. در   ترافیکیچراغ های  

تعدادی از چراغ های    برخی از چهارراهی ها، تنها چراغ های سرخ، زرد یا سبز وجود دارند.

ترافیکی ثابت هستند و تعدادی نیز چشمک میزنند. برخی دایروی شکل و برخی نیز بشکل تیر 

 هستند. 

ها از کار افتاده باشند یا وقتی به چهارراهی  کننده    های ترافیکی یا کنترلکند که اگر چراغ  ایجاب میقوانین ایالتی  

سپس باید طبق قوانین حق تقدم   توقف کنید.  STOPی    اشارهکنند، باید مانند    شوید به درستی کار نمینزدیک می

 دایت دیگری داده شود.  هبه شما  افسر ترافیکدهید، مگراینکه توسط  به مسیر تان ادامه

 

 انواع مختلف چراغ های ترافیکی برای شما نشان میدهند که: 

 

توقف کنید. تا سبز شدن چراغ حرکت نکنید. اگر یک فلش سبز با چراغ سرخ نشان داده شود، می    سرخ ثابت:

توانید  پس  شما می  توانید فقط به سمتی که  فلش نشان میدهد حرکت کنید فقط درصورتیکه چهارراه خالی باشد.

ر حال حرکت به سمت  و مسیر را برای ترافیک د  بچرخیداز توقف کامل در چراغ سرخ ثابت به سمت راست  
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 پیاده بدهید. عابرینچهار راه و 

    پیچید، پس از توقف کامل، ونگامی که از یک جاده یک طرفه به یک جاده یک طرفه دیگر میه

 . بچرخیدتوانید در چراغ سرخ ثابت به چپ پیاده روبرو می عابریندادن حق تقدم به ترافیک و 

یا عالمت  NO TURN  ON REDصورتیکه عالمت در بچرخیدشما نمیتوانید در چراغ سرخ 

 دیگری نصب شده باشد، سیگنال و یا عالمت گذاری روی جاده چرخیدن را ممنوع کرده باشد.

در آنجا وجود داشته باشد که  اشاره یشما اجازه ی چرخیدن در چراغ سرخ را ندارید جز اینکه 

به هیچ وجه نمی  ،راننده بس مکتب که حامل شاگردان مکتب باشد  بشما اجازه این کار را بدهد.

 تواند در چراغ سرخ به سمت راست بپیچد. 

است: توقف کنید، حق تقدم را مراعات  STOP اشارهبه معنای همان  چراغ سرخ چشمک زن:

 .کنید و در زمان امن حرکت کنید

 

فلش سرخ تا زمانیکه خاموش نشده و یا هم چراغ سبز روشن نشده است   جهتبه  فلش سرخ:

 با فلش سرخ ممنوع است.   ی،سمت راست یا چپ در چراغ چرخیدننپیچید. 

برای توقف آماده باشید. چراغ زرد ثابت به این معنی است که چراغ ترافیکی در   چراغ زرد ثابت:

   شرف سرخ شدن است.

 

 کنید.   رانندگیبا احتیاط  چراغ چشمک زن زرد:

، بچرخیداگر قرار است در جهت فلش چراغ سبز بزودی خاموش خواهد شد. چراغ با فلش زرد:

 آماده توقف باشید. 

میتوانید حرکت کنید، اما حق تقدم را به دیگر وسایط مطابق قانون مراعات کنید.  چراغ سبز ثابت:

 را ببینید(   5 فصل)

 

اما باید حق تقدم را در مقابل سایر وسایط نقلیه فلش بروید،  جهتشما می توانید به  فلش سبز:

 موجود در چهارراه مطابق قانون مراعات نمایید. 

 

 

 :  الین ها )مسیرهای حرکت(چراغ های کنترل استفاده از 

های در زمان  میتوانهای ویژه گاهی اوقات برای نشان دادن اینکه کدام خطوط بزرگراه را چراغ

 شوند. خاص استفاده کرد، استفاده می

 

X  رانندگی نکنید.   الینین ا سرخ ثابت: در 

X  خارج شوید.  الینین ا  زرد ثابت: از 

X  به سمت چپ قابل استفاده است.   چرخیدنچشمک زن: این خط فقط برای  زرد 

X    .سبز ثابت: این خط قابل استفاده برای رانندگی است 
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 :  جاده هاعالمت گذاری های 

 

توانید از وسایط گویند چه زمانی میکنند و به شما میخطوط و سمبول های روی جاده، الین های عبور وسایط را تقسیم می

استفاده    چرخیدنخویش را تغییر دهید. آنها همچنین به شما می گویند که از کدام خطوط برای    الین حرکتدیگر عبور کنید یا  

چراغ های ترافیکی توقف کنید. فلش های روی این تصاویر جهت ترافیک را نشان می  یااشاره هاکنید و در کجا باید برای 

 دهد. 

 

 خطوط تنظیم الین هاخطوط ثابت کنار جاده و 

به پایان می رسد  مسیر حرکت    یک  جایی که   -جاده کجاست   حاشیه ی ثابت در امتداد کنار جاده به شما می گوید که    خطوط

غیر مجاز است، جز اینکه توسط    جاده رانندگی با گذشتن از خطوط حاشیه ی  .  جدید شروع می شودو یک مسیر حرکت  

خط حاشیه ی که به سمت   افسر پولیس یا شخص مسول دیگری، و یا هم توسط یک اشاره ی ترافیکی رسمی اجازه داده شود.

 ادامه باریک تر است.نشان می دهد که جاده ی مذکور در   ، مرکز جاده زاویه دارد

 

 

 

 

 

 

 

خطوطی که خطوط  که در یک جهت حرکت می کنند ازهم جدا می کنند، سفید هستند. ،خطوطی که خطوط ترافیکی را

ممکن است دو خط بین خطوط حرکت وجود  کنند، زرد هستند. کنند را جدا می ترافیکی را که درجهات مخالف حرکت می

 را بخوانید.   6دیگر، فصل   وسایط نقلیهخطوط می توانند ثابت یا شکسته باشند. برای قوانین نحوه عبور از داشته باشد و

 

 دهند:  آنچه برخی از خطوط خطوط نشان می

 

 یک خط شکسته:

خویش را تغییر دهید درصورتیکه این کار را   الین حرکتنقلیه دیگر عبور کنید و یا هم  طوسای  کنارشما میتوانید از

 ترافیک انجام دهید.   جریانبصورت امن و بدون ایجاد تداخل برای سایر
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 خط ثابت همراه با خط شکسته: 

نقلیه دیگریا از خط عبور کنید، مگر اینکه بخواهید به سمت چپ  وسایطتوانید از اگر در کنارخط ثابت هستید، نمی

اگر در سمت خط شکسته در حرکت هستید، میتوانید از وسایط نقلیه دیگر عبور کنید درصورتیکه این کار  . بچرخید

 نماید.بصورت امن انجام شده و برای جریان ترافیک مشکل ایجاد ن

 

 

توانید از خطوط عبور کنید، مگر  شما نمیو یا از این خطوط عبور کنید.  شما نمیتوانید ازسایر وسایط عبور دو خط ثابت:

 را ببینید(  5. )فصل  بچرخیداینکه برای ورود یا خروج از بزرگراه به چپ 

 یک خط ثابت:  

خویش را تغییر دهید، اما تنها در صورت موجودیت موانع و   الین حرکتشما می توانید از وسایط نقلیه دیگر عبورکنید یا  

  یا اینکه شرایط ایجاب این کار را نماید.

 

 

 

 

 

 خطوط عابر پیاده و خط توقف: 

یا چراغ ترافیکی کنترول می شوند، می تواند یک خط توقف سفید ،  حق تقدم  اشاره توقف،  اشارهدر چهار راهی های که با  

، )به نام خط توقف( و/یا دو خط موازی رنگ شده در سراسر جاده )به نام خط عابر پیاده( الین حرکتدر سراسر امتداد  

یا چراغ، شما باید قبل از خط توقف یا خط عابر پیاده   موجودیت اشارهدر صورت نیاز به توقف به دلیل    وجود داشته باشد.

 توقف کنید درصورتیکه این خطوط وجود داشته باشند. 

 

حق رعایت  افسر پولیس و یا    ترافیکی،  اشاره  چراغ ترافیکی،شما زمانی باید در خط عابر پیاده یا خط توقف، توقف کنید که  

ا اسکوتر ها در یک خط عابر پیاده ی رنگ شده یا رنگ نا شده بخواهید ، اشخاص اسکیت سوار و یحق تقدم به عابرین پیاده

وسایط   چرخیدنممکن است یک خط توقف واحد در چهارراهی ها قرار داده شود تا فضای بیشتری را برای  عبور کنید.  

ب راندن سایر وسایط تریلر، بس و موتر های باری( بدهد تا این وسایط به راحتی و بدون عق- بزرگتر )مانند تراکتور  نقلیه

پیاده در فصل یازده   عابرینبتوانند بچرخند. مهم است که شما قبل از رسیدن به این چنین خط توقفی، توقف نمایید. ) بخش  

 را ببینید(.  
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 فلش ها:  

حرکت باید استفاده کنید. در این تصویر به گونه ی مثال شما    الیننشان میدهند که از کدام    جادهفلش های رسم شده در روی  

حرکت    الینراست به طرف راست بچرخید. برای مستقیم حرکت کردن میتوایند از  حرکت    الینمیتوانید فقط با استفاده از  

حرکت صحیح قرار   ینالسمت چپ استفاده نمایید. قبل از اینکه به خط ثابتی که خطوط را از هم جدا می کند برسید، باید در  

 داشته باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 سمبول الماس:

پر سرنشین( مانند موتر هایی با بیش از  وسایط نقلیه) HOVمذکور برای بس ها، حرکت  دهد که خط این سمبول نشان می

شده و   الین هانقلیه خاص اختصاص داده شده است. شما نمی توانید وارد این    وسایط ها یا سایر  بایسکل  دو سرنشین، ون،  

مربوط به زمان  ی  اشاره ها شما با شرایط یا سایر الزامات نشان داده شده توسط    واسطه نقلیهاز آنها استفاده کنید مگر اینکه  

هایی از خط  های شهر، بخش  جادهر  شده د  تخصیص داده  الین هایبرای تعیین    اعمال شرایط خاص مطابقت داشته باشد.

در این مکان    د با خطوط سفید شکسته جایگزین شوند.نتوانکند، میسفید ثابت که خطوط الماسی را از خطوط معمولی جدا می

)وسایط نقلیه پر سرنشین( می توانند در صورتیکه بخواهند در چهارراهی بعدی به سمت راست   HOVها، وسایط غیر  

)وسایط نقلیه پر نشین( برای استفاده ی بهتر از    HOV  الینحرکت بس و  الین    حرکت الماسی شوند.  الینوارد    بچرخند

و بزرگ راه ها اعمال شده اند. این خطوط تضمین می کنند که وسایط نقلیه با باالترین اهمیت،  سریعتر  جاده فضای محدود 

 از همه حرکت میکنند.
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 افسران ترافیک:  

، چراغ های ترافیکی یا خط کشی های پیاده رو ارجحیت اشاره ها از جانب افسران ترافیک داده می شوند بر  هدایاتی که

میدهد که در چراغ سبز توقف کنید، شما باید توقف کنید. اگر  عالمتبه گونه مثال اگر یک افسر ترافیک برای شما  دارند.

توقف عبور کنید، شما باید این کار را بکنید. از جمله افرادی  افسری به شما عالمت میدهد که از چراغ سرخ، یا عالمت 

دار محالت تحت کار بزرگراه، و افراد مسول   که مجاز به هدایت ترافیک هستند، افسران پلیس، پلیس اطفاییه، افراد پرچم 

 عبور شاگردان مکتب هستند.  

 

 پرسش ها: 

 این فصل را شناسایی کنید و معنی آنها را میدانید. اشاره هایبروید، مطمئن شوید که می توانید  5قبل از اینکه به فصل 

 پاسخ دهید:  پرسش هامطمئن شوید که می توانید به این  همچنان

 معموالً دارای چه شکل است؟   مقرراتی اشاره •

 هشدار چیست؟   اشارهرنگ و شکل معمولی  •

 مقصد چیست؟  اشارهرنگ و شکل  •

 کار انجام دهید؟ ه توقف باید چ اشارهدر  •

 هشدار عبور از خط ریل دارای چه رنگ و شکل است؟   اشاره •

وقتی با هر یک از موارد زیر روبرو می شوید، چه کاری باید انجام دهید: چراغ سرخ چشمک زن، چراغ زرد   •

 چشمک زن، چراغ زرد ثابت، چراغ سرخ با فلش سبز؟  

 به سمت مرکز جاده زاویه داشته باشد، چه چیزی را نشان می دهد؟   جادهاگر یک خط حاشیه ی  •

: یک خط شکسته، یک خط ثابت ، دو خط ثابت ، یک خط ثابت و شکسته هر یک از این خطوط نشان دهنده چیست •

 با هم؟  

اگر یک چهار راه دارای خطوط عابر پیاده باشد اما خط توقف نداشته باشد، برای چراغ سرخ در آن چهار راه کجا   •

 باید توقف کرد؟ 

 استفاده کنید؟  چرخیدنای برباید حرکت الین دهد که از کدام به شما نشان می جادهکشی روی  چه نوع خط •

کدام یک از موارد زیر را باید نسبت به سه مورد دیگر رعایت کنید: چراغ سرخ ، چراغ سرخ چشمک زن،   •

 عالمت توقف ، افسر پلیس؟  

 

 : چهار راهی ها و پیچ ها5فصل 

اتفاق می   ها زمانی  در چهارراهی  رانندگی  تصادفات  راننده    افتندبیشتر  استکه  در در حال چرخیدن  آنها  از  بسیاری   .

، باید قوانین حق تقدم اتبرای جلوگیری از این نوع تصادفپارکینگ های بزرگ مانند پارکینگ مراکز خرید رخ می دهند.  

 صحیح را بدانید.   چرخیدنو نحوه 

 

 حق تقدم: 

برای مثال، چراغ ترافیکی ، سیگنال ها و خط کشی های پیاده رو همیشه مشکالت ترافیکی را حل نمی کنند.  اره های  اش

 واسطه نقلیهمیخواهد در یک چهارراهی به طرف چپ بپیچد در حالی که  واسطه نقلیهسبز این چالش، یعنی زمانی که یک 

دیگر میخواهد چهارراه را بصورت مستقیم طی کند را حل نمیکند. قوانین حق تقدم به حل این تعارضات کمک میکند. این 

 قوانین به شما می گویند چه کسی اول می رود و چه کسی در شرایط مختلف باید منتظر بماند.
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 در اینجا نمونه هایی از قوانین حق تقدم آورده شده است: 

راننده ای که به یک چهارراه نزدیک می شود باید حق تقدم را به ترافیکی که از قبل در چهار راه قرار دارد    •

 بدهد.  

 

شما به یک چهارراهی در حال نزدیک شدن هستید. چراغ ترافیکی سبزاست و شما میخواهید بصورت مستقیم از   مثال:

الف شما از قبل در چهار راه قرار دارد و میخواهد به سمت بپیچد. یک واسطه نقلیه دیگر از جهت مخچهارراه عبور کنید. 

 شما باید اجازه دهید تا او دور خود را تکمیل کند سپس شما وارد چهارراهی شده و به مسیر تان ادامه دهید.  

 

اگر راننده های از دو جهت مخالف بصورت همزمان در چهار راه برسند، راننده یی که قرار است سمت چپ  •

 باید حق تقدم را به راننده ی که میخواهد مستقیم یا به سمت از چهار راهی عبور کند بدهد.   رخدبچ

 

، یک واسطه نقلیه ازسمت مخالف به چهارراه نزدیک میشود و  بچرخیدمیخواهید در چهارراه پیش رو به سمت چپ  مثال:  

وسایط نقلیه مذکورعبور کنند قبل ازینکه شما به سمت  میخواهد مستقیم از چهار راهی عبور کند. شما باید منتظر بمایند تا  

. درصورتیکه چراغ ترافیکی سبز باشد و و درمقابل شما نیز واسطه نقلیه دیگری که بخواهد به سمت راست  بچرخیدچپ  

 به سمت چپ شوید. )بخش پیچ ها در اخر این فصل را ببینید(.  چرخیدنبچرخد شما میتوانید وارد چهارراه شده و آماده ی 

توقف کنید، تایر های واسطه نقلیه خویش را بصورت راست نگهدارید  جادهزمانیکه وارد چهارراه شدید در کنار خط وسط 

ه وسایط نقلیه  برخورد نکنید. زمانیک   جادهتا در صورت برخورد واسطه نقلیه ی از پشت سر، با وسایط نقلیه جهت مخالف  

جهت مخالف تان بصورت کامل از چهار راهی عبور میکنند و یا هم بخاطر رعایت چراغ سرخ توقف میکنند میتوانید  

 کنید.  کاملتان به سمت چپ را بصورت امن  چرخش

 

سایط نقلیه برای وباید حق تقدم را  بچرخید  یا ساحه ی دیگر  پارکینگ  ،  فرعی  جادهیک    بهزمانیکه میخواهید به سمت چپ   

 مراعات کنید، حتی زمانیکه در آن جاه هیچ سیگنال ترافیکی وجود نداشته باشد. ی که به سمت شما در حرکت هستند را 

 

برای هر پیچ به چپ، قانون شما را ملزم می کند که به هر واسطه ی که به سمت شما از جهت مقابل تان در حرکت و به 

، حق تقدم را مراعات کنید. تصمیم گیری در مورد اینکه چه زمانی وسایط نقلیه خیلی اندازه کافی نزدیک و خطرآفرین باشد

نزدیک هستند نیاز به قضاوت و تجربه دارد، در صورتیکه نگرانی دارید، صبر کنید تا وسایط دیگر بگذرند قبل ازینکه شما  

 . بچرخیدبه سمت چپ 

 

و یا دو یا بیش از دو راننده بصورت  نترول نمیشوند،  و چرغ ترافیکی ک  اشاره هادر چهارراهی هایی که توسط   •

ی توقف، توقف میکنند و این راننده ها در سمت راست هستند، راننده های که در سمت چپ   اشارههمزمان قبل از  

 قرار دارند باید حق تقدم را به راننده های سمت راست بدهند. 

 مثال: 

  جاده شما قبل از عالمت توقف، توقف کرده اید و قصد دارید بصورت مستقیم از چهارراهی عبور کنید. راننده ی دیگری در  

توقف، متوقف است و  قصد دارد چهار راه را بصورت مستقیم طی کند. شما باید حق تقدم    در اشارهراست شما نیز    دست

 را به راننده ی دست راست تان بدهید. 

 

شود، باید متوقف شده و حق تقدم را به وسایط در  عمومی   جادهشخصی میخواهد وارد  جادهواسطه نقلیه ی که از  •

 پیاده بدهد.  عابرینمی و عمو جادهحل تردد از 
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 مثال: 

از سمت چپ به شما نزدیک    واسطه نقلیه. یک  بچرخیدعمومی شده و به سمت راست    جادهقصد دارید از یک پارکینگ وارد  

شوید. اگر شما در سمت چپ قرار   جادهمذکورعبور کند قبل از اینکه شما وارد    واسطه نقلیهمی شود. شما باید صبر کنید تا 

اگر شخص پیاده روی در حال تردد هستند رعایت کنید.    جادهنقلیه ی که از هر دو جهت    طدارید باید حق تقدم را به وسای

 است، شما باید اجازه دهید تا شخص مذکور عبور کند.  پارکینگدر حال عبور از دروازه ی خروجی 

 

پیاده ی که بصورت قانونی در حال عبور از خطوط عابر پیاده ی خط کشی  ابرینعراننده ها باید حق تقدم را به  •

 شده یا نشده هستند رعایت کنند. 

 مثال: 

شما در چراغ سرخ در حال انتظار هستید، شخص پیاده رو وارد خط عابر پیاده می شود و در عین حال چراغ سبز می  

پیاده در سمت راست و   عابرینعبور کند. شما همچنان باید مراقب عبور    جادهشود. شما باید صبر کنید تا شخص مذکور از  

 باشید.   چرخیدنچپ تان قبل از 

 

د یک چهارراهی شوید زمانیکه وسایط نقلیه دیگر در آن طرف چهار راه منتظر اند و شما نمیتوانید شما نمیتوانید وار •

صبر کنید تا وسایط نقلیه ی روبروی تان عبور کنند و جاه کافی برای واسطه  چهار راه را بصورت کامل طی کنید.  

 نقلیه شما باز شود تا باعث بندش چهارراهی نشوید. 

هایی با چهار راهی های فرعی مراقب باشید تا با مسدود کردن یک   جادهنسبت به چهار راهی های متقاطع و یا   •

 باعث بندش ترافیک نشوید.  جاده

راننده ای که به یک دایره ترافیکی یا چرخشی نزدیک می شود، باید حق تقدم را به رانندگانی که قبالً در آن دایره  •

 مراجعه کنید.(  کتاباین  8به فصل  پیچ هابیشتر در مورد نحوه رانندگی در  معلومات )برای کسب هستند، بدهد.

 

 وسایط نقلیه اضطراری 

نقلیه مجاز اضطراری که در حال پاسخگویی   وسایطوسایط نقلیه اطفاییه، آمبوالنس، پلیس و سایر    قبالشما باید حق تقدم را در  

به شرایط اضطراری هستند را مراعات کنید. این وسایط دارای چراغ های روشن چشمک زن به رنگ سرخ، سرخ و آبی  

زمانیکه صدای آژیر خطر یک وسیله ی نقلیه و یا آبی و سفید و/ یا ممکن است صدای آژیر یا هارن مشخصی باشند.  

جهتی که به سمت شما در حرکت است را  میشنوید، بصورت امن واسطه نقلیه خویش را به طرف   اضطراری را  از هر

اگر در یک    نقلیه اضطراری عبور کند.  واسطهبکشید و متوقف شوید. قبل از حرکت کردن ، صبر کنید تا    جادهسمت راست  

  جاده بکشید از چهار راه خارج شوید. در یک    جادهخویش را به کنار    واسطه نقلیهچهار راه هستید، قبل از اینکه بخواهید  

الین  حتی اگر واسطه نقلیه اضطراری از    ،کشیده و متوقف شوید  جادهدو طرفه شما باید واسطه نقلیه خویش را به کنار  

تان در حرکت است.  حرکت دانید    مقابل  نمی  دقیقاً  اما  تان شنیدید  یا هارن را در نزدیکی  نقلیهاگر صدای آژیر   واسطه 

مذکور به سمت   واسطه نقلیهطراری کجاست، باید بصورت امن به سمت راست جاده بروید و تا زمانی که مطمئن شوید اض

اضطراری که از چراغ و آژیر یا هارن استفاده می کند می تواند   واسطه نقلیهیک  شما درحرکت نیست ، متوقف بمانید.  

و تابلوهای توقف    سرخهای  ند از از سرعت مجاز تجاوز کند، از چراغتواغیرقابل پیش بینی باشد. درچنین حاالتی راننده می

هایی بپیچد که معموالً مجاز نیستند. اگرچه رانندگان  های یک طرفه وارد شود و در جهت  جادهیا حق تقدم عبور کند، در  

حرکت می کند، باید    اضطراری به سمت شما  واسطه نقلیهنقلیه اضطراری موظف اند مراقب باشند، اما زمانی که    وسایط

 محتاط باشید. 

 

 قانون  از عبور قاعده

اضطراری یا خطرناکی   وسایط نقلیهمطابق این قانون هر راننده ی ملزم است که احتیاط کامل را بکار گیرد تا از تصادم با 

  اشاره های هایش روشن بوده و یا یکی از    چراغکه پارک، متوقف و یا در کنار و یا هر نقطه ی از شاهراه، در حالیکه  



 

12 
 

ای باید سرعت خویش را در همه    وسایط نقلیهاضطراری اش فعال باشد جلوگیری کند. رانندگان هنگام رویرو شدن با چنین  

های کنترول شده بوسیله چندین مسیر حرکت،  جاده  و سایر  در بزرگ راه ها، راه های بین ایالتی، جاده ها کاهش دهند، اما  

خطرناک یا اضطراری استفاده    وسایط نقلیهراننده ها مکلف اند که از مسیرهای حرکت همجوار مسیر حرکت اختصاصی  

ی    وسایط نقلیه  به  ان همچنان مکلف هستند تاکنند مگر اینکه جریان ترافیک و یا خطرات دیگری مانع این کارشود. رانندگ

با چراغ های آبی و یا سبز اجازه ی عبور بدهند که در بخش بعدی به آن پرداخته می شود. تخلف ازین قانون مطابق قانون  

 مجازات میشود. 

 

 چراغ های سبز، آبی و نارنجی 

شخصی که توسط نیروهای اطفاییه داوطلب که در حال پاسخگویی به یک حالت اضطراری هستند مجاز به    وسایط نقلیه

خویش از   وسایط نقلیهها و تیم های نجات داوطلب میتوانند در    به رنگ آبی هستند و آمبوالنسرفاده چراغ های هشدااست

 چراغ های هشدار با رنگ سبز استفاده کنند. 

زن نارنجی در وسایل حمل و نقل پستی دهات ها و بس های مکتب برای هشدار به ترافیک از حضور    چراغ های چشمک

مجاز اضطراری    وسایط نقلیهکنند،    های آبی، سبز یا نارنجی استفاده میی که چراغ  وسایط نقلیهمی شوند.  آنها استفاده  

عایت کنند. در حالی که شما ملزم به دادن حق تقدم نیستید، اگر می توانید ررانندگان آنها باید تمام قوانین ترافیکی  را  نیستند.  

 به گونه ی امن این کار را انجام دهید، میتوانید این کار را بکنید. 

 

 پیچ ها: 

مهم است که سایر راننده های بزرگراه قصد شما   خود را فعال کنید. واسطه نقلیهیا تغییرمسیراشاره  چرخیدنهمیشه قبل از 

و یا تغییر مسیرحرکت، حداقل در فاصله    چرخیدنا جهت تغییر مسیر بدانند. مطابق قانون شما مکلف هستید که در زمان  ر

 .  خویش را فعال کنید و یا بوسیله ی دست سایر وسایط را اشاره دهید واسطه نقلیهی صد فوت )سی متری( اشاره  

یک نکته خوب ایمنی این است که در صورت امکان، قبل از اینکه بخواهید بچرخید و یا بریک بگیرید با فعال ساختن اشاره 

  ذیل   تان، از قصد خویش سایر راننده ها را آگاه سازید. سیگنال های مناسبی که به وسیله دست داده می شوند در  واسطه نقلیه

 نشان داده شده است. 

 

 نگام آماده شدن برای چرخیدن به خاطر بسپارید:این نکات را ه

 سرعت خود را کاهش دهید.    •

اکثر تصادفاتی که  ها احتیاط ویژه ای داشته باشید.    موتورسیکلیتمراقب جریان ترافیک اطراف تان باشید. برای   •

را   موتورسیکلیته  و سایر وسایط نقلیه می شوند به این علت است که راننده ها نتوانسته اند ک  موتورسیکلیتشامل  

 ببینند. 

شما مایل  واسطه نقلیهاگر تایرهای تایر های خود را مستقیم نگه دارید تا زمانی که واقعاً شروع به چرخیدن کنید.  •

ی جهت روبروی   وسایط نقلیهباشد، و واسطه دیگری از پشت سر با شما تصادم کند، ممکن است واسطه شما با  

 تان برخورد کند. 

تر به حاشیه )مایل به راست( یا به   پیش رو ، نزدیک  تایرهایبه یاد داشته باشید که تایر های عقب شما در مسیر   •

 کنند. مایل به چپ( حرکت میرود )ترافیکی که به سمت شما می

پیاده، بایسکل سواران و موتورسواران، به خصوص در هنگام چرخیدن به سمت راست باشید. دیدن    عابرینمراقب   •

در اکثرا  است.    جادهآنها  دشوار  کراچی  ها  چرخدار،  چوکی  کمک  با  که  عبورازافرادی  مراقب  ویژه  بصورت 
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و یا پشت   جادهخدارهستند باشید. آنها ممکن است نزدیک تر به  چرخدار و یا شخصی که در حال کشیدن چمدان چر

 از دید شما پنهان باشند.   واسطه نقلیهسر یک 

این موقعیت ها ازالزامات قانون هستند و فقط شما را برای پیچ ها نشان می دهند.    واسطه نقلیهتصاویر زیر موقعیت صحیح  

 توصیه نیستند. 

 چرخیدن به سمت راست: 

که ممکن است به سمت راست بروید. زاویه ی چرخش تان را بزرگ  جایی  همانطور که برای چرخیدن آماده می شوید، تا  

های ترافیکی شما را    اشارهینکه  ی که قصد ورود دارید داخل شوید، جز ا  جادهبه مسیرحرکت دست راست  و فراخ نگیرید.  

 قسم دیگری راهنمایی کنند. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 یک طرفه ی دیگر:   جادهیک طرفه به   جادهاز به طرف چپ چرخیدن 

شوید دومسیر  ی که وارد می   جادهبه مسیرحرکت دست جپ بروید. اگر  و میخواهید  وقتی برای چرخیدن آماده می شوید

 .بچرخیدحرکت دارد، باید به مسیر حرکت چپ آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرخیدن به چپ از جاده یک طرفه به جاده دو طرفه: 

دو طرفه ی می شوید که سمت    جادهبه مسیرحرکت سمت چپ نزدیک شوید. همانطورکه ازچهار راه عبورمی کنید، وارد  

مراقب  راست آن دارای دومسیرحرکت است، وارد مسیرحرکت سمت جپ شوید،اما تا جای ممکن نزدیک به خط مرکزی.  

ها اغلب به سختی دیده می شوند، که ممکن است   لتسمت چپ نزدیک می شود باشید. موتورسیک   جادهجریان ترافیکی که از

 قضاوت در مورد سرعت و فاصله آنها را برای  شما دشوار کند. 
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 دو طرفه: جادهدو طرفه به  جادهچرخیدن به چپ از 

 

نزدیک شوید. سعی کنید ازسمت چپ چهارراه استفاده کنید تا مطمئن شوید که با   جادهبه مرکز  جادهاز نیمه سمت راست 

  ی جادهدرسمت راست خط مرکزی . ارید، تداخل ند بچرخدترافیکی که به سمت شما درحرکت است و می خواهد به چپ 

ی که از سمت چپ به  که وارد می شوید، حرکت کنید، اما تا حد امکان به خط مرکزی نزدیک شوید. مراقب جریان ترافیک 

کنید، باشید. موتورسیکلت هایی که به سمت شما حرکت می کنند  رخواهیدعبو سمت شما درحرکت است و ازخطی که می

به سختی دیده می شوند و قضاوت در مورد سرعت و فاصله آنها دشوار است. رانندگان اغلب نمی بینند که موتورسیکلتی 

 با آن برخورد می کنند.  چرخندمی  حرکت الینکه از یک به سمت آنها درحرکت است ودر زمانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   چرخیدن به چپ از جاده دو طرفه به جاده یک طرفه: 

نزدیک شوید.قبل ازرسیدن به مرکزچهارراه چرخش خود را کامل  جادهبه مرکز جادهبرای چرخیدن از نیمه سمت راست 

 ای که وارد می شوید حرکت کنید.  جادهسمت چپ کنید و به مسیرحرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : دارای چهار مسیر چرخیدن به چپ از جاده دو طرفه به بزرگراه

شوید.  جادهنزدیک شوید. وارد الین سمت چپ در طرف راست خط مرکزی  جادهبه خط مرکز  جادهاز نیمه سمت راست 

 وقتی جریان ترافیک اجازه می دهد، می توانید از مسیرحرکت سمت چپ خارج شوید.  
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 )دور برگشتی(  Uچرخیدن به شکل حرف 

 به هرچرخشی گفته می شود که با انجام آن می توانید به جهت مخالف مسیر تان حرکت کنید. Uچرخش به شکل حرف 

 

فرعی   جاده، از پارکینگ، بچرخیداگر باید مگر اینکه واقعا نیاز به چنین کاری باشد. ، نچرخید Uدر بزرگ راه ها بشکل 

 عقب.  ه یا جای دیگری استفاده کنید، و در صورت امکان، در حالی که به روبرو درحرکت هستید این کاررا کنید نه ب

 

این    جادههرگز ازسمت راست    بچرخید،  Uشما می توانید فقط از سمت چپ خط نزدیک به خط مرکزی جاده بشکل حرف  

خالف این را به شما بگویند، شما میتوانید زمانیکه فلش سبز رنگ چراغ  ترافیکی    اشاره هایمگر اینکه    کار را نمی توانید.

ترافیکی فعال است، یک دور برگشتی انجام دهید، مشروط به اینکه اجازه ی این کار را داشته باشید و حق تقدم را نسبت به 

هر مکان دیگری که رانندگان شما نمی توانید درنزدیکی باالی یک تپه، یک پیچ یا  سایرجریان ترافیک در نظر بگیرید.  

متری( در هر دو جهت ببینند، دور برگشتی انجام دهید.    150فوتی )  500شما را از فاصله    واسطه نقلیهدیگر نمی توانند  

دور برگشتی در مناطق تجاری شهرنیویورک وجاهایی که تابلوهای "دور برگشتی ممنوع" نصب شده است غیر قانونی می 

سمت شما از بزرگراه را به    ،وانید در یک بزرگراه یک دور برگشتی انجام دهید، حتی اگر مسیرهاباشد. شما هرگز نمی ت

 درصورتیکه   به شکل برگشتی در محدوده مکتب ممنوع است.  وسایط نقلیهعالوه بر این، چرخش  دیگرمتصل کنند.  سمت

بچرخید. ممکن است   حرکتیدو طرفه ی باریک با استفاده از روش چرخیدن سه    جادهشده باشد،  می توانید در یک  نممنوع  

 انجام دهید.   چرخش سه حرکتیعملی رانندگی تان یک امتحان از شما خواسته شود تا در  

 

 :  سه حرکتیبرای انجام یک چرخش 

کشیده و متوقف   جادهاشاره ی دست راست تان را روشن کنید، سپس واسطه نقلیه تان را به سمت راست کنار   .1

 شوید. اشاره ی سمت چپ تانرا روشن کنید، و ازتمامی جهات جریان ترافیک را به دقت بررسی کنید.

 نزدیک شد متوقف شوید.  جادهبه سمت چپ بچرخید، و زمانیکه واسطه نقلیه تان با کناره ی سمت چپ   .2

تا جای ممکن به سمت راست بچرخانید، و   دوباره جریان ترافیک را بررسی کنید. اشترنگ واسطه نقلیه تانرا .3

قبل از رسیدن به حاشیه سمت راست تان یا هر مانعی که همانطور که به عقب درحرکت هستید به عقب نگاه کنید.  

 می آید، متوقف شوید.  جادهدرحاشیه سمت راست 

سمت چپ بچرخانید   توقف کنید، دوباره جریان ترافیک را بررسی کنید، سپس اشترنگ خود را بصورت کامل به .4

 ی تان کامل شود. حرکتو زمانیکه امن بود به سمت روبروحرکت کنید تا چرخش سه 

 

 

 پرسش ها: 

 ، مطمئن شوید که می توانید به این سؤاالت پاسخ دهید: 6قبل از رفتن به فصل 

 عالمت دست برای توقف چیست؟  •

 چرخش به سمت راست؟  •

یکی مستقیم حرکت کند، و دیگری برای    ،ازجهات مخالف وارد یک چهارراه شونداگر دو راننده به طورهمزمان   •
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 چرخش به سمت چپ آماده شود، کدام یکی باید حق تقدم را رعایت کند؟  

اگربرای چرخیدن سمت چپ وارد یک چهار راه می شوید، اما جریان ترافیک روبرومانع ازچرخیدن فوری می   •

 شود، چه کاری باید انجام دهید؟ 

سمت راست    جادهدیگر که از  واسطه نقلیهبه یک چهارراهی که کنترول نمی شود بصورت همزمان با یک    رگا •

 میخواهید به جهت روبرو حرکت کنید، کدام یک از شماها حق تقدم دارید؟   تان به چهارراهی میرسد برسید، وهر دو

  می شوید چه باید بکنید؟ جاده فرعی وارد  جادهاگر از یک  •

است، ولی جریان ترافیک درآن طرف چهار راهی به شما سبزچراغ ترافیکی مسیری که شما درحرکت هستید   •

 اجازه نمیدهد که تمام چهار راهی را بگذرید، آیا وارد چهار راه می شوید؟ 

 دارد؟   وسایط نقلیهنقلیه که درحال ورود به یک جریان ترافیک است حق تقدم به سایر واسطهآیا  •

ی اضطراری را ببینید، چه کاری باید انجام    واسطه نقلیهل  اگرصدای آژیررا درنزدیکی تان شنیدید اما نتوانستید مح •

 دهید؟  

 قبل ازچرخیدن باید اشاره ی تانرا روشن کنید؟  در کدام فاصله •

 بمانید؟  جادهوقتی برای چرخیدن  به سمت  راست آماده می شوید، آیا باید تا حد امکان نزدیک خط مرکز  •

واسطه  هنگامی که برای چرخیدن به سمت چپ از یک جاده دو طرفه به یک جاده یک طرفه آماده می شوید باید   •

 خود را در کجا قرار دهید؟  نقلیه

 

 فصل ششم: 

 دیگر  یط نقلیهوسااز عبور کردن نحوه ی 

دیگر را داریم، معموالً از سمت    وسایط نقلیهوقتی اجازه عبور ازرانندگی کنیم.    جادهقانون ایجاب می کند که درسمت راست  

شما فقط در شرایط خاصی مجاز به عبورازسمت راست هستید و فقط در صورت نیاز و بصورت باید   چپ عبور می کنیم.

دیگر می گذرید یا برای دوری از خطرات مسیرخویش را تغییر می دهید، این    وسایط نقلیهر  ازکناهنگامی که    انجام شود.

 دیگر نباید از سرعت مجاز تجاوز کنید.  واسطه نقلیهبرای عبور از   کار را در صورت نیاز و با احتیاط انجام دهید.

 

، به خاطر داشته باشید که به موتور سیکلت همان عرض خط کاملی را بدهید که عبور میکنیدوقتی از کنار موتورسیکلت  

مجاز هستند. هرگز در همان مسیری که یک موتورسیکلت است حرکت نکنید، حتی اگر آن مسیر عریض    وسایط نقلیهسایر  

 قرار داشته باشد.   آن و موتورسیکلت به یک طرف

 

های دستی و بازویی برای نشان دادن قصد خود  ر مسیر، از چراغ اشاره یا سیگنالکند که قبل از تغییقانون شما را ملزم می 

ی عبور کنید که در خط    واسطه نقلیههرگز نباید از  متری( استفاده کنید.    30فوتی )  100برای تغییر مسیر حداقل در فاصله  

 پیاده رو توقف کرده است تا به  پیاده رو اجازه عبور بدهد. 

 

 از سمت چپ وسایط نقلیهن از نحوه ی عبور کرد

  واسطه نقلیهدیگر استفاده می شود. شما نمی توانید ازسمت چپ یک  وسایط نقلیهحرکت چپ معموالً برای عبور از ر مسی

 عبور کنید اگر: 

 مسیر حرکت شما دارای یک خط مرکزی زرد رنگ است.   •

 .بچرخیدبه سمت راست  جادهدر صورتیکه نتوانید بصورت امن قبل از رسیدن به خط زرد رنگ ثابت مرکز  •

یی از مسیر روبرو در    واسطه نقلیهدر صورتیکه نمیتوانید بصورت امن به سمت خط راست بچرخید قبل از اینکه   •

 ( متری شما قرار میگیرد. 60فوت )  200فاصله ی 

 تپه در یک جاده دو طرفه نزدیک می شوید و نمی توانید اطراف یا باالی آن را ببینید. شما به یک پیچ یا باالی  •

 دو طرفه هستید.   جادهمتری( خط ریل در یک   30فوتی )  100شما در فاصله  •
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 متری( از یک پل، تونل یا راهرو در یک جاده دو طرفه هستید و ساحه دید ندارید.    30فوتی )  100شما در فاصله   •

 درصورت سعی برای عبور، جریان ترافیک روبرو را مختل شود.  •

 

قبل از اینکه  اگر شرایط برای عبور مناسب است، آیینه های تان را چیک نموده و اشاره تان را جهت تغییر مسیر فعال کنید.  

وید که هیچ  وارد خط سمت چپ شوید، به سرعت به شانه چپ خود، از طریق شیشه ی پشت سر نگاه کنید تا مطمئن ش

چپ وجود ندارد. وقتی برای تغییر مسیر آماده می شوید، هرگز  الین حرکت  ای در نزدیکی پشت سر شما در    واسطه نقلیه

  واسطه نقلیه به آینه های خود اتکا نکنید. حتی آینه هایی که به درستی تنظیم شده اند، "نقاط کور" را در پشت هر دو طرف  

همیشه قبل از تغییر  نبینید.  ای در نقطه کور باشد، ممکن است آن را در آینه های خود    واسطه نقلیهشما باقی می گذارند. اگر  

 مسیر یا عبور از وسایط دیگر به سرعت از روی شانه خود نگاه کنید.  

 

سمت راست برگردید، اشاره بدهید و  الینقبل از اینکه به چپ بروید.  الین حرکتوقتی از وسایط دیگر میگذرید، کامالً به 

ای را که از کنار آن عبور کرده اید    واسطه نقلیهمت پیش روی  به آینه عقب داخل موتر خود نگاه کنید و مطمئن شوید که قس

ای   واسطه نقلیهبه سرعت به شانه راست خود نگاه کنید تا مطمئن شوید که می توانید بدون ایجاد مشکل برای را  می بینید. 

  سمت راست وارد شوید. الینکنید، سپس به  الین حرکتکه از آن عبور کرده اید، بصورت امن به آن 

 

 نحوه عبور از وسایط نقلیه از سمت راست 

امکان را می دهند تا از این  در سمت چپ عبور می کنید، برخی موقعیت ها به شما    وسایط نقلیهاگرچه معموالً از کنارسایر  

ذکر شده است و تنها در صورتی که بتوانید بصورت امن عبور کنید،  فقط در شرایطی که در زیرسمت راست عبور کنید.  

رانندگی کنید، مگر   جادهاز خط کنار    با گذشتندر سمت راست عبور کنید. شما نمی توانید    واسطه نقلیهمی توانید از یک  

 مراجعه کنید(.  4شما چنین هدایتی بدهد )به فصل  ه ترافیکی این اجازه را دهد و یا افسر پولیس ب اشارهاینکه 

 

 می توانید از سمت راست عبور کنید: درین شرایط 

 .  می چرخدمقابل تان به چپ  واسطه نقلیهوقتی  •

به حد    جاده است و یا هم هر دو طرف    الین حرکتدو طرفه هستید که دارای دو یا بیش از دو   جاده وقتی در یک   •

ترافیکی منع نشده و یا هم وسایط نقلیه پارک شده یا    اشاره هایکافی عرض دارد و عبور از وسایط دیگر توسط  

 توسط سایر موانع مسدود نباشد. 

است یا به اندازه کافی برای دو یا    الین حرکتکنید که دارای دو یا چند  یک طرفه رانندگی می  جادهوقتی در یک   •

منع نشده یا توسط وسایط پارک شده یا موانع دیگر مسدود  اشاره ها ارد و عبور از آن با  عرض د  الین حرکتچند 

 نباشد. 

 اگر برای عبور از سمت راست در یک چهارراه آماده می شوید، ترافیک پیش رو را به دقت بررسی کنید.  •

شوید که وسیله ی نقلیه ی که از روبرو در حال نزدیک شدن است درحال چرخیدن به سمت چپ نیست، و   مطمئن •

 نیز مراقب عابرین پیاده، بایسکل سواران، اسکیت سواران، و موتور سوران باشید. جادهسمت راست در

شوید    مطمئنرگ راه ها،  مانند بز  هستند،  الین حرکتهایی که دارای چندین    جادهقبل از عبور از سمت راست در   •

که آیینه های خود را چک کنید، از اشاره درست برای تغییر مسیر استفاده کنید و به شانه ی دست راست خود  

شوید که به سرعت به شانه چپ خود نگاه کرده و قبل از    مطمئنبرای سایر وسایط نقلیه ببینید. پس از عبور،  

 فعال کنید.  بازگشت به مسیر حرکت دست چپ اشاره تان را

 

 شماگذشتن سایر وسایط نقلیه از 

خود   الیند، سرعت خود را اندکی کاهش دهید و در مرکز  عبور کرد  دیگری در سمت چپ از کنار شما  واسطه نقلیهاگر  

و جلوتر از شما بود، با سرعت عادی خود به مسیر خویش ادامه   عبور کردبصورت کامل از شما    واسطه نقلیهبمانید. وقتی  
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سمت راست بروید و اجازه    الینزیادی در سمت راست از شما عبور می کنند، باید به    وسایط نقلیهدهید. اگر متوجه شدید که  

 عبور کنند. از شما  ،دهید آنها از سمت چپ

 

 بس های مکتب

ترافیکی که از هر دو   جریان  ی سرخ دو طرف آن در حال فلش زدن است، وقتی یک بس مکتب متوقف شده و چراغ ها

طرف نزدیک می شود، حتی در مقابل مکتب و پارکینگ مکتب، باید قبل از رسیدن به بس مکتب متوقف شوند. شما باید 

های سرخ توانید این نوع بس ها را با عالمت »بس مکتب«، چراغمیمتر( دورتر از بس توقف کنید.    6فوت )  20حداقل  

ی آن شناسایی کنید. قبل از اینکه بس مکتب برای سوار کردن شاگردان یا تخلیه آنها  نارنج-در باال و رنگ مخصوص زرد 

فعال میکند.   را  قرار دارندکه در نزدیکی سقف بس  توقف کند، راننده معموالً چراغ های هشدار دهنده را که در جلو و عقب  

 وقتی آنها را دیدید، از سرعت خود بکاهید و آماده ی توقف شوید. 

 

وقتی برای بس مکتب توقف می کنید، تا زمانی که چراغ سرخ متوقف نشود یا راننده بس یا افسر ترافیک عالمت دهد که  

ویورک اعمال می شود. شما باید های ایالت نی  جادهمی توانید ادامه دهید، نمی توانید دوباره رانندگی کنید. این قانون در تمام  

برای بس مکتب توقف کنید، حتی اگر در طرف مقابل یک بزرگراه تقسیم شده قرار داشته باشد. پس از توقف برای بس  

 به آرامی رانندگی کنید تا زمانی که از آنها عبور کنید. باشید.  جادهمکتب، مراقب عبور اطفال در کنار 

 

 نکته ایمنی: 

زمانی اتفاق می افتند که اطفال از بس پیاده شده و در حال عبور   ،ها و جراحات مربوط به بس های مکتبراکثر مرگ و می

  هستند نه در زمان تصادم یک بس مکتب با سایر وسایط. جادهاز 

 

ای که افراد معلول را حمل می کنند می توانند مانند بس های مکتب مجهز باشند و شما    وسایط نقلیهبه یاد داشته باشید که  

دالر برای تخلف اول    400جریمه عبور از بس مکتب متوقف شده بین حداقل  باید بس های مکتب برای آنها نیز توقف کنید.  

سه مورد از این تخلفات محکوم شوید، اگر در سه سال به   دالر برای سه تخلف در سه سال متغیر است.   1500و حداکثر  

 الیسنس رانندگی شما برای حداقل شش ماه باطل می شود.  

 

 پرسش ها: 

 ، مطمئن شوید که می توانید به این سؤاالت پاسخ دهید: 7قبل از رفتن به فصل 

 

دیگری را که در عین جهت شما حرکت می کند عبور   واسطه نقلیهدر اکثر شرایط، از کدام سمت می توان از   •

 کرد؟  

 دیگری چه باید کرد؟   واسطه نقلیهقبل از عبور از  •

دیگری و قبل از اینکه بخواهید دوباره به مسیر حرکت تان در سمت راست بازگردید،    واسطه نقلیهپس از عبور از   •

 چه چیزی را باید در آیینه ی عقب موتر تان ببینید؟ 

 در سمت راست عبور کرد؟   واسطه نقلیهرایطی می توان از یک تحت چه ش •

عبور کنند  جادهیی که در خط عابرین پیاده متوقف است تا اشخاص پیاده رو از  واسطه نقلیهچه زمانی میتوان از  •

 بگذریم؟ 

 دیگری از سمت چپ از کنار شما عبور می کند، چه اقدامی باید انجام دهید؟  واسطه نقلیهوقتی  •

 و خاموش شدن چراغ های زرد در بس مکتب نشان دهنده چیست؟ روشن  •

 روشن و خاموش شدن چراغ های سرخ در بس مکتب نشان دهنده چیست؟  •
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 فصل هفتم:  

 پارکینگ موازی  

پارک موازی نیاز به مهارت دارد و بخشی ازهر امتحان عملی رانندگی است. شما باید بدانید که پارکینگ در کجا 

نشان دهنده چه    NO STOPPINGو     NO PARKING ،NO STANDINGاشاره های غیرقانونی است و  

 چیزی است. 

 

 نحوه پارک کردن 

اما تمرین به شما یاد می دهد که چگونه به  دگی می دانند.  بسیاری از رانندگان پارک موازی را سخت ترین بخش رانن

ایمنی   وسایط نقلیهکنید  و فواصل و زوایا را تشخیص دهید. برخی از  درستی به پشت سرحرکت   دارای تجهیزات 

اضافی )مانند دوربین های پشتیبان و سنسورهای تشخیص فاصله( هستند تا به راننده کمک کنند تا با خیال راحت به  

اگرچه اینها حتی می توانند خودشان را )در شرایط خاص( پارک کنند.    وسایط نقلیهحرکت کند. برخی از   پشت سر

خود را    واسطه نقلیهاما قبل از حرکت به پشت سر باید هوشیار باشید و پشت سر  های مفیدی باشند،  توانند ویژگیمی

 خود هستید.   واسطه نقلیهدر نهایت مسئول عملکرد ایمن  -به عنوان راننده  -بررسی کنید. شما 

 

ا روش  های پارک موازی را با شرایط خاص تنظیم کنید. تمرین تنهشیوه  دستورالعمل های زیر کلی هستند. شما باید  

 یادگیری درست است. 

 

شما به اندازه کافی بزرگ باشد. قبل از توقف آینه های   واسطه نقلیهفضایی را انتخاب کنید که برای  جادهدر کنار  .1

مقابل    واسطه نقلیهخود را بررسی کنید و برای هشدار دادن به سایر رانندگان اشاره خود را فعال کنید. در کنار  

  واسطه نقلیه دیگر و    واسطه نقلیهفضای که برای پارک کردن انتخاب کرده اید توقف کنید و حدود دو فوت بین  

 خود فاصله بگذارید.  

 

 

 

 

 

 

 

پیاده یا جریان ترافیک تداخل نخواهید   عابریناز هر دو شانه به پشت سر خود نگاه کنید تا مطمئن شوید که با   .2

کنید.   جادهتان را به عقب برانید و شروع به چرخاندن کامل اشترنگ به سمت کنار    واسطه نقلیهداشت. به آرامی  

هنگام حرکت به پشت سر به شیشیه ی پشت سر نگاه کنید نه به آیینه ها. گاهی به پهلو و جلو نگاه کنید تا مطمئن 

 ه روبرو تصادم نمیکنید. شوید که با واسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

1 
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دهید،  وقتی تایر های جلو شما در مقابل سپرعقب موترمقابل قرارگرفت، درحالی که به پشت سر رفتن ادامه می .3

واسطه نقلیه روبرو فاصله دارید. به عقب نگاه کنید و   مطمئن شوید که از  اشترنگ را به سمت دیگر بچرخانید.

 پشت سر برخورد نمیکنید. واسطه نقلیهمتوقف شوید تا مطمئن شوید که با 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقابل تان فضای کافی بمانید.  اشترنگ خود را صاف کنید و به روبرو حرکت کنید. برای وسایط نقلیه پشت سر و .4

  متر( از جدول فاصله داشته باشند. سانتی   30در موقعیت نهایی پارکینگ، تایر های شما نباید بیش از یک فوت )

تر شدن به جدول، مکررا به سمت جلو و عقب حرکت کنید و اشترنگ را ابتدا به سمت جدول و   برای نزدیک

پارک کردن، بیاد داشته باشید که دروازه ی تانرا باز نکنید درصورتیکه سپس دوباره به سرعت صاف کنید. پس از  

 این کار با بایسکل سواران یا سایر جریان ترافیک تداخل ایجاد میکند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه ی پارک کردن باالی تپه

گیربکس را در "پارک" قرار دهید )یا اگر پس از پارک کردن روی تپه، مطمئن شوید که بریک دستی خود را تنظیم کنید.  

بچرخانید   جادهقرار دهید(. تایر ها را به سمت جدول یا کنار    1است، آنرا را در گیر    منولشما دارای گیربکس    واسطه نقلیه

 شما به سمت ترافیک مقابل شود.  واسطه نقلیهتا مانع حرکت 

 

 چگونه از حالت پارکینگ موازی خارج شویم 

برای بیرون شدن از یک پارکینگ موازی، مطمئن شوید که تایرهای تان صاف هستند، به سمت پشت سر حرکت کنید و  

 سپس از جدول فاصله بگیرید. 

 

 شش مرحله برای ورود امن به جریان ترافیک: 

پیاده، بایسکل سواران، موتورسواران   عابریناز شیشه پشت سر  سمت شانه ی راست تان چرخاندهبه  سر خود را   .1

 که ممکن است خطرسازباشند را بررسی کنید.  وسایط نقلیهو سایر 

 خود توجه داشته باشید.   واسطه نقلیهاز آینه عقب داخل موترخود استفاده کنید تا به خطرات پشت  .2

 را اعالم کنید. ی خارج شدن از محل پارکینگ و ورود به جریان ترافیک با اشاره دادن قصد خود برا .3

پیاده، بایسکل سواران، اسکیت سواران، موتورسواران    عابرین ،  وسایط نقلیهآینه های دو طرف خود را برای دیدن   .4

 و سایر استفاده کنندگان بزرگراه بررسی کنید. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 
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بچرخانید تا از طریق شیشه عقب نگاه کنید و به آرامی به روبرو حرکت   خود  سر خود را به سمت شانه چپ .5

 کنید. 

صورت امن بودن، وارد مسیر   سر خود را به سمت شانه ی چپ خود چرخانده و پشت سر را نگاه کنید، در .6

 حرکت ترافیک شوید.  

 

   مقررات پارکینگ

آنچه مردم از عنوان "پارکینگ" درک می کنند از نظر قانونی به سه دسته تقسیم می شود: پارکینگ، ایستادن و متوقف شدن.  

یی متوقف باشد، مشغول یا غیر مشغول، به هر قصدی غیر از قصد توقف کوتاه مدت   واسطه نقلیهپارکینگ زمانی است که  

جهت سوار یا پیاده کردن بار یا مسافرین. ایستادن شبیه پارکینگ است، با این تفاوت که فقط مربوط زمانی است که مسافرین  

 )حتی به طور موقت(.  لیهواسطه نقسوار یا پیاده می شوند. توقف به معنای واقعی کلمه یعنی توقف دادن 

 

  ی پارکینگ ممنوع اشاره

 این عالمت به این معنی است که شما میتوانید برای بارگیری یا تخلیه ی بار یا مسافرین بصورت موقت توقف کنید. 

 

 ی ایستادن ممنوع اشاره

سافرین داشته باشید. راننده نمی این عالمت به این معنی است که شما میتوانید یک توقف موقتی برای سوار یا پیاده کردن م

 خارج شود. واسطه نقلیهتواند از 

 

 ی توقف ممنوع اشاره

ی ترافیکی، چراغ ترافیکی، هدایت افسر ترافیک  اشارهاین عالمت به این معنی است که شما فقط می توانید جهت رعایت 

 و یا جهت جلوگیری از تقابل با سایر وسایط توقف کنید. 

 

 نشان داده نمی شوند:   اشاره هاعالوه بر قوانین پارکینگ، ایستادن و توقف، قوانین ایالتی نیز وجود دارند که همیشه با 

 

 نید:  شما نمیتوانید پارک کنید، ایستاده شوید یا توقف ک

تا   واسطه نقلیه بمانداست در    الیسنسمتری( از نل اطفاییه، مگر اینکه راننده ی که دارای    5فوتی )  15در فاصله   •

 در مواقع اضطراری آن را جابجا کند.

 پارک شده ) "دبل پارکینگ"(   واسطه نقلیهیک  جادهدر سمت دیگر  •

 در پیاده رو یا در یک خط عابر پیاده.  •

 در یک چهار راهی، مگر اینکه توسط تابلوها یا ماشین های پارکینگ مجاز باشند.  •

 باالی خط ریل •

شما جریان ترافیک را   واسطه نقلیهجریان دارد یا سایر موانع اگر    جادهدر کنار یا روبروی جایی که کار باالی   •

 مسدود میکند. 

 متر( از منطقه ایمنی عابر پیاده، مگر اینکه فاصله دیگری مشخص شده باشد.  10)فوت  30در فاصله   •

 باالی پل یا داخل تونل.   •
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 پارک کردن یا ایستادن مجاز نیست: 

 

 مقابل راه شخصی   •

 متری( از خط عابر پیاده درچهار راه.   6فوت ) 20در فاصله   •

 .  YIELDیا عالمت  STOPمتر( از چراغ ترافیکی، عالمت  10فوت ) 30در فاصله   •

 . جادهمتر( در طرف مقابل  23فوت ) 75متر( از راه ایستگاه اطفاییه یا در  فاصله  6فوت ) 20در فاصله   •

 ایین آمده یا برای دسترسی به پیاده رو ساخته شده است.  در امتداد پیاده روی که بریده شده، پ •

 متری( از خط ریل پارک کنید.  15فوتی )  50خود را در فاصله   واسطه نقلیهشما نمی توانید  •

 

 پارکینگ مخصوص برای افراد دارای معلولیت  

این فضاهای پارکینگ ویژه برای رانندگان دارای  پارکینگ مخصوص برای افراد دارای معلولیت یک الزام قانونی است.  

هایی که توسط بسیاری از افراد امری مسلم    کند، دسترسیمعلولیت، دسترسی امن و برابر به کاالها و خدمات را تضمین می

 فرد معلولی که در جواز سیر ذکر شده است در حال کار باشد.   باید برای جابجایی واسطه نقلیهشود. تلقی می

 

ای در یک فضای مخصوص پارک که برای افراد دارای معلولیت محفوظ   واسطه نقلیهپارک کردن، توقف یا ایستادن هر 

باشد   الیندارای نمبرپلیت مخصوص معلو واسطه نقلیهاست غیرقانونی است، مگر اینکه 

اجازه نامه پارکینگ ایالت نیویورک برای شخص معلول، صادر شده  ،  DMVکه توسط 

 واسطه نقلیه باشد.توسط یک اداره شهری، ولسوالی یا قریه و یا توسط یک ایالت دیگر

این قانون در  مذکور باید در حال انتقال فردی باشد که جواز به نام آن صادر شده است. 

ها اختصاص و ارائه  ها و بزرگراه جادهوجب قوانین محلی در مورد فضاهایی که به م

  شده است و فضاهایی که برای استفاده خاص توسط قانون ایالتی در مراکز خریدی که

 هستند قابل تطبیق است.   جادهیا بیشتر پارکینگ عمومی خارج از  20دارای پنج فروشگاه یا بیشتر و 

 

اگر اظهارات    ، جرم است. واسطه نقلیهات نادرست در درخواستی راجستر کردن  ارائه اظهارات نادرست یا ارائه اطالع 

نادرست یا ارائه اطالعات نادرست برای دریافت مجوز پارکینگ برای یک فرد دارای معلولیت ارائه دهید، با جریمه ای  

دالر    1000الی    250بین  دالری و مجازات احتمالی مدنی    30دالر برعالوه ی جریمه نقدی اضافه ی    1000الی    250بین  

 روبرو خواهید شد. این جریمه ها برای متقاضی و داکتری که گواهی ارائه می کند اعمال می شوند.

 

برای معلوالن یا اجازه نامه ی پارکینگ ایالت نیویورک برای معلوالن، از دستورالعمل    واسطه نقلیهبرای درخواست پلیت  

یا    MV-664.1های   پارکینگ  نامه  اجازه  درخواست  کنید.   وسایط  برای  نمبرپلیتو  استفاده  دارای معلولیت شدید  افراد 

ه است عالمت گذاری شوند و همچنین می  مانند آنچه در باال نشان داده شد  اشاره هایفضاهای اختصاص داده شده باید با  

مشخص کرد. در فضاهای خط کشی شده درکنار فضای اختصاص داده شده برای افراد    سرک  توان آنها را با عالمت گذاری

 با تجهیزات ویژه مورد نیاز است.  وسایط نقلیهدارای معلولیت پارک نکنید. این فضاها برای دسترسی افراد دارای ویلچر و 

مگر اینکه شاروالی جریمه های باالتری را تعیین کند، توسط شاروالی ها تعیین می شود.    جادهلفات پارکینگ در  جریمه تخ

دالر برای تخلف دوم در مدت دو سال در   150تا    75تخلف و    الیندالر برای او  75تا    50جریمه تخلف در مرکز خرید  

 هر جریمه اضافه می شود.  دالر نیز به   30نقدی اجباری   جریمه عین ساحه شهری است.

 

  پرسش ها

 ، مطمئن شوید که می توانید به این سؤاالت پاسخ دهید: 8قبل از رفتن به فصل 

 نزدیک باشد؟   جادهشما چقدر باید به جدول  واسطه نقلیهاز اینکه به صورت موازی پارک کردید،  پس •
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قرار دارد را باز کنید، اگر هیچ جریان ترافیکی در مقابل   جاده خود را که بطرف    واسطه نقلیهآیا می توانید دروازه   •

 تان نیست؟ 

 قبل از اینکه یک پارکینگ را ترک کنید، چه کاری باید انجام دهید؟  •

 عالمت توقف ممنوع به چه معناست؟  •

توقف    NO PARKINGیا    NO STANDINGآیا می توانید برای سوار یا پیاده کردن مسافران در تابلوی   •

 کنید؟ 

 آیا می توانید باالی یک خط عابر پیاده پارک کنید؟  •

 

 نکات ایمنی در رانندگی 

 3بخش 

 

 فصل هشتم:  

 رانندگی تدافعی  

 

ندگان هم گاهی اوقات دچار اشتباه می شوند. خراب شدن تجهیزات، رانندگان خوبی هستند. اما حتی بهترین ران  ،اکثر رانندگان

و برخی از رانندگان قوانین راهنمایی و رانندگی را نادیده می گیرند یا به شیوه ای نامنظم رانندگی می کنند. ،  شرایط جوی بد

 به دلیل خطای شخص دیگری، رانندگی تدافعی را یاد بگیرید:  دچارتصادف شدن برای جلوگیری ازاشتباه یا 

 آماده باشید و مقابل تان را ببینید.  •

 سرعت مجاز را حفظ کنید.  •

 .  دهیدیا تغییر مسیر دهید، اشاره  بچرخیدقبل از اینکه  •

 فاصله را مراعات کنید.  •

 کمربند ایمنی تانرا بسته کنید.   •

 ی نوشیده اید، رانندگی نکنید. الکلهای نید یا نوشیدنیکاگر خیلی خسته هستید، دوا مصرف می •

 خود را در شرایط خوبی نگه دارید.   واسطه نقلیه •

 در حین رانندگی از تلفن مبایل استفاده نکنید.   •

 

 آماده باشید و مقابل تان را ببینید. 

استفاده از یک دست  ه دارید.  شما باید در یک وضعیت راحت اما عمودی نشسته و هر دو دست خود را باالی اشترنگ نگ

 را دشوار و یا حتی خطرناک میسازد.   واسطه نقلیهکنترول  ،موقع رانندگی و یا خم شدن باالی سیت

 

واسطه  یا    جادهشرایط ترافیکی به طور مداوم تغییر می کند. همیشه مقابل و فاصله دور تان را زیر نظر داشته باشید. از  

مقابل به عنوان تنها نقطه تمرکز خود استفاده نکنید. به مقابل تان نگاه کنید تا بتوانید از خطرات احتمالی جلوگیری کرده   نقلیه

 یا آن را کاهش دهید. 

رخ میدهند توجه کنید و هر چند ثانیه یکبار پشت سر    جادهچشمان خود را در حرکت نگه دارید، به اتفاقاتی که در کنار   

پیاده را پیش بینی کنید و به این فکر    عابرین یق آینه بررسی کنید. خطاهای سایر رانندگان، بایسکل سواران و  خود را از طر

  جادهدر یک    YIELDیا    STOPکنید که اگرخطایی رخ بدهد چه خواهید کرد. تصور نکنید که راننده ای که به تابلوی  

میکند. بهتر است فرض کنیم که راننده دیگر متوقف نخواهد    فرعی نزدیک می شود، حتما متوقف شده و یا با احتیاط عبور

 شد.  
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 تمرکز راننده  برندهعوامل از بین 

تمرکز هر چیزی است که توجه شما را از رانندگی دور کند. عدم تمرکز در رانندگی می تواند باعث    برندهعوامل از بین  

یا برداشتن دست ها از اشترنگ،   جادهتصادف شود که منجر به جراحت، مرگ یا خسارات مالی شود. برداشتن چشم از  

را از رانندگی دور می کند به همان اندازه  خطرات رانندگی آشکاری را به همراه دارد. فعالیت های ذهنی که ذهن شما  

 خطرناک هستند.  

 

 در هنگام رانندگی: 

 از تلفن مبایل استفاده نکنید.  •

 از مشاجره و بحث های پر استرس یا احساساتی با مسافران خودداری کنید. •

 هنگام رانندگی از خوردن غذا خودداری کنید.   •

 ی ها قرار داده شده اند.  مطمئن شوید که اطفال بصورت امن و درست در چوک •

 درستی در قفس حیوانات خانگی یا حمل کننده حیوانات قرار دهید.   حیوانات خانگی را به •

 شما باید به وظیفه رانندگی توجه کنید.  •

 خود به شیوه ای امن هستید.   واسطه نقلیهشما مسئول کنترول  •

 

 : پرخاشگرراننده های 

شما، تغییر   واسطه نقلیهبیش از حد به    ن غیرمجاز است که اغلب منجر به نزدیک شدرانندگی پرخاشگرانه شامل سرعت  

که عالمت گذاری نشده و عبور همراه با    جادههایی از  مکرر یا سریع خطوط بدون اشاره، عبور از خط ثابت یا قسمت

 کنار نمی روند. راه مسیرپیاده یا بایسکل سوارانی که از  عابرینمزاحمت برای موترسیکلت ها، 

 

توقف و چراغ سرخ توقف نمیکنند، از بس های مکتب متوقف شده عبور میکنند،   اشاره های در  رانندگان پرخاشگر گاهی  

و مواد مخدر در حالت نشه و با بی احتیاطی رانندگی میکنند.    الکلکنند، بعد از استفاده از  رانندگی نمی  جادهدر سمت راست  

برخی از رانندگان پرخاشگر سعی می کنند به راننده دیگر آسیب برسانند و این کار به نزاع خیابانی تبدیل می شود. برای  

راننده دیگر ممکن است این کار را می نداشته باشید. جلوگیری از نزاع خیابانی گاهی بهتر است با راننده دیگری تماس چش

 ببیند. دعوت به جنگبه حیث یک 

 

 وقتی یک راننده پرخاشگر با شما روبرو می شود: 

 

 با او چشم به چشم نشوید.   •

 آرام و خون سرد بمانید.  •

 سعی کنید بصورت امن دور شوید.  •

با افزایش سرعت یک راننده پرخاشگر را به رقابت دعوت نکنید و یا سعی نکنید موقعیت خود را در مسیر حرکت  •

 خود حفظ کنید. 

 کمربند ایمنی خود  را ببندید و از مسافرین خود نیز بخواهید که این کار را انجام دهند.   •

 پاسخ ندهید.  حرکات و فریاد های راننده پرخاشگر را نادیده بگیرید و به آنها  •

، مکان، شماره  واسطه نقلیهرانندگان پرخاشگر را به مقامات مجری قانون )پولیس ( گزارش داده و مشخصات   •

 و جهت حرکت را ارائه دهید.   واسطه نقلیهپلیت 

 خود خارج نشوید.   واسطه نقلیهپرخاشگر شما را تعقیب می کند، توقف نکنید و از  رانندهاگر یک  •

 ترین حوزه پولیس برسانید. خود را به نزدیک  •

 درصورتیکه یک درایور پرخاشگر دچار تصادف شود، در یک فاصله امن از محل حادثه توقف کنید.  •
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 وقتی پولیس رسید، رفتار شخص در هنگام درایوری را که دیدید را گزارش دهید.   •

 

 پرخاشگر:  رانندهبرای جلوگیری از تبدیل شدن به یک 

 زمان سفر کافی را برای رسیدن به مقصد در برنامه خود در نظر بگیرید.   •

 تقسیم اوقات خویش را قسمی تنظیم کنید که در ساعات ازدحام در بزرگ راه ها رانندگی نکنید.  •

 اگر دیر کردید، از قبل تماس بگیرید تا راحت باشید.  •

 نکنید.  رانندگیوقتی عصبانی، ناراحت یا خیلی خسته هستید  •

 خود را منظم بسازید.   واسطه نقلیه •

 به موسیقی آرامش بخش گوش دهید و از شرایطی که شما را مضطرب می کند جلوگیری کنید.  •

به چوکی خود تکیه کنید، اشترنگ را بصورت  هنگام رانندگی، استراحت کنید و از نحوه نشستن خود آگاه باشید.   •

 ندهید.  فشار یکدیگر ارام در دست بگیرید و دندان های خود را باالی 

مؤدب، و با احترام رفتار کنید. شما می توانید نحوه واکنش خود را کنترل کنید. اگر شخص    رانندگاننسبت به سایر   •

 می کند، شما این کار را نکنید.   رانندگیدیگری با پرخاشگری 

 

بدهید.   تقدمدر بزرگ راه حق    رانندگاندارید، به آن به عنوان یک حق کامل فکر نکنید. آماده باشید تا به سایر    تقدماگر حق   

 چند ثانیه صبر کردن برای راننده دیگر بسیار بهتر از خطر تصادف است.  

 

 جنگ خیابانی  

قدامات جنایتکارانه خشونت آمیز یا جنگ خیابانی چیست؟ جنگ خیابانی حالتی خشمگین و خصمانه است که می تواند به ا

موتوری تبدیل شود. جنگ خیابانی می تواند شامل رفتارهایی برای   واسطه نقلیهاقدام خشونت آمیز ناشی از عملکرد یک  

می تواند   پرخاشگرانهجنگ خیابانی نیست. با این حال، رانندگی    پرخاشگرانهتحریک دیگران یا ترساندن آنها باشد. رانندگی  

عموماً شامل نقض قانون ایمنی ترافیک است، در حالی که جنگ خیابانی  پرخاشگرانه رانندگیگ خیابانی تبدیل شود.  به جن

 شامل نقض قوانین جزایی است.

 

عصبانیت ممکن است برای هر شخصی اتفاق بیفتد زمانی که عصبانیت ما  دچار جنگ خیابانی شود؟    مکن ایتچه کسی م 

یا شاهراه باشد.   جاده نسبت به دیگران مارا به رفتاری سوق دهد که تهدیدی برای خودمان و امنیت و جان اطرافیان مان در 

مجازات های شدیدی شود    به خطر انداختن، تهدید یا اذیت شخص دیگری غیرقانونی است. این رفتارها می تواند منجر به

که شامل جریمه نقدی، حبس و عفو مشروط به حکم محکمه می شود. آنها همچنین می توانند منجر به لغو یا تعلیق الیسنس  

 رانندگی شوند. 

 

 جنگ خیابانی می تواند رفتارهای زیادی را شامل شود، مانند:  

 ت. فریاد، استفاده بیش از حد از بوق یا حرکات و تهدیدهای زش •

واسطه دیگری را قطع می کنید، خیلی نزدیک رانندگی می کنید،    واسطه نقلیهاقدامات رانندگی مانند زمانی که راه   •

  جاده دیگری را تعقیب کند یا از    واسطه نقلیهاستفاده کند،  مسیر حرکت  دیگری را مسدود می کنید تا نتواند از    نقلیه

 برخورد کند.  واسطه نقلیهخارج کند، یا عمداً به 

متوقف می کنید، برای تهدید، حمله، دعوا یا زخمی کردن یک راننده   جادهای را در کنار  واسطه نقلیههنگامی که  •

 تان پیاده شوید. واسطه نقلیهیا مسافر دیگر یا یک عابر پیاده، بایسکل سوار یا شخص دیگری از 

 

هد که قرار گرفتن در حالت عصبانیت می تواند بر فشار خون و توانایی شما در استدالل و تصمیم گیری  تحقیقات نشان می د

 ، خطاهای بیشتری را مرتکب خواهید شد. احتمال تصادف کردن افزایش می یابد. رانندهتأثیر بگذارد. به عنوان یک 
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یسنس، مشکالت بین اعضای خانواده و دوستان، از دست  رانندگی تهاجمی و جنگ خیابانی می تواند منجر به لغو یا تعلیق ال

 دادن شغل و مشکالت قانونی شود.

 

بسیاری از رانندگان متوجه نمی شوند که رانندگی تهاجمی یا جنگ خیابانی آنها چه زمانی بر توانایی آنها در رانندگی امن 

  پیشگیری از حادثات   کورس هایکه جواز برگزاری    DMVقانون ایالتی تمامی کورس های مورد تایید    آنها تأثیر می گذارد.

برای کسب اطالعات در مورد    را دارند را ملزم میکند تا به خطرات وعواقب ناشی از جنگ های خیابانی بپردازند.  ترافیکی

-https://dmv.ny.gov/learnدر    DMV، به وب سایت  DMVدوره های پیشگیری از حادثات ترافیکی مورد تایید  

more-about/pirp    وسایط  مراجعه کنید. همچنین می توانید با یکی از حامیان برنامه تماس بگیرید. اطالعات در هر اداره

 موتوری ایالتی یا شهری موجود است. نقلیه

 

 سرعت: 

کیلومتر در   88مایل در ساعت )  55شما باید سرعت مجاز را رعایت کنید. اگر سرعت مجاز اعالم نشده است، بیش از  

به عنوان مثال، حد  انندگی نکنید. اغلب، منطقی است که سرعت واقعی خود را زیر حد سرعت مجاز نگه دارید.  ساعت( ر

  65کیلومتر در ساعت( یا حتی    88مایل در ساعت )   55آلود ممکن است  غبارسرعت قانونی در یک بزرگراه لغزنده یا  

کیلومتر در ساعت( باشد، اما سرعت امن رانندگی بسیار کمتر ازآن خواهد بود. حتی اگر در آن    100مایل در ساعت )

سرعت "غیر    کیلومتر در ساعت رانندگی کنید، یک افسر پلیس می تواند شما را به دلیل  80بزرگراه خطرناک با سرعت  

 معقول" جریمه کند. 

اگر کمتر از حداقل حد سرعت مجاز  برای حفظ جریان ترافیک، برخی از بزرگراه ها دارای حداقل حد سرعت مجاز هستند.  

رانندگی کنید، می توانید در جریان ترافیک اختالل ایجاد کنید و شرایط خطرناکی ایجاد کنید. حتی اگر حداقل حد سرعت  

شته باشد، کسانی که خیلی آهسته رانندگی می کنند می توانند به اندازه کسانی که خیلی سریع رانندگی می کنند مجاز وجود ندا

کیلومتر در ساعت( دارند    88مایل در ساعت )  55خطرناک باشند. بدانید که برخی از شهرها محدودیت سرعت کمتر از  

کیلومتر  48مایل در ساعت ) 25سرعت مجاز در شهر نیویورک حد  که همیشه در تابلو ها دیده نمی شود. به عنوان مثال،

 در ساعت( است مگر اینکه در تابلو سرعت مجاز دیگری درج شده باشد.  

 

 فاصله کافی برایتان با وسیله نقلیه پیش روی تان در نظر بگیرید:  

نقلیه است، معموالً به این دلیل که راننده وسیله نقلیه پشت    وسایطتصادف، چهار تصادف شامل تصادم ازعقب    10از هر  

می کند. فضای کافی بین وسیله نقلیه خود و وسیله نقلیه مقابل    تعقیبخیلی نزدیک وسیله نقلیه روبروی خود را    ا فاصلهسر ب

تان بگذارید تا در صورت توقف ناگهانی وسیله نقلیه مقابل، بتوانید بصورت امن و بدون حادثه توقف کنید. هنگامی که برای 

شما هشدار کافی می دهد که  توقف یا چرخیدن آماده می شوید، زودتر و به آرامی بریک کنید. این کار به رانندگان پشت سر  

 قصد دارید سرعت خود را کاهش دهید.  

 

برای یک " فاصله امن" مناسب از قانون دو ثانیه استفاده کنید: یک شی در نزدیکی یا باالی سرک روبرو مانند تابلو، درخت 

رید، »یک هزار و یک، یک  یا پل را انتخاب کنید. همانطور که وسیله نقلیه روبروی تان از آن می گذرد، به آرامی بشما

هزار و دو«. اگر قبل از پایان شمارش به همان شی برسید، به این معناست که شما وسیله نقلیه مقابل تانرا از فاصله خیلی  

زیرا ممکن است راننده پشت سر    دنزدیک تعقیب میکنید. در آب و هوای بد بطور ناگهانی یا غیر ضروری بریک نگیری

و این کار منجر به یک جنگ خیابانی شود. هنگام دنبال کردن موتر های باری کالن، برای فضای    شما را وحشت زده کند

 اضافی، شمارش را به حداقل سه یا چهار ثانیه افزایش دهید.  

 

اگر راننده دیگری خیلی نزدیک شما را تعقیب کرد، در صورت امکان به خط دیگری بروید یا سرعت تان را کاهش دهید  

 . فعال کنیدارج شوید تا راننده از شما عبور کند. هنگام خروج از سرک و بازگشت به آن، حتماً اشاره تانرا و از سرک خ
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در صورتی که باید سریعاً مسیر حرکت تان را تغییر دهید یا برای جلوگیری از خطر از آن خارج شوید، مقداری فضای  

 »فرار« را در سمت چپ و راست خود بگذارید.

 

 ی، چوکی ایمنی اطفال و کیسه های هوا )ایربگ(کمربند ایمن

 

به همین دلیل  کمربند ایمنی جان انسان ها را نجات می دهد و می تواند از صدمات جدی در حادثات ترافیکی جلوگیری کند. 

موتوری و کمربند ایمنی،    وسایط نقلیهاست که در ایالت نیویورک نیاز به استفاده از کمربند ایمنی توسط بزرگساالن در  

. نیویورک یک ایالت »اجرا کننده اولیه« است، به این معنی که استچوکی های محافظ یا چوکی های ایمنی  برای اطفال  

اید، متوقف کند.    تواند شما را فقط به این دلیل که شما یا یکی از مسافرانتان کمربند ایمنی خود را نبستهیک افسر پلیس می

  ری قانون می تواند به دلیل عدم بستن کمربند ایمنی، تکت جریمه صادر کند.  این قانون برای اشخاص بازدید یک افسر مج

 کننده ازایالت نیویورک نیز اعمال می شود.  

 

  نکات مهم قانون محدودیت سرنشینان ایالت نیویورک:

 

جابجا شوند، هر کمربند یک نفر. راننده و    واسطه نقلیهدر چوکی پیش رو، راننده و  مسافر باید به درستی در   •

دالر جریمه خواهند    50ساله یا بزرگتر باشند در صورت نبستن کمربند هر کدام تا    16سرنشین چوکی پیش رو که  

 شد.  

 

هستند، هر   DJیا جواز رانندگی کالس     DJی که توسط افراد دارای جواز یادگیری کالس    وسایط نقلیهبرای   •

 ه به سن یا چوکی که در آن قرار دارد، باید به درستی از وسایل ایمنی استفاده کنند. سرنشین، بدون توج

 

  25راننده باید مطمئن شود که تمام مسافرین زیر شانزده سال ازین قانون اطاعت میکنند. راننده می تواند با جریمه   •

 ی خویش دریافت کند. در جواز رانندگ منفی دالری روبرو شود و درقبال هر تخلف سه امتیاز  100تا 

 

ساخت سال   وسایط نقلیهاضطراری،    وسایط نقلیهشرکت ها،    وسایط نقلیهها یا  استفاده از کمربند ایمنی در تاکسی •

تر یا مسافران در بس ها ها الزامی نیست )به جز بس های مکتب، زیرا استفاده از کمربند ایمنی  یا قدیمی  1964

 پستی قریه ها درهنگام انتقال پست نیز معاف هستند. وسایط نقلیه تواند توسط مکتب الزامی باشد(.می

 

سال سن داشته باشند، باید به درستی در چوکی   4سال باید از محافظ ایمنی استفاده کند. اگر افراد زیر    16زیر  تمام مسافرین  

متصل است، جابجا    واسطه نقلیه( به  LATCHایمنی اطفال مورد تایید دولت که به وسیله یک کمربند ایمنی یا سیستم جهانی )

 پوند وزن دارد را می توان در چوکی بزرگتر با کمربند و کمربند شانه جابجا کرد.  40سال که بیش از  4زیر  طفلشوند. 

 

باید از چوکی های تقویت شده همراه با کمربند شانه و پا و یا چوکی ایمنی اطفال استفاده    7یا    6،  4،5اطفال دارای سن  برای  

 سیستم حفاظت از اطفال باید مطابق معیار های قد و وزن و توصیه های شرکت های تولید کننده تنظیم شوند.  شود. 

 

 استثنا: 

انچ قد یا بیش از صد پوند وزن داشته باشد، میتوانیم از کمر بند ایمنی چوکی موتر که   9برای طفلی که بیش از چهار فت و  

باید از چوکی مذکور  طفلبرای دارای محافظ پا و شانه نیز باشد استفاده کنیم. اگر کمربند ایمنی به درستی قرار نمی گیرد، 

شما به درستی    واسطه نقلیههنگام رانندگی، باید مطمئن شوید که هر فرد در  انه استفاده شود.  تقویت شده با کمربند و کمربند ش

درهنگام تصادف، فردی که مجهز به کمربند ایمنی نشده   توسط کمربند ایمنی، یا سیستم محافظت اطفال محافظت می شوند.
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 می شود.  لیهواسطه نقاست، تبدیل به یک جسم پرنده و خطر برای هر یک از افراد در 

خود را تنظیم کنید، درها را قفل کنید و اجسام باز و سنگین را در    واسطه نقلیهبرای محافظت بیشتر، پشت سر   •

قسمت چوکی های پشت سر نگذارید. این وسایل را در صندوق عقب بگذارید. کیسه های هوا )ایربگ( به  معنی 

 ی تعویض نیستند. این است که همراه با کمربند ایمنی کار میکنند و برا

کیسه هوا با باد کردن در اثر ضربه و ایجاد یک بالشتک از سرنشین چوکی پیش رو در تصادف رو به رو محافظت   •

ایمنی و کیسه هوا   یا شیشه جلو برخورد نکند. ترکیب کمربند  داشبورد  اشترنگ،  با  تا سرنشین مذکور  می کند 

را حفظ    واسطه نقلیهن دلیل که به راننده کمک می کند تا کنترل  حداکثر محافظت را ارائه می دهند، تا حدی به ای

 کند و به جلوگیری از حادثه دیگر کمک کند.  

کیسه های هوا از روی اشترنگ و/یا داشبورد باز میشوند. بیشتر بزرگساالنی که به درستی کمربند ایمنی بسته  •

دارای کیسه هوا امن تر هستند، اما فشار کیسه هوا هنگام باز شدن می تواند به افرادی که    وسایط نقلیهمیکنند در  

اینچ بین مرکز سینه و پوشش کیسه هوا بنشینید.    10قل  خیلی نزدیک به آن می نشینند آسیب برساند. شما باید حدا

قرار بگیرند تا    9و    3دستان خود را در دو طرف اشترنگ به گونه یی قرار دهید ، که در موقعیت های ساعت  

 در صورت باز شدن کیسه هوا، دستان تان از آسیب دور بماند. 

 

 نحوه رانندگی امن در ساحات تحت کار  

به همین دلیل است که وقتی    خطرناک است.  آنجاکار در  و  در آنها جریان دارد، رانندگی    جادهو ساز    مناطقی که کار ساخت

کار آنجا    وسایط نقلیهشود، حتی زمانی که کارگران یا  گیرید، جریمه نقدی دو برابر میدر ساحات تحت کار سرعت می

ممکن است نیاز باشد تا سرعت    -در جریان رانندگی ممکن است در هر جایی با یک ساحه ی تحت کار روبرو شوید  نباشند.  

می توانند جابجا شوند یا به طور کامل بسته شوند. کارگران و   جادهخویش سریعا کاهش دهید و یا حتی توقف کنید. خطوط  

یک آن باشند. وقتی در یک منطقه کاری رانندگی می کنید، آن را امن  کار می توانند در خط رانندگی شما یا نزد  وسایط نقلیه

 تر بسازید زیرا می دانید چه کاری باید انجام دهید.  

سازی و سایر    جادهاغلب قبل از پروژه های    -هشدار دهنده "منطقه کاری"    اشاره های  –نارنجی به شکل الماس    اشاره های

یک عالمت می تواند چنین باشد: " شخص پرچم را تغییر دهند قرار می گیرند.    مناطق کاری که می توانند جریان ترافیک

کند که متوقف شوید، با احتیاط ادامه دهید یا مسیر را  دار کارگری است که به شما اشاره می  دار در ادامه ی مسیر". پرچم

دهید. پرچم  تغییر  یک    یک  قدرت  همان  می   اشارهدار  نشان  که  دارد  را  میترافیکی  از دهد  سرپیچی  برای  توانید 

آن دستورالعمل باشید!ها جریمه نقدی دریافت کنید.های  ترافیکی    اشاره هایاز    سرعت خویش را کاهش دهید! هوشیار 

 پیروی کنید! 

 

 نکات ایمنی ساحات تحت کار:  

د که از رانندگی  نمی ده  اشد که به شما این امکان رانشان دهنده یک مسیر انحرافی ب  توانندمی    اشاره هایبرخی از   •

دانید که ساحه کاری در پیش است، باید سعی کنید از مسیر دیگری استفاده  در ساحه کاری اجتناب کنید. اگر می

 کنید.  
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که   اشاره هاییهایی با فلش ها یا    اشارههای چشمک زن یا    اشارهبه مجرد وارد شدن در یک ساحه تحت کار،   •

 درست داخل شوید.   الین حرکتهشدار می دهند "خط بسته است" به این معنی است که باید در زمان امن در 

 دیگر شوید.  الین حرکتمسدود شده سعی کنید تا وارد یک  الین حرکتبجای افزایش سرعت در  •

 م تر، کارآمدتر و امن تر رانندگی خواهید کرد.  اخطار به مسیر صحیح حرکت کنید، آرا الیناگر در او •

فوت « سرعت خود را کاهش دهید، یعنی  1500تحت کار در  جادهنشان می دهد: »  اشاره ییهنگامی که  •

 ثانیه به آنجا می رسد.   17مایل در ساعت در ظرف   60شما با سرعت  واسطه نقلیه

برای جلوگیری از دچار شدن به چنین تصادفاتی،  از عقب معمول  ترین تصادف در منطقه کاری است.   برخورد •

  واسطه نقلیهاین کار کمک میکند تا بین خود و 

مقابل تان فاصله زمانی دو یا بیش از دو ثانیه 

برای بریک گرفتن بگذارید. )به بخش »مراعات  

له  فاصله«، دراوایل این فصل مراجعه کنید( فاص

و موانع ترافیکی، تیلر ها،  وسایط نقلیهامن بین 

 تجهیزات ساختمانی و کارگران  را حفظ کنید.

بعضی از مناطق کاری ثابت نیستند، مانند زمانی  •

ها  جادهرا خط کشی می کنند،  جادهکه کارگران 

در  را ترمیم می کنند یا چمن هارا قطع می کنند.

اری ممکن  این موارد، اندازه و/یا محل مناطق ک

است تغییر کند. با پیشرفت کار، اندازه منطقه 

تحت کار ممکن است افزایش یابد، کاهش یابد، یا 

به بخش های مختلف جاده منتقل شود. کارگران  

می توانند نزدیک باشند حتی اگر بالفاصله پس از  

 هشدار دهنده آنها را نبینید.  اشاره های

ترافیکی که نشان بدهد   اشارهتا زمانی که از  •

منطقه کاری تمام شده است عبور نکرده اید، از  

 ساحه کاری پیروی کنید.  اشاره های

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه عبور از چهار راهی های دایروی:  

چهار راهی دایروی یا "دایره ترافیکی" به چهار راهی گفته می شود که دارای قطر کم بوده و راننده ها مجبور اند جهت  

ی که در جهت خالف عقربه ساعت در   وسایط نقلیهیر ها سرعت خویش را به سی مایل یا کمتر کاهش دهند.  عبور ازین مس

ی که از قبل در اطراف    وسایط نقلیهرا به    تقدماطراف دایره چهار راهی در حرکت اند، با ورود به جریان ترافیک، حق  

مطالعات نشان می دهد که چهار راهی های دایروی می تواند تعداد و شدت تصادفات را در  دایره هستند باید رعایت کنند.  

چهار ترافیکی کنترل می شوند.    اشاره هاییک چهار راهی کاهش دهد، در مقایسه با چهار راهی هایی که با چراغ ها یا  

 یی حاال در ایالت نیویورک و سایر ایالت ها رایج تر است.   راهی دایروی یا جزیره
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 هنگام استفاده از چهار راهی های دایروی یا دایره های ترافیکی: 

 

و راهنمایی های موجود دقت کنید. این به شما کمک می  اشاره هاو  جادهبا نزدیک شدن به چهار راه دایروی، به  •

قبل از رسیدن به ورودی چهارراهی دایروی    جادهدر کنار    اشاره هاکند تا بدانید از کدام خروجی استفاده کنید. این  

 دیده می شوند. 

رد یک چهار راهی وقتی وارد دایره می شوید سرعت خود را کم کنید. تابلویی، مانند تابلوی سمت چپ باال، در مو  •

پیاده و بایسکل سواران بدهید.    عابرینرا به    تقدمدایروی هشدار می دهد. وقتی به دایره چهار راهی رسیدید، حق  

گاهی اوقات یک عالمت را به رانندگانی که قبل از شما در چهار راه هستند را مراعات کنید.    تقدمهمچنین باید حق  

این مسیر هارا کنترول میکنند. هنگامی که میزان جریان ترافیک زمان و  توقف یا چراغ ترافیکی ورود شما به  

 فضای کافی میدهد، می توانید در جهت خالف جهت عقربه ساعت وارد میدان شوید. 

خود بمانید. از چراغ اشاره سمت   الین حرکتزمانی که داخل میدان هستید، تا زمانی که آماده خروج شوید، در    •

راست خود استفاده کنید تا به سایر وسایط اطالع دهید که قصد دارید از "مسیر داخلی" به "مسیر بیرونی" حرکت  

کنید، یا اگر در موقعیتی هستید که میخواهید از میدان خارج شوید. در راه خروجی ایکه قصد دارید ازآن برای  

ای دیگر که ممکن است در خط    وسایط نقلیهقبل از بررسی  شاره تان را فعال کنید.  خروج استفاده کنید چراغ ا

خویش را تغییر ندهید یا وارد راه خروجی نشوید. انتظار    الین حرکتکناری یا پشت سر شما در حرکت باشند،  

 د.  در "نقاط کور" قرار بگیرند که در آینه های خود نمی توانید ببینی وسایط نقلیهداشته باشید 

 

 

 خواب آلودگی و خستگی:   در حالترانندگی 

 

 رانندگی و خواب با هم ترکیب نمی شوند. وقتی پشت اشترنگ یک موتر سواری یا باربری هستید، خستگی خطرناک است.

اگر هنگام رانندگی خسته هستید، عکس العمل تان آهسته می شود و آنچنان که نیاز است آگاه نیستید بنابرین به سختی می 

 توانید قضاوت کنید. مواد مخدر و الکل، خواب آلودگی می تواند منجر به حادثات ترافیکی شوند. 

 

 خستگی   عالیم

 ودگی در رانندگی مرتبط است: زیر با خواب آل عالیممحققان متوجه شده اند که 

 چشمان شما به خودی خود بسته می شوند یا از تمرکز خارج می شوند. •

 برای شما دشوار است که سر خود را باال نگه دارید.   •

 می کشید.   فاجهمکررا  •

 فکار شما پریشان و خسته است. ا •

 چند مایل گذشته را که رانندگی کرده اید را بیاد نمی آورید.   •

 حرکت مختلف در حال حرکت هستید، و یا اشاره های ترافیکی را دیده نمیتوانید.  الین هایبین  •
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 برگردانید.  الین حرکترا با سرعت به داخل  واسطه نقلیهشما باید  •

 ایجاد میکنند.  شدید ادم کرده اید که صدای بلند و تکانتص جادهخارج شده اید و به نوارهای کنار  جادهشما از  •

 

 همه رانندگانی که:  چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستند؟

 بی خواب و خسته. •

 رانندگی در مسافت های طوالنی بدون استراحت.   •

 رانندگی در طول شب یا در زمان هایی که به طور معمول خواب هستید.  •

 مصرف دوا های که باعث افزایش خواب آلودگی می شوند یا نوشیدن الکل.  •

 به تنهایی رانندگی کردن.   •

 رانندگی در سرگ های طوالنی، روستایی یا خسته کننده.   •

 جاری و مسافران مسافت طوالنی. کسانیکه اکثرا مسافرت میکنند، به عنوان مثال، مسافران ت •

آلود گی بین جوانانی که تمایل دارند تا دیروقت بیدار بمانند، خیلی حادثات ترافیکی ناشی از خواب   –افراد جوان   •

 تر است.   ها رانندگی کنند، شایعکم بخوابند و شب

حادثات ترافیکی ناشی از رانندگانی که برنامه کاری غیر عادی دارند در معرض خطر بیشتر    -کارگران شیفت   •

 خواب الودگی هستند. 

 وجود اختالل خواب خطر تصادف را افزایش می دهد.   -افراد مبتال به اختالالت خواب تشخیص داده نشده  •

را به طور منظم تجربه می   عالیم اگر متوجه شدید که به طور منظم در طول روز خسته هستید یا هر یک از این   •

 کنید، ممکن است اختالل خواب داشته باشید و باید در صدد تشخیص طبی آن شوید.  

 

 اقدامات متقابل موثر

 قبل از شروع سفر، باید:   -جلوگیری 

 به اندازه کافی بخوابید •

 انندگی در سفرهای طوالنی با یک همراه برنامه ریزی کنید. برای ر •

 مایل یا دو ساعت برنامه ریزی کنید.  100توقف های منظم را برای هر   •

 از مصرف الکل و دوا های )بدون نسخه و تجویز شده( که ممکن است عملکرد تان را مختل کنند خودداری کنید.   •

 تر یا فارمسست خود مشورت کنید. که مصرف می کنید با داک دواییدر مورد هر  •

 الکل خستگی را تقویت می کند و اثرات آن را افزایش می دهد.  •

 اگر بیمار یا خیلی خسته باشید در بهترین حالت خود نیستید.  •

 دقیقه پس از بیدار شدن از خواب رانندگی نکنید.    15حداقل   •

 

 اقدامات مفید برای راننده خواب آلود

 آلود هستید، باید:  اگر مشکوک هستید که هنگام رانندگی خواب

تشخیص دهید که ممکن است به خواب بروید و نمی توانید محاسبه کنید که چه زمانی ممکن است به خواب  •

 بروید. 

 برای بیدار نگهداشتن خویش به رادیو، شیشه باز یا سایر "ترفندها" وابسته نباشید.  •

 ت رفع خواب الودگی تان پیدا کنید. مکانی امن برای توقف جه •

 دقیقه( داشته باشید.  45تا  15ترافیک بروید و یک خواب کوتاه )جریان به یک منطقه امن دور از  •

دقیقه    30در صورت نیاز قهوه یا منبع دیگری از کافئین بنوشید تا هوشیاری کوتاه مدت را افزایش دهید. )حدود  •

 خون شود.(  طول می کشد تا کافئین وارد جریان 
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 مراجعه کنید.  9نوت: برای اطالعات بیشتر در مورد خطرات رانندگی تحت تأثیر الکل و سایر مواد مخدر به فصل 

 

 استفاده از مبایل  

 

راننده ممکن است با استفاده از تلفن )مانند تلفن مبایل( از رانندگی بصورت امن منحرف شود. در ایالت نیویورک، صحبت 

دالر    200تخلف، ممکن است تا    الینتلفن یا گوش دادن به آن در حین رانندگی یک تخلف ترافیکی است. برای اوکردن با  

تلفن ممکن است برای فعال کردن، شروع یا پایان تماس در دست  جریمه شوید و پنج امتیاز منفی در الیسنس تان بگیرید.  

رای پولیس و سایر افسران مجری قانون و برای پرسنل اطفاییه تان باشد. معافیت هایی برای تماس در شرایط اضطراری، ب

و اپراتورهای وسایط مجاز اضطراری در انجام وظایف رسمی در نظر گرفته شده است. در ایالت نیویورک، یک تلفن  

اند در هر  همراه هندزفری به اشخاص این امکان را می دهد که بدون استفاده از دست با هم در ارتباط شوند. راننده می تو

 زمان از تلفن هندزفری استفاده کند. 

 

 جریمه برای ارسال پیام، استفاده از وسایل الکترونیکی  

 

درایالت نیویورک، استفاده از دستگاه های الکترونیکی قابل حمل، مانند تلفن های همراه و تلفن های هوشمند، برای ارسال  

دالر است. جریمه تخلف   200تخلف تا    الینگی غیرقانونی است. جریمه اویا دریافت پیام های متنی یا ایمیل در حین رانند

دالر است. جریمه تخلف سوم یا بعدی )که همه  250ماه ارتکاب یافته باشد( تا سقف  18 جریاندوم ) اگر هر دو تخلف در

آزمایشی و دوره اول که هنگام  همچنین رانندگان دارای جواز  دالر است.    450ماه ارتکاب یافته باشد( تا    18در جریان  

روز از رانندگی محروم می شوند و در    120تخلف به مدت    الینرانندگی از تلفن یا ارسال پیام استفاده می کنند برای او

صورت ارتکاب تخلف دوم حداقل به مدت یک سال محروم می شوند درصورتیکه تخلف دوم نیز در مدت شش ماه از زمان 

 لف اول ارتکاب یابد. ختم دوران محرومیت تخ

 

 واسطه نقلیهوضعیت 

ثبت شده در نیویورک سال یکبار چیک و بررسی تخنیکی/ایمنی    وسایط نقلیهقانون ایالت نیویورک الزام می کند که تمام  

 شوند، اما این به آن معنا نیست که این تنها زمانی است که باید موتر تان را چیک و بررسی  ایمنی کنید. برای نگهداری

تان را توسط    واسطه نقلیهتان استفاده کنید. بزودترین وقت ممکن مشکالت تخنیکی    واسطه نقلیهاز کتابچه راهنمای    روزمره

 یا حادثه شوند. واسطه نقلیه منتظر نمانید تا مشکالت تخنیکی باعث خرابی یک مستری دارای جواز رفع کنید. 

 

برای داشتن یک  به نگهداشت و ترمیم بریک ها، مکانیزم اشترنگ، چراغ ها، تایر ها و هارن توجه خاصی داشته باشید.  

  واسطه نقلیه تان اتکا کنید. این مسئولیت صاحب    واسطه نقلیهامن به یک مستری با تجربه و کتابچه راهنمای    واسطه نقلیه

 ندگی اطمینان حاصل کند.  در حال ران واسطه نقلیهاست که از امن بودن 

 

 

 در ذیل برخی از مشکالت تخنیکی رایج، و راهکار ها و وسایل برای چیک آن است که میتوانید انجام دهید: 

 

 بریک

  بریک های که به یک طرف کشیده می شوند ممکن است دچار آب گرفتگی باشند یا نیاز به تنظیم یا تعمیر داشته باشند. اگر 

است، می توانید با تکان دادن بریک بصورت آرام آنها را خشک کنید. اگر این کار کمکی نکرد، بریک   دارای آب گرفتگی

 های خود را توسط مستری بررسی کنید. اگر تغییری در عملکرد بریک مشاهده کردید، فوراً آنها را بررسی کنید. 
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 اشترنگ: 

شما دارای اشترنگ برقی است، سطح روغن آنرا را به صورت دوره    اسطه نقلیهواگر    دور اشترنگ نباید بیش از حد باشد.

 ای بررسی کنید. صدایی مانند لرزه هنگام چرخش سریع می تواند نشان دهنده وجود مشکل باشد.

 

 چراغ ها 

جاد تابش  چراغ های خود را پاک و بدون خاک، برف و یخ نگهداری کنید. شیشه های شکسته چراغ ها می توانند باعث ای

خیره کننده خطرناک برای سایر رانندگان شوند، بنابراین در زودترین وقت آنها را تبدیل کنید. مطمئن شوید که چراغ های 

 را به شما ارائه دهند.   جادهپیش رو به درستی تنظیم شده اند تا بهترین دید از 

 

 تایر ها 

اکثر تایر های موتر سانتی متر( ضحامت داشته باشند.   16یک انچ یا )  2⁄32قانون ایجاب می کند که تایر های شما حداقل  

های سواری و الری های سبک دارای عالیمی به نام "میزان صخامت تایر"  که با رسیدن به حداقل عمق  در سراسر  

خامت تایر های خود را با یک سکه آهنی بررسی کنید. یک سکه با شیارهای تایر نشان داده می شوند. می توانید عمق ض

کلن را در عمیق ترین شیار تایر قرار دهید.  الینکلن را بین شصت و انگشت اشاره تان بگیرید. ابتدا سر  الیننشان آبراهام  

آنها رانندگی نکنید و مطمئن شوید   با  -اند  آیا می توانید تمام سر او را ببینید؟ اگر بله، تایرهای شما بیش از حد فرسوده شده

در مورد فشار هوای  دارند، غیرقانونی است.    یا بریدگی  که آنها را تبدیل کنید. همچنان رانندگی با تایر های که برآمدگی

مناسب برای تایرهای تان به کتابچه راهنما یا فروشگاه تایر مراجعه کنید و بصورت منظم آن را با یک گیج هوای قابل 

 ینان چک کنید. اطم

 

 شیشه ها 

گرم کن شیشه عقب خود  شیشه های خود را پاک و شفاف نگه دارید. تیغه های برف پاک کن کهنه و فرسوده را تبدیل کنید. 

را بخوبی نگهداری کنید و مطمئن شوید که مایع شیشه پیش رو به اندازه کافی در مخزن  آن وجود دارد. هر شیشه شکسته  

 یا ترک خورده باید تعمیر یا تبدیل شود.  

 

 هارن 

دار دادن به سایر رانندگان یا  تان است که می تواند تنها وسیله شما برای هش واسطه نقلیههارن شما جز تجهیزات ایمنی مهم 

کار نمی کند، در زودترین وقت آن را تعمیر  واسطه نقلیه تان  اگر هارن  پیاده در صورت مشکالت احتمالی باشد.    عابرین

 پیاده.  عابرینکنید. هارن باید به درستی استفاده شود، نه برای ابرازعصبانیت از سایر رانندگان یا 

 

 ها پرسش

 بروید، مطمئن شوید که می توانید به این سؤاالت پاسخ دهید: 9فصل قبل از اینکه به 

 

 آیا هنگام رانندگی باید همیشه مستقیم به روبرو نگاه کنید؟ •

توانید به طور قانونی در شهر نیویورک  ترین سرعتی که می اگر هیچ تابلوی سرعت مجاز وجود ندارد، سریع  •

 رانندگی کنید، کدام است؟ 

 یم با سرعت مجاز تعیین شده رانندگی کنیم؟ آیا همیشه میتوان •

 هدف از حداقل سرعت مجاز چیست؟  •

 چه کسانی حتما باید کمربند ایمنی بسته کنند؟ •

 چه کسانی باید کمربند ایمنی بسته کنند؟ •

 چگونه می توان از خستگی در یک سفر طوالنی جلوگیری کرد؟   •
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 جنگ خیابانی چیست؟  •

 چگونه می توانید از درگیر شدن در جنگ خیابانی جلوگیری کنید؟   •

 چگونه میتوانید بصورت امن در یک ساحه کاری رانندگی کنید؟  •

 چهار راه دایروی چیست؟   •

 

 

 / الکل و سایر مواد مخدر  9فصل 

رانندگی در حالت نشه یا مستی یک مشکل جدی ایمنی ترافیکی در ایاالت متحده است.    -احتماالً قبالً وقایعی را شنیده اید   

ای ناشی از مصرف الکل یا سایر مواد مخدر است. اما درصد از کل مرگ و میرهای جاده  20در ایالت نیویورک، بیش از  

در پشت این اعداد زندگی هزاران نفر از بین رفته اند، صدمات دائمی یا معلولیت وقایع و آمار گویای تمام ماجرا نیستند.  

 اند.ها، و خانواده هایی که به دلیل رانندگی در حالی که تحت تأثیر الکل یا سایر مواد مخدر بوده اند، متالشی شده

هنگامی که الکل می نوشید یا مواد مخدر دیگر استفاده می کنید، رانندگی ایمن امکان پذیر نیست. هر راننده ای که نشه و یا  

تحت تاثیر مواد مخدر باشد باعث تصادف نمی شود، اما هر یک از آنها خطرناک است و جان خود و کسانی که در جاده 

 مشترک هستند را به خطر می اندازد.  

رانندگان   ویژه در معرض خطر هستند.  صورتنی که تجربه کمتری در مصرف الکل یا مواد مخدر و رانندگی دارند، بجوانا

در تصادفات    درصد    7درصد تصادفات را تشکیل می دهند، اما رانندگان تحت تاثیر الکل و مواد مخدر  4سال تقریباً    21زیر  

رانندگی برای رانندگان جوانی که تحت تأثیر الکل   الیسنسای ابطال  مرگبار شرکت دارند. این یکی از دالیلی است که جز

 یا سایر مواد مخدر رانندگی می کنند شدیدتر است. 

از آنجایی که رانندگی "تحت تاثیر" بسیار خطرناک است، مجازات تخلفات مربوط به الکل یا مواد مخدر سخت است و  

زی و محکومیت  دستگیری  احتمال  است.  مهم  آن  برای اجرای  را  شما  توانایی  به شدت  نیویورک  ایالت  قانون  و  است  اد 

 دادخواهی در هنگام متهم شدن به جرمی مرتبط با الکل یا مواد مخدر محدود می کند.

   الکلتاثیرات 

الکل زمان واکنش شما را افزایش می دهد، توانایی برای دیدن واضح را کاهش می دهد، قضاوت شما را در مورد سرعت  

ریسک کردن می   به  و و بازدارنده شوید و شما را متمایل مسافت تغییر می دهد، اغلب باعث می شود شما کمترمتوجهو  

 کند. مهارت های مهمی که برای رانندگی ایمن نیاز دارید ضعیف تر می شوند.

بسیار خطرناک است.   از آنجایی که دید شما به طور معمول در شب محدود است، نوشیدن الکل و رانندگی پس از تاریکی

دیگری  واسطه نقلیهالکل همچنین توانایی شما را برای کاورکردن از نور خیره کننده چراغ های جلو کاهش می دهد. وقتی 

 به سمت شما حرکت می کند، می توانید برای مدت طوالنی توسط چراغ های جلوی آن کور شوید.

اثرات مصرف الکل می تواند خیلی قبل  تا این اتفاقات رخ دهد.  کنید نیازی نیست که شما نشه به نظر برسید یا احساس نشه

 اختالالت تحت تاثیر الکل شروع می شود.   نوشیدنی، الیناز اینکه مست شوید شروع شود  و حتی از نظر قانونی با او

باعث می شود کمتر متوجه شوید  بر عالوه اینکه  الکل از نظر فیزیکی توانایی شما در رانندگی را محدود می کند، همچنین  

قضاوت در مورد وضعیت شما دشوارمی شود.الکل به شما    که چه اتفاقی برای توانایی های رانندگی ایمن شما می افتد. 

 در حالی که اصالً نباید رانندگی کنید.، دهداعتماد به نفس کاذب می

  واسطه نقلیهیمات شما به اقداماتی تبدیل می شود که  در طول هر مایلی که رانندگی می کنید، صدها تصمیم می گیرید. تصم

 را کنترل می کنید  و از تصادف جلوگیری می کنید. الکل تصمیم گیری صحیح و ایمن ترین اقدامات را دشوار می کند.
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توقف کرده اید.موتردیگری را می بینید که به چهارراهی نزدیک   STOP: شما به تازگی در یک عالمت  به عنوان مثال

تحت تأثیر الکل، احتمال بیشتری    ی شود.شما باید به سرعت تصمیم بگیرید که آیا عبور از چهارراهی ایمن است یا خیر. م

 وجود دارد که تصمیم اشتباه بگیرید و”وارد خطر شوید”. واکنش آهسته  و تصمیم بد شما می تواند باعث تصادف شود.

 دوا هادیگر  تاثیرات 

با نسخه و بدون نسخه هستند، می توانند بر توانایی شما در رانندگی تأثیر بگذارند.آنها  دوا های، که شامل بسیاری از وا هاد

برای سرماخوردگی یا   دواییمصرف می کنید، حتی    دوامی توانند اثراتی مشابه الکل یا حتی بدتر از آن داشته باشند. اگر  

رچسب و هشدارها در مورد تاثیرات آن را بررسی کنید.اگر مطمئن نیستید، از آلرژی که بدون نسخه خریداری کردید ، ب

 بپرسید.  دواداکتر یا فارماسی خود در مورد رانندگی در حین مصرف  

دیگر  دوای مصرف می کنید هرگز الکل ننوشید. این کار می تواند خطرناک باشد و تاثیر الکل و  واهای دیگریزمانی که د

تواند به اندازه  سرما خوردگی  می  دوایبرای مثال، مصرف یک نوشیدنی الکلی در حین استفاده از یک    را افزایش می دهد.

 شما تأثیر بگذارد.  باالیچندین نوشیدنی الکلی 

رانندگی در حالت نشه که در نتیجه استفاده از الکل و یا مواد مخدر، مواد مخدر غیرقانونی مانند ماری جوانا، کوکائین، ال  

 شود.(  جرم محسوب میtranquilizerبخش ها ) هروئین و تریاک و برخی از داروهای نسخه دار مانند آرام اس دی،

می توانند رفلکس ها، قضاوت، بینایی و هوشیاری شما را از راه هایی شبیه به الکل تحت تاثیر قرار دهند و ممکن   دواها

 است اثرات خطرناک دیگری نیز داشته باشند.  

حتی  ،  توانایی شما در رانندگی را به شدت کاهش می دهد و می تواند باعث مشکالت جدی صحی  دواهاو سایر  ترکیب الکل  

 د. نمرگ شو

 الکل، سایر مواد مخدر و قانون 

رانندگی در   در ایالت نیویورک، می توانید به خاطر هر یک از این جرایم دستگیر شوید: رانندگی مختل در حالت نشه ،

رانندگی در حالی که توانایی توسط  مواد مخدر دچار  ،  درصد یا بیشتر  0.08رانندگی با محتوای الکل خون  حالت نشه،  

اختالل شده است. رانندگی در حالی که توانایی توسط الکل دچار اختالل شده است یا رانندگی تحت تأثیر ترکیب الکل و مواد 

 مخدر.

تنفس، خون، ادرار یا بزاق دهان   کیمیاویاست و معموالً با آزمایش ( درصد الکل در خون شما BACمحتوای الکل خون )

دهد شما دچار اختالل  شده اید.  درصد شواهد قانونی است که نشان می  0.05تعیین می شود. محتوای الکل خون بیش از  

از رانندگی مختل    درصد یا بیشتر شواهدی   0.18درصد یا باالتر نشان دهنده نشه ، و    0.08 محتوای الکل در خون شما   

 . در حالت نشه است

 نیاز است.  کیمیاویکنند که برای اثبات حالت نشه یا اختالالت الکلی شما به شواهد و اسناد آزمایش  بسیاری از مردم فکر می

با این حال، شهادت یک افسر پلیس در مورد نحوه رانندگی، ظاهر و رفتار شما در هنگام دستگیری می تواند مدارک کافی  

 باشد. کیمیاویبرای محکومیت شما حتی بدون آزمایش 

را پس از  رانندگی شما    الیسنسباید    محکمهاگر شما به هر گونه تخلف مرتبط با الکل یا مواد مخدر گناهکار شناخته شدید،  

رانندگی   الیسنسروز به رانندگی ادامه دهید، بالفاصله    20به شما اجازه دهد تا    محکمهمحکومیت لغو یا تعلیق کند..حتی اگر  

 شما گرفته خواهد شد.  

داده شد سخت   توضیح( برای رانندگان  تجاری  از آنچه در این فصل  BACاستانداردها و جزاهای محتوای الکل در خون)  

 اشد.بتر می
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  (BAC)در خون  الکلمیزان 

 ( به موارد زیر بستگی دارد: BACمیزان الکل خون شما )

 چقدر الکل می نوشید. •

 بین نوشیدنی ها چقدر زمان می گذرد. •

 وزن شما. •

BAC توانید مشروب را نگه دارید، بستگی ندارد. نوشید، تناسب اندام شما، یا اینکه چگونه میکه می شما به نوع نوشیدنی 

الکلی است که مصرف می کنید، نه در مختلف نوشیدنی ها تاثیر متفاوتی بر شما ندارند. انواع   ، شراب یا  بیراین میزان 

( و کاهش توانایی شما در رانندگی می شود. این نوشیدنی ها حاوی     BACخون)مشروب که باعث افزایش  محتوای الکل در  

و  کدام نسبت به یکدیگراونس شراب. هیچ   12اونس بیر، و    12اونس شراب،    5اونس مشروب،    1⁄2-1  -الکل یکسان هستند  

 تر« نیستند.» نوشیدنی الکلی امن  سایر الکل ها 

درصد است.    0.02او حدود    BACوشیدنی ها حاوی الکل کافی برای افزایش  پوندی، هر یک از این ن  150برای یک مرد  

به طور متوسط، حدود یک ساعت طول می کشد تا بدن این مقدار الکل را دفع کند. مطالعات نشان می دهد که یک زن برای  

 طوالنی تر شود.در مدت زمان  BACدفع و حذف الکل از خون زمان بیشتری نیاز دارد. این می تواند باعث افزایش 

و اثرات الکل    BACپوندی که در باال توضیح داده شد، وزن بدن شما می تواند تفاوت هایی در    150در مقایسه با مرد  

این یک واقعیت ساده است: هرچه در یک دوره زمان   ایجاد کند. هیچ کس در برابر اثرات الکل مصونیت و معافیت ندارد. 

 تر خواهد بود و ایمنی کمتری خواهید داشت. شما باال BACمعین بیشتر بنوشید، 

شما به سطوحی برسد که رانندگی در آن غیرقانونی است.  و به یاد داشته   BACفقط چند نوشیدنی الزم است تا میزان   

 تنها پس از یک نوشیدنی شروع می شود.   BACباشید، اثرات الکل بر توانایی شما برای رانندگی حتی در سطوح پایین  

خوردن قبل یا در حین نوشیدن الکل تا حدودی به کاهش جذب الکل کمک می کند، اما در صورت نوشیدن بیش از حد غذا  

 کند.  نمی تواند از نشه  یا اختالل جلوگیری
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این است که در یک زمان معین الکل استفاده نکنید”. قهوه، ورزش و دوش آب سرد   BAC“تنها روش برای کاهش موثر  

شما  BACو اثرات الکل را کاهش دهد.  آنها می توانند به شما کمک کنند که بیدار بمانید، اما نمی تواند  BACنمی تواند 

 د. نرا تغییر دهد یا شما را به هوش بیاور

 ) تست الکل(  ویآزمایشات کیمیا

اگر به دلیل  کنند.  یک فرد استفاده می  BACگیری    از خون، تنفس، ادرار یا بزاق دهان برای اندازه  کیمیاویهای  آزمایش

وی  تخلفات مربوط به الکل یا مواد مخدر دستگیر شده اید، افسر پلیس احتماالً از شما درخواست می کند که آزمایش کیمیا

ضایت ضمنی" نیویورک، زمانی که در این ایالت رانندگی می بر اساس قانون "ر )تحلیل کننده تست تنفس( را ارائه دهید.

 کنید، در نظر گرفته می شود که رضایت خود را برای شرکت در این نوع آزمایش داده اید. 

اگر پس از دستگیری از  امتناع از آزمایش موضوعی جدا از این است که آیا شما مقصر نقض الکل یا مواد مخدر بوده اید.

رانندگی شما  در محکمه به اتهام الکل یا سایر اتهامات مربوط به مواد مخدر   الیسنسل امتناع کنید،  شرکت در تست الک 

مطرح شود   محکمهتعلیق خواهد شد.عالوه بر این، این واقعیت که شما از انجام  تست الکل امتناع کرده اید، می تواند در  

تأیید شود که شما از انجام آزمایش    DMVکه شما به اتهام مربوط به الکل یا مواد مخدر محاکمه شوید. اگر بعداً در جلسه  

شود حتی اگر در مورد مصرف الکل یا سایر تخلفات مرتبط با مواد مخدر  رانندگی شما باطل می  الیسنساید،  امتناع کرده

 .  مقصر شناخته نشوید

  عواقب

و حبس احتمالی  الیسنسجدول "مجازات برای تخلفات مربوط به الکل/مواد مخدر" جریمه ها، هزینه های اضافی، جزاهای  

را در صورت محکوم شدن به تخلفات مرتبط با الکل یا مواد مخدر شرح می دهد. رانندگی  اختالل یافته یا در حالت نشه  

 نیز می تواند نتایج جدی دیگری داشته باشد. 

 مکرر متخلفان 

از سخت ترین سیاست های صدور  دارند با یکیی که محکومیت های مکرر رانندگی خطرناک در ایالت نیویورک رانندگان

 در کشور روبرو هستند. این مقررات مستلزم موارد زیر است:  الیسنس

 :DMVمادام العمر توسط  سوابقبررسی  •

  DMV    پس از ابطال درخواست می کنند، بررسی می    الیسنسسابقه مادام العمر همه رانندگانی را که برای پس گرفتن

 کند.

 و خطرناک: دالیم الخمر برای رانندگان  الیسنسلغو مستقیم  •

پس از لغو را رد خواهد کرد    الیسنسهرگونه درخواست برای بازگرداندن    DMVپس از انجام بررسی سابقه مادام العمر،  

 اگر متقاضی دارای موارد زیر باشد:

 محکومیت رانندگی مرتبط با الکل یا مواد مخدر در طول زندگی خود، یا پنج سالاز پنج یا بیشتر •

ساله به همراه حداقل یک   25محکومیت رانندگی مرتبط با الکل یا مواد مخدر در دوره    از سه سال سه یا بیشتر •

تخلف رانندگی جدی دیگر در آن دوره. یک تخلف رانندگی جدی شامل موارد زیر است: تصادف مرگبار، محکومیت  

ساله    25دت زمان  یا بیشتر که برای تخلفات رانندگی در م  منفیامتیاز  20جرمی مرتبط با رانندگی، جمع آوری  

ساله نگاه به گذشته که هر کدام پنج   25ارزیابی شده است. یا داشتن دو یا چند محکومیت رانندگی در طول دوره  

 امتیاز یا بیشتر ارزش دارند. 



 

38 
 

تأخیر در صدور مجوز مجدد، محدودیت های رانندگی و قفل های اینترالک برای سایر رانندگان با محکومیت های  •

پس از   الیسنسبرای آن دسته از رانندگانی که به دنبال پس گرفتن    مرتبط با الکل یا مواد مخدر:مکرر رانندگی  

سال    25ابطال هستند و سه یا چهار محکومیت رانندگی مرتبط با مصرف الکل یا مواد مخدر دارند، اما در دوره  

 . شوندگذشته رانندگی خود شامل تخالفات جدی نمی

DMV  ها را به مدت پنج های آن اگر مجوز متقاضی به دلیل جرائم مربوط به الکل یا مواد مخدر لغو شده باشد درخواست

یا دو سال دیگر اگر مجوز متقاضی به دلیلی غیر از جرم مرتبط با الکل    ،شان رد خواهد کرد  سال بعد از دوره ابطال قانونی

 یا مواد مخدر لغو شده باشد. 

شود که رانندگی متقاضی را "محدود"  پس داده می  الیسنسی پس از آن دوره اضافی به عنوان یک  متقاض  الیسنس  •

 محدود می کند. طبیآمد  به محل کار یا مالقات های -به عنوان مثال، به رفت

 . با رضایت متقاضی به مدت پنج سال واسطه نقلیهبا شرط نصب  یک دستگاه اینترالک بر روی  •

 

 کاهش تعلیق اجباری یا دوره های لغو: ایان دادن به پ

آنها باطل یا تعلیق شده بود، می توانستند با تکمیل برنامه راننده مختل   الیسنسپیش از این، رانندگان با تخلفات تکراری که  

  DMVبرخوردار شوند. مقررات جدید    از ابطال  رانندگی در کمتر از هفت هفته پس  الیسنس، از امتیازات کامل  DMVشده  

 ضمین می کند که این رانندگان نمی توانند امتیازات رانندگی خود را تا پایان دوره کامل تعلیق یا لغو آنها به دست آورند.ت

 

 سال  21برای رانندگان زیر  عدم مراعات

»تحمل سال است. بر اساس قانون    21سن قانونی خرید و در اختیار داشتن نوشیدنی های حاوی الکل در ایالت نیویورک  

سال تخلف محسوب می شود)   21قابل اندازه گیری برای افراد زیر   خون  ، رانندگی  با هرمحتوای الکل در  یصفر« ایالت

رانندگی به مدت شش ماه تعلیق خواهد شد. سپس راننده    الیسنس،  DMV(.  پس از تشخیص تخلف در جلسه  07. . تا  02

بگیرد. برای دومین تخلف نابخشودنی،    الیسنسدالر جزای  نقدی بپردازد تا دوباره    125دالر هزینه خاتمه تعلیق و    100باید  

 دام که بیشتر باشد.ک هر یا شود وسال برسد، باطل می  21رانندگی حداقل برای یک سال یا تا زمانی که راننده به  الیسنس

 

 خرید غیرقانونی نوشیدنی های حاوی الکل 

قانونی نوشیدنی    رانندگی یا کارت شناسایی غیر کارت رانندگی  به عنوان مدرک سن برای خرید غیر  الیسنسهنگامی که از  

 . کند  امر می  الیسنسرانندگی یا امتیاز شما را برای درخواست    الیسنسهای حاوی الکل استفاده می کنید، قانون ایالتی تعلیق  

 

 قانون ظروف باز 

یا جاده عمومی یک نوع نقض   جادهموتوری در بزرگراه،    واسطه نقلیهاستفاده نوشیدنی حاوی الکل برای راننده یا مسافر در  

دالر، هزینه اضافی اجباری، هزینه کمک به قربانیان جرم    150محکومیت جریمه نقدی تا    الینقانون است. مجازات برای او

تنها از این قانون    ماه مجازات بیشتری را به همراه دارد.   18روزه است. جرایم اضافی در عرض    15و احتمال حبس  

که اسناد تجاری یا مجوز صادر شده توسط وزارت ترانسپورت    وسایط نقلیهای مانند لیموزین  و سایر    وسایط نقلیهمسافران  

 .ایاالت متحده یا وزارت ترانسپورت ایالت نیویورک را نشان می دهند، معاف  هستند
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جمله لغو مادام العمر( ممکن نوت: جریمه های بیشتر، مجازات های حبس طوالنی تر، و مجازات های افزایش یافته )از  

 سال باشد.  10است ناشی از محکومیت سوم یا بعدی در طی 

 * فقط جریمه محکومیت، شامل هزینه اضافی اجباری یا هزینه کمک به  قربانیان جرم نمی شود.

آن، بر اساس قانون    ** اداره ترافیک تعیین می کند که چه زمانی می توان الیسنس شما را بازگرداند. بازگشت یا بازگرداندن

یا مقررات ایالتی، بصورت خودکار نیست. شما باید دوباره برای الیسنس خود درخواست دهید و ممکن است مجبور شوید  

 یک امتحان را بگذرانید.

 سال متفاوت است. 21نوت: اقدامات الیسنس برای افراد زیر 

 برنامه اینترالک و قانون لیاندرا 

محاکم باید به تمام افرادی که به دلیل رانندگی در حالت مستی، رانندگی خشن در حالت مستی، باعث نقض قوانین جزایی یا  

و ترافیک مرتبط با الکل از عناصر اساسی آن است، مکلف به نصب و   وسایط نقلیهقانون  1192هر یک از مقررات ماده  

یی که تحت مالکیت یا اداره ی راننده ی متخلف است کند.   وسایط نقلیهمی  ماه در تما  12نگهداری وسیله انترالک به مدت  

)این دستگاه که با هزینه خود راننده خریداری و نصب می شود و به سیستم انترالک اداره ترافیک وصل می شود و میزان 

واسطه  نه قابل قبول ارائه ندهد،  . تا زمانی که راننده یک تنفس نموموجود در تنفس شخص راننده را اندازه گیری میکند  الکل

اگر متهم ثابت کند که دستگاه اینترالک حداقل به مدت شش ماه نصب بوده است، ممکن است (.  نمی تواند روشن شود  نقلیه

ماهه چشم پوشی کند، مگر اینکه خود محکمه حکم به ادامه استفاده ازین دستگاه برای مدت طوالنی تر   12محکمه از شرط  

اگر ارزیابی نشان دهد که درمان مصرف  مچنان باید دستور ارزیابی الکل را برای یک مجرم متکرر را بدهد.  کند. قاضی ه

 الکل ضروری است، ممکن است از قاضی خواسته شود که به عنوان شرط مشروط، دستور تکمیل درمان را بدهد.  

حضور دارد می شوند،    واسطه نقلیهسال در    16رانندگانی که مرتکب این جرایم مرتبط با الکل را در حالیکه یک طفل زیر  

متهم شوند که مجازات آن تا چهار سال زندان است. )این به عنوان قانون لئاندرا شناخته می    Eممکن است به جرایم بخش  

داند، الیسنس مشروط الیسنسی است که   شه با الیسنس مشروط را جرم میشود.( این قانون همچنین رانندگی در حالت ن

شود، صادر شود.  )اداره ترافیک( زمانی که شخصی به دلیل جرایم مرتبط با الکل محکوم می  DMVممکن است توسط  

استفاده است.  چنین الیسنس ای فقط برای رانندگی به مقصدهای ضروری مانند مکتب، محل کار و مالقات های داکتر قابل  

ورت عدم رعایت مقررات محکمه یا محکومیت برای هر گونه تخلف ترافیکی به استثنای  صالیسنس مشروط رانندگی در  

 پارک کردن، توقف یا ایستادن، لغو می شود. 

 چند یادآوری مهم 

او آسیب وارد  اگر به دلیل نقض قوانین مرتبط با مصرف الکل یا سایر مواد مخدر، فرد دیگری را بکشید یا به   •

 محکوم شوید.  تعرضیا  واسطه نقلیهکنید، شما می توانید به قتل به دلیل غفلت، قتل عمد با 

اگر در حالیکه الیسنس اینها جرایم مجازات های نقدی تا هزاران دالر و حداکثر تا پانزده سال حبس به همراه دارند.   •

دالر و یا حبس قطعی   1000الی    200رانندگی تان تعلیق و یا باطل شده است رانندگی کنید، با جریمه نقدی قطعی  

  5000ار اختالل یا مستی باشید، حداکثر جریمه قطعی  اگر هنگام دستگیری دچو یا مشروط روبرو خواهید شد.  

 ممکن است ضبط شود. واسطه نقلیهدالر است و 

بیمه مسئولیت ممکن است هزینه صدمات و خسارت ناشی از حادثه ترافیکی را پوشش ندهد. ممکن است علیه   •

 دشوار کند.  شما اقامه دعوای هزاران دالری شود و برای شما خرید بیمه مسولیت را برای سالها

 عالوه بر جریمه ها و هزینه های اضافی، ممکن است با هزینه های حقوقی گران قیمت نیز روبرو شوید.   •

 کند.  دشوار اگر سابقه جرمی داشته باشید، ممکن است کار پیدا کردن یا ادامه دادن در شغل فعلی تان را برای تان •
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 چگونه از مشکل جلوگیری کنیم 

به احتمال زیاد زمانی که نشه یا مست هستید در مورد عواقب اعمال خود نگران نباشید. زمان بررسی  و نحوه پیشگیری از 

 آنها قبل از اینکه دچار نشه یا مستی شوید است.

یک از دوستان در هر نوبت به   اگر با عین گروه دوستان تان به مهمانی می روید، راننده نوبتی داشته باشید. هر •

 نمی نوشد.  الکلعنوان " راننده تعیین شده" تعیین می شود که 

ننوشیده است بخواهید تا شمارا تا منزل تان   الکلسعی کنید تا شب را در جایی که هستید بمانید و یا از دوستی که  •

  برساند.

دهد بعد از نوشیدن نوشد و به شما اجازه نمینمی  الکلقبل از نوشیدن، کلید موتر خود را به دوستی بدهید که   •

 ی رانندگی کنید. الکلمشروبات 

 تکسی بگیرید یا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید.  •

 جایگزین کنید.  الکلو نوشیدنی های بدون  الکلبه آرامی بنوشید. بین نوشیدنی های حاوی  •

 الکل را دلیل اصلی رویداد یا مهمانی تان قرار ندهید.   •

اگر بیش از حد الکل مصرف کرده اید، چندین ساعت قبل از اینکه قصد ترک آن محل را دارید نوشیدن را متوقف  •

 موجود در خون تان کاهش یابد.  الکلکنید تا میزان 

 

 ها پرسش

 وانید به این سؤاالت پاسخ دهید:  بروید، مطمئن شوید که می ت 10قبل از اینکه به فصل 

 چگونه رانندگی در حال اختالل به عنوان یک مشکل ایمنی بزرگراه درجه بندی می شود؟   •

 چه تاثیراتی بر مهارت های الزم برای رانندگی دارد؟   الکل •

تأثیر بگذارد: ماری جوانا، دوای سرم • اخوردگی، کدام یک از این دوا ها می تواند بر توانایی شما در رانندگی 

 مسکن؟ 

 اگر دوای بدون نسخه مصرف می کنید، قبل از رانندگی چه کاری باید انجام دهید؟   •

 ی و سایر دوا ها چه تاثیراتی ممکن است باالی شما داشته باشند؟الکلاستفاده همزمان از نوشیدنی ها  •

 ( به کدام سه شرط بستگی دارد؟  BACمیزان الکل خون شما ) •

، پنج اونس  الکلمیلی لیتر(    30اونس )  1⁄2-1کدام یک از اینها حاوی الکل بیشتری نسبت به سه مورد دیگر است:   •

میلی لیتر( خنک کننده    360اونس )  12میلی لیتر( آب جو )بیر(،    360اونس )  12میلی لیتر( شراب،    120)

 شراب؟  

 اونس بیر را دفع کند؟    12کشد تا بدن شما الکل موجود در  به طور متوسط، چقدر طول می •

 ( چیست؟ BACبدن ) الکلتنها روش موثر برای کاهش میزان  •

 در صورت امتناع از دادن تست، برای الیسنس تان چه اتفاقی می افتد؟   •

الکل یا سایر مواد به غیر از جریمه، اقدام علیه الیسنس رانندگی و مجازات احتمالی زندان، رانندگی تحت تأثیر   •

 مخدر کدام عواقب دیگر را به همراه دارد؟  
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 /شرایط خاص رانندگی 10فصل 

هنگامی که شرایط یا خطرات حتی در بهترین شرایط، رانندگی نیاز به توجه کامل و بهترین تصمیم گیری شما را دارد.  

خاص رخ می دهد، توجه و قضاوت اهمیت بیشتری پیدا می کند. برای اینکه یک راننده خوب و ایمن باشید، باید یاد بگیرید 

 که چگونه در بزرگراه ها، در شب، در هوای بد و در مواقع اضطراری رانندگی کنید.  

 ریل عبورازخط 

مذکور به عنوان یک چهار راه در نظر گرفته می   جادهاز  ریل  عبور خط    ، محلبگذرد  جادهیک    ازریل    که خط  محلیبه  

قطار را داشته باشید. قطارها می توانند در هر    شود. زمانیکه به یک گذرگاه قطارنزدیک می شوید، همیشه انتظارعبور

مسیر، در هر زمان و از هرجهت حرکت کنند. هرگز با قطاری که به سمت گذرگاه نزدیک می شود مسابقه ندهید، هرگز  

توقف نکنید. )شما بعداً درادامه این فصل یاد خواهید    ریل  در اطراف دروازه های پایین شده رانندگی نکنید و باالی خط  

، ریلگیر کرد، چه کاری باید انجام دهید.( هنگام عبور از خط  قطار  شما متوقف شد یا در مسیر  واسطه نقلیهگرفت که اگر  

 ین گیر بمانید. عهمیشه در مسیر خود و در

های پایین شده هنگام نزدیک شدن قطار دارند  های فعال دارای یک چراغ سرخ چشمک زن یا دروازه   برخی از گذرگاه 

های »فعال«(. هنگامی که به گذرگاه های مشخص یا فعال نزدیک می شوید، تا زمانی که دروازه ها به طور کامل ه)گذرگا

باال نشده و چراغ های دروازه ها خاموش نشده اند، اقدام به حرکت نکنید. عبور از دروازه های پایین شده در حالی که چراغ 

. برخی از گذرگاه های فعال دارای دروازه یا چراغ چشمک زن نیست. ها هنوز چشمک می زند غیرقانونی و خطرناک است

هنگام نزدیک شدن به گذرگاه های بدون عالمت یا غیرفعال، سرعت خود را کم کنید و آماده ی توقف باشید. قبل از عبور،  

ذرد و سپس در صورت  اگر قطاری را دیدید که در حال نزدیک شدن است، صبر کنید تا بگ مطمئن شوید که قطاری نمی آید.  

ایمن بودن از خط ریل عبور کنید. اگر چندین خط ریل وجود دارد، صبر کنید تا بتوانید قبل از عبور به صورت واضح از  

هر دو طرف تمامی خطوط ریل ببینید. به یاد داشته باشید که قطاری که می بینید نزدیک تر و سریعتر از آنچه است فکر  

 اه باشید که قطارها نمی توانند به سرعت متوقف شوند. می کنید حرکت می کند و آگ

 

   خط ریل تابلوی هشدار تقاطع 

 "  X" و سمبول" RRرنگ: زرد با حروف سیاه " 

 معنی: یک گذرگاه قطار درادامه مسیرتان وجود دارد.  

 احتیاط کنید و آماده توقف باشید. 

)به اگر در تعقیب یک بس یا موتر باربری که درحال نزدیک شدن به گذرگاه قطار است در حرکت هستید، محتاط باشید. 

 بخش "اشاره های گذرگاه قطار" مراجعه کنید.( 

 سیگنال های گذرگاه قطار 

دهد که باید حداقل در  ی های پایین شده در گذرگاه ها/یا زنگ در گذرگاه قطار نشان مزن، دروازه های سرخ چشمک  چراغ

متری( از خط ریل توقف کنید. تا زمانیکه صدای زنگ متوقف نشده، چراغ ها خاموش و دروازه ها    5فوتی )  15فاصله  

بصورت کامل باز نشده اند از خط ریل عبور نکنید. از اطراف یا زیر دروازه ای که به سمت باال یا پایین حرکت می کند  

  رانندگی نکنید.
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" است و  "تقاطع راه آهن" روی آن چاپ شده است  Xهنگامی که یک عالمت کراس را می بینید، عالمتی که به شکل "  

)مانند عالمت باال اما بدون چراغ های چشمک زن( سرعت تان را کاهش داده و احتیاط کنید. اگر چندین خط ریل وجود  

 می دهد.   داشته باشد، عالمت مذکور تعداد خط ریل ها را نشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر قطاری که در حال نزدیک شدن است به اندازه کافی  قبل از عبور از هر خط ریل به قطارها نگاه کرده و گوش دهید.  

نزدیک باشد یا آنقدر سریع حرکت کند که خطر محسوب شود، نمی توانید از باالی خط ریل عبور کنید، حتی اگر سیگنالی 

 وجود نداشته باشد یا سیگنال ها کار نکنند. 

شما در صورت عبور   واسطه نقلیهطمئن باشید که  تحت هیچ شرایطی سعی نکنید از خطوط ریل عبور کنید، مگر اینکه م

بصورت کامل از خط ریل عبور میکند. شما نمی توانید از هیچ خط ریلی عبور کنید مگر اینکه در طرف دیگر جای کافی  

 شما وجود داشته باشد.  واسطه نقلیهبرای 

ترافیک مقابل مانع از عبور کامل شما می شود، منتظر بمانید و فقط زمانی که در طرف دیگر خط ریل فضای    جریاناگر

وسایط  کافی وجود دارد به آن طرف خط ریل عبور کنید. بس های مکتب با یا بدون سرنشین، سایر بس ها با سرنشین و  

وسایط تمام گذرگاه های قطار توقف کنند. اگر در تعقیب یکی از این  با مواد قابل انفجار یا بار های قابل اشتعال باید در    نقلیه

گاهی اوقات، گذرگاه های قطار دارای چراغ های سرخ چشمک  در حرکت هستید، این قوانین را به یاد داشته باشید.    نقلیه
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قطار در ادامه مسیر    بصورت معمول برای شما نشان میدهند که یک گذرگاه  جادهعالمت گذاری های    زن یا دروازه نیستند.

 . تان وجود دارد. در حالی که منتظر عبور قطار هستید، پشت خط توقف، متوقف شوید

 

 عالمت گذاری های باالی سرک 

اغلب به شما    عالمت گذاری های سرک  .گاهی اوقات، گذرگاه های قطار، سیگنال چراغ سرخ چشمک زن یا دروازه ندارند

   .خط توقف بمانیدسرپشت ، در حالی که منتظرعبور قطار هستید .در پیش استاطع قطارکه یک تق ندنشان می ده

 

 

 

 

 باالی خطوط ریل گیرماندن وسیله

 اگر به هر دلیلی باالی خطوط ریل متوقف ماندید، چکار باید انجام دهید؟  

 

 

 

 می شود، اطفال، اشخاص کهن سال وغیره.( واسطه نقلیهاین کار شامل تمام سرنشین های ) بیرون شوید! .1

 حتی اگر قطاری در نزدیکی تان نمی بینید از خط ریل دور شوید. .2

متوقف   واسطه نقلیهعالمت »سیستم اعالن اضطراری« را پیدا کنید و با شماره ارائه شده تماس بگیرید و در مورد   .3

 شده به آنها بگویید. 

  45به سمت جهتی که قطار از آن می آید بدوید. اگر قطاری در حال نزدیک شدن است، به سمت قطار با رعایت فاصله ی 

اگربه سمت "پایین مسیر" در همان جهتی که قطار حرکت میکند بدوید، ممکن است هنگام برخورد قطار با درجه بدوید.  

 تان، خرده ها آن به شما برخورد کند.  واسطه نقلیه

 (Expressway Driving) رانندگی در بزرگ راه ها

ی گفته می شود که در آن دو یا چند الین یا مسیر حرکت برای یک جریان ترافیک که در یک جهت    جادهبزرگ راه به هر  

شما معموالً در رمپ ها وارد یا از بزرگراه خارج می شوید )مسیرهای کنترول شده ی حرکت میکند وجود داشته باشد.  

در ساعت( است، اما ممکن است در کیلومتر    88مایل در ساعت )  55ورودی یا خروجی(. سرعت مجاز به طورمعمول  
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ها هایی از بزرگراه  کیلومتر در ساعت( هم تردد کرد. نمونه  100مایل در ساعت )  65برخی از مناطق روستایی با سرعت  

 عبارتند از بزرگراه ایالت نیویورک، مسیرهای اصلی بین ایالتی و مسیر های جنگلی.

جی خود را بر روی نقشه مشخص کنید. بدانید کجا وارد و کجا از  قبل از سفر در یک بزرگراه، مسیر ورودی و خرو 

بزرگراه خارج شوید و آماده باشید تا وارد مسیر درست ورودی و خروجی خود شوید. اگر وارد بزرگ راهی شدید که در  

ی بعدی در  مسیر متفاوت از مسیر مورد نظر شما میرود، یا وارد یک راه خروجی اشتباه شدید، تا رسیدن به راه خروج

بزرگ راه مذکور بمانید. پس از خروج از بزرگ راه، می توانید بفهمید که از کدام مسیر استفاده کنید و) در صورت لزوم(  

چسپیده   جادهبرگشتن در یک راه ورودی یا خروجی یا تالش برای عبور از خطوط فاصل    دوباره به بزرگ راه برگردید.

 به راه های ورودی و خروجی خطرناک است. 

برای ورود به جریان ترافیک در یک بزرگ راه از مسیر های ورودی جهت سرعت گرفتن و وارد شدن به جریان ترافیک 

استفاده کنید، مگر اینکه یک عالمت ترافیکی "توقف" یا "احتیاط" یا چراغ ترافیکی در ورودی این مسیر ها وجود داشته  

اشاره تان را فعال کنید، سپس از باالی شانه خود به عقب ببینید تا مراقب جریان ترافیک ایکه از قبل در بزرگ راه  اشد.  ب

 هستند باشید. در صورت لزوم، سرعت خود را کاهش دهید تا بصورت امن در جریان ترافیک ادغام شوید.  

است، امن ترین روش برای ورود به بزرگ راه این است اگر مسیر ورودی به بزرگ راه برای سرعت گرفتن خیلی کوتاه 

 بصورت که توقف کرده و منتظر بمانید تا یک فضای کافی برای ورود به جریان ترافیک باز شود. سپس وارد بزرگراه شده و

  برای جلوگیری از تداخل با سایر مسیر های ورودی،  در صورت لزوم متوقف شده و به اسرع وقت سریع سرعت بگیرید. 

 با جریان ترافیک در بزرگ راه مدغم شوید. 

شوید که در زمان تغییر مسیر اشاره تان را فعال کرده و از باالی شانه پشت سر    مطمئندر جریان رانندگی در بزرگ راه،   

ی را که در پشت سر تان در حرکت است را قطع نمی کنید. بعد از تغییر   واسطه نقلیهشوید که هیچ  مطمئنتان را ببینید و  

شوید که اشاره های تان را خاموش کنید. مراقب جریان ترافیکی که از مسیر روبروی تان وارد می شوند   مطمئن  ،مسیر

 باشید. 

وارد مسیر درست برای خروج    برای جلوگیری از تغییر مسیر در آخرین لحظه، تابلو های مقصد را بررسی کرده و از قبل

متر( قبل از رسیدن به مسیر خروجی اشاره تان را فعال کنید.  30فوت ) 100شوید که حداقل  مطمئن از بزرگ راه شوید.

وقتی در مسیرخروجی هستید، سرعت خود را کاهش دهید. سرعت مجاز در مسیر های ورودی و خروجی اغلب پایین تر  

  است.

خود را بررسی کنید تا   واسطه نقلیهگراه، مراقب تابلو های سرعت مجاز باشید و سرعت سنج  پس از خروج از یک بزر 

ها قرار نیست تا به سرعت    جادهبه احتمال زیاد در این  مطمئن شوید که در محدوده سرعت تعیین شده در حرکت هستید.  

 کیلومتر در ساعت( در حرکت باشید.  88مایل در ساعت )  55

رانندگی در بزرگراه معموال سرعت های باالتر را با ترافیک سنگین ترکیب می کند. سرعت باالتر و میزان ترافیک بیشتر 

خود را اداره کنید. در    واسطه نقلیهای کارآمدتر  شما را ملزم می کند که سریع تر فکر کنید و نسبت به سایر شرایط به شیوه  
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سفرهای طوالنی، توقف های مکرر برای استراحت را برنامه ریزی کنید. در یک روز روشن، عینک آفتابی می تواند تابش  

 خیره کننده و خستگی چشم را کاهش دهد.  

 رانندگی در شب 

در شب، برای جبران کاهش دید، باید احتیاط بیشتری به تصمیمات شما بر اساس چیزی است که می بینید.    90حدود %

 همچنین باید بدانید که توانایی دید خوب در شب با افزایش سن کاهش می یابد.    خرج دهید.

ببینید کاهش می یابد. شما باید آهسته تر  یا کنارتان    رانندگی در شب خطرناک تر است زیرا فاصله ای که می توانید درجلو

از زمانی که در نور روز رانندگی می کنید، رانندگی کنید، به خصوص در مناطقی که برای تان شناخته شده نیستند یا در  

فوت جلو تانرا را پوشش می دهند. مهم است که با    350های باریک با پیچ های زیاد. چراغ های جلو شما حدود    جاده

رانندگی کنید که به شما امکان می دهد در آن فاصله بصورت امن توقف کنید. به این می گویند "رانندگی در محدوده"  سرعتی  

 چراغ های جلو تان. 

قانون شما را ملزم می کند که از نیم ساعت پس از غروب خورشید تا نیم ساعت قبل از طلوع خورشید، زمانی که ساحه دید  

( است و زمانی که از برف پاک کن خود برای پاک کردن باران، برف یا برفک استفاده  متر  300فوت )  1000کمتر از  

حتی زمانی که چراغ های جلو تانرا روشن کنید.  غبارمی کنید، از چراغ های جلو استفاده کنید. هنگام سحر، غروب و در

شما را برای سایر رانندگان و    واسطه نقلیهکنند که فاصله های دورتر را ببینید، دیدن    های جلو به شما کمک نمی  چراغ

ازچراغ های پارکینگ یا چراغ های روز به عنوان جایگزین استفاده نکنید. چراغ های   کنند.  ترمی  پیاده آسان  عابرین

زند، به این معنی   جلو او به سمت شما فلش می های    آید چراغ  ای که از روبرو می جلوعملکرد بهتری دارند. اگر راننده

 های جلو خود را روشن کنید.شد و باید چراغشما به سختی دیده می واسطه نقلیهاست که 

مقابل یا در فاصله   واسطه نقلیهمتری(  150فوتی ) 500هنگام استفاده از نورباال مراقب باشید. هنگامی که شما در فاصله 

واسطه  ی که جلو تر از شما قرار دارد، چراغ های جلو شما باید روشن باشند، حتی اگر    طه نقلیهواسمتری(    60فوتی )  200

پیاده ای که به شما نزدیک می شوند   عابرینجلو تر شما در مسیردیگری باشد. همچنین باید چراغ های خود را برای    نقلیه

ب، تنظیم شده یا فعال باشد تا از تابش خیره کننده خطرناک  شما باید مرت   واسطه نقلیهیا چراغ رانندگی  غبارکم کنید. هرگونه  

 برای سایر رانندگان جلوگیری شود. 

اگرراننده ای که بشما نزدیک می شود نور چراغ های خود را کم نکرد، چراغ های جلو را برای یک ثانیه در نور باال قرار 

ره کننده نور باال، چشمان خود را به سمت راست حرکت  برای جلوگیری از تابش خیداده و سپس به نور پایین برگردانید.  

ی که بشما نزدیک می شود از شما عبور   واسطه نقلیهبه عنوان راهنما استفاده کنید تا زمانی که    جادهی    حاشیهدهید. از  

 کند. 

پشت سرتان، آینه دید عقب خود را به موقعیت "شب" تغییر دهید.   وسایط نقلیهبرای کاهش تابش خیره کننده از چراغ های  

 ، دیدن مسیر پیش رو را برای شما سخت تر می کند. جادهیا چراغ های  واسطه نقلیهنور داخل 

را   تان  باالی سرچراغ های داشبورد را کم کنید. نورگیرهای  نوررا خاموش نگه داشته وتان واسطه نقلیهسقف  چراغ داخلی  

تنظیم کنید که تابش خیره کننده نور از باال را کاهش دهید. شیشه جلو کثیف باعث افزایش تابش خیره کننده نور از  طوری  

شما برای   واسطه نقلیهی که به سمت شما در حرکت هستند می شود. مطمئن شوید که چراغ ها و شیشه جلو    وسایط نقلیه

 رانندگی در شب پاک هستند. 
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 باران، غبار یا برف رانندگی در 

ها را لغزنده می کند. برگ های مرطوب می توانند لغزنده و خطرناک باشند. در چنین شرایطی   جادهکمی باران، برف یا یخ،  

مراقب   مراجعه کنید(.  8را افزایش میدهد. )به فصل    روبرو میزان امنیت شما  واسطه نقلیهکاهش سرعت و افزایش فاصله از  

 و راه های ورودی و خروج بزرگراه باشید.  جادهکناره های  ها،پیچ

اسفالت   باالی  در  که  آبی  بین  است  ممکن  شما  تایرهای  شدید،  نام   جادهدرباران  به  حالت  این  کنند.  حرکت  دارد  قرار 

هیدروپلننگ معموالً در  "هیدروپلنینگ" نامیده می شود و می تواند باعث از دست دادن کامل کشش و کنترل اشترنگ شود. 

افتد، اما اگر تایر های شما فرسوده شده باشند یا به درستی هوا داده نشده باشند، نیز ممکن است های باالتر اتفاق میرعتس

شما شروع به از دست دادن    واسطه نقلیهرخ دهد. هنگامی که باران شدید وجود دارد، همیشه آهسته تر رانندگی کنید. اگر  

  کشش کرد، سرعت خود را بیشتر کاهش دهید. تایرهای خوب با ضخامت بیشتردرجلوگیری از هیدروپلنینگ کمک می کند.

توانند شما را به درستی ببینند. قانون کند و دیگر رانندگان نمی  تر می  دید از شیشه جلو شما را سخت   ، باران، غبار یا برف

شما را ملزم می کند که وقتی شرایط آب و هوایی نیاز به استفاده از برف پاک کن برای پاک کردن باران،    ایالت نیویورک

"چراغ های روز" به عنوان چراغ های جلو حساب نمی  برف، برفک یا غبار دارد، چراغ های جلو خود را روشن کنید.  

باریدن منعکس می کنند. این کار دیدن را برای شما سخت شوند. چراغ های جلو در نور باال، باران، غبار و برف را هنگام  

 های جلو را در نور پایین روشن نگه دارید.  تر می کند. برای دید بهتر در این شرایط آب و هوایی، چراغ 

دارای چراغ های غبارشکن جلو یا چراغ های غبار شکن جلو و عقب هستند، برای استفاده در مواقعی    وسایط نقلیهبرخی از  

ه غبار شدید یا شرایط آب و هوایی خطرناک مشابه دید را محدود می کند. در ایالت نیویورک، همه چراغ های غبارشکن ک

باشند. چراغ های غبار شکن جلو می توانند به رنگ نارنجی   DMVباید به درستی نصب شده و از نوع مورد تایید کمیسیون  

این   -های عقب معمولی باشند    تر از چراغ  توانند بزرگرخ باشند و میهای غبارشکن پشت سرباید سیا سفید باشند. چراغ

هنگامی که ساحه دید بهبود می یابد، دهند.  شما می  واسطه نقلیهها به رانندگان پشت سرتان هشدار قبلی درباره حضور    چراغ

می توانید چراغ های غبار شکن خود را خاموش کنید تا تابش خیره کننده ای که می تواند سایر رانندگان را آزار دهد کاهش 

 یابد. 

 رانندگی کنیم چگونه در زمستان 

اعات روشنایی روز نیز کمتر است. ها، س  جادهزمستان سخت ترین فصل برای رانندگی است. عالوه بر برف و یخبندان در  

شما   واسطه نقلیه شما در شرایط خوبی است. مطمئن شوید که    واسطه نقلیهقبل از رسیدن هوای زمستانی، مطمئن شوید که  

هرگز تایرهای نوع رادیال و غیر رادیال  قرار دهید.    واسطه نقلیهطوفان در    الینتایرهای برفی خوبی دارد. آنها را قبل از او

اپریل در ایالت نیویورک قابل    30اکتوبر تا    16ترکیب نکنید. تایرهای با میخ های فلزی فقط از    واسطه نقلیهرا در یک  

 استفاده هستند. 

ا یخ و برف را از  درهنگام طوفان یخ یا برف، رانندگی نکنید مگر اینکه مجبور باشید. اگر مجبور به رانندگی هستید، ابتد 

خود پاک کنید. این کار شامل چراغ های جلو و عقب، برف پاک کن ها و تمام شیشه ها می شود. مطمئن   واسطه نقلیهروی  

شوید که مخزن آب برف پاک ها با محلول پاک کننده ای پر شده است که در برابر یخ زدگی مقاوم است. با سرعت کم 

شما در یخ و برف کشش بهتری داشته باشد، سایر رانندگان با احتیاط حرکت می کنند.   یهواسطه نقلرانندگی کنید. حتی اگر  

 ، جریان ترافیک را قطع نکنید. وسایط نقلیهبا رانندگی سریعتر از سایر 

که با استفاده از چرخ های عقب حرکت میکند، بصورت نورمال میتوانید کاهش کشش را زمانی که    واسطه نقلیه در یک  

که با استفاده از چرخ های جلو حرکت میکند،   واسطه نقلیه شما شروع به لغزش میکند را احساس کنید. با یک    واسطه نقلیه

های جلو و یا هر چهار چرخ حرکت میکنند معموالً    که با چرخ  وسایط نقلیهممکن است از امکان لغزش هشدار ندهد. اگرچه  

اجازه    رخ دهد.    ردر یخ و برف عملکرد بهتری دارند، اما کشش بی عیب و نقص ندارند. لغزش ممکن است بدون هشدا
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محرک از دو چرخ جلو یا چهار چرخ محرک باعث شود سریعتر از آنچه    واسطه نقلیهندهید توانایی کنترول بهتر یک  

با محرک جلو و   وسایط نقلیهشرایط حکم می کند رانندگی کنید. بهترین روش برای برگشتن به مسیر پس از لغزش برای  

 عقب یکسان است. 

 در صورت لغزیدن تایر های عقب تان:  

اگر چرخ های عقب شما به سمت چپ می  می خواهد حرکت کند. واسطه نقلیهاشترنگ را در جهتی بچرخانید که  •

 لغزند، اشترنگ را به سمت چپ هدایت کنید. اگر به سمت راست بلغزند، اشترنگ را به سمت راست بچرخانید. 

به همان سمت بچرخانید. ممکن کنند، اشترنگ را  های عقب شما شروع به لغزیدن در جهت دیگر میاگر چرخ •

 خود را کامالً کنترل کنید.   واسطه نقلیهاست مجبور شوید چندین بار تایر های خود را به چپ و راست بچرخانید تا  

 ( است، پای خود را با فشار یکنواخت باالی بریک نگه دارید.ABSشما دارای بریک ضد قفل ) واسطه نقلیهاگر  •

ندارد، بریک را با احتیاط فشار دهید. فقط زمانی که سرعت تان کاهش یافت، با فشار    ABSشما    واسطه نقلیهاگر  

 بیشتر بریک را فشار دهید. اگر با بریک های عادی بصورت شدید بریک کنید، وضعیت را بدتر میکنید.  

 

 در صورت لغزیدن تایر های جلو:

پای خود را از باالی ریز بردارید و گیربکس را به حالت نیوترال تغییر دهید یا کلج را فشار دهید، اما سعی نکنید  •

 فوراً اشترنگ را بچرخانید. 

را کم می کنند و کشش باز می گردد. با بازگشت   واسطه نقلیههمانطور که تایرها به اطراف می لغزند، سرعت   •

خواهید بچرخانید. سپس گیربکس را در "درایو" قرار دهید یا کلج را رها کنید  میکشش، اشترنگ را در جهتی که  

 و با احتیاط سرعت بگیرید. 

برای جلوگیری از لغزش باالی برف و یخ، زودتر، با احتیاط و به آرامی بریک کنید. بریک را با حرکات آهسته و پیوسته 

ند. اگر تایرها شروع به قفل شدن کردند، فشار روی بریک هارا کاهش »فشار« دهید. اجازه دهید تایر ها به حرکت ادامه ده

هنگامی که برف و باران،  یخ بندان یا برف  شما، می توانید گیررا نیز تغییر دهید.    واسطه نقلیهدهید. با کاهش سرعت  

همچنان بدانید که     اهند زد.شروع به باریدن می کند، به یاد داشته باشید که ابتدا پل ها، مسیر های ورودی و خروجی یخ خو

 ، نقاط لغزنده باقی بمانند. جادهممکن است پس از پاک کردن برف توسط کارگران 
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 جلوگیری کنیم   چگونه از برخورد با گوزن

از تصادفات   نقلیهبا  گوزن/آهو  دو سوم  این ماه ها    وسایط  اکتوبر، نوامبر و دسامبر رخ می دهند. همچنان  در ماه های 

بیشترین میزان فعالیت روزانه گوزن ها در هنگام سحر ها زاد و ولد میکنند و بیشترین سفر را میکنند.  گوزنزمانیست که 

به صورت گروهی سفر می کنند گوزن ها است میباشد.  وسایط نقلیهو غروب، که اغلب باالترین زمان سفر برای مسافران 

اشاره  در آنها زیاد بوده است با    واسطه نقلیهو    گوزناگر یکی را دیدید، انتظار بیشتری داشته باشید. مناطقی که تصادفات    -

اداره حفاظت از محیط زیست ایالت نیویورک توصیه می کند که رانندگان می    ها مشخص شده اند.گوزن  ترافیکی تردد    های

 این اقدامات احتیاطی را انجام دهند: گوزن ای کاهش احتمال برخورد با توانند بر

بیشترین گوزن ها  هنگام رانندگی در سحر و غروب مراقب باشید. این زمانی است که دید راننده ضعیف است و   •

لید  زمانی افزایش می یابد که فعالیت گوزن ها در فصل تو  واسطه نقلیهو    گوزنخطر برخورد  فعالیت را دارند.  

 مثل در ماه های اکتبر، نوامبر و دسامبر افزایش یابد. 

با نزدیک شدن به گوزن ها در کنار جاده ها سرعت خود را کاهش دهید. گوزن ها ممکن است در آخرین لحظه   •

 تغییر جهت دهند. 

 اگر گوزنی را دیدید که از جاده عبور می کند، سرعت خود را کم کنید و مراقب باشید.  •

 گوزن ها به صورت گروهی سفر می کنند، انتظار داشته باشید که گوزن های دیگر نیز به تعقیب آن باشند.   •

های جلو خود فلش بزنید تا در صورت مشاهده گوزن   های اضطراری استفاده کنید یا با استفاده از چراغاز چراغ  •

 یا نزدیک آن به سایر رانندگان هشدار دهید.   جادهدر 

شوند در مناطقی نصب می اشاره ها عبور گوزن مشخص شده اند احتیاط کنید. این    اشاره های یی که با  ها  جاده در   •

 اند.   با گوزن داشته واسطه نقلیهکه تعداد زیادی برخورد 

 رانندگی در حاالت اضطراری  

در موارد اضطراری اگر ترس بر شما غلبه نکند چانس مهمترین قانون در هر شرایط اضطراری این است که وحشت نکنید.  

 بیشتری دارید. در اکثر موارد اضطراری، قبل از اقدام به کاری، یک یا دو ثانیه فرصت دارید که فکر کنید. 

 در شرایط اضطراری مختلف چه باید کرد:  

تان در حال ترکیدن است. اگر چنین صدایی    واسطه نقلیه می تواند هشداری باشد مبنی بر اینکه تایر  بلند  صدای    -ترکیدن تایر  

خارج شوید و تایرهای خود را چک کنید. اگر تایر منفجر شد، اشترنگ را محکم نگه دارید    جاده را شنیدید، بصورت امن از  

خویش را مانند    واسطه نقلیهشما شروع به لغزیدن کرد،    واسطه نقلیهو به آرامی پای خود را از باالی ریز بردارید. اگر  

کنترل نشده است از بریک استفاده نکنید. در صورت  شما  واسطه نقلیهبودن در باالی یخ یا برف کنترول کنید. تا زمانی که 

 را ترک کنید.  جادهامن بودن 

را    جادهتایر رفتار کنید. صدای ضربه تایر می تواند یک صدای هشدار باشد.    ترکیدنبا این کار مانند    -خارج شدن تایر  

  . خود را خودتان یا توسط کسی چیک کنید واسطه نقلیهترک کرده و توقف کنید. سپس 

شما به طور ناگهانی هنگام چرخاندن اشترنگ پاسخ نمی دهد، به آرامی پای خود    واسطه نقلیهاگر    -خراب شدن اشترنگ  

را از باالی ریز بردارید، چراغ های اضطراری خود را روشن کنید و پای خود را از روی بریک دور نگه دارید تا زمانی 

ه حرکت خود ادامه دهد، اما تغییر ناگهانی به آن اجازه خواهد داد که مستقیم ب  واسطه نقلیهکه انجام این کار امن است. تعادل  

، می توانید با احتیاط بریک کنید تا آن را متوقف واسطه نقلیهسرعت می تواند آن را از کنترل خارج کند. با کاهش سرعت 

 کنید.  
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نید. اگر این کار  اگر بریک شما ناگهان از کار بیفتد، سعی کنید آن را برای افزایش فشار پمپ ک  -  ها  بریک  از کار افتادن

اما به آرامی از آن استفاده کنید. اگر گیربکس را به حالت    - کمکی نکرد، از بریک دستی یا اضطراری خود استفاده کنید  

 خود را کاهش دهید.   واسطه نقلیهبدهید، این کار به شما کمک میکند تا سرعت  قرارپایین تری 

تان ناگهان خاموش شد، چراغ های اضطراری، چراغ های    واسطه نقلیهاگر چراغ های جلو    -چراغ های جلو    از کار افتادن

این ها ممکن است تا زمانی کار کنند و برای شما نور کافی برای خروج امن از   پارکینگ و اشاره های تان را امتحان کنید.

خارج    جادهدن کرد، به سمت یک ایستگاه خدمات رانندگی کنید یا از  نور ش  های جلو شما شروع به کمبدهند. اگر چراغ   جاده

 شوید و بدنبال یافتن کمک شوید. 

کفش خود را زیر پدال قرارداده و ببینید آیا می توانید آن را آزاد کنید. اگر نه، گیربکس را در حالت    -پدال ریز قفل مانده    

  استفاده کنید.   جادهخنثی )نیوترال( قرار دهید و از بریک برای کاهش سرعت خود و خروج از 

ل می شود، سیستم برق را خاموش شما دارای اشترنگ برقی یا اشترنگی است که دارای ستونی است که قف  واسطه نقلیهاگر  

نکنید، زیرا اگر این کار را انجام دهید، برق اشترنگ خود را از دست می دهید یا اصال اشترنگ قابلیت هدایت از دست 

 میدهد. 

نچرخانید. پای خود را از   جادهخارج شد، اشترنگ را به سمت    جادهاگر تایر های تان از کناره ی    -  جادهخارج شدن از  

شما سرعت خود را کاهش داد، جریان ترافیک پشت سر   واسطه نقلیهروی ریز بردارید و به آرامی بریک کنید. هنگامی که  

 برگردید.  جادهخود را بررسی کنید، سپس با احتیاط به 

 جادهخویش را به سمت راست    قلیهواسطه نسرعت خود را کم کنید،    -از سمت مقابل به شما    واسطه نقلیهنزدیک شدن  

بکشید و هارن خود را به صدا درآورید تا به راننده مذکور هشدار دهید. به الین چپ نپیچید. اگر این کار را انجام دهید،  

 ممکن است راننده دیگر به طور ناگهانی به مسیر حرکت خود برگردد و این کار باعث تصادم رو در رو شود.  

را    واسطه نقلیهاگر یک قطار به سمت شما نزدیک می شود، کمربند ایمنی خود را باز کنید،    -  ریلگیر کردن باالی خط  

به سمت جهتی که قطار از آن سمت می آید بدوید. اگر در همان  ترک کنید و تا جایی که می توانید از خط ریل دور شوید.  

شما، پرزه های آن با شما برخورد کند. وقتی کامالً   واسطه نقلیهجهت قطار بدوید، ممکن است در هنگام برخورد قطار با  

ید و سعی کنید  مطمئن شدید که قطاری به سمت شما در حرکت نیست، شیشه موتر خود را باز کنید تا صدای قطار را بشنو

موتر تان را روشن کنید. اگر موتر تان روشن نشد درینصورت آنرا در گیرنیوترال یا خنثی قرار داده و انرا از مسیر ریل 

 دور کنید. 

معموالً برای مدتی باالی آب شناور می ماند، و شما باید قبل از شروع به غرق شدن،  واسطه نقلیهیک   -  رفتن به داخل آب

کمربند ایمنی خود را باز کنید و از پنجره فرار کنید. باز کردن دروازه  ا داشته باشید تا خود را خارج کنید.  زمان الزم ر 

 ی تان سرنگون شود.  واسطه نقلیهشود آب به داخل سرازیر شده و  باعث می

غرق شد، به چوکی عقب موتر بروید. در زمان    واسطه نقلیهبیرون کنید،    واسطه نقلیهاگر قبل از اینکه بتوانید خود را از  

با آب، وزن انجین باعث می شود که اول قسمت پیش روی موتر به سمت پایین کشیده شود و این کار    واسطه نقلیهبرخورد  

در حالت متوازن قرار گرفت، نفس بگیرید و از    واسطه نقلیهباعث می شود که یک محفظه ی هوا در آنجا ایجاد شود. وقتی  

شود. آن را با تنفس های کوچک از طریق بینی  روید فشار هوا در شش های شما ایجاد می  نجره فرار کنید. وقتی باال میپ

نفس خود را بصورت محکم حبس نکنید و سعی نکنید هوا را  یا لب های خود در جریان بیرون شدن از آب خارج کنید.  

 ج شود. خارج کنید. فقط اجازه دهید هوا به حالت طبیعی خار

  واسطه نقلیه خارج شده و  جادهشما است، از  واسطه نقلیهدرصورتیکه دیدید دود در حال خارج شدن از قسمت بانت  -آتش 

فاصله بگیرید و با اطفاییه به تماس شوید. تالش برای مهار   واسطه نقلیهانجین را خاموش کنید. از    خویش را پارک کنید.

 آتش توسط خود شما میتواند خطرناک باشد. 
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تان به طور ناگهانی باز شد یا دید شما از شیشه جلو توسط برخی دیگر از وسایل   واسطه نقلیهاگر بانت    -مسدود شدن دید

 ید پنجره کناری را باز کنید تا بتوانید ببینید.یا برف پاک کن هایی که خراب شده اند مسدود شد، می توان

 پرسش ها

 ، مطمئن شوید که می توانید به این سؤاالت پاسخ دهید:11قبل از رفتن به فصل 

 اگر خروجی بزرگراه را از دست دادید چه باید بکنید؟ •

 راه  ورودی بزرگراه برای چه مواردی استفاده می شود؟  •

 باشد چه باید کرد؟ اگرراه ورودی بزرگراه کوتاه  •

 ه زمانی باید اشاره دهید که از یک بزرگراه خارج می شوید؟چ •

 هنگام خروج از یک بزرگراه چه چیزی را باید بررسی کنید؟  •

 چرا رانندگی در بزرگراه با رانندگی عادی متفاوت است؟ •

 دلیل اصلی سخت تر بودن رانندگی در شب از رانندگی در روز چیست؟ •

خود را در حدود چند فوت متوقف   واسطه نقلیهرانندگی در محدوده چراغ های جلو نشان می دهد که می توانید   •

 کنید؟ 

 است کور شدید، چه باید بکنید؟  به شما که در حال نزدیک شدن واسطه نقلیه ی اگر توسط چراغ های جلو •

 نور باال یا پایین نگه دارید؟  در، باران یا برف می بارد، بهتر است چراغ های جلو را غباروقتی  •

 برای مهار کردن  لغزش، اشترینگ خود را باید به کدام جهت بچرخانید؟ •

 چگونه باید از پدال بریک خود در جاده های لغزنده استفاده کنید؟ •

 مهمترین قانونی که باید در هر شرایط اضطراری به خاطر بسپارید چیست؟ •

 اید بکنید؟اگر یکی از تایرهای شما منفجر شود چه ب •

 کاری که باید انجام دهید چیست؟ الیناگر بریک شما از کار بیفتد او •

 اگر تایر های شما از خط سفید کنار جاده خارج شود ، چه کاری باید انجام دهید؟  •

 

 استفاده مشترک جاده ها   11فصل 

اینها شامل،    کاربران مختلف به اشتراک بگذارید.به عنوان یک راننده، باید یاد بگیرید که جاده را بدون خطر و مطمئن با  

با سرعت   وسایط نقلیهپیاده، بایسکل سواران، اسکیت سواران،     عابرینبزرگ، موتورسیکلت،    وسایط نقلیهاما نه محدود به:  

توانند به  حرکت پایین، اسکوترهای غیر موتوری و اسب سواران هستند. شما باید بدانید که چگونه مشکالتی را که آنها می  

 وجود بیاورند را به صورت امن مدیریت کنید و قوانین خاصی را که باید آنها رعایت کنند را درک کنید.

 عابر پیاده و اسکیت برد سواران

خواهد که بیشتر مراقب پیاده و اسکیت بورد سواران درترافیک در معرض خطر باالیی هستند. قانون از شما می  عابرین

آنها اجتناب کنید.  باشید تا از تصادم  مراقب اطفال، نزدیک مکاتب، ایستگاه های بس ، زمین های بازی، پارک ها و    با 

 های بستنی باشید. موتر

  عابرین ، از شیشه پشت موتر خود به  ید به عقب بیاییدباربری خود را میخواهواسطه نقلیه  یا  سواری    موتر  با  هنگامی که

پیاده نگاه کنید. وقتی بچه ها نزدیک هستند فقط به آینه  باور نکنید. قبل از اینکه وارد مسیری شوید یا از آن خارج شوید، 

 از موتر خارج شوید و پشت موتر خود را بررسی کنید. 
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،  چرخید ی به راست میترافیکی با آنها روبرو شوید. وقت الیننزدیک   پیاده ممکن است  در کنار جاده راه بروند و عابرین

پیاده در طرف دیگر جاده در سمت   عابرین، مراقب  چرخید  پیاده سمت راست خود باشید. وقتی به چپ می  عابرینمراقب  

 چپ خود باشید.

کنند، مانند یک  بردها که به طور قانونی از جاده  درخط عابر پیاده یا بدون عالمت خط عبور می  پیاده و اسکیت   عابرین

 عابرین ی، همیشه حق تقدم دارند. شما باید سرعت خود را کاهش دهید یا در صورت لزوم کامل متوقف شوید.  چهار راه

 پیاده سالخورده و معلول می توانند به زمان بیشتری برای عبور خود به رو بروی جاده  نیاز داشته باشند.

نابینا اجازه می دهد تا با سگ راهنما یا عصای سفید یا فلزی از جاده عبور کنند. همیشه    عابرینیک قانون ویژه حق تقدم به  

خواهند از یک گذرگاه مشخص یا بدون عالمت عبور کنند، حتی اگر عالئم راهنمایی و  باید به آنها حق تقدم بدهید وقتی می

 رانندگی یا سایر قوانین حق تقدم به نفع آنها رعایت نشده باشد.

یاد داشته باشید که هنگام رانندگی  اطرافتان را چک کنید. هر چند ثانیه یکبار به اطرافتان  نگاه کنید تا به شما کمک کند  به 

 پیاده را در نزدیکی یا نزدیک به جاده تشخیص دهید. عابرین

 کند: برد سواران را ملزم می  قانون عابر پیاده و اسکیت

 .رسمی اطاعت کنند و اشاره های رانندگی و عابر پیاده، پلیس ترافیکاز عالئم راهنمایی و  •

در صورت امکان از پیاده رو استفاده کنند یا وقتی که با ترافیک روبرو شدند  تا حد امکان از خط ترافیک    •

 نزدیک فاصله بگیرند.

 نکنید. ) سواری( یا کاسبی    هرگز در جاده برای اتوتوپینگ •

 اران و اسکیت بازانبایسکل سو

موتوری استفاده کنند. آنها اغلب    وسایط نقلیهبایسکل سواران و اسکیت بازان حق دارند جاده را مشترک و در مسیری مشابه  

، پارک موازی بچرخید  در ترافیک به سختی دیده می شوند و هیچ حفاظتی در برابر تصادفات ترافیکی ندارند. قبل از اینکه  

 – کنید یا محل پارک را ترک کنید، "نقاط کور" خود را بررسی کنید. فقط به آینه های خود وابسته نباشید  کنید، دری را باز

سر خود را بچرخانید تا بایسکل سواران، اسکیت بازان و اپراتورهای اسکوتر را بتوانید ببینید چون ممکن است یا نزدیک  

 شما باشند و یا به سوی شما در حال حرکت باشند.

رانندگی به بایسکل سواران و اسکیت بازان فضای کافی جهت حرکت بدهید. هنگام عبور از آنها سرعت خود را   هنگام

 ای که به سرعت از آنها عبور می کند می تواند آنها را از تعادل خارج کند. واسطه نقلیهکاهش دهید. فشار هوا از 

به خطرات جاده با تغییرات ناگهانی   یا جلوی شما می تواند  توجه داشته باشید که بایسکل سوار یا اسکیت باز در نزدیکی

 واکنش نشان دهند.  الینسرعت، جهت یا موقعیت 

شما همانگونه که به  قوانین جاده و حق تقدم برای  تمام استفاده کنندگان بزرگراه اعمال می شود و از آنها محافظت می کند.

همچنین  آنها هم باید قوانین جاده را  .  باید به آنها هم همین حق را رعایت کنید  اولویت میدهید  دیگری حق تقدم و  واسطه نقلیه

 موتوری رعایت کنند. وسایط نقلیهمانند رانندگان 

 بایسکل سواران و اسکیت بازان باید: 

در    مخصوص وجود ندارد، آنها باید  الینمخصوص بایسکل سواری کنید. در جایی که    الیندر صورت وجود   •

بایسکل  وقتی  ترافیک جلوگیری شود.  با سایر  تداخل  از  تا  بمانند  باقی  لبه سمت راست جاده  یا  نزدیکی حاشیه 

سواران برای دور زدن به چپ آماده می شوند یا باید برای متوجه باشند و بدون خطر به چپ حرکت کنند، بایسکل 

 سواران مجبور نیستند حتما سمت راست بمانند.
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وارد جاده ای شوند، از یک مسیر، یک کوچه یا از روی یک پیاده رو، اول به طور کامل  توقف   قبل از اینکه •

 کنند. 

 نکنند.  الین حرکتهرگز با بیش از دو نفر کنار هم در یک  •

 .اگر توسط قوانین محلی بایسکل سواری ممنوع است هرگز در پیاده رو بایسکل سواری نکنند •

سال باید از کاله ایمنی استفاده کنند. بزرگساالن باید    13تا    1ی از سنین  الینبازان    سواران و همراهان آنها و اسکیتایسکل  ب

 از قوانین یا مقررات محلی در مورد استفاده از کاله ایمنی پیروی کنند.

 باید:  همچنانبایسکل سواران 

. یک بایسکل سوار وقتی دست راست  تغییر الین بدهنددور زده و    با استفاده ازدست اشاره دست چپ و راست ، •

. هرگز نوزاد زیر  بچرخدتواند سمت راست    کند، نشان دهنده این است که می را مستقیماً به سمت راست دراز می

  ساله باید در   4تا    1یک سال را به عنوان همراه حمل نکنید. این غیر قانونی است. اطفال همراه بایسکل سوار  

 چوکی های ایمنی بایسکل سوار شوند.

 هرگز همراه حمل نکنید مگر اینکه بایسکل شما  دارای چوکی مسافر باشد.  •

حداقل یک دست خود را همیشه روی دستگیره بایسکل نگه دارید و از حمل وسایلی که مانع  کنترل صحیح بایسکل  •

 شما  می شود خودداری کنید.

گزارش    DMVروز پس از حادثه به    10جراحت جدی شود باید ظرف    هر تصادف بایسکل  که باعث مرگ یا  •

 موتوری موجود است.  وسایط نقلیه( در هر دفتر MV-104Cشود. فرم های گزارش تصادف بایسکل )

 

کند  باید بریک های  کافی و هارن یا زنگی داشته باشد که حداقل  های عمومی رانندگی میبایسکل سواری  که در بزرگراه 

  150فوت )  500متری به گوش برسد.  بایسکلی  که در شب استفاده می شود باید دارای چراغ جلو از حداقل    30ه  در فاصل

شود داشته باشد. یکی از این نورها باید از هر  متر( دیده می  90فوت )  300پشت که از حداقل    سرخمتر( و یک چراغ  

شود باید دارای  متری( قابل دید باشد. بایسکلی که توسط یک فروشنده فروخته می  60فوتی )  200طرف حداقل از فاصله  

 هنده عقب با زاویه باز  باشد. پدال های انعکاس دهنده یا نوارهای  انعکاس دهنده ، چراغ های هشدار د
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 موتور سیکلت سواران

که همه آنها موتر یا موتر باربری   -به عنوان یک راننده، شما جاده را با بسیاری از رانندگان دیگر مشترکا استفاده میکنید

از موتورسیکلت ها    نیستند. موتورسیکلت در جاده های نیویورک رایج است. به عنوان یک راننده، شما مسئول هستید که

موتورسیکلت ها )که شامل اسکوترها   مشترک استفاده کنید.  آنها بصورتآگاه باشید و بدانید که چگونه به طور ایمن جاده را با  

 و موتورسیکلت ها می شود( در اشکال و اندازه های مختلفی وجود دارند. 

موتوری که دارای یک چوکی  یا زین برای    اسطه نقلیه وقانون ایالت نیویورک موتورسیکلت را چنین تعریف می کند: »هر  

استفاده راننده دارد و برای حرکت بیش از سه چرخ نداشته باشد به استثنای تراکتور که در تماس با زمین طراحی شده  

 ا نیستند(: است.« اکثر موتورسیکلت هایی که می بینید دارای دو یا سه چرخ هستند.  مثالها عبارتند از )اما محدود به اینه

هایی هستند و باید قوانین راهنمایی و رانندگی دیگر دارای حقوق و مسئولیت  وسایط نقلیهموتورسیکلت سواران مانند رانندگان  

پیاده، بایسکل سواران و اسکیت رانان ، کمتر در معرض   عابرینرا رعایت کنند.  با این حال، موتورسیکلت سواران، مانند  

توانید در  ها ببینید، اما میها را در جادهدید رانندگان هستند. اگرچه ممکن است اغلب در بهار، تابستان یا پاییز موتورسیکلت

می بینیم، ممکن است به ها روبرو شوید. از آنجا که ما آنها را در تمام طول سال نهر زمان و هر مکان با موتورسیکلت

 طور موثر و الزم  به آنها فکر نکنیم.

نسبت به  موتورسیکلیت دیگری رخ می دهد، راننده )و سرنشین( واسطه نقلیههنگامی که تصادفی با موتور سیکلت و 

وتورسواران  دیگر امکان  بسیار بیشتری برای آسیب جدی یا کشته شدن دارند. اگرچه م واسطه نقلیهراننده )و سرنشینان( 

هایی را که شما  ها به خودی خود محافظتموظف به پوشیدن کاله ایمنی و عینک یا محافظ صورت هستند، موتورسیکلت

دیگر دارید را ندارند. به عنوان مثال، موتورسیکلت ها با یک قاب در اطراف راننده از موترسوار  وسایط نقلیهبا سایر 

 محافظت نمی کنند. 
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اند،  گزارش می دهند که موتورسیکلت را ندیده اند. سوال این  ندگانی که با یک موتور سوار تصادف کردهبسیاری از ران

 است که "چرا ندیده اید؟" 

 عوامل متعددی وجود دارد که باعث می شود موتورسواران کمتر دیده شوند. 

مهم نیست که از کدام جهت یک موتورسیکلت    دیگر، کوچکتر هستند.  وسایط نقلیهموتور سیکلت ها، در مقایسه با سایر  

 در جاده کوچکتر هستند. وسایط نقلیه)جلو، عقب یا کنار( را مشاهده می کنید، متوجه خواهید شد که آنها از سایر رانندگان  

کلت باعث می شود که اندازه کوچکتر موتورسی   حرکت کنند.    وسایط نقلیهممکن است موتورسیکلت ها سریعتر از سایر  

 آنها بسیار دورتر به نظر برسند و قضاوت در مورد دور بودن یا سرعت حرکت آنها دشوار است.

دیگر پهن نیستند ، یک    وسایط نقلیهطی کنند  زیرا آنها  به اندازه    الینموتورسیکلت ها ممکن است کل مسیر را در یک 

عالوه بر استفاده  .  حرکت کند  الین انع یا برای دید بهتر در داخل یک  موتورسوار باتجربه ممکن است برای جلوگیری از مو

را دارند ، اما یک موتورسوار نمی تواند با    الین، دو موتورسوار اجازه  رانندگی در کنار هم در یک    الینماندن در یک  

کنار هم استفاده کند.    مشترک کنار به  الینموتوری دیگری که موتورسیکلت نیست در حرکت باشد یا از یک    واسطه نقلیه

موتر باربری هستید، ممکن است موتورسیکلت   /SUVو عبور کردن از سمت چپ یک موتر/ حال سبقت گرفتن  ر اگر د

ممکن است موتورسیکلتی را که در قسمت   می شوید،را نبینید. همچنین  زمانی که وارد یک بزرگراه    واسطه نقلیهجلوی آن  

 ی که قصد دارید در آن وارد  شوید را نتوانید ببینید.الینچپ 

 واضح است: وسایط نقلیهنورچراغ های موتور سیکلت متفاوت است و اغلب کمتر از سایر 
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که مجهز به   وسایط نقلیهتعداد زیادی از   اما   ها باید هنگام رانندگی روشن باشند.های جلو و عقب موتورسیکلتچراغ

)یعنی چراغچراغ در روز هستند   باعث می  -های جلو همیشه روشن هستند  های روشن  نور روز(،  در  شود حتی 

 های روشن جلوی موتورسیکلت آنچنان قابل تشخیص نباشند.چراغ

. چراغ های عقب موتورسیکلت معموالً از نظر اندازه کوچکتر  بریک موتور سیکلت سخت تر است دیدن چراغ های  

هستند و از آنجایی که چراغ های عقب موتورسیکلت همیشه روشن هستند، چراغ های بریک   وسایط نقلیهاز سایر  

 همیشه قابل تشخیص نیستند و ممکن است دیده نشوند. 

و موتران باربری مجهز به "چراغ توقف مرکزی    هوسایط نقلیاکثر  موتورسیکلت ها چراغ عقب در سطح چشم ندارند.  

 ( هستند که برای قرارگرفتن در سطح چشم یا نزدیک به آن طراحی شده است. بیشتر چراغ CHMSLدر ارتفاع باال" )

شود برای بسیاری از رانندگان کمتر شوند، که باعث می تر از سطح چشم نصب می   موتورسیکلت پایین  بریکهای  

 .د باشندواضح و قابل دی

عالوه   چراغ های اشاره در موتورسیکلت ها اغلب نزدیک  چراغ جلو یا عقب هستند که  دید آنها را دشوارتر است.

بر این، در اکثر موتورسیکلت ها، چراغ اشاره  پس از یک دوربین به  دست چپ و یا راست  به طور اتوماتیک  

موتورسوار قصد دور زدن نداشته باشد، چراغ اشاره آنها روشن  خاموش نمی شود، بنابراین ممکن است هنگامی که  

 . باشد

  وسایط نقلیه چهار راهی ها می توانند به ویژه برای موتورسیکلت ها خطرناک باشند. طبیعت انسان این است که ابتدا به  

مخلوط    وسایط نقلیهیگر  هستند و ممکن است است که با د  وسایط نقلیهتر از سایر  ها کوچکبزرگ توجه کند. موتورسیکلت

 به بیان داستان کمک می کنند: ارقامشده به نظر برسند. 

درصد از تصادفات مرگبار موتورسیکلت    41،  2015اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه گزارش می دهد که در سال   •

ی رفتند و یا از  دیگر به سمت چپ در حالی که موتورسیکلت ها مستقیم م  واسطه نقلیهدر ایاالت متحده با “چرخش  

 دیگر سبقت می گرفتند به وقوع پیوسته است.” وسایط نقلیه

مورد از این تصادفات   2546تصادف موتورسیکلت در ایالت نیویورک گزارش شده است.    4750،  2014در سال   •

 درصد از تصادفات گزارش شده است.   53.6دیگر بود. این  واسطه نقلیهمربوط به یک 

 

 رانندگان ممکن است موتورسیکلت را نبینند فقط به این دلیل که به دنبال موتور سیکلت نمی گردند.  عامل دیگر این است که

ممکن است به یک راننده تازه کار گفته شود که قبل از عبور از یک   این طبیعت انسان است که به دنبال چیزی خاص باشد.

این دقی  -چهار راهی به دنبال موتر )و موتر باربری( بگردد   قاً همان چیزی است که او به دنبال آن خواهد بود. همه  و 

 رانندگان باید خود را آموزش دهند تا به دنبال موتورسیکلت بگردند و جاده را به شکل ایمن با آنها به اشتراک بگذارند.

طی بیشتری انجام  ها  باید اقدامات احتیا بعضی از سطح جاده ها و بزرگ راه از آنجایی که موتورسواران هنگام برخورد با

 دهند، باید بدانید که یک موتورسوار چه کارهایی ممکن است انجام دهد: 

و سرعت خود را تغییر دهد تا  از برخورد با  سنگریزه های   الینموتورسوار ممکن است به سرعت موقعیت   •

سست، زباله ها، درزها یا شیارها در پیاده رو، فاضالب یا  در های فاضالبی روی زمین  یا حیوانات کوچک  

 جلوگیری کند. 

د  هنگام نزدیک شدن به یک ریل  قطار ، موتورسوار ممکن است سرعت خود را کاهش دهد و از صندلی بلند شو •

 تا زمین  ناهموار را مهار کند و جهت خود  را تغییر دهد تا از روی ریل با زاویه راست عبور کند.

  الین روی پل های  فوالدی، موتورسوار ممکن است برای تنظیم تعادل در سطحی که یکنواخت نیست  در مرکز   •

 حرکت کند. در این شرایط فاصله مناسب را پشت سر یک موتورسوار رعایت کنید.
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 رانندگان باید نحوه رانندگی خود را در اطراف موتورسیکلت تنظیم کنند. 

توانند در مسافت کمتری نسبت به ها میموتورسیکلت از فاصله بسیار نزدیک یک موتر سوار را تعقیب نکنید. •

در شرایط مناسب. ممکن است تشخیص اینکه آنها در حال کاهش سرعت یا توقف    -  توقف کنندسایر موتر ها   

 هستند دشوارتر باشد.

 اگر هوا بارانی یا تاریک است، فضای بیشتری به موتور سیکلت ها بدهید. •

نگام  ه  وسایط نقلیهمراقب باشید. مانند بایسکل، فشار هوای ایجاد شده توسط    عبور میکنیدوقتی از کنار موتورسوار   •

 عبور سریع می تواند بر موتورسیکلت ها تأثیر بگذارد.

 

 های کوچک ) بایسکل موتوردار(  رانندگان موتورسیکلت

کم سرعت، دو یا سه   وسایط نقلیهگویند،  هایی با کاربرد محدود که اغلب به آنها موتورسیکلت کوچک نیز میموتورسیکلت

های عمومی هستند. سه کالس مختلف از موتور این نوع سیکلت ها که بر اساس چرخ برای استفاده محدود در بزرگراه

 حداکثر سرعت عملکرد دارند وجود دارد. نمودار زیر الزامات عملکرد موتور سیکلت را شرح می دهد. 
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 ساعت )کیلومتر در ساعت(

 (1هر کالس )

 

 

 1هر کالس 

 

M   نوع مجوز یا مجوز

 ( 1یادگیرنده مورد نیاز )

 (Cبله )پلت 

 

 

 ثبت نام الزامی است (Aبله)پلت  (Bبله )پلت 

هنگام کار چراغ جلو  بله بله بله

 روشن باشد

حفاظت از کاله و چشم  بله بله بله

 2هنگام کار مورد نیاز است 

 سمت لبه یا راست الین

 3راست

راست یا لبه سمت  الین

 (2راست )

 جایی که راندن مجاز است  همه انواع ترافیک

 
 اعمال می شود.  الیسنسموقت و محدودیت های   الیسنس   1

 USDOTموتوری فدرال    وسایط نقلیهاستانداردهای ایمنی   .موتورسواران باید طبق تعریف شده از کاله ایمنی موتورسیکلت مورد تایید استفاده کنند 2

(FMVSS 218) ،برای بهبود دید موتورسوار .DMV    توصیه می کند که کاله ایمنی حداقل چهار اینچ مربع از مواد انعکاس دهنده نور در هر دو

شد. در طرف داشته باشد استفاده کند.  موتورسواران نیز باید از محافظ چشم تایید شده استفاده کنند، حتی اگر موتورسیکلت مجهز به شیشه جلو با

ارائه دهد، ممکن است ازعینک های ایمنی نسخه ای یا سفارشی استفاده    DMVاربر بتواند جواز کتبی مبنی بر مطابقت با استانداردهای  صورتی که ک

 ( تولید شود. ANSI Z87.1)  وسایط نقلیه شود. محافظ چشم باید مطابق با مقررات صادر شده توسط کمیسیون ایمنی تجهیزات 

 چپ انجام می شود به جز زمانی که چرخش به  3
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 بیمه اجباری الزامی است  بله بله 4شود می توصیه

ایمنی اعمال می مسئولیت  بله بله بله

 5شود

بازرسی سالیانه مورد نیاز  بله شودتوصیه می شودمی توصیه

 است

 جواز الزم است نخیر  نخیر  نخیر 

 

ممکن کناره سمت راست جاده حد  سمت راست و تا    الینرا می توان فقط در    Cو    Bکوچک کالس   موتورسیکلت های

هستند. استفاده از موتور   الینو هر بخش از    الینمجاز به رانندگی در هر    A. موتور سیکلت های کالس  رانندگی کنند

سیکلت کوچک در بزرگراه ها یا سایر بزرگراه ها مجاز نیست مگر اینکه تابلوهای نصب شده اجازه آن را بدهد. هنگامی 

که هنگام نزدیک شدن به یک بایسکل سوار را رعایت  که به یک موتور سیکلت نزدیک می شوید، همان اقدامات احتیاطی  

 کنید استفاده کنید. می

 بزرگ  وسایط نقلیه

و موتر باربری بزرگ می شود، راننده موتر، نه راننده    وسایط نقلیهدرصد از تصادفات مرگبار که شامل    60در بیش از  

موتر باربری، در علت تصادف رانندگی نقش دارد. از هر پنج بار، چهار بار این راننده موتر است که کشته می شود.اگر  

 ایط نقلیهوسایمن هستند و    هایی که ناهای موتران باربری )و بس ها( و نحوه کنترول از موقعیترانندگان از محدودیت

 توان از بسیاری از این تصادفات جلوگیری کرد.  کنند، بدانند، میبزرگ را درگیر می

 تفریحی و بَس ها  موتران بزرگی نیستند. در اصل بزرگتر از آنها :  وسایط نقلیهموتر باربری بزرگ، 

 ای  که نقاط کورآن بزرگتر باشد. واسطه نقلیه •

 ف شوند. مدت زمان بیشتری طول بکشد تا متوق •

 داشته باشد  فضای بیشتری برای مانور نیاز  •

 بیشتر طول بکشد تا یک موتر از آنها عبور کند. •

، موترهای بزرگ دارای نقاط کور عمیقی در پشت خود هستند.آنها همچنین نقاط کور بزرگتری  وسایط نقلیهبرخالف سایر  

شما باید    داشته باشند.  واسطه نقلیهفوتی در جلوی    20در دو طرف دارند. تراکتورهای با بانت بلند می توانند یک نقطه کور  

 ازاین نقاط  " بدون دید" اجتناب کنید. 

 نقاط کور جانبی 

این نقاط کوررانندگی کنید، توسط راننده دیده نمی    بزرگ دارای نقاط کور بزرگ در دو طرف هستند. اگر دریه  وسایط نقل

به رانندگی ادامه دهید ، بودن  شما  برای راننده     واسطه نقلیهشوید. حتی اگر راننده بداند که شما آنجا هستید، اگر در کنار  

 شود. اک دشوار میموتر بزرگ و اجتناب او ازموقعیت های خطرن

 واسطه نقلیهسر  نقاط کور پشت

 
 با کاربری محدود در کسب و کار اجاره ای استفاده شود، بیمه اجباری است.  Cاگر موتورسیکلت کالس   4

 مسئولیت ایمنی اجباری به پرداخت یا ارسال برای آسیب یا صدمات شخصی که ممکن است در یک تصادف رانندگی ایجاد شود ملزم است.   5
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بزرگ بمانید، احتمال تصادف را افزایش می دهید. راننده دیگر نمی تواند موتر شما   واسطه نقلیهاگردرنقطه کورعقب یک 

 را ببیند و دید شما از ترافیک مسدود می شود. 

 فاصله تا توقف 

کشد. برای کنند بسیار بیشتر طول میبا سرعت یکسان حرکت می   کوچکتر که  وسایط نقلیهتوقف موترهای بزرگ نسبت به  

تریلرهای موترهای باربری، تفاوت سرعت توقف ناشی از تاخیر بریک است. بریک های بادی از هوای فشرده برای انتقال 

های هیدرولیک بیشتر    بریکنیروی بریک، به کل سیستم بریک استفاده می کنند. انتقال نیروی بریک هوای فشرده نسبت به  

طول می کشد و این می تواند چندین فوت به مسافتی که برای توقف الزم است را بیشتر کند. فاصله  زیادی بین موتر خود  

زودتر نشان بدهید. حرکات   الینیا تغییر  چرخیدن  و موتر باربری بگذارید. اگر جلو موتر باربری هستید، قصد خود را برای  

 ندهید. ناگهانی انجام

 

 توانایی مانور 

بزرگ به اندازه موترهای کوچک قابل مانورنیستند. توقف و شتاب گرفتن آنها بیشتر طول می کشد و اغلب   وسایط نقلیه

 نیاز به حرکت گسترده دارند. چرخیدن  برای

 بزرگ را کاهش دهید:  واسطه نقلیهشما می توانید احتمال برخورد با یک 

بزرگ چند    واسطه نقلیهبزرگ را به طور ناگهانی قطع نکنید. برای خارج شدن از پشت  یک    واسطه نقلیهجلو   •

بزرگ    واسطه نقلیهثانیه بیشتر منتظر بمانید تا سرعت را کاهش دهید و از پشت آن خارج شوید. زمانی که از کنار  

 بزرگ را در آیینه ببینید. ه نقلیهواسطعبور کردید زود هنگام جلو آن قرار نگیرید تا وقتی که بتوانید تمام جلو 

بزرگ پیچ های گسترده ای به راست می کنند، قبل  وسایط نقلیهبه چراغ های راهنما بسیار توجه کنید. از آنجا که  •

 به سمت چپ حرکت می کنند. به چراغ های راهنما نگاه کنید. بچرخنداز اینکه به راست 

  چرخیدن بزرگ معطل نکنید. ممکن است در ناحیه وسیعی که موتر های باربری برای    واسطه نقلیهنزدیک یک   •

 به آن نیاز دارد قابل دید راننده نباشید.
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 بزرگ   واسطه نقلیهنقاط کور یک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقتی عبور می کنید 

، زمان  عبور میکنید، نسبت به زمانی که از کنار یک موتر کوچک  عبور میکنیدبزرگ    واسطه نقلیه وقتی از کنار یک  

بزرگ عبور می کنید،   واسطه نقلیهبیشتر و به فضای بیشتری نیاز دارد. در یک جاده دو طرفه، زمانی که از کنار یک  

ردید، مطمئن شوید که  خود برگ   الینبزرگ و قبل از اینکه به    واسطه نقلیهزمان و فاصله  بیشتری بگذارید. بعد از رد شدن  

مسیر سرباالیی یا یک تپه سرعت بزرگ معموالً دریک    واسطه نقلیهبزرگ را ببینید. یک    واسطه نقلیهمی توانید تمام جلو  

بزرگ دارید، آماده باشید    واسطه نقلیهخود را از دست می دهد. هنگام رانندگی به جلوترنگاه کنید. اگر نیاز به عبور از یک  

دیگر شود. همچنین،  واسطه نقلیهو بدانید چه زمانی به  مسیرسر باالیی نزدیک می شوید که می تواند باعث کاهش سرعت 

دیگر می تواند به میزان قابل   واسطه نقلیهشما از سراشیبی رو به پایین حرکت می کند، سرعت    واسطه نقلیههنگامی که  

 افزایش یابد. واسطه نقلیه. این باعث می شود زمان گذراز آن  توجهی افزایش یابد

 



 

61 
 

 وقتی یک موتر باربری در حال عقب رفتن  است

هرگز از پشت موتر بزرگی که در حال عقب رفتن است عبور نکنید. اغلب یک راننده موتر باربری مجبوراست جاده ای 

 . صبور باشید !خود را تخلیه کندباررا بند کند تا  بتواند بارگیری و یا 

بزرگ مانور به عقب رفتن  خود را کامل کند تا اینکه بخواهید عبور کنید. اگر   واسطه نقلیهخیلی بهتر است منتظر بمانید تا 

بزرگ خواهید شد. شما با این کار   واسطه نقلیهعبور کنید، به احتمال زیاد وارد یکی از نقاط کور  در این شرایط سعی کنید

 یابد.  شوید و خطر تصادف افزایش  میقابل دید می  برای راننده غیر

 

 وقتی به یک موتر بار بری نزدیک می شوید

  بزرگ را دست کم نگیرید. اندازه بزرگ آن اغلب باعث می شود  وسایط نقلیهتریلر یا سایر    -اندازه و سرعت یک تراکتور

که با سرعت کمتری نسبت به آنچه که هست در حال حرکت باشد، به نظر برسد. همچنین، از دور ممکن است به اندازه  

دیگر اغلب قبل از آنکه شما انتظار دارید به شما برسد! هنگامی که در یک بزرگراه دو   واسطه نقلیهواقعی به نظر نرسد.  

واسطه ا که ممکن است در سمت راست حرکت کنید تا مطمئن شوید که  طرفه رانندگی می کنید، معموال بهتر است تا آنج

 بزرگ دیگر که نزدیک می شود برخورد نمی کند. واسطه نقلیهتریلر یا  -شما توسط یک تراکتور  نقلیه

 

 وقتی پشت یک موتر باربری توقف دارید. 

کنید، به خصوص زمانی که مسیر رو به می    ، توقفتوقف  تابلوییا    ترافیکیوقتی پشت موتر باربری  یا بس  در چراغ  

سر باالیی و تپه است همیشه فاصله بیشتر و مناسب را رعایت کنید، موتر باربری یا بس هنگام استارت می تواند اندکی به  

معموالً می توانید از پشت، خود    پیش رو بگذارید،  واسطه نقلیهخود و    واسطه نقلیهعقب حرکت کند. اگر فضای کافی بین  

 نار بکشید و کنار آن بروید.را ک
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 با سرعت حرکت پایین وسایط نقلیه

مزرعه و تجهیزات   وسایط نقلیهای که برای حیوانات، اکثر    وسایط نقلیهبا سرعت حرکت پایین"، پشت    واسطه نقلیهنماد " 

خدمات پستی ایاالت متحده همچنین    .شده استساختمانی استفاده میشود به شکل یک مثلث نارنجی انعکاس دهنده، نصب  

پستی روستایی نصب کند. هنگام نزدیک شدن به یک    وسایط نقلیهملزم است تا  این مثلث های ایمنی نارنجی را در تمام  

 احتیاط کنید و قبل از عبور از ایمن بودن آن مطمئن شوید. ،با سرعت حرکت پایین واسطه نقلیه

 اراضی و برفی وسایط نقلیهتمام 

( و ماشین های برفی اجازه می دهد تا به طور قانونی از بسیاری از ATVsاراضی  )  وسایط نقلیهقانون ایالتی به تمام  

آنها باید متوقف شوند وحق تقدم ترافیک را رعایت کنند. ،  ربزرگراه های ایالتی و جاده های محلی عبور کنند. قبل ازعبو

 درجه در جاده  به طرف مقابل بروند.  90آنها باید با زاویه 

 اسب سواران 

اسب سواران تابع قوانین جاده هستند و این قوانین آنها را محافظت می کند. آنها همچنین باید در نزدیکی حاشیه سمت راست 

 یا مسیری سمت راستی که قابل استفاده است حرکت کنند. الینیا لبه جاده یا سمت راست  

یا راه رفتن در جاده است، مراقب باشید. شما   خواهد که هنگام نزدیک شدن به اسبی که در حال حرکت  قانون از شما می

باید با سرعت قابل قبول و در فاصله قابل قبولی دور از اسب رانندگی کنید. هنگامی که به اسب نزدیک می شوید یا از کنار 

 آن می گذرید، هارن کردن شما غیرقانونی است.
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 پرسش ها

 پاسخ دهید: سواالتاین  ، مطمئن شوید که می توانید به12قبل از رفتن به فصل 

 باربری بزرگ چه تفاوتی با نقاط کور اطراف یک موتردارد؟  واسطه نقلیهنقاط کور اطراف یک  •

 بزرگ با بریک بادی چگونه با فاصله توقف یک موتر مقایسه می شود؟  واسطه نقلیهفاصله توقف یک  •

بزرگ، از چه چیزی باید مطمئن  واسطه نقلیه الینبزرگ، قبل از بازگشت به  واسطه نقلیه پس ازعبور از یک  •

 شوید؟

بزرگی نزدیک می شوید که در جهت عقب حرکت می کند، بهترین روشی که باید  واسطه نقلیههنگامی که به  •

 دنبال کنید چیست؟

 باید انجام دهید؟ وقتی اطفال نزدیک موتر شما هستند، قبل از اینکه از جاده خارج شوید، چه کاری •

 چگونه می توانید یک عابر پیاده نابینا را شناسایی کنید که باید حق تقدم را به او بدهید؟  •

 وقتی پیاده رو وجود ندارد، یک عابر پیاده باید کجا راه برود؟ •

 چگونه باید به یک بایسکل سوار نزدیک شوید؟ •

 را رعایت کند؟  آیا بایسکل سوار باید قوانین وعالئم راهنمایی و رانندگی •

 بایسکل وجود ندارد، بایسکل سوار باید در کجای جاده حرکت کند؟ الینجایی که  •

 بایسکل هنگام استفاده در شب چه تجهیزاتی باید داشته باشد؟ •

 راننده برای آگاهی بیشتر از موتورسیکلت سواران چه کاری می تواند انجام دهد؟  •

 موتورسیکلت می شود؟چه فاکتورهایی باعث عدم توجه رانندگان از  •

 چرا دیدن موتورسیکلت ها سخت تر است؟ •

 چرا آگاهی از موتورسیکلت برای یک راننده مهم است؟ •

 در کنار هم حرکت کنند ؟ الینآیا ممکن است سه موتورسوار در یک  •

 آهسته در حال حرکت چیست؟  واسطه نقلیهنماد  •

 ببینید ؟ ، ماشین برفی یا اسب سوارATVتوانید یک احتماالً کجا می •

 

 ا یک حادثه ترافیکی  ب/ در صورت دچار شدن  12فصل 

تصادف رانندگی درایالت نیویورک رخ می دهد. اگر از قانون پیروی کنید و توصیه های این    300000ساالنه بیش از  

تصادفات ناشی هنوز هم، حتی محتاط ترین رانندگان نیز در    رهنمود را دنبال کنید، ممکن است از تصادف جلوگیری کنید.

از رویدادهای برنامه ریزی نشده یا خطای سایر رانندگان دخیل می شوند. اگر در تصادف رانندگی هستید، باید آماده باشید  

 که در محل حادثه با مسئولیت پذیری رفتار کنید و هنگام  راپور دهی حادثه از قانون پیروی کنید.

و لوازم کمک های اولیه     (flare)خود حمل کنید که دارای فلر    قلیهواسطه نشما می توانید یک کیت اضطراری را در  

 کیت های  اضطراری در فروشگاه های بزرگ یا فروشگاه هایی که تجهیزات موتر می فروشند موجود است. است.

 محل تصادف 

ثه، مانند تصادف اگر در تصادف هستید، باید متوقف شوید. مقدار آسیب مهم نیست. شما باید توقف کنید. ترک محل حاد

و رانندگی است. ترک صحنه حادثه ای که منجر به فوت یا    ترافیکیرانندگی که خسارت مالی باشد داشته باشد، تخلف  

صدمات جانی شود جرم جزایی است. حتی اگر تصادف فقط خسارت مالی داشته باشد، باید اطالعات را با سایر رانندگان  

اطالعات بیمه خود را بدهید. که این   موتر وشماره راجستررانندگی و   الیسنسشماره    شامل تصادف تبادل کنید. نام، آدرس،

شامل شماره بیمه نامه و تاریخ اجرایی می شود. معلومات و اطالعات را به سایر رانندگان و پلیس حاضر در محل بدهید.  
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 واسطه نقلیهده یا وسایلی متفاوت از  پارک ش  واسطه نقلیهدر صورت درخواست باید کارت بیمه خود را نشان دهید. اگر  

اگر فردی مجروح یا کشته   آسیب ببیند یا حیوان اهلی آسیب ببیند، باید سعی کنید مالک را پیدا کنید یا به پلیس اطالع دهید. 

 ت.شد، باید بالفاصله به پلیس اطالع داده شود و باید مطمئن شوید که به آمبوالنس یا پرسنل امدادی خبر داده شده اس

خود را از جاده خارج کنید. محل حادثه را  با  اشاره های انعکاس دهنده محافظت کنید، اما    واسطه نقلیهدر صورت امکان،  

ترافیک  جریان  مطمئن شوید که از خود و دیگران در برابر  .  باشید که ممکن است نشت کنداشتعال  مراقب هرگونه مواد قابل  

 روبرو محافظت می کنید. 

 اولیه اضطراریکمک های 

در محل تصادف توقف نکنید، مگر اینکه شامل تصادف باشید یا کمک اضطراری نرسیده باشد. توجه به رانندگی و ماموران 

 کنند داشته باشید. پلیسی که راهنمایی می

 اگر کمک های عاجل در دسترس نیست، این نکات کمک های اولیه را دنبال کنید: 

نکه به دلیل آتش سوزی یا خطرات جانی دیگری الزم باشد. اگر باید مصدوم را  مصدوم را حرکت ندهید مگر ای  •

جابجا کنید، کمر و گردن را تا حد امکان صاف نگه دارید. بازوهای خود را زیر پشت مصدوم  قرار دهید و با  

 ا از خطر دور کنید.احتیاط گردن را با بازوهای خود نگه دارید. لباس را با دستان خود بگیرید و ابتدا سر قربانی ر

 

تماس دارد یا نزدیک آن قرار     واسطه نقلیهاگر کیبل برقی پایین افتاده است به آنها نزدیک نشوید. اگر کیبل ها به  •

 گرفته ، به سرنشینان هشدار دهید که تا رسیدن کمک در داخل موتر بمانند.

 

 راپور بدهید DMVبه 

گزارش دهید. همچنین باید    DMVرگ یا آسیب شخصی شده ، باید آن را به  اگر دچار حادثه ترافیکی شدید، که منجر به م

دالری یا بیشتر به دارایی  فرد باشد، گزارش دهید. فرم    1000هر گونه حادثه ترافیکی یا تصادفی را که شامل خسارت  

ی های بیمه، و از موتوری، از اکثر نمایندگ  وسایط نقلیه( در هر دفتر  MV-104موتوری )  واسطه نقلیهگزارش تصادف  

 )جستجو در فرم ها( در دسترس است. DMV dmv.ny.govوب سایت 

وقتی تصادف یا حادثه ای را به شرکت بیمه خود گزارش می دهید، به این معنی نیست که وظیفه قانونی شما تمام شده است.  

 جزاییارسال کنید. عدم گزارش یک تصادف یک جرم    DMVروز پس از رویداد، یک گزارش به    10شما باید ظرف  

 باشد. واسطه نقلیهشما و صاحب  راجستر موتریا  نندگی و/را الیسنس)جنحه( است و می تواند به معنای تعلیق یا لغو 

 تواند این کار را انجام دهد. می  واسطه نقلیهاگر راننده مجروح شده باشد و نتواند گزارش را تکمیل کند، مسافر یا صاحب 
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