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 رانندهء محترم کنتاکی،

 

هر بار که پشت اشترنگ واسطه نقلیه مینشینیم و در یکی از جادههای بیرون شهری خوش منظره کنتاکی یا شاهراه های وسیع رانندگی 

چیزی که باید هنگام عبور از کشورهای مشترک  -هستیم. این امتیاز، مسؤولیت کالنی را نیز به همراه دارد میکنیم، دارای امتیازاتی 

 المنافع خوب به خاطر داشته باشیم.

 

هدف از این رهنما این است که معلومات اساسی مناسبی را در اختیار شما قرار دهد تا با دقت و مسؤولیت پذیری نقش خود را بحیث 

 ه جدید به عهده بگیرید. آن را به خوبی مطالعه کنید تا یک تجربه رانندگی لذت بخش و مصئون را رقم بزنید.یک رانند

 

 لبه یاد داشته باشید که همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید، از مسافران نیز بخواهید این کار را انجام دهند و مطمین شوید که همه اطفا

فدرال قرار گیرند. قوانین ترافیک کنتاکی را رعایت کنید. آنها برای محافظت از مصئونیت و رفاه در چوکی محافظ طفل مورد تأیید 

 اند.همه اشخاصیکه در سراسر ایالت بلوگراس سفر میکنند وضع شده

 

 یک تجربه رانندگی مصئون و لذت بخش را برایتان آرزو میکنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشترک المنافع کنتاکی

 دفتر والی

 

Andy Beshear  

 والی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رانندهء محترم کنتاکی،

 

کتابچه رهنمای رانندگان کنتاکی توسط پولیس ایالت کنتاکی تهیه شده است تا دانش و مهارت های اساسی را جهت مبدل شدن شما به 

مصئون و مودب را بدهد. با مطالعه کامل این راهنما، عادات رانندگی خوب و درک بهتری از قوانین ترافیک کنتاکی یک راننده 

خواهید یافت. این باید هدف شما باشد که قبل از شروع حرفه رانندگی، همه چیزهایی را که میتوانید بیاموزید. با متعهد شدن به این 

 برای همه مصئون تر خواهید کرد.هدف، بالنوبه جاده های کنتاکی را 

 

یادآوری میکنم که قانون کنتاکی استفاده از کمربند ایمنی و چوکی های نگهدارنده طفل تأیید شده را الزامی میکند. این قوانین برای 

لذت بخش باشد محافظت از شما و مسافران شما تصویب شده و بصورت جدی اجرا میشوند. من صمیمانه امیدوارم تجربه رانندگی شما 

 و متعهد باشید که با رعایت قوانین ترافیک کنتاکی جاده های ما را مصئون کنید.

 

 با امتیاز رانندگی جدیدتان برای شما بهترین ها را آرزو میکنم.

 

 ارادتمند شما،

 

Phillip Burnett, Jr. 

 کمیشنرر 

 پولیس ایالت کنتاکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشترک المنافع کنتاکی

 پولیس ایالت کنتاکی

 

Phillip Burnett, Jr. 

 کمیشنرر
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 بندی شده برای رانندگان جدیدقوانین صدور جواز درجه

بندی شده به سال تأثیر میگذارد. برنامه صدور جواز درجه 18بندی شده بر دارندگان جواز زیر برنامه صدور جواز درجه —.2006اکتوبر  1الزم االجرا از 

 موارد زیر ضرورت دارد: 

 مرحله مجوز

 سال سن داشته باشد. 16برای درخواست مجوز، راننده باید  •

 مجوز را امضأ کند. والد/ سرپرست باید فورم درخواست •

 روز کورس تعلیمی را سپری نمایند. 180رانندگان پس از دریافت مجوز باید  •

 ساله یا باالتر رانندگی کند. 21دارنده مجوز باید با رانندهء دارای جواز  •

 برای رانندگی نشان دهد. صبح رانندگی کند، مگر اینکه شخص بتواند عذر موجهی 6:00سال نمیتواند بین نیمه شب تا  18دارنده مجوز زیر  •

 ساعت باید در شب باشد( را تأیید کند. 10ساعت رانندگی تمرینی ) 60ای )مهارت(ْ والد/سرپرست باید قبل از اخذ امتحان جاده •

 فورم های مستند ضروری در این امر در پشت این رهنما موجود استند. این اسناد قبل از امتحان مهارت مورد ضرورت استند. •

 سال. 20)یک( شخص غیر مرتبط زیر  1محدود به  -مسافر  محدودیت •

 رانندگی تحت تأثیر الکهول یا مواد مخدره ممنوع است. •

 نمره جمع آوری میکند، ممکن است به حالت تعلیق درآید. 6سال که بیش از  18امتیاز رانندگی رانندهء زیر  •

روزه متقاضی از  180مجاز نیست. در صورت وقوع تخلف، دوره انتظار سال در مرحله مجوز هیچ گونه تخلف جدی سیر  18برای اشخاص زیر  •

 تاریخ تخلف مجدداً آغاز میشود.

 مرحله متوسط 

 روزه موفقانه سپری کند. 180باید امتحان مهارت های رانندگی را پس از دوره مجوز  •

 کنتاکی، برچسب متوسط را روی مجوز قرار میدهد.هنگامیکه متقاضی امتحان مهارت را موفقانه سپری کند، ممتحن جواز پولیس ایالت  •

 صبح رانندگی کند، مگر اینکه شخص بتواند عذر موجهی را برای رانندگی ارائه دهد. 6:00سال نمیتواند بین نیمه شب تا  18راننده متوسط زیر  •

 سال. 20)یک( شخص غیر مرتبط زیر  1محدود به  -محدودیت مسافر  •

 ا مواد مخدره ممنوع است.رانندگی تحت تأثیر الکهول ی •

 نمره جمع آوری میکند، ممکن است به حالت تعلیق درآید. 6سال که بیش از  18امتیاز رانندگی رانندهء زیر  •

 مرحله میانی ادامه دارد 

از تاریخ تخلف مجدداً  روزه متقاضی 180سال مجاز نیست.  در صورت وقوع تخلف، دوره انتظار  18هیچ گونه تخلف جدی سیر برای رانندگان متوسط زیر 

 آغاز میشود. 

ساعته، اطمینان از حداقل سطح  4ساعته را سپری کنند. هدف از این کورس  4همه رانندگان متوسط باید قبل از دریافت جواز مکمل، باید یک کورس مصئونیت 

 دانش در مورد قوانین جواز رانندگی و تقویت عادات رانندگی مصئون است. 

 4 سرانندگان متوسطی که کورس آموزش رانندگی لیسه یا یک کورس از آموزشگاه رانندگی خصوصی تأیید شده را سپری کنند، ضرورتی به شرکت در کور

 ساعته ارائه شده توسط کابینه ترانسپورت را ندارند. 

 جواز رانندگی با احراز کلیه صالحیت ها از مراحل مجوز و مراحل متوسط صادر میشود. •

 هستند.« عدم تحمل الکهول»سال مشمول قاعده  21تمام رانندگان زیر  •

بندی شده را در ویبسایت سالگی مجوز دریافت میکنند، اکنون میتوانند یک کورس آنالین جواز درجه 18رانندگانی که قبل از 

https://www.myimprov.com/drivers-education/kentucky.سپری کنند / 

 به تماس شوید. 1257-564 (502) بندی شده، با بخش صدور جواز رانندگی به نمبر برای کسب معلومات بیشتر، در مورد برنامه صدور جواز درجه

جرایه سر اک افقانون کمربند ایمنی در حال حاضر یک قانون اولیه در کنتاکی است. اگر مشاهده شود که کمربند ایمنی خود را نبسته اید، ممکن است توسط ی

 قانون متوقف و جریمه شوید.

 کمربندت را ببند! این قانون است! 

 پروسه صدور جواز 

از اشید، و امتیجهت واجد شرایط بودن برای درخواست جواز اپراتور کنتاکی، جواز موتر سایکل یا جواز موپد، باید به شانزدهمین سالگرد تولد خود رسیده ب

 یا هیچ ایالت دیگرر لغو شده باشد. شما پروسه را در دفتر منشی محکمه محلی در محل اقامت خود آغاز خواهید کرد.  رانندگی شما نباید در این ایالت

 هنگام درخواست برای مجوز طرزالعمل یا جواز برای اولین بار، باید اسناد زیر را ارائه نمائید: 

 کارت تأمین اجتماعی. •

 کارت ثبت تولد  •

 امضا و جواز یا نمبر تامین اجتماعی والدین یا سرپرست قانونی باید در فورم درخواست قید شود. سال، 18برای متقاضیان زیر  •

 این رهنما مراجعه کنید(.  3بدون جواز/بدون فورم رانندگی )برای مشاهده جزئیات، به صفحه  •

ز این قوانین پیروی کند. مسؤولیت تشخیص اینکه فورم این قوانین و مقررات توسط کابینه ترانسپورت کنتاکی وضع شده است. منشی محکمه مکلف است ا

 درخواست جواز رانندگی مکمل و دقیق بوده و متقاضی دارای شرایط الزمه برای درخواست جواز کنتاکی میباشد، بر دوش اوست. 
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د تا ینایی أخذ میشوپس از اینکه منشی درخواست را آماده کند، ممتحن جواز پولیس ایالت کنتاکی امتحان ها را دایر خواهد کرد. از شما یک امتحان اسکرنینگ ب

امتحان کتبی ناکام شوید، مشخص شود که آیا حداقل شرایط بصری را دارید و یک امتحان دانش کتبی از معلومات موجود در این رهنما اخذ میشود. اگر در 

 میتوانید روز بعد که امتحان ها در محل شما أخذ میشود، بازگردید. 

د ای برای جواز موپمتقاضی جواز موپد که جواز دیگری ندارد، برای صدور جواز باید صرف در امتحان کتبی و اسکرنینگ بینایی اشتراک کند. امتحان جاده

 ضرورت نیست. 

تحان های مورد ضرورت، به دفتر منشی محکمه سیرکوت باز خواهید گشت که در آنجا مجوز راهنما برای شما صادر میشود. این پس از سپری نمودن ام

 ار شود. اید تکرمجوز سه سال اعتبار دارد و قابل تمدید است. در صورت عدم تمدید مجوز ظرف یک سال از تاریخ انقضای مجوز قبلی، امتحان کتبی و بینایی ب

ای درخواست بدهید. دارندگان روز پس از تاریخ صدور اولین مجوز میتوانید برای امتحان مهارت های جاده 180سال سن دارید،  21رتیکه کمتر از در صو

رده نمایند. اگر را برآو 2و  1بندی شده مندرج در صفحات ای، باید الزامات برنامه جواز رانندگی درجه، قبل از اجرای امتحان جاده17و  16مجوز در سنین 

ای نگه دارید. برای در دسترس بودن امتحان روز قبل از واجد شرایط شدن برای اشتراک در امتحان جاده 30سال یا بیشتر سن دارید، باید مجوز خود را  21

 در محل خود، لطفاً با ممتحن محلی یا منشی محکمه سیرکیت به تماس شوید.

 طبق قانون باید هفت روز صبر کنید تا امتحان دیگری اخذ شود. ای ناکام شوید، اگر در امتحان جاده

 18ای، ممتحن نتایج را ثبت کرده و شما را برای صدور جواز به دفتر منشی سیرکیت راجع میسازد. رانندگان زیر پس از موفقیت در امتحان مهارت های جاده

 فت خواهند کرد. ای، وضعیت متوسط را دریاسال پس از اکمال موفقانه امتحان جاده

کی، رافیسوابق جواز رانندگی شما توسط کابینه ترانسپورت، بخش صدور جواز رانندگی، در فرانکفورت نگهداری میشود. این آژانس تمام احضاریه های ت

دارند. هر گونه سوال در مورد اسناد  حادثات، تعلیقها، اعاده ها و تکالیف مکتب ترافیک را پیگیری میکند. آنها صرف کنترول فایل رانندگی شما را بر عهده

 صدور جواز یا سوابق رانندگی شما باید به آن آژانس ارسال شود. 

العه کنید و یک رانندگی مسؤولیت بزرگی است. زنده گی خود و زنده گی همه رانندگان و اشخاص پیاده رو را در دستان خود میگیرید. لطفاً این رهنما را مط

 اشته باشید. وظیفه رانندگی مصئون د

 ه شما کمک میکنداین رهنما معلوماتی را در مورد قوانین و شیوه های رانندگی مصئون به شما میدهد تا به شما کمک کند راننده مصئون تری شوید. معلومات ب

 تا در امتحان راننده موفق شوید. رهنمای راننده کنتاکی در انترنت نیزموجود است: 

 www.kentuckystatepolice.orgی: ویبسایت پولیس ایالت کنتاک

 www.transportation.ky.govویبسایت کابینه ترانسپورت کنتاکی: 

 

 

 تغییر آدرس یا نام 

روز جواز مثنی دریافت کنید. ممکن است یک افسر پولیس به دلیل عدم تغییر آدرس یا نام  10اگر آدرس یا نام خود را به هر دلیلی تغییر دهید، باید ظرف مدت 

ر شید. برای انجام این تغییرات با دفتشما را احضار کند. اگر تغییر نام شما در نتیجه ازدواج یا طالق است، لطفاً اسناد قانونی مناسب مستند را همراه داشته با

 منشی محکمه سیرکیت خود به تماس شوید. 

 تمدید یا جواز مثنی 

روز  30، 2000ی مجوز یا جواز شما از تاریخ صدور تا تاریخ انقضا نشان داده شده در مجوز یا جواز مدار اعتبار است. تمام جوازهای صادر شده پس از جوال

توانید جواز خود را تا شش ماه قبل سال یا بیشتر دارید، می 21از تاریخ تولد دارنده جواز منقضی خواهند شد، مگر اینکه به حالت تعلیق درآیند یا لغو شوند. اگر 

 از تاریخ انقضا با درخواست حضوری در دفتر منشی محکمه سیرکیت محلی خود تمدید کنید. 

د ی یا جواز بایاگر جواز خود را از دست بدهید، ممکن است با درخواست در دفتر منشی محکمه سیرکیت محلی، یک جواز مثنی را اخذ کنید. برای اخذ مجوز مثن

 اد شناسایی معتبر مانند کارت تامین اجتماعی و سند تایپ شده نشانی محل سکونت را نشان دهید.اسن

 ساکنین در حال خدمت در ارتش 

خصی شان ماینده شساکنانی که در ارتش خدمت میکنند، اگر در زمان انقضا، خارج از کشورهای مشترک المنافع کنتاکی باشند، میتوانند از طریق پست یا توسط ن

 نمیشود.  CDLآن را تمدید کنند. این شامل تمدید 

http://www.transportation.ky.gov/
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 نحوه اخذ جواز رانندگی کنتاکی

 چرا رانندگان جواز دارند؟ 

 تا اطمینان حاصل شود که هر راننده مهارت های اساسی الزمه برای یک راننده مصئون، کارآمد و مسؤولیت پذیر را دارا میباشد. •

 چه کسی به جواز کنتاکی ضرورت دارد؟ 

 کن فعلی یا جدید کنتاکی که قصد رانندگی یک واسطه نقلیه موتور دار را دارد.هر سا •

 چه کسی به جواز رانندگی کنتاکی ضرورت ندارد؟ 

هر شخصی در نیروهای مسلح ایاالت متحده که دارای جواز اپراتور از ایاالت متحده باشد و در طول خدمت خود به کشورمان با از موتر رسمی  •

 استفاده کند. 

 عضای ارتش در حال انجام وظیفه و وابستگان آنها که دارای جواز معتبر از ایالت دیگری هستند.ا •

 اشخاص غیر مقیم شاغل در کنتاکی که دارای جواز معتبر از ایالت دیگریهستند. •

 متعلمان تمام وقت که با جواز معتبر از ایالت دیگری در مکتب یا کالج ثبت نام کرده اند. •

 اند استفاده میشوند.ای، تراکتورهای زراعتی یا سایر ادوات زراعت که برای هدفی که برای آن طراحی شدهعراده جات جادهاپراتورهای  •

 چه کسی نمیتواند جواز داشته باشد؟ 

 سال سن دارد. 16هر کس که زیر  •

 هر کس که جوازش تعلیق یا لغو شده و باز داده نشده است. •

 توان دماغی شناخته شود.هر شخصی که توسط محکمه بحیث نا •

 هر شخصی که دارای نقص فزیکی یا دماغی است که رانندگی را برای او غیر مصئون میکند. •

 هر شخصی که قادر به درک هوشدارهای شاهراه یا عالیم رهنمایی به لسان انگلیسی نیست. •

 برای اخذ جواز کنتاکی چه شرایطی وجود دارد؟ 

 متقاضی باید ساکن کنتاکی باشد. •

 سال سن داشته باشند. )متقاضی برای اولین بار باید کارت تامین اجتماعی و اصل یا کاپی تذکره خود را به همراه داشته باشد(. 16قاضیان باید حداقل مت •

 سال باشد، والد یا سرپرست قانونی باید فورم درخواست را امضأ کنند. 18اگر متقاضی زیر  •

 و مهارت را موفقانه سپری کنند. متقاضیان باید امتحان های بینایی، دانش •

 جواز خود را از کجا دریافت کنم؟ 

شما باید به دفتر منشی محکمه سیرکیت محله در محل اقامت خود درخواست دهید. )برای کسب معلومات بیشتر راجع به روز)های( اخذ امتحان،  •

 میتوانید با منشی محکمه سیرکیت یا ممتحن محلی خود به تماس شوید.

 واست برای مجوز یا جواز باید چه چیزی را به همراه داشته باشم؟ جهت درخ

 .که لمینت نشده است  کارت تامین اجتماعی تان،   •

 یک کاپی اصلی یا تأیید شده از تذکره شما. •

از اوراق سرپرستی را داشته سال باید فورم درخواست را امضأ کنند. سرپرست قانونی باید کاپی تأیید شده  18والد یا سرپرست قانونی متقاضیان زیر  •

 باشد.

 )فورم( بدون جواز/بدون رانندگی •

سال که برای مجوز دستورالعمل یا جواز انتقال درخواست میکنند، فورم مکمل شده تأیید انطباق با مکتب که توسط مکتب دولتی،  18برای متقاضیان زیر 

و فورم بدون جواز/بدون رانندگی، به دفتر منشی محکمه  KAR13:070 601با بخش خصوصی یا خانگی محل تحصیل طفل صغیر صادر شده باشد باید مطابق 

، ممکن است شخص به دلیل ترک تحصیل یا نقص تحصیلی جواز یا مجوز خود را KRS 159.051/601 KAR 13:070سیرکیت ارسال شود. مطابق با بخش 

 از دست بدهد. 

 امتحان برای اخذ مجوز شامل چه مواردی خواهد بود؟ 

 مورد ضرورت است، در غیر این صورت متقاضی به متخصص بینایی ارجاع داده خواهد شد.(  20/40معآئینه بینایی ضرور است. )حداقل قوه بینایی  •

ا در ن ریک امتحان کتبی دانش که حاوی سؤاالتی در مورد قوانین رانندگی، مقرره ها، رویه ها و عالیم شاهراه است. تمام معلومات مربوط به امتحا •

 فیصد امتیاز را کسب کنند.  80این رهنما خواهید یافت. متقاضیان برای سپری نمودن موفقانه این امتحان باید حداقل 

اید توسط ب برای متقاضیانی که نمیتوانند لسان انگلیسی را بخوانند، میتوان امتحان ها را به صورت شفاهی دایر کرد. با این حال، بخش عالیم امتحان •

 ا دانش و درک خود جواب داده شود. متقاضی ب

 امتحان ها به چندین لسان خارجی موجود است. •



4 

 آیا برنامه های ویژه موجود است؟ 

رنامه، با بیک برنامه بیوپتیک با آموزش ویژه موجود است که توسط دفتر کنتاکی برای نابینایان ارائه میشود. برای کسب معلومات بیشتر در مورد این  •

 به تماس شوید.  3863-895-800-1 نمبر 

 ای در کانتی من أخذ میشود؟ در چی وقت امتحان های جاده

ه ای بلطفاً با ممتحن یا منشی محکمه سیرکیت محلی خود در مورد برنامه زمان کانتی خود مشورت کنید. فهرست کامل محالتی  که برای امتحان جاده •

ز اگرفتن نوبت مالقات ضرورت دارند در پشت این رهنما درج شده است. برای محالتی که به نوبت مالقات ضرورت دارند، نوبت مالقات باید قبل 

 اخذ امتحان گرفته شود. 

 ای چه شرایطی وجود دارد؟ برای اشتراک در امتحان جاده

سال و باالتر دریافت شده است. هیچ استثنایی  21روز قبل توسط متقاضیان  30سال و  21روز قبل توسط متقاضیان زیر  180مجوز معتبر کنتاکی که  •

 برای دوره های انتظار وجود ندارد. 

 ساله یا بیشتر باید شما را تا محل امتحان همراهی کند. 21ی جواز یک راننده دارا •

د مورد نواسطه نقلیه ایکه برای امتحان استفاده میکنید باید به درستی ثبت شده باشد و گواهی بیمه مسؤولیت حتمی است. یکی از موارد زیر بحیث س •

 ضرورت است:

 کارت گواهی بیمه ارائه شده توسط کمپنی بیمه. .1

 مه فعلی برای آن واسطه نقلیه.بیمه نا .2

 گواهی از نماینده بیمه به صورت کتبی مبنی بر معتبر بودن بیمه. .3

 ای برآورده کنند.را پیش از اجرای امتحان جاده 2و  1بندی شده در صفحات سال باید موفقانه الزامات برنامه جواز رانندگی درجه 18رانندگان زیر  •

 ایه باید نام راننده بحیث اپراتور درج شده باشد. نوت: در قرارداد اجاره موترهای کر

 چه تجهیزاتی برای واسطه نقلیه من مورد ضرورت است؟ 

 

قلیه ن هر واسطه نقلیه موتر دار، هنگامیکه در شاهراه کار میکند، باید مجهز به بریکهایی باشد که برای کنترول حرکت، توقف و نگه داشتن واسطه بریک ها.

اشند. اگر وسایل کافی باشد. باید وسایل جداگانه ای برای اعمال بریکها وجود داشته باشد که هر یک باید برای اعمال بریک حداقل بر روی دو چرخ موثر ب

داقل موتر دار را حجداگانه به هر طریقی به هم متصل شده باشند، باید به گونه ای به هم متصل شوند که نقص هر یک از قطعات مکانیزم عملیاتی، واسطه نقلیه 

 روی دو چرخ بدون بریک باقی نگذارد. 

ای روشن ای قوی باشند که جاده را به اندازهباشد. چراغهای جلو در نور باال باید به اندازهواسطه نقلیه شما باید دو چراغ جلو و دو چراغ عقب داشته چراغ ها  

فوتی جلوتر نشان دهد. آنها نباید نور درخشانی به چشمان راننده ایکه از روبرو میآید بتابانند. هنگام نزدیک شدن به واسطه  350کنند که شخصی را در فاصله 

فوت قبل از رسیدن به و عبور از کنار آن، نور پایین را استفاده کنید. هنگام تعقیب یک واسطه نقلیه، قبل از اینکه به فاصله  500ید نقلیه سمت مخالف در شب، با

 فوتی واسطه نقلیه جلویی نزدیک شوید، چراغ های خود را دیم کنید.  200

فوتی پشت موتر شما دید. یک واسطه نقلیه همچنان باید دارای  500چراغ عقب باید سرخ باشد و باید روشن باشد و طوری قرار گیرد که بتوان آن را در فاصله 

 حداقل دو اشاره بریک سرخ در عقب باشد. 

ه نقلیه ایرا که طبق قانون باید در شاهراه جواز سیر داشته باشد، تمام وسایط نقلیه موتر دار باید دارای اشاره بریک باشند. هیچ شخصی نباید یک واسط

ت را عبراند، مگر اینکه مجهز به دستگاه سگنال مکانیکی باشد که با روشن کردن حداقل دو اشاره سرخ در عقب موتر قصد توقف یا کاهش ناگهانی سر

 نشان دهد. 

شده باشد و پلیت آن به درستی نمایش داده شده و بدون مانع باشد. پلیت راجستر باید به گونه ای روشن واسطه نقلیه باید به درستی راجستر پلیت واسطه نقلیه.  

 فوتی در شب خواند.  50باشد که حروف و اعداد پلیت را بتوان در فاصله 

نقلیه موتر دار باید مجهز به وسیله ای برای در سمت شیشه قدام راننده یک برف پاک کن مورد ضرورت است. شیشه قدام هر واسطه برف پاک کن شیشه قدام.  

 پاک کردن باران، برف یا رطوبت دیگری از شیشه جلو باشد. دستگاه باید طوری ساخته شود که توسط اپراتور واسطه نقلیه کنترول شود. 

دیگری باشد که بتواند صدای ناگهانی را به اندازه کافی بلند هر واسطه نقلیه موتر دار و بایسکل، هنگام استفاده در شاهراه، باید مجهز به هارن یا وسیله هارن.  

درآورد تا  اکند که در شرایط عادی ترافیک شنیده شود. هر شخصی که با موتر یا بایسکل کار میکند باید هارن یا دستگاه صوتی را در صورت ضرورت به صد

 رن یا دستگاه صدا استفاده نکنید.در مورد نزدیک شدن واسطه نقلیه خود هوشدار دهد. بدون ضرورت از ها

 باید روی اگزوز باشد تا صدا و دود مزاحم را کاهش دهد و در عین حال از سرنشینان در برابر بخارهای سمی محافظت کند.  یک صدا خفه کن 
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 فوت به عقب موتر خود را ببینید. 200ای باشد که بتوانید حداقل باید به گونه یک آئینه عقب بین  

 ( دور خالصی نداشته باشد.1/4باید در شرایط خوبی باشد و بیش از یک چهارم )  اشترنگ

 است. 1968تجهیزات مورد ضرورت برای تمام پنجره های موتر های تولید شده پس از سال  شیشه مصئونیت

 باید فعال باشند. اشاره های دور خوردن مکانیکی، تجهیزات مورد ضرورت واسطه نقلیه شما هستند واشاره های دور خوردن.  

 1967دسمبر  31برای همه وسایط نقلیه مسافربری ساخته شده پس از  کمربند ایمنی و کمربند شانه ای 

ساخته شده باشند، ملزم به داشتن کمربند ایمنی  1971دسامبر  31مورد ضرورت میباشد. الری های سبک و وسایط نقلیه چند منظوره در صورتی که بعد از 

 مه کمربندهای ایمنی سرنشینان سالم نباشند، امتحان انجام نمیشود. هستند. اگر ه

 چه تجهیزاتی را نباید در واسطه نقلیه خود داشته باشم؟ 

ر موارد زیشما نباید  موارد خاصی وجود دارد که قرار دادن آنها بر روی واسطه نقلیه موتر دار غیرقانونی است. هنگام اشتراک در امتحان رانندگی، واسطه نقلیه

 را داشته باشد:

 هر چراغ سرخ یا آبی که به جلو روشن شود. چراغ های سبز نیز نامطلوب است. •

 هشدار، زنگ، یا سوت. •

 برش در صدا خفه کن. •

 عالیم، پوسترها یا برچسب های روی شیشه قدام یا هر پنجره دیگری در موتر، مگر اینکه طبق قانون الزامی باشد. •

 ی اضافی یا چراغ غبارشکن.بیش از سه چراغ رانندگ •

اده یا مه، جوسایط نقلیه مجهز به شیشه عقب باید دارای آئینه جانبی باشند. شخص نباید هیچ واسطه نقلیه موتر دار را که برای سیر در شاهراه های عا •

شانده شده یه به خاطر موادی پنجره سرک های کشورهای مشترک المنافع به جواز سیر ضرورت دارد و در آن واسطه نقلیه، شیشه عقب با موادی پو

 غیر شفاف است، براند مگر اینکه واسطه نقلیه مجهز به آئینه های جانبی در دو طرف باشد.

ی رک هاشیشه های بسیار رنگی بیش از استندردهای قانونی. شخص نباید هیچ واسطه نقلیه موتر دار را که برای سیر در شاهراه های عامه، جاده یا س •

شترک المنافع به جواز سیر ضرورت دارد و در آن واسطه نقلیه بال های جانبی و شیشه های جانبی در دو طرف جلو یا مجاور چوکی کشورهای م

ازتاب کند یا باپراتور با مواد ضد آفتاب یا محصول یا آستر دیگر پوشانده شده و در نتیجه پنجره شفاف نباشد یا رنگ پنجره تغییر کند، نور بیش از حد 

تفاده اسور نور یابد کاهش یابد، براند مگر در مواردی که صراحتاً مجاز شده باشد. در صورتی میتوان از ماده ضد آفتاب بر روی چنین پنجره هایی عب

فیصد  (%25( اینچ، بازتاب کل نور خورشیدی نور مرئی این ماده بیش از بیست و پنج )1/8کرد که در هنگام امتحان بر روی شیشه شفاف یک هشتم )

 ( فیصد در محدوده نور مرئی است.%35نباشد، همانطور که طرف غیر فیلم و عبور نور حداقل سی و پنج )

 ای اجازه استفاده از آن را نخواهید داشت.اگر واسطه نقلیه شما مجهز به دوربین پشتیبان باشد، در امتحان جاده •

 چه چیزی در واسطه نقلیه من بازرسی خواهد شد؟ 

 باید نشان دهد که میداند چگونه موارد زیر را در واسطه نقلیه خود اجرا کند:هر متقاضی  •

 چراغ های جلو. •

 کلید دیمر. •

 هارن. •

 برف پاک کن. •

 اشاره های دور خوردن. •

 بریک اضطراری. •

 چراغ هایی اضطراری •

 چراغ های بریک. •

 ای شامل چه چیزی خواهد بود؟ امتحان جاده

 را بررسی میکند. بازرس واسطه نقلیه را و اسناد بیمه •

 وسایط نقلیه اجاره ای تنها در صورتی مجاز استند که نام متقاضی در قرارداد اجاره بحیث اپراتور واسطه نقلیه درج شود. •

ر دای همراهی میکند و در چوکی مسافر پیشرو مینشیند. بناً، محفظه مسافر، چوکی و سطح زمین باید تمیز باشد یک ممتحن شما را در امتحان جاده •

از  غیر این صورت ممکن است واسطه نقلیه مردود شود. در صورتی که موتر در کارخانه مجهز به کمربند ایمنی باشد، راننده و ممتحن هر دو باید

 کمربند ایمنی استفاده کنند. کمربندهای مصئونیت باید تمیز و فعال باشند.

ای ممتحن حیله گری نمیکند و شما مجبور به انجام کدام کار در طول امتحان جاده متقاضیان باید در ترافیک و در شرایط نورمال رانندگی کنند. •

 غیرقانونی نخواهید بود.
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 ای چه چیزی نمره خواهد داشت؟ در امتحان جاده

ای با شما سوار ر طول امتحان جادهسال سن دارد همراه باشید. این راننده دارای جواز اجازه نخواهد داشت تا د 21شما باید با یک راننده دارای جواز که حداقل 

 ای موفق نشدید، واسطه نقلیه موتر دار را براند یا با شما سوار شود.موتر شود. او باید صبر کند تا اگر در امتحان جاده

هی ها، استفاده از این امتحان شامل توقف، عقب )ریورس( راندن، دور خوردن، توقف و استارت بر روی تپه، پارک موازی، نزدیک شدن به چهار را •

لیه قکالچ )در صورت مجهز بودن واسطه نقلیه(، سرعت، دور خوردن به طرفین، استفاده از لین، استفاده در مسیر حق اولیت و کنترول کلی واسطه ن

 میباشد.

 .هر گونه تصادم، تخلف ترافیکی یا عمل خطرناک ممکن است منجر به ناکامی مستقیم شود و امتحان کامل نخواهد شد •

 رعایت نکردن اوامر ممتحن دو بار در طول امتحان منجر به رد صالحیت میشود. •

برای سپری نمودن موفقانه  %80در پایان امتحان یک به متقاضی ورقهء نمرات  داده میشود که نشان میدهد قبول یا ناکام شده است. حداقل نمره  •

 امتحان الزامی است.

 اید، اما نمره عددی به شما ارائه نخواهد شد.یا ناکام شدهبه شما اطالع داده میشود که آیا موفق  •

 ای ناکام شوید، باید حداقل هفت روز قبل از انجام مجدد امتحان صبر کنید. توصیه میشود در این مدت تمرین کنید.اگر در امتحان جاده •

 چگونه جواز خارج از ایالت خود را به کنتاکی منتقل کنم؟ 

 روز پس از تثبیت اقامت( درخواست بدهید. 30یت محلی خود )ظرف در دفتر منشی محکمه سیرک •

 کارت تامین اجتماعی و سند تایپ شده محل سکونت تان را ارائه دهید. •

 در صورتی که جواز خارج از ایالت متقاضی حداقل یک روز منقضی شده باشد، انجام امتحانات کتبی و معاینه بینایی الزامی است. •

 متحده نیستم. چگونه میتوانم جواز کنتاکی را دریافت کنم؟ من شهروند ایاالت 

  متقاضیانی که دارای کارت اقامت دایمی یا مقیم بیگانه هستند، پروسه را با درخواست در دفتر منشی محکمه سیرکیت محلی خود آغاز میکنند. •

سه را آغاز خواهند کرد. اسناد مربوطه بررسی میشود و در ( پروDOTسایر متقاضیان غیرآمریکایی با مراجعه به دفتر محلی وزارت ترانسپورت ) •

 صورت معتبر بودن اسناد، جواز امتحان اعطا خواهد شد. 

 جواز رانندگی تجاری 

زم به ل، در تالش برای بهبود مصئونیت شاهراه، مجمع عامه کنتاکی قانون جواز رانندگی تجاری کنتاکی را تصویب کرد. این قانون کنتاکی را م1990در سال 

میکند. هدف از این قانون این است که با انجام اقدامات ذیل به کاهش یا جلوگیری از  1986اجرای قانون فدرال مصئونیت وسایط نقلیه موتر دار تجاری در سال 

 تصادم وسایط نقلیه تجاری، تلفات و جراحات کمک کند: 

 ( جواز.1اجازه دادن به رانندگان تجاری برای داشتن صرف یک ) •

 اند.رد صالحیت رانندگان تجاری که مرتکب تخلفات جدی رانندگی شده •

 تقویت استندردهای اخذ امتحان و صدور جواز رانندگی تجاری. •

 به اشتراک گذاری معلومات محکومیت وصدور جواز با سائر ایالت ها. •

( 1یفون همراه هنگام استفاده از موتر بس مکتب برای انتقال یک )تعریف شده است، استفاده از تل KRS 281A.010، همانطور که در 2007جون  26از تاریخ 

 یا چند طفل ممنوع میباشد. 

( ضرورت دارند، CDLیکی از تأثیرات این عمل اکنون مستلزم داشتن یک سیستم جواز طبقه بندی شده در کنتاکی است. اشخاصی که به جواز رانندگی تجاری )

 ود. خواهند ب Cیا  A، Bدارای جواز کالس 

 رانندگان تجاری 

از است که الزامات جورانندگان تجاری اشخاصی هستند که وسایط نقلیه موتر دار تجاری را میرانند، خواه برای این کار استخدام شده باشند یا نه. این بدان معن

ه.  ک ها، فروشندگان، و غیررانندگی تجاری برای رانندگان رضاکار اعمال میشود، مانند رانندگان بس کلیسا، رانندگان بس مکاتب خصوصی و دولتی، مکانی

 زیر را داشته باشند:  CDLرانندگان تجاری باید یکی از سه کالس 

پوند یا بیشتر، مشروط بر اینکه رتبه وزن ناخالص واسطه نقلیه  26001 (GVWR) هر ترکیبی از وسایط نقلیه با وزن ترکیبی ناخالص  -Aکالس  •

(GVWR بکسل شده بیش از )باشد. پوند 10000( موتر )های 

پوند یا بیشتر یا هر واسطه نقلیه ای از این قبیل که واسطه نقلیه ای را کش میکند که بیش  GVWR 26001هر واسطه نقلیه منفرد با وزن  -Bکالس  •

 نباشد.  GVWRپوند  10000از 

( نفر بشمول راننده 16یش از شانزده )پوند که برای مواد خطرناک نشانی شده یا برای حمل ب 26001هر واسطه نقلیه منفرد کمتر از  -Cکالس  •

 طراحی شده است.

 ( ضرورت ندارد؟ CDLچه کسی به جواز رانندگی تجاری )

 اپراتورهای الری و موتر های سواری، موتر سایکل و موپد. •

 اپراتورهای غیرنظامی وسایط نقلیه نظامی متعلق به و تحت اداره ارتش. •
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 فائیه.اپراتورهای وسایط نقلیه اضطراری مانند اط •

 اپراتورهای وسایط نقلیه تفریحی. •

ونقل زراعتی از مزرعه به مارکت استفاده میشود، تحت ملکیت یا اداره کشاورز یا کارمندانش است و در ای که منحصراً در حملراننده وسایط نقلیه •

 مایلی از مبدا استفاده میشود. 150فاصله 

 را از کجا میتوانم تهیه کنم؟  CDLکتابچه رهنمای 

همچنان میتوانید برای کسب  موجود است.  www.kentuckystatepolice.orgکنتاکی در انترنت در ویبسایت  CDLیک نسخه از رهنمای   •

 به تماس شوید.   5990-542-800 ، با نمبرCDLمعلومات بیشتر مربوط به 

 سال صادر میشود، در سرک ها و شاهراه های کنتاکی مدار اعتبار نیست.  16نوت: جواز خارج از ایالتی که برای اشخاص زیر 

 قوانین جاده 

سفر برای بدون قوانین ترافیک، مقرره ها و کنترول ها، سفر با واسطه نقلیه موتر دار غیر مصئون و غیرعملی خواهد بود. در تالش برای مصئون کردن 

 موارد ذیل ارائه میدهد:  همگان، از رانندگان امتحان اخذ میشود و به آنها جواز استفاده از وسایط نقلیه موتر دار اعطا میشود. این بخش معلوماتی را راجع به

 استفاده از جاده  کنترول ترافیک در چهار راهی ها

 رانندگی از داخل یک مکان سگنال های ترافیکی

 سپری نمودن موفقانه امتحان عالیم ترافیکی

 قوانین دور خوردن حق اولیت

  پارکنگ موتر

 

 کنترول ترافیک در چهار راهی ها 

چهار راهی مکانی است که در آن دو جاده به هم میرسند. در یک چهار راهی ممکن است سگنال های ترافیکی، عالیم یا  

 قوانین حق اولیت برای کنترول ترافیک وجود داشته باشد. 

 سگنال های ترافیکی 

 سه رنگ اصلی که ترافیک را هدایت میکنند عبارتند از: 

 به معنای هشدار است  زرد    به معنای توقف   سرخ

 به معنای رفتن است، اگر مصئون باشد  سبز  

: اشاره سرخ به معنای "توقف" در پشت لین پیاده رو یا توقف تا زمانی که اشاره سبز ظاهر شود. اگر ترافیک سمت سرخ 

شده باشد که دور  ای نصبمخالف وجود نداشته باشد، میتوانید پس از توقف بطرف راست دور بخورید، مگر اینکه لوحه

خوردن بطرف راست را منع کند. حتی اگر اشاره سرخ است، دور خوردن از یک سرک یک طرفه به نزدیکترین لین سرک 

 یک طرفه دیگری که در جهت آن دور است مجاز میباشد.

این کار را  اشاره زرد به این معنی است که سگنال های ترافیکی در شرف سرخ شدن است. اگر توقف مصئون است، زرد 

بعد از سرخ شدن انجام دهید. اگر واسطه نقلیه در حالی که سگنال زرد است وارد چهار راهی شود، میتواند از چهار راهی عبور کند اما ورود به چهار راهی 

 چراغ خالف قانون است.

طور قانونی در محدوده چهار راهی، میتوانید مستقیم بروید یا بطرف : اگر راه باز است، پس از دادن حق اولیت به سایر وسایط نقلیه و اشخاص پیاده رو به سبز

 جهت مخالف چپ یا راست دور بخورید، مگر اینکه دور خوردن ممنوع باشد. برای دور خوردن بطرف چپ هنگام روشن بودن اشاره سبز باید به ترافیکی که از

 می آید حق اولیت داده شود.
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 اشاره های چشمک زن 

چشمک زن به این معنی است که باید سرعت خود را کم کنید و مراقب دیگران باشید. این اشاره در چهار راهی ها، اشاره زرد 

 مناطق ساخت و ساز، و روی برخی از وسایط نقلیه، مانند الری های یدک کش دیده میشود. 

 ی ادامه دهید که راه باز است. اشاره سرخ چشمک زن به این معنی است که شما باید به توقف کامل برسید و صرف زمان

وقتی دو اشاره سرخ چشمک زن یک گذرگاه راه آهن را مشخص میکنند. توقف کنید و تنها زمانی ادامه دهید که چراغها چشمک 

نمیزنند و متوجه شدید ریل نزدیک نیست. اشاره کراس باک در نزدیکی مسیرها یک عالمت تنظیم کننده است که معادل اشاره حق 

 است.  اولیت

 تیرهای روشن 

 برخی از چراغ های ترافیک چهار راهی ها برعالوه اشارات معمولی دارای تیر های روشن هستند. 

 تیر سبز به این معنی است که اگر در لین مناسب هستید، میتوانید در جهت تیر بروید. 

 تیر زرد چشمک زن به این معنی است که میتوانید با احتیاط در جهت تیر حرکت کنید. 

 «. مستقیم به جلو بروید»تیر سبز رو به باال به این معنی است که میتوانید 

 تیر سرخ به معنی عدم دور خوردن در جهت تیر است تا زمانی که سبز شود. 

 ز اشاره ای که باالی لین شما است اطاعت کنید.وقتی بیش از یک اشاره ترافیکی وجود دارد، ا

 دور خوردن هنگام روشن بودن اشاره سرخ 

ها ممنوع نشده و در لین مناسب هستید، ابتدا باید توقف کنید و هنگامیکه راه از تردد وسایط نقلیه یا پیاده رو خالی شد، اگر با لوحهدور خوردن بطرف راست:  

 بطرف راست دور بخورید.

دور خوردن بطرف چپ هنگام روشن بودن اشاره سرخ صرف زمانی مجاز است که از یک سرک یک طرفه به یک سرک یک  وردن بطرف چپ:دور خ

 طرفه دور بخورید. ابتدا باید توقف کنید و زمانی که راه از تردد وسایط نقلیه یا پیاده رو خالی است، بطرف چپ دور بخورید. 

ف سرخ با حروف سفید است و دارای هشت ضلع است. این بدان معنی است که شما باید در یک موقعیت عالمت توق  سگنال های ترافیکی 

ر دمصئون با توجه به سایر ترافیک ها توقف کامل داشته باشید، سپس زمانی که راه باز شد ادامه دهید. در محل عبور پیاده رو یا لین توقف، 

از حرکت به داخل چهار راهی توقف کنید. هنگامیکه دید ندارید، ممکن است قبل از  صورت وجود، توقف کنید. در غیر این صورت قبل

 ورود به چهار راهی توقف دوم ضرور باشد. 

ایکه وارد آن میشوید عالمت حق اولیت به شکل مثلث و سرخ و سفید است. این بدان معنی است که باید سرعت خود را کاهش دهید و در جاده

 یا از آن عبور میکنید حق اولیت ترافیک را رعایت کنید. 

 چهار راهی های خورد 

 اغلب دارای عالیم زیر میباشند:  پله های خروجی و ابتدای سرک های یک طرفه نیز چهار راهی هستند و

 

 این عالمت به شما میگوید که در مسیر اشتباهی حرکت میکنید.

 

 

 این عالمت به شما میگوید که نمیتوانید وارد سرک یا جاده شوید 

 

 یک خط سرخ در داخل یک دایره سرخ به این معنی است که نمیتوانید کاری را انجام دهید. 

ن معنی است که شما نمیتوانید به طور قانونی یا مصئون در جهتی که تیر به سمت مثالَ، این عالمت به ای

 آن اشاره میکند دور بخورید 

 

 " شکل انجام دهید،Uاین عالمت به این معنی است که شما نمیتوانید دور خوردن "
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 به وسایل یا عالیم کنترول ترافیک از اوامر پولیس پیروی کنید.با نزدیک شدن به چهار راهیی که در آن افسر پولیس، ترافیک را هدایت میکند، بدون توجه 

 قوانین حق اولیت 

 د. د از آنها پیروی کنیدر جایی که هیچ عالمت، سمبول یا پولیسی وجود ندارد که به شما بگوید چه کاری انجام دهید، قوانین حق اولیت ویژه ای وجود دارد که بای

 یط زیر حق اولیت را به اشخاص پیاده رو بدهند: طبق قانون، رانندگان باید تحت شرا

 .وقتی عابرین پیاده در خط پیاده رو یا در یک چهار راهی هستند و چراغ اشاره ای وجود ندارد   •

 هنگام دور خوردن در نبش سرک و اشخاص پیاده رو با چراغ عبور میکنند.  •

 سایر قوانین ویژه حق اولیت که باید رعایت شود عبارتند از:  •

 رانندگانی که بطرف چپ دور میخورند باید حق اولیت را به وسایط نقلیه روبرو بدهند که مستقیم می آیند یا بطرف راست دور میخورند.  •

 . رانندگانی که وارد یک میدان ترافیکی یا چهاراهی غیر مستقیممیشوند باید حق اولیت را به رانندگانی که قبالً در آن میدان هستند بدهند •

 ان در یک جاده فرعی باید حق اولیت را به رانندگان جاده اصلی بدهند. رانندگ •

 

 طرفه یا دو طرفه، راننده ایکه به چهار راهی میرسد و اول توقف میکند باید ابتدا برود. 3طرفه،  4در توقف  •

 رای حق اولیت باشد.هنگامیکه دو موتر به طور همزمان به یک چهار راهی کنترول نشده میرسند، موتر سمت راست باید دا •

 استفاده از لین ها 

 کند. کمک می رانندگی با سرعت مطمئناً به شما امکان اینرا میدهد تا فاصله بیشتری بین خود و سائر رانندگان حفظ کنید و همچنان به بهبود مصرف سوخت

ند یا هند عبور کناگر سه یا چند لین در یک جهت وجود داشته باشد، لین یا لین های میانی برای عبور از ترافیک است. لین چپ برای رانندگانی است که میخوا

ی ات استفاده میکنند. اگر جادهتر حرکت کنند یا وارد جاده شوند یا بطرف راست دور بخورند از لین راسبطرف چپ دور بخورند. رانندگانی که میخواهند آهسته 

ست. فته شده اصرف دو لین در یک جهت داشته باشد، لین راست عموماً روان ترین جریان ترافیک را دارد و لین چپ برای عبور سایر وسایط نقلیه در نظر گر

 ماندن در لین سمت چپ در شاهراه با دسترسی محدود غیرقانونی است.  

 لین های برای عبور 

مت سایط نقلیه سبه طور کلی، شما باید از سمت چپ عبور کنید. عبور از سمت راست میتواند خطرناک باشد زیرا سائر رانندگان انتظار آن را ندارند. دیدن و

ر کند که چنین راست نیز دشوارتر است. اپراتور یک واسطه نقلیه میتواند صرف در شرایطی از واسطه نقلیه دیگری از سمت راست سبقت نموده و عبو

رکت با حرکاتی مصئون باشد. چنین حرکتی نباید منجر به خروج از جاده شود، مگر اینکه واسطه نقلیه در حال عبور به طور کامل متوقف شود و این ح

 مصئونیت انجام شود. 

 لین های برای دور خوردن 

ین به ترین ل. اگر از سرکی با دو یا چند لین بطرف چپ دور میخورید، از نزدیکترین لین به خود دور بخوریدوقتی به سرک دیگری دور میخورید، به نزدیک

 ترین لین به جدول دور بخورید. لین مرکزی دور بخورید. اگر بطرف راست دور میخورید، از نزدیک

 نجام دهید. اگر ضرورت به تغییر لین دارید، این کار را صرف پس از پایان دور خوردن و زمانی که ترافیک آزاد است ا

اید، ادامه بدهید. تغییرات لحظه آخر میتواند اید، به راه خود ادامه دهید. اگر شروع به دور خوردن کردهاگر قبالً با تغییر رنگ چراغ وارد یک چهار راهی شده

 باعث تصادم شود. 

 هید بروید برگردید. اگر نتوانستید دور بخورید، به چهار راهی بعدی بروید و راه خود را به جایی که میخوا

 عالیم و خطوط رهنما روی جاده 

 هایی هستند که نشان میدهد هر یک از لین ها برای چه کاری باید استفاده شود: بسیاری از سرک ها دارای لوحه
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یه یا مستقیم بروند، )ج( وسایط نقل )الف( وسایط نقلیه در لین چپ باید بطرف چپ دور بخورند، )ب( وسایط نقلیه در لین چپ ممکن است بطرف چپ دور بخورند

ط نقلیه در ایدر لین مرکزی باید مستقیم حرکت کنند، )د( وسایط نقلیه در لین سمت راست ممکن است مستقیم حرکت کنند یا بطرف راست دور بخورند، )ه( وس

 لین راست باید بطرف راست دور بخورند. خطوط رهنما مشابه اغلب در شاهراه نقاشی میشود.

 

  

 دور خوردن کامل

 دور خوردن کامل یک راه قانونی برای چرخاندن واسطه نقلیه است. مراحل دور خوردن کامل به شرح زیر میباشد: 

 فوت در هر جهت دیده میشود.  500مطمین شوید که ماشین شما تا 

 بعد از یک سرک فرعی یا در سمت راست جاده توقف کنید. 

 ید تا مطمین شوید کسی از پشت شما نزدیک نمیشود. آئینه عقب بین خود را بررسی کن

 قبل از ریورس کردن به داخل سرک عالمت دهید. 

 به داخل لین سمت راست ریورس کنید، سپس قبل از حرکت در صورت مصئون بودن، سگنال بدهید. 

 شکل یا دور کامل بخورید. « U»هرگز نباید سر گوالیی ها یا نزدیک باالی تپه یک دور 

 خوردن کاملدور 

 چهاراهی های جزیره دار و میدان های ترافیکی 

میدان ترافیکی یک جاده دایره ای یک طرفه در چهار راهی چندین جاده است که جریان بدون وقفه ترافیک را تسهیل 

 چهار راهی بطرف راست میدان برانید.  میکند. غرض مانور صحیح در داخل میدان، آهسته  از میان 

 

 عالمت میدان ترافیک  شدار میدان ترافیکیهو نمودار 

و رانندگان در چهاراهی جزیره دار شبیه به میدان ترافیکی است. با این حال، چهاراهی جزیره دار شامل عالیم حق اولیت در تمام مسیرهای چهار راهی است 

ستفاده از چهاراهی جزیره واقع تا رسیدن به خروجی خود در اطراف میدان حرکت میکنند. چهاراهی جزیره دار معموالً بزرگتر از میدان ترافیکی است. هنگام ا

 دار باید طرزالعمل های زیر را رعایت کرد: 

کننده در نزدیکی چهاراهی جزیره دار هنگام نزدیک شدن به چهاراهی جزیره دار، سرعت خود را کاهش دهید و همیشه در سمت راست جزیره تقسیم •

 نگه دارید. 

کی بدهید که از سمت چپ در حال گردش است. وقتی راه باز شد، وارد چهاراهی جزیره هنگام ورود به چهاراهی جزیره دار، حق اولیت را به ترافی •

 دار شوید.
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در داخل چهاراهی جزیره دار، جز برای جلوگیری از تصادم، توقف نکنید. بطرف راست جزیره مرکزی حرکت کنید و در جهت خالف عقربه های  •

 ساعت حرکت کنید.

 روج خود را با استفاده از اشاره دور خوردن سمت راست نشان دهید.هنگام خروج از چهاراهی جزیره دار، خ •

 
 پارکنگ موتر 

 هنگام پارک کردن در یک جاده عامه، مطمین شوید که در مسیر ترافیک قرار نگیرید. 

جدول وجود دارد، تا جایی که میتوانید تا حد امکان از ترافیک دور شوید. اگر گوشهء کنار جاده وجود دارد، تا جایی که میتوانید روی آن بروید. اگر  •

 نزدیک آن پارک کنید.

اید، قبل از حرکت به داخل ترافیک، چراغ اشاره چپ را روشن کنید و از روی شانه چپ خود نگاه اگر در سمت راست سرک به موازات پارک شده •

ترافیک، اشاره دور خوردن سمت راست را روشن کنید و  اید، قبل از حرکت به داخلکنید. اگر در سمت چپ سرک یک طرفه به موازات پارک شده

 از روی شانه راست خود نگاه کنید.

 مراحل پارکنگ موازی

 

1 

 

به آرامی در فاصله دو تا سه فوتی 

از موتری که عقب آن پارک 

خواهید کرد بایستید و سگنال را 

برای جهتی که ریورس میکنید 

 بدهید.

2 

 

اشترنگ را به سرعت بطرف 

ور بدهید و آهسته  به سمت راست د

مرکز موتری که عقب تان است 

 ریورس کنید.

3 

 

وقتی از موتر جلویی فاصله گرفتید، 

اشترنگ را تند بطرف چپ دور 

بدهید و آهسته  بطرف موتری که 

 عقب تان است ریورس کنید.

4 

 

اشترنگ را بطور مکمل بطرف 

راست دور بدهید و بطرف جدول 

 بروید.در مرکز فضای پارکنگ 

)یا در موتر هایی گیر دار در « پارک»مطمین شوید که واسطه نقلیه شما نمیتواند حرکت کند. بریک دستی خود را بکشید و دنده را در وضعیت  •

 وضعیت ریورس( قرار دهید.
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اگر جدول وجود ندارد، اشترنگ را دور اید، اشترنگ را دور بدهید تا اگر واسطه نقلیه شروع به حرکت کرد، به جدول برسد. اگر روی تپه پارک شده •

 بدهید تا در صورت حرکت کردن موتر از جاده خارج شود.

، رمصئون ترین حالت این است در سمت جدول از واسطه نقلیه تان پیاده شوید. اگر مجبور به استفاده از کنار سرک هستید، قبل از خروج از موت •

 ترافیک را بررسی کنید.

 
 

بردارید. همیشه هنگام ترک واسطه نقلیه تان آن را قفل  طبق قانون شما ملزم هستید که هنگام خروج از واسطه نقلیه انجین را خاموش کرده و کلید را •

 کنید، حتی اگر قرار است برای مدت کوتاهی دور باشید.

 پارکنگ معلوالن 

. اشخاصیکه به امتیاز پارکنگ برای معلوالن ضرورت دارند پارک غیرمجاز در پارکنگ های مشخص شده برای معلوالن غیرقانونی است و جریمه نقدی دارد 

 د برای دریافت برچسب یا پلیت ویژه به دفتر محلهء خود مراجعه کنند. بای

 پارکنگ صرف برای وسایط نقلیه دارای جواز رسمی و حامل یک شخص معلول. 

 خوب دیدن 

بیشتر کارهایی که در رانندگی انجام میدهید عکس العملی است به آنچه که میبینید. برای اینکه یک راننده خوب باشید، باید خوب ببینید. 

 خوب دیدن یعنی: 

 داشتن دید واضح •  دانستن اینکه کجا باید نگاه کرد • 

 داشتن پنجره ها و آئینه های تمیز •  نگاه به پیشرو •

  کل صحنه در نظر گرفتن •

 تنظیم چوکی ، کمربند ایمنی ، و آئینه         •  نگاه کردن به سمت  •

  نگاه کردن به پشت سر •

 خوب دیدن در شب •  بررسی سرعت سنج    • 

 استفاده از لنزهای اصالحی •  ریورس رفتن • 

 

 نگاه به پیشرو 

 یکی از رایج ترین اشتباهاتی که رانندگان کافی جلوتر را نگاه کند تا همه چیز را زودتر ببیند.راننده باید به اندازه برای جلوگیری از حرکت های ثانیه آخر، 

 مرتکب میشوند این است که به جای اینکه به اندازه کافی جلوتر را ببینند، به طور مستقیم به جلوی واسطه نقلیه نگاه میکنند. 

یه جلوتر متمرکز میکنند. برای تعیین اینکه فاصله ده ثانیه برای یک سرعت معین چقدر است، یک ثان 15تا  10رانندگان خوب چشمان خود را کم از کم بر 

 اید. ثانیه رانندگی کرده 10و غیره را بشمارید.  وقتی به عدد هزار و ده برسید، « هزار یک، هزار دو»نشانگر مانند لوحه، پل یا درخت را انتخاب کنید و 

 در نظر گرفتن کل صحنه 

ه شما کمک جاده ببه پیشرو به معنای نگاه کردن به وسط جاده نیست. بلکه به معنای در نظر گرفتن کل صحنه و کناره های جاده نیز میباشد. "نگاه به" کنار  نگاه

 میکند تا این موارد را ببینید: 

 وسایط نقلیه و اشخاصیکه ممکن است تا رسیدن به آنها وارد جاده شوند. •

 شرایط پیش رو. عالیم هوشدار دهنده •

 عالیمی که به شما معلوماتی را در مورد مکان های پیشرو و نحوه رسیدن به آنها میدهند. •

 هوشیار بودن و همیشه به جلو نگاه کردن، احتمال تصادم شما را کاهش میدهد و زمان تصمیم گیری و عکس العمل را افزایش میدهد.

اشترنگ را بطرف (

 )جدول دور بدهید

اشترنگ را به دور (

 )ازجدول دور بدهید

اشترنگ را بطرف (

 )راست دور بدهید

 )پایین تپه(

باالی تپه با (

 )جدول 
باالی تپه (

 )بدون جدول 
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 نگاه به اطراف 

ر مصئون ادامه مسیوقتیکه به مکانی می آیید که ممکن است سائران از آنجا عبور کنند یا وارد مسیر شما شوند، باید به طرفین نگاه کنید تا مطمین شوید که 

 ید و غیره میشود. است. این مکان ها شامل چهار راهی ها، گذرگاه ها، گذرگاه های ریل، پارکنگ ها، مکاتب ، پارک ها، زمین های بازی، مراکز خر

 چهار راهی ها

 هر وقت که به یک چهار راهی نزدیک میشوید از قوانین ذیل پیروی کنید: 

 به هر دو طرف نگاه کنید. •

 ابتدا بطرف چپ نگاه کنید، زیرا ترافیک از سمت چپ به شما نزدیک است. سپس بطرف راست نگاه کنید •

 نگاه کنید، شاید چیزی باشد که بار اول ندیدید.قبل از اینکه شروع به حرکت کنید دوباره بطرف چپ  •

 به سگنال های ترافیکی اعتماد نکنید. •

 ردر یک چهار راهی، به هر دو طرف نگاه کنید، حتی اگر برای ترافیک مقابل اشاره سرخ یا عالمت توقف روشن داشته باشد. ممکن است کسی از ه •

 دوی آنها سرپیچی کند.

 .مطمین شوید که دید خوبی دارید •

 اگر دید شما از چهارراه توسط ساختمان یا ردیفی از وسایط نقلیه پارک شده مسدود شده است، آهسته  به جلو بروید تا بتوانید ببینید. •

ن ر لید اگر ترافیک در یک لین دید شما را از مسیر سائر مسدود میکند، صبر کنید تا پاک شود. اگر سعی کنید با قرار دادن جلوی واسطه نقلیه خود •

 سائر نگاه کنید، ممکن است تصادم کنید.

 گذرگاه / پیاده رو 

م دارای عالی گذرگاه پیاده رو، مناطق ویژه ای هستند که برای عبور مردم از سرک در نظر گرفته شده است. معموالً با خطوط زرد یا سفید مشخص میشوند و

 سبز فلورسنت هستند.-هوشدار دهنده زرد

 

 گذرگاه متعلمین مکتب  گذرگاه پیاده رو 

ردن به داخل یک بیشتر پیاده رو ها در چهار راهی ها قرار دارند. با این حال، برخی در وسط بلوک واقع شده اند، به ویژه در شهرها و محالت . در دور خو

سبز  ید، اشاره برای آنها نیزسرک مراقب اشخاصی باشید که میخواهند از سرکی که شما به آن دور میخورید عبور کنند. به یاد داشته باشید، اگر اشاره سبز دار

 است. 

اده رو ایکه ه پیهنگامیکه عالیم کنترول ترافیک در محل یا فعال نباشد، اپراتور واسطه نقلیه باید با کاهش سرعت یا توقف در صورت ضرورت، حق اولیت را ب

ابل جاده به قدری نزدیک میشود که در معرض خطر قرار میگیرد به او از جاده مسیر واسطه نقلیه در حال تردد میگذرد بدهد. یا زمانی که پیاده رو از نیمه مق

 حق اولیت بدهد. 

 حق اولیت پیاده روی نابینا

کنتاکی اپراتورهای یک واسطه نقلیه را ملزم میکند که حق اولیت را به هر شخص پیاده نابینایی که عصای سفید واضحی را حمل میکند یا  189.575قانون 

دالر(  250است، بدهند. عدم دادن حق اولیت به یک شخص پیاده نابینا تخلفی است که میتواند منجر به جریمه تا دوصد و پنجاه دالر )سگ رهنما همراهش 

 شود.

یکنند توجه متفاده رانندگان هنگام نزدیک شدن به پیاده رو باید مراقب اشخاص پیاده باشند. رانندگان باید به اشخاص پیادهکه از عصای سفید یا سگ رهنما اس

 ویژه ای داشته باشند. در زیر چند پیشنهاد برای کمک به عابرین پیاده نابینا وجود دارد:

( فوت از پیاده رو توقف نکنید، مگر اینکه یک نوار )خط( توقف پیشروی وجود 5ی توقف ، واسطه نقلیه خود را بیش از پنج )در چراغ یا لوحه •

ای انجین شما بحیث رهنما استفاده میکند، بناً به سمت پیاده رو بروید تا به شخص اجازه دهید صدای موتر داشته باشد. شخص پیاده نابینا از صد

 شما را بشنود.

 مهم:

وسایط  نرانندگان وسایط نقلیه الکتریکی و هیبریدی باید مراقب اشخاص پیاده رو نابینا باشند، زیرا ممکن است به دلیل ماهیت تقریباً بی صدا ای •

 از حضور شما بی خبر باشند.نقلیه، 



14 

به شخص پیادهنابینا دستورات شفاهی ندهید. شخص پیاده نابینا قبل از اینکه تصمیم بگیرد از سرک عبور کند به تمام صداهای ترافیکی گوش  •

 میدهد.

 برای عبور عابر نابینا از سرک خیلی منتظر نمانید. •

 نشانه قطعی است که باید بروید. اگر شخص یک قدم به عقب برود و عصای خود را بکشد، این •

 در وسط پیاده رو توقف نکنید. این عابر نابینا را مجبور میکند تا ماشین شما را دور بزند و وارد ترافیک خارج از پیاده رو شود. •

 ج شود.برای یک شخص نابینا هارن نکنید. فرد نابینا نمیداند که شما برای چه کسی هارن میکنید و ممکن است با صدای آن گی •

 
اید حق هر پیاده رو ایکه از یک جاده عامه در نقطه ای غیر از پیاده رو مشخص شده یا در یک گذرگاه بدون عالمت در یک چهار راهی عبور میکند، ب

 اولیت را به همه وسایط نقلیه موجود در جاده بدهد. 

 ده رو بدهند.قانون رانندگان را ملزم میکند که درپیاده رو حق اولیت را به اشخاص پیا

 نقطه تقاطع ریل

با احتیاط به نقطه تقاطع ریل نزدیک شوید. احتمال مرگ شما در برخورد بین واسطه نقلیه موتر دار و ریل بسیار بیشتر  

 از هر نوع برخورد واسطه نقلیه دیگری است. 

" که روی کف سرک نقاشی شده است، عالیم هوشداردهنده RR" و/یا "RRی گرد و زرد آشنا با عالمت سیاه "لوحه

به این معنی  پیشاپیش هستند که نشان میدهد جاده از مسیرهای ریل در جلو عبور میکند. عالمت کراس باک در تقاطع 

  است که راننده باید به ریل های روبرو حق اولیت بدهد. 

ای در تقاطع هایی که با یونت های فالشر خودکار یا گیت ه

اند، در صورت چشمک زدن چراغ ها یا پایین عبور خودکار مشخص شده

آمدن دروازه ها، رانندگان باید توقف کنند و تا زمانی که چراغ ها متوقف 

شوند ودروازهها باال بیایند، حرکت نکنند. در تقاطع هایی که دارای 

عالمت توقف استندرد هشت ضلعی سرخ و سفید هستند، رانندگان باید 

قف کنند و صرف زمانی حرکت کنند که تشخیص دهند ریل نزدیک تو

نیست. با نزدیک شدن به نقطه تقاطع ریل به هر دو طرف نگاه کنید. اگر 

چراغها چشمک میزنند یا دروازه پایین است، باید حق اولیت را به ترن 

بدهید یا توقف کنید. این مسؤولیت شماست که تعیین کنید آیا عبور از 

ئون است، حتی اگر چراغ ها چشمک نزند. ممکن است سگنال مسیرها مص

 کار نکند. 

رد نکند. ه با شما برخواگر در داخل تقاطع گیر کردید یا متوقف شدید، عاجل موتر خود را رها کنید و در جهتی که ریل میآید از مسیر آن فرار کنید تا اشیا پرند

به تماس شوید تا به دیسپچر واسطه  911ارسال شده در کراس باک یا نزدیک آن به تماس شوید یا با  800هنگامیکه در فاصله مصئون قرار گرفتید، با نمبر 

یک به آن نزد نقلیه متوقف شده خود اطالع دهید. سعی نکنید واسطه نقلیه خود را مجدداً روشن کنید تا زمانی که دیسپچر نشان دهد که مصئون است و ریلی

 نمیشود. 

مایل در ساعت ممکن است یک مایل یا بیشتر باشد. ریل ها نمیتوانند به سرعت متوقف شوند؛ موتر ها  55ترن باربری متوسط با سرعت  مسافت توقف برای یک

 میتوانند. 

د تا دید یناگر در نقطه تقاطع ریلی که بیش از یک خط ریل وجود دارد متوقف شده اید، به محض عبور ریل ، حرکت نکنید. قبل از شروع حرکت، منتظر بما

گز سعی واضحی در هر دو جهت داشته باشید. ممکن است ریل دوم از جهت دیگر بیاید. تا زمانی که فضای کافی برای سیر کامل از ریل وجود ندارد، هر

 نکنید از یک نقطه تقاطع ریل عبور کنید. توقف روی نقطه تقاطع ریل بسیار خطرناک است. 

 مایعات قابل اشتعال باید در نقاط تقاطع ریل توقف کنند. موتر بس های مکتب و الری های حامل 

 هنگام نزدیک شدن به هر خط ریل منتظر ترن باشید. 

 .عبور از یک خط ریل پس از چشمک زدن چراغ های هوشدار یا پایین بودن دروازه های عبور، خالف قانون است، و ممکن است فراخوانده شوید 

 دیدن به عقب 

ویر کاملی از صحفظ فاصله ایمنی در عقب واسطه نقلیه همیشه آسان نیست. با این حال، با چندین بار بررسی ترافیک پشت سرتان در دقیقه به میتوانید تا ت

اشت که خواهید دوضعیت ترافیک به دست آورید. اگر کسی خیلی نزدیک به شما رانندگی میکند یا خیلی سریع از عقب به شما نزدیک میشود، زمان کافی 

 مطابق آن عکس العمل نشان دهید. 
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 تغییر لین 

 برخی از کارهای مهمی که باید هنگام تغییر لین انجام دهید عبارتند از: 

د صبا نگاه به آئینه های عقب بین و بغل اطمینان حاصل کنید که هیچکس آماده سبقت از شما نیست. اشاره دور خوردن مناسب را روشن کنید که ق •

 شما را نشان میدهد. 

اطق "ساحات کور" برای بررسی وجود ترافیک در گوشه ی عقب چپ یا راست واسطه نقلیه تان، از باالی شانه خود نگاهی بیندازید. به این من •

 میگویند زیرا نمیتوانید آنها را از طریق آئینه خود ببینید. 

 

رکت به سمت جاده هستید، به آئینه سمت چپ خود نگاه کنید. این امر به شما این امکان همچنان، هنگامی که در حال آماده شدن برای تغییر لین یا ح •

را میدهد که به طور همزمان مراقب ترافیک پشت سر و جلوی خود باشید. درست قبل از تغییر لین، از باالی شانه چپ خود نگاه کنید. برای 

ررسی کنید تا ببینید آیا راننده سائری قصد دارد به همان نقطه ایکه شما حرکت میکنید جلوگیری از تصادم در یک جاده چند لین، سائر لین ها را ب

 حرکت کند یا نخیر.

یگری د سعی کنید از کاهش ناگهانی سرعت اجتناب کنید. اگر مجبور شدید سرعت تان را کم کنید، پشت سرتان را بررسی کنید تا ببینید آیا رانندگان •

 انجام این کار، میتوانید از تصادم از عقب جلوگیری کنید. نزدیک شما هستند یا خیر. با

 موتر خود را در جایی که در دید باشد متوقف کنید 

ید از قرار دادن اما میتوانسعی کنید واسطه نقلیه خود را در جایی متوقف کنید که تحت نظر باشد. همیشه نمیتوانید مطمین باشید که سائر رانندگان شما را میبینند، 

 طه نقلیه خود در جایی که نمیتوانند آن را ببینند خودداری کنید. رانندگی در ساحه کور راننده دیگر یک اشتباه رایج است. واس

سعی کنید از رانندگی در دو طرف به سمت عقب موتر دیگری خودداری کنید. یا سرعت خود را افزایش دهید یا به عقب برگردید، اما در ساحه  •

 مانید. کور راننده دیگری ن

شتر در یهنگام سبقت از واسطه نقلیه دیگری، از ساحه کور راننده دیگر تا جایی که میتوانید به سرعت عبور کنید. هر چه بیشتر در آنجا بمانید، ب •

 خطر هستید. 

 بررسی سرعت سنج 

 دگی میکنید. این امر باید به یک عادت تبدیل شود.هر دقیقه یک بار به سرعت سنج نگاهی بیندازید تا مطمین شوید که با سرعت مطمین و قانونی رانن

 ریورس رفتن

 ریورس رفتن ضرورت به احتیاط بیشتری دارد زیرا دیدن پشت واسطه نقلیه تان دشوار است. 

 در اینجا قوانینی هست که باید هر وقتیکه واسطه نقلیه خود را ریورس میبرید، رعایت کنید. 

 خود را بررسی کنید.  اطفال یا اشیاء کوچک از روی چوکی راننده به سختی قابل مشاهده هستند. قبل از سوار شدن، پشت واسطه نقلیه •

 

منطقه ای که میتوانید از طریق آئینه عقب بین 

 ببینید
منطقه ای که میتوانید بیدون 

 حرکت سر خود ببینید

 ساحه کور

 ساحه کور
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س رهنگامیکه مستقیماً یا بطرف راست ریورس میروید، از روی شانه راست خود مستقیماً از طریق شیشه عقب نگاه کنید. هنگامیکه به سمت چپ ریو •

 به آئینه های خود وابسته نباشید.میروید، از روی شانه چپ خود نگاه کنید. 

 تا زمان توقف کامل به عقب نگاه کنید.آهسته  ریورس بروید. هنگام ریورس رفتن، کنترول واسطه نقلیه شما دشوارتر است.  •

 در صورت امکان، از ریورس رفتن به داخل ترافیک خودداری کنید، یا در صورت امکان از شخصی خارج از موتر کمک بگیرید. 

ه ب روجی خود را در یک شاهراه یا جاده بین ایالتی پشت سر گذاشتید، هرگز ریورس نروید یا سعی نکنید به اطراف دور بخورید. برای دور خوردناگر خ

 خروجی بعدی بروید.

 تمیز نگه داشتن پنجره ها و آئینه ها 

 مهم است که بتوانید از طریق پنجره ها، شیشه قدام و آئینه ها واضح ببینید. 

 یشه قدام را تمیز نگه دارید، زیرا نور خورشید یا چراغ های جلو ماشین روی شیشه قدام کثیف دید را کاهش میدهد.ش •

 تا از یخمخزن شوینده شیشه قدام خود را پر نگه دارید. در طول زمستان، مخزن شوینده شیشه قدام باید به اندازه کافی حاوی مایع شیشه قدام باشد  •

 شود. زدگی آب آن جلوگیری

ه ید، باستعمال دخانیات در حین رانندگی باعث میشود تا غبار روی شیشه داخل واسطه نقلیه شما جمع شود. داخل پنجره های خود را مرتباً تمیز کن •

 خصوص اگر سگرت میکشید.

 قبل از شروع رانندگی، برف، یخ یا یخ زدگی را از تمام پنجره ها پاک کنید. •

 آویزان نکنید و شیشه قدام یا شیشه عقب را با برچسب مسدود نکنید. آنها برعالوه مسدود کردن دید، نقض قانون هستند.چیزی را در آئینه عقب  •

 رجوع کنید.( 5دودی کردن شیشه. دودی کردن بیش از حد مجاز نیست. )به صفحه  •

 تنظیم چوکی، کمربند ایمنی ، و آئینه 

 ن و آئینه بغل خود را تنظیم کنید.قبل از شروع به رانندگی، چوکی، آئینه عقب بی •

اینچ دور  12تا  10فوتی جلوی واسطه نقلیه تان ببینید. قفسه سینه شما باید  15تا  12چوکی خود را طوری تنظیم کنید که بتوانید کف خیابان را تا  •

یین تر باشد. کشیدن چوکی به جلو آن را باال از مرکز )میل اشترنگ( ستون اشترنگ قرار داشته باشد و شانه های شما نباید از باالی اشترنگ پا

ه بمیبرد. هنگامیکه موتر در حال حرکت است، چوکی را تنظیم نکنید. اگر هنوز خیلی پایین است، از پشتی چوکی استفاده کنید. چوکی را آنقدر 

 نظیم کنید که مناسب و راحت باشد.جلو حرکت ندهید که استفاده از اشترنگ را مشکل کند. کمربند ایمنی و بند شانه خود را طوری ت

ظیم نبرای محافظت در برابر نور خیره کننده چراغ های جلوی وسایط نقلیه عقب تان، از آئینه روز و شب استفاده کنید. قبل از رانندگی آن را ت •

 کنید.

 خوب دیدن در شب 

 بینید:دیدن در شب دشوارتر از روز است. با انجام کارهای زیر میتوانید در شب بهتر ب •

ب نور هر زمان که هیچ واسطه نقلیه ای در مقابل شما وجود ندارد، از نور باال استفاده کنید، به جز زمانی که غبار یا سائر شرایط جوی نامناس •

 پایین را مناسب تر میکند.

طق د. استفاده از آنها در جاده های ناآشنا، در منانورهای باال که به درستی تنظیم شده باشند به شما امکان میدهند دو برابر بیشتر از نور پایین ببینی •

 ساخت و ساز یا جاهایی که ممکن است اشخاص در کنار جاده باشند بسیار مهم است.

فوتی موتر پیشروی تان  200فوتی از واسطه نقلیه جهت مقابل نزدیک میشوید و هنگامیکه از عقب به فاصله  500هر زمان که به فاصله  •

 را دیم کنید.میرسید، چراغ ها 

بش ادر غبار، برف یا باران شدید سرعت خود را کم کنید و از نور پایین استفاده کنید. نور چراغ های نور باال به عقب منعکس میشود و باعث ت •

 خیره کننده میشود.

راست جاده نگاه کنید. این کار از ای که از روبرو می آید دارای روشنی زیاد است، چراغ ها را دیم کرده و بطرف اگر چراغ های واسطه نقلیه •

 کور شدن تان توسط چراغ های جلوی موتر روبرو جلوگیری میکند.

 اگر این کار را انجام دهید، ممکن است هر دوی شما کور شوید.«. تالفی کنید»سعی نکنید با روشن نگه داشتن نور باالی خود به راننده سائر  •

 استفاده از لنزهای اصالحی 

 چنانچه مجبور به استفاده از لنزهای اصالحی هستید، موارد زیر را به خاطر بسپارید: 

 همیشه هنگام رانندگی از لنزهای اصالحی خود استفاده کنید. اگر آنها را نپوشیدید و توسط یک افسر پولیس متوقف شدید، ممکن است برایتان •

 جریمه بنویسید. 

 نگی در شب خودداری کنید. آنها نور را کاهش داده و دید را دشوارتر میکنند.از استفاده از عینک دودی یا لنزهای ر •

 ارتباط با رانندگان دیگر 

ایر هد که برای ستصادم ها اغلب به این دلیل اتفاق میافتد که راننده واسطه نقلیه دیگری را نمیبیند، یا زمانی رخ میدهند که راننده کاری را انجام مید

 است. اینکه رانندگان به دیگران اطالع دهند که کجا هستند و قصد دارند چکار کنند امر مهمی است. رانندگان غیرمنتظره 
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 وسایل ارتباطی: 

 به طرق ذیل به دیگران اطالع دهید که کجا هستید: •

 استفاده از چراغ های تان. •

 استفاده از هارن. •

 قرار دادن واسطه نقلیه خود در جایی که در دید است. •

 گنال های اضطراری.استفاده از س •

 با کارهای ذیل به دیگران اطالع دهید که قصد دارید چه کاری را انجام دهید: •

 سگنال تغییر جهت. •

 سگنال دادن هنگام کم کردن سرعت یا توقف. •

 استفاده از چراغ های جلو 

 چراغ های جلو به شما کمک میکند در شب ببینید و به دیگران کمک میکند شما را در شب و در روز ببینند. 

 سد وسایطدر روزهای بارانی، برفی یا غبار آلود، گاهی اوقات دیدن واسطه نقلیه شما برای سایر رانندگان دشوار است. در روزهای ابری، به نظر میر

، چراغ های جلوی نور پایین باعث میشود واسطه نقلیه شما راحت تر دیده حتی در طول روز  میشوند. در این شرایط، نقلیه با محیط اطراف ترکیب 

 شود. 

 الً هنگام غروب آفتاب چراغ های جلو را روشن کنید. اگر زودتر آنها را روشن کنید، به سایر رانندگان کمک میکنید تا شما را ببینند و احتما •

 میشود. از تصادم جلوگیری 

هر زمان که در حال رانندگی هستید و روشن کردن چراغها ضرور است، از چراغهای جلوی خود استفاده کنید. چراغ های پارکنگ صرف  •

 برای پارکنگ هستند.

 شن کنید. چنانچه دیدن آن هابهترین قانونی که باید به خاطر بسپارید این است که هر وقت دیدن وسایط نقلیه دیگر برای تان مشکل بود چراغ های جلو را رو

 مشکل بود، به احتمال زیاد آنها هم به سختی شما را میبینند 

 استفاده از هارن 

صادم ی از تمردم فقط در صورتی میتوانند شما را ببینند که به طرف شما نگاه کنند. هارن شما میتواند توجه آنها را جلب کند. هر زمان که به جلوگیر

 فاده کنید. در شرایط ذیل از قبل به هارن خود ضربه ای مالیم بزنید: کمک میکند از آن است

 هنگامی که از راننده دیگران سبقت میگیرید و به نظر میرسد که او ممکن است جلوی شما بیاید. •

 وقتی به راننده ای نزدیک میشوید که توجهی نمیکند یا ممکن است به سختی شما را ببیند. •

 ه نمیتوانید آنچه را که پیش رو دارید ببینید )مثالَ، یک تپه شیب دار یا یک گوالیی کج(.وقتی وارد مکانی میشوید ک •

 اگر احساس میکنید یک خطر جدی وجود دارد، بطور ممتد هارن کنید. 

 استفاده از سگنال های اضطراری 

یدهد که ل رخ موقتی واسطه نقلیه شما در شاهراه خراب میشود، اطمینان حاصل کنید که رانندگان دیگر میتوانند آن را ببینند. تصادم ها اغلب به این دلی

 راننده موتر متوقف شده را نمیبیند. 

 چنانچه مشکل مکانیکی دارید و مجبور به توقف هستید، از این قوانین پیروی کنید: 

 ت امکان بطرف راست جاده رفته و کامال از جاده خارج شوید.در صور •

 چنانچه امکان خروج کامل از جاده وجود ندارد، سعی کنید در جایی توقف کنید که واسطه نقلیه شما از دور قابل مشاهده باشد. در باالی یک •

 تپه یا در اطراف یک گوالیی توقف نکنید.

به رانندگان سائر هوشدار دهید. اگر واسطه نقلیه شما چراغ اضطراری ندارد، به جای آن  چراغ هایی اضطراری خود را روشن کنید تا •

 میتوان از سگنال استفاده نمود.

 بانت را بلند کنید تا به سائران نشان دهید به کمک ضرورت دارید. •

وتی عقب موتر قرار دهید. این امر به رانندگان ف 300یا  200به رانندگان دیگر هوشدارهای زیادی بدهید. اگر فلر دارید، آنها را در فاصله  •

 دیگر این امکان را میدهد تا در صورت ضرورت لین را تغییر دهند.

اگر فلر اضطراری ندارید، از جاده خارج شوید و ترافیک را در اطراف واسطه نقلیه خود هدایت کنید. از یک تکه لباس یا یک پرچم پارچه  •

 ای سفید استفاده کنید.

 امکان جهت درخواست مساعدت برای واسطه نقلیه متوقف شده خود به تماس شوید. در صورت •

 سگنال هنگام تغییر مسیر 

عمل نشان ال برای کمک به رانندگان دیگر، همیشه باید هنگام تغییر جهت سگنال دهید. این امر به آنها زمان میدهد تا با مصئونیت به تغییرات شما عکس

 دهند. 

 زیر سگنال ها را روشن کنید:  باید قبل از موارد
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 پارک موازی. •

 دور خوردن کامل )گردش(. •

 تغییر لین یا سبقت از واسطه نقلیه دیگر. •

 دور خوردن در یک چهار راهی. •

 ورود به یا خروج از یک آزادراه یا شاهراه بین ایالتی. •

 خروج از جدول. •

که قصد دارید چه کار کنید.  ممکن است آنها شروع به انجام کاری کنند که توقف در کنار جاده. اگر اشاره ندهید، رانندگان دیگر نمیدانند  •

 منجر به تصادم شود. چند قانون مهم در مورد روشن کردن اشاره تغییر جهت وجود دارد:

اک ینید خطرنهر بار که جهت را تغییر میدهید، اشاره برهید، حتی زمانی که شخص دیگری را در اطراف نمیبینید. واسطه نقلیه ایکه نمیب •

 ترین است. با نگاه کردن از باالی شانه خود ساحات کور خود را بررسی کنید.

 به یاد داشته باشید که صرف با روشن کردن اشاره های دور خوردن حق اولیت ندارید.

 

  دور خوردن بطرف راست  دور خوردن بطرف چپ 

 از دور خوردن عالمت دهید.فوت قبل  100اگر قصد دارید در یک چهار راهی دور بخورید،  •

اگر قصد دارید پس از عبور از یک چهار راهی دور بخورید، درست پس از عبور از چهار راهی اشاره را روشن کنید. اگر زودتر اشاره  •

 بدهید، راننده دیگری ممکن است فکر کند که در چهار راهی دور میخورید.

 ش کنید. اشاره دور خوردن نامناسب خطرناک و آزاردهنده است.پس از تغییر لین یا دور خوردن، شااره خود را خامو •

 مراقب اشاره های نامناسب سایر رانندگان باشید. •

اگر راننده پیشروی شما اشاره دور خوردن را روشن کرد، اشاره را روشن نکنید، مگر اینکه شما هم بخواهید به آنجا دور بخورید. روی  •

وشدار دهید که در حال کاهش سرعت هستید. روشن کردن اشاره دور خوردن برای شخص دیگری بریک خود ضربه بزنید تا به سائران ه

 گیج کننده است و ممکن است باعث تصادم شود. صرف برای مانورهایی که قصد انجام آنها را دارید اشاره بدهید.

 استفاده کرد.موتر شما باید اشاره هایی های مکانیکی داشته باشد. ازاشاره های دستی نمیتوان  •

به یاد داشته باشید که مراقب اشاره های دستی از عراده جات زراعتی، ساختمانی ووسایط مخصوص انتقال حیوانات 

 باشید چرا که اشاره های مکانیکی ندارند. 

 اشاره دادن هنگامیکه به طور غیرمنتظره ای سرعت خود را کاهش میدهید یا متوقف میشوید 

مردم اطالع میدهند که سرعت شما کم شده است، اما میزان آن را نشان نمیدهند.  چراغ های بریک شما به

اگر میخواهید در مکانی توقف کنید یا سرعت خود را کاهش دهید که راننده دیگری انتظار آن را ندارد، 

 بحیث هوشدار به پدال بریک خود ضربه بزنید. 

 تنظیم سرعت 

یگوید با چه سرعتی رانندگی کنید. آنها صرف به شما میگویند محدودیت های سرعت اعالم شده به شما نم

ت ککه حداکثر سرعت قانونی در شرایط ایده آل چقدر است. طبق قانون، اگر شرایط محدودیت سرعت اعالم شده را نامصئون کند، باید آهسته تر حر

 کنید. 

 در ارتباط با موارد ذیل مورد بحث قرار میگیرد: سرعت باید با شرایط و موقعیت های مختلف جاده تنظیم شود. تنظیم سرعت 

 محدودیت های سرعت کنتاکی. •

 وضعیت جاده. •
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 دید. •

 شرایط ترافیکی. •

 محدودیت های سرعت کنتاکی 

 وقتی محدودیت سرعت اعالم نشده است، این محدودیت ها در جاده های کنتاکی اعمال میشوند.

 مایل در ساعت  15 

 پارکنگ خارج از سرک.محدودیت سرعت در محالت  •  

 مایل در ساعت  35

 ( مایل در ساعت در محالت تجاری یا مسکونی.35سی و پنج ) •  

 مایل در ساعت  55

 در تمام شاهراه های ایالتی به جز شاهراه های بین ایالتی و بزرگراه ها که در آنها محدودیت های دیگر مشخص شده باشد. •

 مایل در ساعت  65

 ایالتی و بزرگراه ها.در شاهراه های بین  •

 تنظیم با شرایط جاده 

ر ها به تایتنها تماس واسطه نقلیه شما با جاده از طریق تایر است. هر یک از تایر ها تقریباً شش اینچ مربع الستیک روی سطح جاده دارند. چسبندگی 

ای لغزنده و هر زمان که سطح جاده تر است، چسبندگی کاهش وضعیت جاده و تایر ها بستگی دارد. هنگام رانندگی در جاده های پر پیچ و خم، جاده ه

 مییابد. 

 گوالیی ها 

ر ها یقبل از رسیدن به گوالیی، سرعت باید تنظیم شود تا واسطه نقلیه در جاده مصئون بماند. اگر گوالیی تیز باشد و خیلی سریع پیش بروید، تا 

 نمیتوانند به جاده چنگ بزنند و واسطه نقلیه شما میلغزد. لوحه سرعت توصیه شده به شما سرعت مصئون را توصیه میکند.

والیی سرعت خود را کاهش دهید تا مجبور نباشید در گوالیی بریک کنید. بریک در یک گوالیی میتواند باعث لغزش قبل از ورود به گ

 شود. 

 جاده های لغزنده 

 اگر جاده لغزنده باشد، چسبندگی تایر های شما را تامین نمیکند. نسبت به جاده های خشک باید کندتر رانندگی کنید. 

 سرعت خود را تحت این شرایط تنظیم کنید:  

 مایل در ساعت کاهش دهید. 10تا  5در جاده های تر، سرعت را بین  •

 در برف، سرعت را به نصف کاهش دهید. •

 کاهش دهید. مایل در ساعت  10تا  5 ، سرعت را تا  روی یخ  •

 شاهراه مناطق ساخت و ساز 

و موانع نصب شده در مناطق ساخت و ساز و ترمیمات ظاهر میشود و رانندگان را از خطرات  هارنگ نارنجی معنای خاصی دارد. بر روی لوحه

 احتمالی مطلع میسازد. سرعت خود را کم کنید و هوشیار باشید. 

یک در مناطق اطاعت نکردن از همه لوحه ها، اشارات، خطوط رهنما، پرچمها یا سایر وسایل کنترول ترافیک که برای تنظیم، کنترول و هدایت تراف

 وساز یا تعمیر و نگهداری قرار میگیرند در صورت نصب شدن غیرقانونی است و میتواند جریمه مضاعف را در پی داشته باشد.ساخت

 لوحه ها را دنبال کنید و مراقب کارگران و تجهیزات موجود در شاهراه باشید.
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 لوحه های ساخت و ساز

 
 

 

 دید  

 سرعت باید با توجه به میزان دید شما تنظیم شود. چند چیز که مانع دید خوب شما میشود عبارتند از: 

راغ چ تاریکی. برای دیدن یک شی در شب باید نسبت به روز به آن نزدیکتر باشید. هرگز آنقدر سریع رانندگی نکنید که نتوانید در فاصله ایکه با •

 جلو میبینید توقف کنید. 

فوت جلوتر را ببینید. وقتی نمیتوانید دورتر از  100بار یا برف. در باران شدید، طوفان برف یا غبار غلیظ، ممکن است نتوانید بیش از باران، غ •

 مایل در ساعت رانندگی کنید. همچنان باید از چراغ پایین جلو خود استفاده کنید.  25آن را ببینید، نمیتوانید با مصئونیت سریعتر از 

ها و ساختمان ها در چهار راهی ها میتوانند دید شما را به وسایط نقلیه ایکه از کنار  ی ها درختان، بوته ها، موتر های پارک شده، لوحهچهار راه •

 میآیند مسدود کنند. با احتیاط و آهسته به این مناطق نزدیک شوید تا در صورت خروج ناگهانی واسطه نقلیه بتوانید توقف کنید. 

کند حرکت  ای کهیی ها. هنگامیکه به یک تپه یا گوالیی میرسید، سرعت خود را تنظیم کنید تا اگر موتری متوقف شده یا واسطه نقلیهتپه ها و گوال •

 میکند در لین شما قرار دارد، بتوانید توقف کنید. 

 شرایط ترافیکی 

ود دارد. هنگام نزدیک شدن به موارد ذیل باید سرعت خود را تنظیم هر زمان که ترافیک سنگین باشد فضای کمتری برای عکس العمل به وسایط نقلیه وج

 کنید: 

 مراکز خرید، پارکنگ ها و مناطق مرکزی شهر. •

 جاده هایی با ترافیک زیاد. •

 پل ها و تونل های باریک. •

 مکاتب، زمین های بازی و مناطق مسکونی. •

ند با هم برخورد کنند. برخوردها زمانی اتفاق میافتد که یک راننده سریعتر وسایط نقلیه ایکه در یک جهت با سرعت یکسان حرکت میکنند نمیتوان •

 یا کندتر از سائر وسایط نقلیه در جاده حرکت میکند.

ارای ها معموالً دهنگام ورود به ترافیک، سعی کنید با سرعت ترافیکی که از قبل در آن لین وجود دارد وارد شوید. اکثر شاهراه های بین ایالتی وبزرگ راه 

ر را انجام اساحهء مشترک هستند. اگر مجبورید توقف کنید و منتظر باز شدن فضا برای ورود به شاهراه شوید، قبل از رسیدن به انتهای لین مشترک این ک

 دهید.

 اکثر مناطق ادغام دارای یک لین شتاب خواهند بود. اکثر مناطق دارای لوحه حق اولیت، لین مشترک ندارند. 

خروج، تا زمانی که در جاده اصلی هستید، سرعت خود را حفظ کنید. تا زمانی که وارد لین کاهش سرعت یا سطح شیب دار نشدید، سرعت خود را هنگام 

 کم نکنید.

   می)جاده در دست ترم

 فوت( 500
 فوت( 500)انحراف 

 )جاده بسته است(

)جاده در دست 

 میترم

 فوت(  1000راست بسته  نی)ل فوت( 500 نهیل کی)جاده  بسته( یفوت 1500)جاده  (یبعد لیما 5

 )انحراف(
 )انحراف(
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 حفظ فاصله ایمنی 

اشید، شته بوقتی راننده ای مرتکب اشتباه میشود، سائر رانندگان برای عکس العمل به زمان ضرورت دارند. اگر فاصله زیادی بین خود و اطرافیانتان دا

 زمان کافی برای عکس العمل خواهید داشت. آن فضا تبدیل به "فاصله ایمنی" میشود که از شما در برابر دیگران محافظت میکند. 

 ن بخش نحوه انجام موارد زیر توضیح داده خواهد شد:در ای •

 حفظ یک فاصله ایمنی در پیشروی. •

 حفظ فاصله ایمنی در بغل. •

 حفظ فاصله ایمنی در عقب. •

 حفظ فاصله ایمنی بین خود و رانندگان سخت . •

 حفظ یک فاصله ایمنی در پیشروی 

بسیاری از رانندگان بسیار نزدیک به موتر پیشروی حرکت میکنند و وقتی واسطه نقلیه حادثات به وقوع پیوسته از عقب از سائر حادثات رایج تر استند. 

طه نقلیه اسجلویی متوقف میشود، نمیتوانند به موقع عکس العمل نشان دهند. داشتن فاصله سه ثانیه ای با موتر پیشروی، حداقل فاصله ضرور است. اگر و

ثانیه از آن موتر فاصله داشته باشید، ممکن است درگیر تصادم شوید. داشتن فاصله سه یا چهار  2.5 پیشروی شما توقف اضطراری کرد، اگر نزدیکتر از

ررسی ب ای با موتر پیشروی بهتر به شما کمک میکند از تصادم جلوگیری کنید. فاصله با موتر پیشروی باید با افزایش سرعت شما افزایش یابد. برایثانیه

 یشروی:ای با موتر پفاصله سه ثانیه

 

ی کنار جاده یا خطوط رهنما روی سرکت عبور میکند، شروع به شمارش ثانیه هایی کنید که برای رسیدن وقتی سپر عقب موتر پیشروی از لوحه •

 به همان نقطه در جاده طول میکشد.

 را بشمارید.« هزار و یک، هزار و دو، هزار و سه» •

 کنار جاده یا خطوط رهنما روی سرکت عبور کنید، پس بیش از حد به موتر پیشروی نزدیک هستید.ی اگر قبل از پایان شمارش از لوحه •

 ای با موتر پیشروی ضرورت است. شرایطی وجود دارد که باید فاصله بیشتری را در نظر بگیرید. در این شرایط به فاصله چهار تا پنج ثانیه

 ید از سرعت خود بکاهد یا توقف کند، برای توقف موتر به فاصله بیشتری ضرورت دارید.اگر واسطه نقلیه پیشروی بادر جاده های لغزنده.  •

ن را یبه تعقیب موترسایکل ها. فاصله با آن را افزایش دهید. موترسایکلیت سواران میتوانند خیلی سریعتر از سائر وسایط نقلیه دور بخورند و ل •

 موترسایکلیت سواران فضای بیشتری مورد ضرورت است. تغییر دهند. برای عکس العمل به این حرکات ناگهانی

 ثانیه 3

 سرعت( شیافزا نی)ل

 کاهش سرعت( نی)ل

 (کی)روند تراف

 (کی)روند تراف

در شاهراه  نجاهی)ا

سرعت تان را کم 

 (دینکن
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بور جسبقت گرفتن. وقتی راننده عقب شما میخواهد عبور کند، پا را از روی اکسلیتر بردارید تا به او کمک کنید عبور کند. همچنان، ممکن است م •

است راننده دیگر با مصئونیت عبور نکند، اما در صورت  شوید سرعت خود را کم کنید تا به راننده اجازه دهید از شما سبقت بگیرد. اگرچه ممکن

 اشتباه به او کمک کنید.

ساحه دید مسدود شده. وقتی در عقب رانندگانی هستید که دیدشان به عقب مسدود است، فضای بیشتری بین خود و آن واسطه نقلیه بگذارید.  •

ر را میکشند ممکن است شما را نبینند. آنها ممکن است به طور ناگهانی سرعت رانندگان الری ها، بس ها، ون ها یا موترهایی که کمپینگ یا تریل

 خود را کاهش دهند بدون اینکه بدانند شما پشت سر آنها هستید.

 زمانی که بار سنگینی دارید یا در حال کش کردن تریلر هستید، وزن اضافی فاصله توقف شما را افزایش میدهد.بار سنگین یا کیبل کشی .  •

گی در عقب وسایط نقلیه کالن. وقتی در عقب وسایط نقلیه بزرگی رانندگی میکنید که جلوی دید شما را مسدود میکنند، برای دیدن اطراف رانند •

 موتر و کناره ها به فاصله بیشتری با موتر پیشروی ضرورت دارید.

توقف کنند. در صورتیکه در عقب یکی از این وسایط نقلیه هستید،  موتر بس های مکتب و الری های حامل مایعات قابل اشتعال باید در نقاط تقاطع ریل

 آماده توقف باشید.

 نگه داشتن فاصله ایمنی در کنار 

ه شتشما به حفظ فاصله ایمنی در هر طرف واسطه نقلیه خود ضرورت دارید تا فضایی برای عکس العمل به حرکت های ناگهانی دیگران به سمت شما دا

 باشید. 

د لینه در سرک های چند لینه از رانندگی در کنار وسایط نقلیه دیگر خودداری کنید. ممکن است شخصی بیش از حد نزدیک به شما سرک های چن •

 رانندگی کند یا سعی کند لین را تغییر دهد و به سمت شما بیآید. از واسطه نقلیه دیگر سبقت بگیرید یا به عقب برگردید. 

میتوانید بین واسطه نقلیه خود و وسایط نقلیه روبرویی که ممکن است ناگهان به سمت شما منحرف شوند فاصله رو تا جایی که وسایط نقلیه روب •

 بگذارید. 

ای که از جاده فرعی می آیند. فضا را برای وسایط نقلیه ایکه وارد شاهراه های بین ایالتی میشوند باز کنید. در صورت امکان، لین را وسایط نقلیه •

 تغییر دهید تا به اشخاصیکه وارد شاهراه میشوند اجازه دهید این کار را به آرامی و مصئون انجام دهند. 

ن خود و وسایط نقلیه پارک شده فاصله بگذارید. ممکن است شخصی از واسطه نقلیه یا از بین وسایط نقلیه پارک شده وسایط نقلیه پارک شده. بی •

خارج شود، یا ممکن است یک واسطه نقلیه دفعتاَ شروع به حرکت کند. به خصوص در تردد در شاهراه های بین ایالتی احتیاط کنید زیرا ممکن 

گوشهء شاهراه وجود داشته باشد. هنگام نزدیک شدن به این وسایط نقلیه، قبل از عبور از آنها با مصئونیت به لین  است وسایط نقلیه پارک شده در

 چپ رفته و پس از عبور به لین راست برگردید.

 حفظ فاصله ایمنی در سمت عقب 

 ی ترافیک پشت سرتان در دقیقه به میتوانید تا تصویر کاملی ازحفظ فاصله ایمنی در عقب واسطه نقلیه همیشه آسان نیست. با این حال، با چندین بار بررس

شت که اوضعیت ترافیک به دست آورید. اگر کسی خیلی نزدیک به شما رانندگی میکند یا خیلی سریع از عقب به شما نزدیک میشود، زمان کافی خواهید د

 مطابق آن عکس العمل نشان دهید. 

  حفظ فاصله ایمنی برای رانندگی دفاعی 

حرکت تعقیبی . گاهی اوقات، متوجه میشوید که یک موتر خیلی نزدیک به شما حرکت میکند. در صورت وجود لین راست، بطرف راست حرکت  •

کنید. اگر لین راست وجود ندارد، صبر کنید تا ترافیک صاف شود، سپس چراغ های بریک خود را فلش کنید و سرعت را آهسته  کاهش دهید تا 

 عقب( را تشویق کنید تا از شما سبقت بگیرد یا فاصله اش با موتر شما را افزایش دهد.  تیلگیتر )موتر

د ندیدن. رانندگانی که نمیتوانند شما را ببینند ممکن است بدون اطالع از حضور شما وارد مسیر شما شوند. اشخاصی که با دیدن شما مشکل دار •

 عبارتند از: 

o ها، درختان یا وسایط نقلیه دیگر مسدود شده است.ی فرعی که دید آنها توسط ساختمان ها، لوحهرانندگان در چهار راهی ها یا مسیرها 

o .رانندگانی که از مسیرهای فرعی یا پارکنگ خارج میشوند 

o  .رانندگانی که شیشه هایشان پوشیده از برف یا یخ است 

o  .اشخاص پیاده رو با چتر جلوی صورتشان یا کالهی که روی چشمانشان پایین کشیده شده است 

حواس پرتی. اشخاصی که حواسشان پرت است ممکن است شما را نبینند حتی وقتی دیگر اشخاص میتوانند شما را ببینند. اگر فکر میکنید ممکن  •

 د. اشخاصی که ممکن است حواسشان پرت شود عبارتند از: است حواس شان پرت باشد، فضای بیشتری را در نظر بگیری

o . افراد تحویل دهنده 

o .کارگران ساختمانی 

o  .اطفالی که اغلب بدون نگاه کردن به سرک میدوند 

o .رانندگان یا اشخاصی که با هم صحبت میکنند، از اطفال مراقبت میکنند، به نقشه نگاه میکنند یا با تلیفون همراه صحبت میکنند 

اشخاص مغشوش . اشخاصی که ممکن است مغشوش باشند به احتمال زیاد بدون نگاه کردن حرکتی انجام میدهند. اشخاصی که ممکن است  •

 مغشوش باشندعبارتند از: 

o .گردشگران، اغلب در چهار راهی های پیچیده 

o .رانندگانی که به طور غیر منتظره سرعت خود را کاهش میدهند 
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o  نمبر خانه هستند. رانندگانی که به دنبال 

ا حتی یاگر راننده دیگری مرتکب اشتباه شد، هر کاری که میتوانید برای کمک به او انجام دهید. ممکن است افزایش سرعت، کاهش سرعت، تغییر توقف 

 توقف ضرور باشید. برای جلوگیری از وقوع تصادم، هر کاری را که شرایط ایجاب میکند انجام دهید. 

جایی که موتر بس مکتب وجود دارد، معموال اطفال آنجا هستند. اطفال احتماالً کارهای غیرمنتظره ای انجام میدهند، پس   موتر بس های مکتب •

 آماده باشید. 

 ای برای سوار کردن یا تخلیه مسافران متوقف شده است، باید توقف کنید. طبق قانون بایدوقتی به موتر بس مکتب یا بس کلیسا میرسید که در جاده •

 متوقف بمانید تا همه مردم از جاده خارج شوند و موتر بس حرکت کند. در شاهراه با چهار لین یا بیشترهنگام نزدیک شدن به موتر بس متوقف

 شده درسمت مخالف، توقف ضرور نیست.

که کمتر از چهار لین دارد، در جهت مخالف  ای دو لینه متوقف شده است یا در شاهراهیبا این حال، وقتی در عقب یک موتر بس حرکت میکنید که در جاده

 بس در حرکت هستید، توقف ضرور است، زیرا آنها معمواًل تقسیم نمیشوند. 

 

 

تشییع جنازه. صف تشییع جنازه در صورتیکه توسط یک واسطه نقلیه اسکورت هدایت شود که چراغ های زرد، سرخ یا آبی چشمک زن دارد،  •

 در یک چهار راهی دارای حق اولیت هستند و میتوانند از چهار راهی عبور کنند. تنها موارد استثناء زمانیست که حق اولیت برایی یک واسطه

ینیاز است، یا وسایط نقلیه داخل صف توسط پولیس یا افسر مصئونیت هدایت میشوند، یا زمانی که واسطه نقلیه ترن یا لوکوموتیو نقلیه اضطرار

ا بدهد. راست. شما نباید واسطه نقلیه خود را بین وسایط نقلیه مراسم تشییع جنازه برانید، مگر زمانی که پولیس یا افسر مصئونیت اجازه این کار 

ور حفظ حق اولیت هرگز چراغ های جلوی خود را روشن نکنید یا اقدام دیگری نکنید. از عبور یا سبقت از وسایط نقلیه داخل صف به منظ

موترها خودداری کنید، مگر اینکه پولیس یا افسر مصئونیت دستور بدهد، یا دسته موترها در سرک، جاده، یا شاهراه خارج از محدوده شهر، 

هری کانتی باشد یا دسته موتردر یک شاهراه بین ایالتی یا بزرگ راه ایالتی باشد. اگر این قانون را نقض کنید، ممکن است روستا، یا محدوده ش

 روز زندانی شوید.  90دالر جریمه نقدی شده یا  250

وسایط نقلیه اضطراری.   قانون ایالتی رانندگان را ملزم میکند که حق اولیت را به هر واسطه   •

نقلیه ای بدهند که اشاره سرخ یا آبی چشمک زن دارد یا آژیر به صدا در می آورد.  هنگامیکه 

تی صدای آژیر را از نزدیک شدن واسطه نقلیه ایکه اشاره سرخ یا آبی چشمک زن دارد یا وق

میشنوید، باید عاجل بطرف راست جاده یا جدول سرک برانید، چهار راهی را خالی کرده و 

توقف کنید.  تا زمانی که واسطه نقلیه اضطراری عبور کند باید متوقف بمانید، مگر اینکه یک 

  افسر پولیس یا موظف اطفائیه به شما دستور بدهد که حرکت کنید. 

(، اگر در یک شاهراه با چهار b()5) ( و 2)KRS 189.930 (5)(a)(1،) (5)(a) مطابق با قانون  •

لین هستید، برای وسایط نقلیه اضطراری متوقف شده در صورت امکان باید به لین چپ حرکت کنید 

 یا سرعت خود را کاهش دهید.

 هر دو واسطه نقلیه باید متوقف شوند

 این وسایط نقلیه باید متوقف شوند

 یالتی)قانون ا

متوقف  یاضطرار هیواسطه نقل یبرا

 ای دیشده، حرکت کرده و فضا را باز کن

 (دیآهسته حرکت کن
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شده اند، آهسته  نزدیک شده و در صورت مصئون بودن، هنگام نزدیک شدن به پولیس یا سایر وسایط نقلیه اضطراری که در کنار جاده متوقف  •

 در شاهراه های چهار لینه، به لین سمت چپ بروید. در شاهراه های دو لینه آهسته  نزدیک شوید و با احتیاط عبور کنید. 

ب یک واسطه نقلیه اضطراری هنگامیکه برای یک واسطه نقلیه اضطراری توقف میکنید، نباید باعث مسدود شدن چهار راهی شوید. همچنان تعقی •

 فوت غیرقانونی است.  500با فاصله نزدیکتر از 

 ر یکموتر سایکل. موترسایکل ها به اندازه وسایط نقلیه دیگر حق عبور از جاده را دارند و به همان اندازه به فضا ضرورت دارند. وقتی از کنا •

وانین ق موترسایکل میگذرید، یک لین کامل را به آن بدهید. سعی نکنید از یک لین عبور کنید. موترسایکل ها نیز باید مانند سایر وسایط نقلیه از

 عبور پیروی کنند. عبور از بین موتر ها یا رانندگی در کناره های جاده غیرقانونی است. 

ین اموتر هایی تحویل دهی بسته پست و وسایط نقلیه آهسته رفتار. هنگام سبقت نمودن از وسایط نقلیه پست یا عراده جات زراعتی احتیاط کنید.   •

 مکرر توقف میکنند. وسایط نقلیه با سرعت کم حرکت میکنند و 

 تریلر-شریک نمودن جاده با الری های تراکتور

نامیده میشوند. اگر در عقب یک الری رانندگی « ساحات غیر قابل دید»الری ها در سمت عقب یا کنار دارای ساحات کور بزرگی هستند که  •

 کنید مگرن میکنید و نمیتوانید آئینه های عقب بین موتر پیشرو را ببینید، راننده واسطه نقلیه بزرگ نمیتواند شما را ببیند. در ساحه کور رانندگی

 اینکه این کار کامالً حتمی باشد. 

ای نشوید. هنگام سبقت از یک واسطه نقلیه بزرگ ، تا الری ها به فاصله بیشتر توقف ضرورت دارند. جلوی واسطه نقلیه بزرگ وارد جاده •

ایط نقلیه کالن توقف ناگهانی زمانی که نتوانید چراغ های جلوی آن را در آئینه عقب بین خود ببینید، به لین جلوی الری برنگردید. جلوی وس

 نکنید. 

 الریهای کالن برای اینکه بطرف راست دور بخورند باید ابتدا به طرف چپ بروند یا برعکس.  •

 اگر راننده الری اشاره دور خوردن را روشن کرده است هرگز به فضای باز کنار آن نروید. 

ای را ایجاد کند. اشترنگ را محکم نگه دارید و برای اصالح حرکت دهندهیک الری که از جهت مخالف می آید میتواند تالطم هوای تکان  •

 اشترنگ در صورت ضرورت آماده باشید. 

در جاده های کوهستانی یا سراشیبی ها، مراقب الری هایی باشید که به سرعت نزدیک میشوند. اگر به نظر میرسد الری کنترولی ندارد یا  •

 سر راه آن کنار بروید.  نمیتواند سرعت خود را کاهش دهد، از

برای  صرف برای الری ها وجود دارد. این رمپ ها« فرار»یا « خروج اضطراری»در سراشیبی های طوالنی ، گاهی اوقات رمپه ای ویژه  •

ز در مجاورت هرگاستفاده برای وسایط نقلیه بزرگی هستند که از کنترول خارج شده اند یا به دلیل خرابی با بریک گرفتن متوقف شده نمیتوانند. 

 این رمپ ها توقف یا پارک نکنید .

 یوقتی در یک سرباالیی در عقب یک الری توقف میکنید، در سمت چپ لین بمانید تا راننده بتواند شما را ببیند. فضای بیشتری بین خود و الر •

 بگذارید چرا که ممکن است الری کمی به سمت عقب حرکت کند. 

، تر شوندالری از رانندگی در لین سمت راست که الریهای آهسته رفتار میخواهند دوباره وارد ترافیک سریعدر نزدیکی استیشن های توزین  •

 خودداری کنید. این کار احتمال تصادم واسطه نقلیه بزرگ به عقب موتر شما یا تصادم شما به عقب واسطه نقلیه بزرگ را کاهش میدهید.

مواد خطرناک اجتناب کنید. این وسایط نقلیه به وضوح با عالمت تعیین کننده نوع مواد خطرناکی که  از رانندگی در نزدیکی وسایط نقلیه حامل  •

 آماده باشید.حمل میکنند مشخص میشوند. وسایط نقلیه حامل مواد خطرناک باید در تمام نقاط تقاطع ریل توقف کنند. 

 ساحه غیرقابل دید برای الری ها

  سمبول واسطه نقلیه آهسته رفتار

مایل در ساعت یا کمتر حرکت میکند. در بیشتر موارد آنها عراده جات  25ای است که با سرعت واسطه نقلیه آهسته رفتار واسطه

زراعتی یا اسب گادی هستند. همه وسایط نقلیه آهسته رفتار باید عالمت نشان دهنده حرکت آهسته یا نوار شب بین را در عقب واسطه 

 ارند. نقلیه در معرض دید بگذ

 در طول روز، مثلث نارنجی فلورسنت را در مرکز سمبول خواهید دید.  •

 هنگام رانندگی در شب، هنگام نزدیک شدن از عقب، حاشیه سرخ سمبول را خواهید دید.  •
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اوقات به خاطر نزدیک شدن باید هنگام نزدیک شدن به وسایط نقلیه آهسته رفتار، به ویژه اسب گادی ها، بسیار احتیاط کنید. ممکن است اسب ها گاهی 

 سریع موتر ها دچار هراس شوند. باید بیشتر رعایت اپراتور این اسب گادی ها را نمود. باید طرزالعمل های زیر را بکار گیرید: 

 د. اره کنقبل از سبقت، رانندگان باید آهسته به اسب گادی نزدیک شده و تنها در مواقعی سبقت بگیرند که مصئون باشد یا راننده گادی اش •

 از استعمال هارن واسطه نقلیه باید خودداری کرد تا حیوان نترسد.  •

 رانندگان همچنان باید مراقب اشارات دست اپراتور اسب گادی برای دور خوردن باشند.  •

 هنگام رویارویی با ایب گادی ، همان اقدامات احتیاطی را باید انجام داد.  •

 

 فضای مشترک 

ذیل برای اکثر رانندگان، قضاوت در مورد میزان فضای مورد ضرورت آنها دشوار است. باید بیاموزید که میزان فضای مورد ضرورت را برای موارد 

 قضاوت کنید: 

 یکجا شدن با ترافیک.  •

 عبور کردن از یا ورود به ترافیک.  •

 عبور از وسایط نقلیه دیگر  •

 یدهید، باید حق اولیت را به وسایط نقلیه دیگر بدهید. وقتی هر یک از این حرکات را انجام م

ه لهر بار که با ترافیک دیگر ادغام میشوید، به فاصله شش ثانیه ای ضرورت دارید. این کار هم به شما و هم به واسطه نقلیه عقب شما یک فاصیکجا شدن:

 سه ثانیه ای را میدهد. 

حرکت در می آیید یا وارد ترافیک میشوید، برای رسیدن به سرعت رانندگی مناسب به فضای بیشتری هر زمان که از حالت توقف کامل به حالت ورود:  

ر وضرورت دارید. هنگام ورود از یک جریان ترافیک، برای رسیدن به سرعت بعدی وسایط نقلیه به زمان بیشتری ضرورت دارید. وقتی از ترافیک عب

 ن، به فضای کافی ضرورت دارید. میکنید، برای عبور از تمام مسیر، نه نیمه آ

ها با  ههر زمان که از یک واسطه نقلیه در یک جاده دو لینه سبقت میگیرید، باید وارد لینی شوید که متعلق به وسایط نقلیه روبرو است. در شاهراسبقت:  

ین بدان معناست که برای عبور مصئون به یک فاصله ثانیه زمان ضرورت دارید. ا 12تا  10مایل در ساعت، برای سبقت گرفتن کامل به  55تا  50سرعت 

 ثانیه ای در ترافیک روبرو ضرورت دارید.  12تا  10

 هر زمان که به موارد ذیل نزدیک میشوید شما باید قضاوت کنید که آیا فضای کافی برای سبقت گرفتن دارید یا نه: 

 یک واسطه نقلیه روبرو  •

 تپه یا گوالیی.  •

 چهار راهی.  •

 انسداد جاده  •

ثانیه طی خواهید کرد. وسایط نقلیه جهت مخالف نیز  12تا  10فوت مسافت را در  800رو در سرعت های شاهراه شما وسایط نقلیه روب •

فوت یا تقریباً یک سوم مایل مسافت ضرورت دارید. در  1600همینطور. این بدان معناست که در شاهراه برای سبقت گرفتن مصئون به بیش از 

وقعیت های مختلف برای سبقت گرفتن مصئون ضرورت به مسافت های مختلفی ضرورت دارید. بدون در نظرداشت موقعیت، هرگز نباید در م

 -در روز

نارنجی فلورسنت را در طول ساعات روز، مثلث 

در مرکز سمبول خواهید دید. این مثلث حداقل از 

 یک پنجم مایلی قابل مشاهده است.

 -در شب 

در شب، حاشیه سرخ شب بین سمبول در چراغ 

ای که نزدیک میشود های جلوی واسطه نقلیه

 میدرخشد.
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هنگام نزدیک شدن ترافیک از مقابل سبقت بگیرید، به خصوص اگر واسطه نقلیه جهت مقابل مجبور شود سرعت خود را کاهش دهد یا کنار برود 

 ت خود را مکمل کنید. تا شما بتوانید سبق

ود جتپه ها و گوالیی ها. هر زمان که دید شما توسط یک گوالیی یا یک تپه مسدود شده است، باید فرض کنید که یک واسطه نقلیه در جهت مقابل و •

کنید. این بدان معنی است که دارد که از دید شما پنهان است. بناً، با یک گوالیی یا تپه باید مانند یک موتر نزدیک شونده از جهت مقابل رفتار 

 هنگام نزدیک شدن به یک تپه یا گوالیی نباید شروع به سبقت کنید. 

چهار راهی ها: عبور از جایی که ممکن است شخصی وارد جاده شده یا از آن عبور کند خطرناک است. این مکان ها شامل چهارراهی ها و  •

وقتیکه در حال سبقت هستید، ممکن مناطق مزدحم ، محالت تجاری و خریداری، نزدیک مکاتب، پارک ها، زمین های بازی و پیاده روها میشود. 

یه ایکه از آن عبور میکنید دید شما به مردم و ترافیک را مسدود کند.  همچنان، سایر رانندگانی که در جاده به لین چپ دور است واسطه نقل

 میخورند ممکن است انتظار نداشته باشند شما را در لین چپ ببینند.

 

ارد لین شما شود، نگاه کنید. مطمین محدودیت های لین ها: قبل از سبقت، به جاده یا شرایط دیگری که ممکن است باعث شود ترافیک دیگری و •

 شوید که قرار نیست کسی از یک جاده فرعی خصوصی یا چهار راهی جلوی شما بیاید. 

ه یفضا برای بازگشت: هرگز سبقت نگیرید مگر اینکه بدانید فضای کافی برای بازگشت دارید. به این فکر نکنید برای سبقت از چندین واسطه نقل •

 به طور همزمان زمان کافی دارید یا به رانندگان دیگر اعتماد نکنید تا فضا را برای شما باز کنند. 

ن کار اید، بگذارید. یکی از روش های انجام ایشوید که فضای کافی بین خود و واسطه نقلیه ایکه از آن سبقت گرفته قبل از بازگشت به لین رانندگی، مطمین

  .این است که واسطه نقلیه را در آئینه عقب بین تان ببینید. وقتی واسطه نقلیه را ببینید، فضای کافی برای بازگشت به لین رانندگی دارید

 اگر در مرکز جاده خط زرد منقطع را در کنار خود ببینید، میتوانید سبقت بگیرید. 

 صرف در صورتی سبقت بگیرید که هیچ موتری از جهت مقابل در لین های سبقت وجود نداشته باشد.

 وقتی  در سمت شما در جاده یک خط زرد ممتد وجود دارد، نمیتوانید سبقت بگیرید. 
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 ار خط منقطععالیم و اشارات : بسیاری از جاده ها دارای خطوط رهنما هستند که به شما میگویند چه زمانی سبقت قانونی یا غیرقانونی است. وقتی در کن

 روی جاده یک خط ممتد وجود دارد، نمیتوانید سبقت بگیرید. 

 چپ لین زرد شکسته وجود داشته باشد، میتوانید عبور کنید.  اگر یک لین زرد ثابت در سمت •

 صرف در صورتی سبقت بگیرید که هیچ واسطه نقلیه ای از جهت مخالف نزدیک نمیشود.  •

 همچنان عالیم به شما میگویند چه زمانی سبقت قانونی یا غیرقانونی است.  •

 قانون کنتاکی مقرر میدارد

 سبقت ممنوع" سبقت مکمل شود. که قبل از رسیدن به ابتدای "منطقه •

 ای که از جهت مخالف نزدیک میشود باید سبقت مکمل شود.فوتی از واسطه نقلیه 100که در فاصله  •

 اید.اگر هنگام رسیدن به "منطقه سبقت ممنوع" همچنان در لین چپ هستید، قانون را نقض کرده •

 رسیدگی به موارد اضطراری

که ضرورت به مانورهای اضطراری است اجتناب کنید. میتوانید این کار را با پیش بینی مشکالت انجام دهید. با این  سعی کنید از قرار گرفتن در شرایطی

 حال، مواردی وجود دارد که قابلیت رسیدگی به شرایط اضطراری مورد ضرورت است.

 این بخش معلوماتی را راجع به موارد ذیل ارائه میدهد:

 رسیدگی به سطوح لغزنده •

 به موارد اضطراری رسیدگی •

 اجتناب از تصادم. •

 استفاده از کمربند ایمنی . •

 تصادم ها. •

 رسیدگی به سطوح لغزنده

انندگی د رقسمتی از جاده که در بیشتر شرایط مصئون است، زمانی که با باران، یخ یا برف پوشانده شود، میتواند خطرناک شود. اگر با سرعت بیش از ح

این شرایط لغزنده میتواند باعث شود که واسطه نقلیه چسبندگی خود را از دست داده و شروع به لغزیدن یا "هیدروپلن" کند. میکنید یا در سراشیبی هستید، 

یری از هیدروپلنینگ زمانی رخ میدهد که تایرهای موتر شما در یک جاده تر بر روی آب حرکت میکنند و با سطح واقعی جاده تماس ندارند. برای جلوگ

 با تایرهایی با باد مناسب رانندگی کنید که آج خوبی دارند و سرعت شما را کاهش میدهند. هیدروپلنینگ،

 اگر میبینید که میخواهید روی سطحی لغزنده رانندگی کنید یا فکر میکنید واسطه نقلیه شروع به هیدروپلن کرده است:

 پای خود را به تدریج از روی پدال گاز یا بریک بردارید. •

اند، سعی نکنید به سرعت توقف کنید یا به سرعت سرعت شما کاهش نیافته و تایرهایتان دوباره چسبندگی را به جاده به دست نیاوردهتا زمانی که  •

 دور بخورید .

 نید.ک پا را مالیم باالی بریک ها فشار دهید، مگر اینکه واسطه نقلیه شما مجهز به بریک انتی الک باشد، در این صورت باید فشار ثابتی اعمال •

خط 

 مرکزی

 خط

 مرکزی
 خط سبقت ممنوع خط سبقت ممنوع
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حاضر  در حال در شرایط جوی نامناسب، رانندگان باید احتمال لغزنده گی معابر را پیش بینی کرده و با احتیاط رانندگی کنند. صرف به این دلیل که جاده

 صاف است به این معنی نیست که از یخ، برف یا آب راکد در نزدیک گوالیی بعدی پاک خواهد بود. آماده باشید.

 هوا مستلزم تغییر در سبک رانندگی است. همیشه مراقب باشید و سرعت تان را کاهش دهید.  تغییرات آب و

 کنترول لغزیدن 

ت آورند. ه به دسرانندگان باید مهارت مناسب پیدا کنند تا در زمان از دست رفتن چسبندگی تایر و لغزیدن واسطه نقلیه، کنترول واسطه نقلیه شان را دوبار

هارت ها را کسب نکنند، در زمان لغزیدن، با هراس، ضربه زدن به بریک و سپس دور دادن بیش از حد اشترنگ عکس العمل نشان رانندگانی که این م

 میدهند. این اقدامات لغزیدن را تشدید کرده و اغلب منجر به تصادم واسطه نقلیه میشود که میتواند مرگبار باشد. 

 برای به دست آوردن مجدد کنترول به صورت ذیل عمل کنید: اگر واسطه نقلیه شما شروع به لغزیدن کرد، 

های ربریک یا اکسلیتر را رها کنید. اگر موتر در یک خط مستقیم لغزید و مجبور شدید از بریک استفاده کنید، به شدت بریک نکنید. این کار تای •

فشار دهید مگر اینکه واسطه نقلیه شما مجهز به بریک انتی الک باشد، شما را قفل میکند و لغزیدن را تشدید میکند. باید پا را مالیم باالی بریک ها 

 نند. کدر این صورت باید فشار ثابتی اعمال کنید. بریکهای موتر شما بهترین عملکرد را خواهند داشت و اگر قفل نباشند سریعتر شما را متوقف می

ر بدهید که عقب موتر میلغزد. این باعث میشود جلوی واسطه نقلیه با عقب اگر شروع به لغزیدن به طرفین کردید، باید اشترنگ را در جهتی دو •

 آن هماهنگ شود. 

 به محض اینکه موتر شروع به صاف شدن کرد، اشترنگ را به عقب برگردانید تا از لغزیدن موتر در جهت مخالف جلوگیری شود.  •

برطرف شود. مهم ترین ابزار کنترول واسطه نقلیه برای استفاده در آنقدر اشترنگ را بطرف چپ و راست تصحیح کنید تا لغزش به طور مکمل  •

 هنگام لغزش، اشترنگ است. 

 

 هر دو دست باید همیشه روی اشترنگ باقی بمانند، مگر در مواقعی که استفاده از یک دست برای انجام کارهای رانندگی دیگر حتمی باشد.

 

 رسیدگی به موارد اضطراری 

چقدر محتاط هستید یا چقدر خوب از موتر خود نگهداری میکنید، همیشه احتمال خرابی مکانیکی یا بروز یک وضعیت اضطراری صرف نظر از اینکه 

 غیرمنتظره وجود دارد. در این چارت برخی از خرابی های مکانیکی رایج و اقداماتی که باید در مورد آنها انجام داد آمده است.

 

 

وع به ل هینقل لهی)اگر وس ن نحوه به دست آورد نجا یخوردن کرد، در ا ی   شما شر
ل برا  ذکر شده است( تانیمجدد کنیر

 راندن طرف سمت راست
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  باید کردچه          وضعیت اضطراری  

چندین بار پدال بریک را به سرعت و به شدت فشار دهید. این کار  .1 …………..خرابی بریک: اگر بریک شما ناگهان خراب شود

اغلب باعث ایجاد فشار بریک کافی برای توقف موتر میشود. اگر 

  -این کار مؤثر نبود 

از بریک دستی استفاده کنید، اما بریک را آزاد نگه دارید تا اگر  .2

ایرهای عقب قفل شدند و شروع به لغزیدن کردید، بتوانید بریک ت

  -را رها کنید. اگر این کار مؤثر نبود 

یک گیر معکوس بدهید و به دنبال مکانی برای کاهش سرعت و  .3

 توقف باشید. 

مطمین شوید که واسطه نقلیه کامالً از جاده خارج شده و در  .4

 صورت امکان در سمت راست جاده قرار دارد.

. پس از توقف موتر، منتظر کمک باشید. سعی نکنید واسطه نقلیه 5 .5

 را به گاراژ برانید.

 هارن را به صدا درآورید.  .1 ………………….موتر در حال نزدیک شدن در لین شما 

 با قوت بریک کنید.  .2

در صورت ضرورت اشترنگ را بطرف کناره یا گودال هدایت  .3

 کنید.

 

موتر را در گیر خالص قرار دهید و سعی کنید سریع آن را  .1 ………………شد خرابی برق اشترنگ: اگر انجن خاموش

روشن کنید. اگر این عملی نیست، یا اگر واسطه نقلیه روشن 

 -نمیشود، پس 

واسطه نقلیه را متوقف کنید. اگر واسطه نقلیه شما بریک برقی  .2

 دارد، ممکن است ضرور باشد با قوت پا را باالی آن فشار دهید.

 ره روشن نمائید.موتر را دوبا .3

 کلید دیمر را خاموش کنید و دوباره آنها را روشن کنید. .1 …….خرابی چراغ جلو: اگر چراغ های جلوموتر شما ناگهان خاموش شدند

 کلید چراغ جلو را چند بار امتحان کنید. .2

اگر کمکی نکرد، چراغ های پارکنگ، چراغ هایی اضطراری یا  .3

 اشاره های دور خوردن را روشن کنید.

هر چه سریعتر از جاده خارج شوید و چراغ هایی اضطراری را  .4

 روشن بگذارید. در صورت امکان باید بطرف راست بروید.

 بریک .1 ………………….حیوانی جلوی موتر شما میدود

صرف در صورتی از اشترنگ برای عبور از حیوان استفاده کنید  .2

 که این کار مصئون باشد.

 چشم تان به جاده باشد. .1 سریعتر و سریعتر حرکت میکندگیر کردن اکسلیتر: واسطه نقلیه 

 به سرعت گیر را در حالت خالص قرار دهید. .2

در اسرع وقت از جاده خارج شوید، در صورت امکان بطرف  .3

 راست بروید و واسطه نقلیه خود را متوقف کنید.

 انجن را خاموش کنید. .4

 سرعت را کاهش دهید. .1 …….خرابی قفل بانت : اگر بانت موتر شما ناگهان باز شد 

 -سعی کنید به زیر کاپوت نگاه کنید تا ببینید. اگر نمیتوانید  .2

سرتان را از پنجره بیرون بیاورید و از کنار بانت نگاه کنید. از  .3

 خط مرکزی یا خطوط روی جاده بحیث رهنما استفاده کنید.

بریک کنید و به کنار جاده بروید، در صورت امکان بطرف راست  .4

 قف کنید.بروید و تو

 بریک را به آرامی امتحان کنید. .1 …بریک در سرک تر: اگر مجبورید از آب زیادی عبور کنید

 ممکن است بریک ها به یک سمت کشیده شوند یا اصالً کار نکنند. .2

برای امتحان کردن بریکها با گیر آهسته حرکت کنید و به آرامی  .3

 بریک بگیرید.
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 اشترنگ را بگیرید. .1 ……………………..خرابی تایر )ترکیدن(

 به آرامی بریک بگیرید. .2

در صورت امکان از جاده خارج شوید و در طرف راست توقف  .3

 کنید.

 سرعت خود را کاهش دهید.  .1 ……………….رانندگی بطرف سمت پایین 

 مایل در ساعت به روی جاده بازگردید. 5با سرعت حداکثر  .2

 اشترنگ را بیش از حد هدایت نکنید. .3

 به تدریج موتر را به روی جاده هدایت کنید. اشترنگ را بگیرید و .4

 چراغ های اضطراری خود را روشن کنید. .1 …………………خرابی در شاهراه های بین ایالتی

واسطه نقلیه خود را در کنار سرک، تا حد امکان بطرف راست،  .2

 پارک کنید.

 به حاشیه لین رانندگی بیش از حد نزدیک نشوید. .3

بخواهید که مراقب ترافیک باشد یا اگر کسی با شماست، از او  .4

 خودتان این کار را انجام دهید.

 از ایستادن در عقب موتر یا بین دو موتر خودداری کنید .5

 

اید و میخواهید دوباره وارد ترافیک شوید، در صورت امکان، قبل از اینکه به داخل جاده بروید، سرعت را در لین اضطراری اگر وارد لین اضطراری شده

 افزایش دهید.

 اجتناب از تصادم

را در  تروقتی به نظر میرسد که ممکن است یک تصادم رخ دهد، بسیاری از رانندگان به سادگی روی بریک میکوبند. این کار تایرها را قفل میکند و مو

 لغزش قرار میدهد و اوضاع را بدتر میکند.

ا کاری نیست که باید انجام داد.  برای جلوگیری از تصادم، راننده سه ابزار دارد که میتواند گاهی اوقات ممکن است بریک گرفتن کار درستی باشد، اما تنه

 از آنها استفاده کند

 . بریک گرفتن که برای توقف سریع موتر در مواقع اضطراری استفاده میشود: 1

ن کرد، سریع بریک را رها کنید، سپس دوباره بریک هایی استندرد: پدال بریک را با قوت فشار دهید. اگر واسطه نقلیه شروع به لغزید •

 به سرعت آن را به سمت پایین فشار دهید. 

بریک انتی الک: بطور ثابت پدال را فشار دهید. با این کار واسطه نقلیه به همان سرعت متوقف میشود، اما همچنان به شما امکان  •

 میدهد تا از اشترنگ استفاده کنید.

 از اشترنگ برای گریز زمانی استفاده میشود که نتوانید به موقع توقف کرده و از تصادم جلوگیری کنید.  .2

در صورتیکه میتوانید با مصئونیت به کمک اشترنگ از کنار واسطه نقلیه یا شی عبور کنید، سعی کنید این کار را انجام دهید. با این  • 

 ایرا که از آن اجتناب میکنید در نظر بگیرید.  حال، هنگام گریز باید حرکت واسطه نقلیه

 گاهی اوقات سبقت گرفتن برای جلوگیری از تصادم، ضرور است.  .3

 اگر واسطه نقلیه دیگری نزدیک است که از بغل یا عقب به شما برخورد کند، سریع شتاب بگیرید.  •

بگیرید. اگر موتر گیر اتومات دارد،  در موتری که گیربکس دستی دارد، به سرعت گیر معکوس بدهید و به سرعت شتاب •

 میتوانید همین کار را با فشار دادن سریع پدال گاز انجام دهید. 

 برای اینکه بتوانید سریع دور بخورید، باید اشترنگ را به درستی نگه دارید. باید این مراحل را دنبال کنید:

 برای دور خوردن سریع بطرف چپ:
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اشترنگ را تا جایی که الزم است بطرف چپ دور بدهید تا با مانع برخورد  رانندگیبهترین حالت دست برای 

 نکنید

  
پس از عبور از کنار مانع، تا آنجا که الزم است اشترنگ را بطرف راست 

 دور بدهید تا به لین خود بازگردید

هنگام بازگشت به لین خود، اشترنگ را بطرف چپ دور بدهید تا موترراست 

 شود.

 

برای دور خوردن سریع بطرف راست، از همان پروسیجر دور خوردن سریع بطرف چپ استفاده کنید، به جز اینکه اشترنگ  •

 را در جهت مخالف دور بدهید. 

برای دور خوردن سریع، باید دستان تان را در دو طرف مقابل اشترنگ، یعنی در وضعیت عقربه های ساعت نه و سه، قرار  •

 ر این است که در حین رانندگی اشترنگ را همیشه به این شکل نگه دارید. دهید. مصئون ترین کا

هنگامیکه از چیزی دور شدید، باید آماده باشید تا دوباره به سرعت به جای خود برگردید. بسیاری از مردم از یک تصادم دور  •

 میشوند اما در نهایت کار آنها به تصادم دیگری ختم میشود. 

 دم محافظت از خود در تصا

یری کنید، م جلوگممکن است همیشه نتوانید از تصادم اجتناب کنید. هر کاری میتوانید انجام دهید تا از ضربه خوردن جلوگیری کنید. اگر نمیتوانید از تصاد

 از دستورالعمل های ذیل پیروی کنید. 

 تصادف از عقب. اگر قرار است از عقب تصادف کنید: 

 آماده باشید تا بریک خود را فشار دهید تا به واسطه نقلیه دیگری برخورد نکنید.  •

 خود را بین اشترنگ و پشتی چوکی محکم نگه دارید.  •

 اگر واسطه نقلیه شما دارای پشتی سر است، پشت سر خود را محکم روی پشت سری فشار دهید.  •

 تصادف از بغل. اگر قرار است از بغل تصادف کنید: 

 اشترنگ را محکم نگه دارید تا از پرتاب شدن و برخورد به کناره موتر جلوگیری کنید.  •

 برای دور دادن سریع اشترنگ آماده باشید تا اگر دور خود بچرخید باز هم بتوانید موتر را کنترول کنید.  •

 نیست: تصادف از جلو. اگر قرار است از جلو تصادف کنید و واسطه نقلیه شما مجهز به کیسه هوا 

 اید، از بازوها و دست های خود برای محافظت از صورت تان استفاده کنید. اگر کمربند ایمنی را بسته •

 اید، خود را از روی چوکی پرتاب کنید تا به ستون اشترنگ یا شیشه قدام برخورد نکنید. اگر کمربند ایمنی را نبسته •
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 محافظت از خود و مسافران  

ه اشخاص در یک تصادم وجود ندارد. کدام یک از ما نمیتوانیم پیش بینی کنیم که سائر رانندگان چه کاری انجام خواهند داد.  امکان محافظت کامل از هم

دارد.  یک نفر از هر سه راننده در طول عمر متوسط رانندگی اش، در معرض احتمال جراحت جدی یا کشته شدن در تصادم بین موتر و واسطه نقلیه قرار

 فظ شما در برابر صدمات جدی یا مرگ در اثر تصادم، کمربند ایمنی شماست. بهترین محا

 

 کمربند ایمنی 

را در جاده های عامه این ایالت به کار گیرد مگر اینکه راننده و  1981قانون کنتاکی بیان میدارد: هیچ کس نباید واسطه نقلیه موتر دار تولید شده پس از سال 

 ند. ان موتر به درستی کمربند بستههمه مسافران کمربند ایمنی را به درستی تنظیم کرده و بسته باشند. راننده مسؤول است که اطمینان یابد او و همه مسافرا

نه باالی  باشد، استفاده صحیح از کمربند ایمنی مهم است. هم از کمربند و هم از تسمه روی شانه استفاده کنید. کمربند باید پایین و روی لمبر )کپل( صاف

 شکم. تسمه شانه باید از استخوان ترقوه عبور کند و هرگز نباید پشت شما قرار گیرد.

اند ممکن است آنها را متوقف ون کمربند ایمنی در کنتاکی قانون اصلی است و افسران اجرای قانون در صورت مشاهده رانندگانی که کمربند ایمنی نبستهقان

 کنند.

 مزایای بستن کمربند ایمنی عبارتند از:

خود بمانید، چانس زنده ماندن شما در حادثه پنج برابر بیشتر در هنگام واژگونی شما را داخل واسطه نقلیه نگه میدارد. اگر در داخل واسطه نقلیه  •

 است.

 در هنگام توقف و دور خوردن ناگهانی شما را در حالت نشسته نگه میدارد و در هنگام تصادم از برخورد شما با اشترنگ یا داشبورد جلوگیری •

نگ یا داشبورد حرکت میکند. اگر در هنگام تصادم به درستی کمربند میکند. باید متوجه باشید که در هنگام تصادم از جلو بدن شما به سمت اشتر

مایل در ساعت حرکت کنید، بدن شما با همان سرعت به اشترنگ یا داشبورد برخورد میکند. بدون استفاده از  55را نبسته باشید و با سرعت 

 کمربند ایمنی احتمال زنده ماندن شما از این قسم حادثه کم است.

 ایربگ

داخل  زموترها برای مکمل نمودن کمربند ایمنی مجهز به یک یا چند ایربگ هستند. ایربگ ها احتمال برخورد سر یا نیم تنه سرنشین با قسمت هایی ااکثر 

تا  160اند که در صورت تشخیص برخورد از جلو توسط حسگرها، باد میشوند. ایربگ ها با سرعت موتر را کاهش میدهند. ایربگ ها طوری طراحی شده

سریعتر از یک چشم بر هم زدن. در صورت باز شدن ایربگ،  -ام ثانیه طول میکشد 1/20مایل در ساعت باز میشوند و کل پروسه باز شدن حدود  200

 گرفته شود. معموالً یک ماده پودر مانند محفظه موتر را پر میکند. این ماده صرف یک عامل خشک کننده برای ایربگ است اما ممکن است با دود اشتباه

 اگر واسطه نقلیه شما مجهز به ایربگ است، مواردی وجود دارد که باید برای جلوگیری از صدمات جدی به خاطر داشته باشید:

د. یچوکی را به عقب حرکت دهید. چوکی راننده باید تا حد امکان از داشبورد دورتر باشد و در عین حال بتوانید با موتر به طور مصئون کار کن •

 سرنشین نیز باید تا حد امکان به عقب کشیده شود. چوکی

 هرگز آنها را از روی اشترنگ که ایربگ باز میشود عبور ندهند. –رانندگان باید دست های خود را در قسمت بیرونی اشترنگ قرار دهند  •

 سال و کمتر باید در چوکی عقب با کمربند ایمنی یا سیستم چوکی طفل سوار شوند. در  12اطفال  •

 رتیکه اطفال در چوکی عقب باشند، خطر ایربگ برای آنها را میتوان تقریباً از بین برد.صو

 نوزادان در سیستم های ایمنی طفل رو به عقب هرگز نباید در چوکی جلوی واسطه نقلیه ایکه ایربگ سمت سرنشین آن فعال است سوار شوند. اگر •

 ارخانه مجهز است، ایربگ را خاموش کنید.واسطه نقلیه شما به کلید غیرفعال سازی نصب شده در ک

 سیستم های مصئونیت طفل

( اینچ یا کمتر در واسطه نقلیه موتر داری که در جاده ها، سرک 40قانون کنتاکی بیان میدارد: هر راننده واسطه نقلیه موتر دار هنگام حمل طفل با قد چهل )

وبی در سیستم ایمنی طفل قرار دهد که با استندردهای مصئونیت وسایط نقلیه موتر دار فدرال همسو خها و شاهراه های این ایالت کار میکند، باید طفل را به

 کمربند ایمنی را ببند، کنتاکی

این قانون است و اجرا 

 میشود
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دالر( را بپردازد 10دالری ) 10دالر( جریمه خواهد شد و باید هزینه اضافی  50هر شخصی که قانون مصئونیت طفل کنتاکی را نقض کند پنجاه دالر )باشد.  

 ای مغزی تروماتیک تأدیه شود.که باید به صندوق امانت آسیب ه

نصب صحیح چوکی مصئونیت طفل اولویت نخست شماست. اگر چوکی مصئونیت به درستی نصب نشود، حداکثر محافظت را ارائه نخواهد کرد. چوکی 

سته شود. برای دریافت مصئونیت در حالت ایده آل باید در وسط چوکی عقب قرار گیرد و برای جلوگیری از هر گونه حرکت در صورت تصادم، محکم ب

 کمک در زمینهء نصب چوکی مصئونیت طفل میتوانید به سایت بازرسی چوکی مصئونیت طفل در پوست پولیس ایالت کنتاکی محلی تان مراجعه کنید.

 بچه های بدون مراقب

خود را از دست میدهند. هنگامیکه طفلی را در هر ساله اطفالی که بدون مراقب در واسطه نقلیه قرار میگیرند مجروح شده یا به طرز غم انگیزی جان 

هوای  امیکه درواسطه نقلیه ایکه کلید استارت روی آن است تنها میگذارید، این خطر را ایجاد میکنید که طفل موتر را حرکت داده و باعث تصادم شود. هنگ

 ه خطر می اندازید:گرم طفل کوچکی را برای مدت طوالنی در واسطه نقلیه رها میکنید، جان آن طفل را ب

تفاوتی واضح نسبت به زنده گی بشر ( سال در واسطه نقلیه موتر دار در شرایطی که حاکی از بی ۸قانون کنتاکی بیان میکند که رها کردن طفل زیر هشت)

قانون کنتاکی وجود دارد که بر بنیاد  چندین مقرره دراست و خطر جدی مرگ را برای طفل ایجاد میکند و در نتیجه باعث مرگ میشود، غیرقانونی میباشد.  

 آنها به خطر انداختن جان یا صحت طفل غیرقانونی است.

 

 قفل اشترنگ و سیستم های قفل

از تجهیزات استندرد در اکثر وسایط نقلیه در سراسر جهان بوده است. این قفل بحیث یک دستگاه ضد سرقت خودکار عمل  1969قفل اشترنگ فنری از سال 

 گام کار با وسایط نقلیه دارای قفل اشترنگ احتیاط کنید.میکند. هن

تر ل موهنگامیکه موتر در حال حرکت است، هرگز کلید استارت خود را به حالت قفل دور ندهید. این کار باعث قفل شدن اشترنگ و از دست دادن کنترو 

 میشود.

 سیستم پارک انتقال

 قرار داده و خارج کنید. LOCKکلید را روی  پارک کنید. گیر را در موقعیت "پارک" قرار دهید.

 سیستم دکمه دو دستی

 قرار داده و خارج کنید. LOCKپارک کنید. این سیستم به دو دست ضرورت دارد. دکمه زیر ستون اشترنگ را فشار دهید. کلید را روی 

 سیستم بازو

 قرار داده و خارج کنید. LOCKپارک کنید. بازو واقع در نزدیکی استارت را فشار دهید. کلید را روی 

 ای یک دستسیستم دکمه

 قرار داده و خارج کنید. LOCKپارک کنید. دکمه نزدیک استارت را فشار دهید. کلید را روی 

 این-سیستم پوش

 قرار داده و خارج کنید. LOCKپارک کنید. کلید را در وضعیتی خاموش قرار دهید، فشار دهید. کلید را روی 

 سیستم دور دادن و خارج کردن 

 قرار داده و خارج کنید. LOCKپارک کنید. کلید را روی 

 2002© بنیاد مصئونیت موتر 

 تصادم ها

 اگر درگیر تصادم هستید:

واسطه نقلیه خود را در محل یا نزدیک صحنه حادثه متوقف کنید. در آنجا بمانید تا پولیس برسد و از همه  •

 بازجویی کند.اشخاصیکه درگیر هستند 

(، درصورتیکه حادثه بدون جراحت است، وسایط نقلیه آسیب دیده b)KRS 189.580 (1)مطابق با بخش  •

 را به کنار جاده منتقل کنید.

 تصادم و شاهدان را بگیرید.نام و آدرس همه اشخاص درگیر در  •

 معلومات زیر را در مورد اپراتور)های( دیگر درگیر در تصادم ثبت کنید: •

 نام، آدرس و نمبر جواز از جواز اپراتور. •

 نمبر راجستر موتر. •

 ساخت، مودل و سال واسطه نقلیه. •

 نمبر پلیت. •

 یالتی)قانون ا

صورت عدم مجروح شدن شخص،  در

را به کنار  دهید بیآس هینقل طیوسا

 (دیجاده منتقل کن
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 نام و نمبر کمپنی بیمه. •

 لست خساره وارده به واسطه نقلیه •

 را که بالفاصله قبل و بعد از تصادم رخ داده است ثبت کنید. بعداً ممکن است همه چیز را درست به خاطر نیآورید.دقیقاً آنچه  •

 دالر، همیشه با پولیس به تماس شوید. 500در صورت جراحت، مرگ، یا خساره واسطه نقلیه و اموال بیش از  •

دالر میشود و  500ایالت کار میکند و در حادثه ای درگیر شود که منجر به خساره مالی بیش از هر شخصی که با واسطه نقلیه موتر دار در شاهراه های این 

ولیس دپارتمنت پ تحقیقاتی در مورد آن توسط افسر مجری قانون انجام نمیشود، باید ظرف ده روز پس از وقوع حادثه با استفاده از فورم های ارائه شده توسط

 آن دپارتمنت ارائه کند. ایالتی راپور کتبی حادثه را به

س راپور این راپور را به آدرس زیر روان کنید. صرف نظر از اینکه چه کسی مقصر است، این کار باید ظرف ده روز پس از حادثه انجام شود. اگر پولی

 داده باشد، چنین راپوری حتمی نیست.

 پولیس ایالت کنتاکی

1266 Louisville Road 

Frankfort, Kentucky 40601 

د حاوی نوت بای اگر حادثه با یک موتر پارک شده رخ داده است، سعی کنید مالک آن را پیدا کنید. اگر نمیتوانید، یک نوت بگذارید که به اسانی دیده شود.

 موارد ذیل باشد:

 نام و آدرس شما

 نمبر جواز رانندگی شما

 نمبر پلیت.

 تاریخ و زمان حادثه.

 کمک های اولیه به قربانیان حادثه

 اند کمک کنید.با اقدام سریع و مناسب ممکن است بتوانید به نجات جان یا کاهش درد و رنج اشخاصیکه در ترافیک یا سائر حادثات ناگوار آسیب دیده

 اشخاص آموزش دیده و ماهر را فرابخوانید. در صورت امکان با پرسونل حادثات ایمرجنسی طبی به تماس شوید و به افسر صلح اطالع دهید. •

 باید محل حادثه را به طور واضح و روشن بیان کنید تا پرسونل ایمرجنسی بتوانند شما را به راحتی پیدا کنند.

 صرف در مواقع اضطراری تهدید کننده زنده گی باید سعی کنید شخصی را از تصادم خارج کنید. •

 امبوالنس باشید. یا EMTدر صورت امکان، به جای تالش برای خارج کردن شخص از تصادم، منتظر یک  •

 در صورت ضرورت با پوشاندن یک پتو یا روکش قربانی را گرم نگه دارید. •

 موترسایکل ها

ر اپراتور موتتمام قوانین و مقرره های ترافیک به طور یکسان برای اپراتورهای موتر و موترسایکل اعمال میشود. برای واجد شرایط بودن برای اخذ جواز 

ود درتمام این رهنما را بیآموزید. بسیاری از فروشندگان موترسایکل دارای کتابچه هایی رایگان در مورد نکات رانندگی هستند سایکل، باید معلومات موج

 که ممکن است برای شما مفید باشد.

( سال 18داقل هجده )صادر شده است یا شخصی که ح KRS 186.452شخصی که دارای جواز معتبر اپراتور واسطه نقلیه موتر دار میباشد که بر اساس 

( سال سن داشته باشد، فورم درخواست جواز 18سن داشته باشد، میتواند برای جواز تعلیمی اپراتوری موترسایکل درخواست بدهد. اگر شخص زیر هجده )

واست ست قانونی قبالً فورم درختعلیمی باید توسط والد، سرپرست قانونی یا شخصی که مایل به قبول مسؤولیت او است امضأشود. حتی اگر والد یا سرپر

 جواز رانندگی موپد یا موتر را به یک طفل صغیر داده باشد، باز هم این قاعده صادق است.

 در این بخش بر موارد ذیل تأکید خواهد شد:

 قوانین. •

 الزامات اپراتور. •

 الزامات واسطه نقلیه. •

 نکات ایمنی. •

 قانون موترسایکل کنتاکی

ای طراحی ونهگ تعریف: قانون کنتاکی موترسایکل را بحیث هر واسطه نقلیه موتر دار تعریف میکند که دارای چوکی یا زین برای استفاده اپراتور باشد و به

صور در داخل یک کابین مح شده باشد که با بر روی حداکثر سه تایر در تماس با زمین حرکت کند، اما تراکتورها و وسایط نقلیه ایرا که اپراتور و مسافران

 بر روی آن سوار میشوند، شامل نمیشود و موپد نیز استثنأ است. 
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 در انتوینم شدهراجستر  تیمانند پل یمعمول  هیواسطه نقل کیرا بدون برآوردن الزامات  یگریکوچک د هیها و هر واسطه نقل سکلیبا ینی، م کلیموترس

 بدون داشتن جواز اپراتوری و سایر تواندیکه راننده م یتنها مکاناپراتوری کرد و اپراتور باید دارای جواز اپراتوری آن واسطه نقلیه باشد.  شاهراه ای سرک

 .است یبراند در داخل محوطهء خصوص ایرا سوار شود  هینوع واسطه نقل نیاتجهیزات ایمنی به طور قانونی 

 لبرنامه آموزش مصئونیت موتر سایک

رد صحیح این برنامه باید کورس های تعلیمی موترسایکل ران را ارائه دهد که برای توسعه و القای دانش، نگرش، عادات و مهارت های الزم برای عملک

 یک موترسایکل طراحی شده است. 

ای هر طبقه یا دارای جواز تعلیمی موتر سایکل کورس های تعلیمی راننده باید برای هر یک از باشندگان ایالت که دارای جواز رانندگی معتبر فعلی بر

 هستند، آزاد باشد. 

رابری و ب متقاضیان جواز رانندگی موترسایکل در صورت ارائه اسناد رضایت بخش مبنی بر سپری نمودن موفقانه کورس تعلیمی راننده مورد تأیید کابینه

را که این کورس شامل امتحان مهارت مشابهی است که تحت برنامه آموزش مصئونیت عامه از امتحان مهارت های صدور جواز معاف خواهند شد چ

 موترسایکل ران کنتاکی اخذ میشود.

دهد،  هدر صورتی که شخص سندی مبنی بر سپری نمودن موفقانه کورس تعلیمی مصئونیت موترسایکل مورد تأیید کابینه برابری و مصئونیت عامه را ارائ

ل وی منقضی شده است، میتواند برای دریافت جواز اپراتوری موترسایکل یا تأییدیه آن به منشی مکمه سیرکیت مراجعه شخصی که جواز تعلیمی موترسایک

 کند.

-800-1 مبربرای کسب معلومات بیشتر در مورد مکان و هزینه های مکتب تعلیم موترسایکل ران ها، لطفاً با برنامه تعلیم موتر سایکل ران کنتاکی به ن

 ه تماس شوید.ب  396-3234

 الزامات اپراتور/مسافر

 راننده/اپراتور باید موارد ذیل را داشته باشد:

ل، قبل کجواز معتبر اپراتور واسطه نقلیه موتر دار با تأییدیه اپراتور معتبر موتر سایکل، جواز موتر سایکل، یا جواز تعلیمی اپراتوری موترسای •

 ی.از راندن موترسایکل در هر جاده عامه در کنتاک

 اپراتور موترسایکل مجاز به رانندگی موترسایکل بر اساس جواز تعلیمی، مجاز به حمل مسافر نیست. •

ید در هر ااپراتور باید به نحوی که کابینه ترانسپورت تعیین کرده است، از یک دستگاه محافظ چشم تأیید شده استفاده کند، و اپراتور و هم مسافر ب •

 کت است، از کاله محافظ تأیید شده استفاده کنند.زمان که واسطه نقلیه در حال حر

سال داشته باشد و یک سال یا بیشتر از جواز موتر سایکل وی میگذرد، میتواند بدون هلمت )کاله محافظ ( رانندگی کند.  21اگر شخصی بیش از  •

سال یا اشخاصیکه کمتر از یک سال از جواز  21زیر سال یا بیشتر سن داشته باشند. اشخاص  21مسافران برای سوار شدن بدون کاله محافظ باید 

 موتر سایکل شان میگذرد، همچنان باید از کاله محافظ استفاده کنند.

 الزامات واسطه نقلیه

راندن یا سوار شدن بحیث مسافر بر روی موترسایکلی که فاقد چوکی یا زیرپایی دایمی است که هر دو به طور خاص برای حمل مسافران به  •

 صئون طراحی شده باشند، غیرقانونی میباشد. نحوی م

آئینه عقب بین، چراغ جلو )نور باال و پایین(، چراغ عقب، هارن، صدا خفه کن، لوله اگزوز، چراغ بریک، بریک جلو  تجهیزات مورد ضرورت: •

ای آن مودل باشند، اکنون و عقب، سند بیمه نامه مسؤولیت، تایر خوب و رجیستر شدن. اگر اشاره های دور خوردن بخشی از تجهیزات کارخانه

 مورد ضرورت میباشند.

 
 کاله محافظ 
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 خطرات متوجه موترسایکل سواران

 اطفال و حیوانات ممکن است جلوی موترسایکل ها حرکت کنند. به خصوص در نزدیک مکاتب و مناطق مسکونی مراقب باشید.اطفال.  

 

 

برای عبور از مسیرها، معموالً بهتر است که مستقیم در لین خود حرکت کنید. دور خوردن برای رفتن به  خط ریل، مسیرهای واگن برقی و پیاده روها. 

مسیر شما ممکن است شما را به لین دیگری از ترافیک ببرد. برای حاشیه های خط ریل و  -درجه( میتواند خطرناک تر باشد  90رو به رو )در زاویه خطوط 

درجه عبور  45جاده که به موازات مسیر شما حرکت میکنند، به اندازه کافی از خطوط ریل، خطوط یا مسریهای پیاده رو فاصله بگیرید تا با زاویه حداقل 

 کنید. سپس، عمداَ دور بخورید. ممکن است تایر های موترتان به لبه های عرضی گیر کند و تعادل تان را از دست بدهید.

 

 آستین های بلند آئینه عقب بین

 نوار بازتابی

 اغ جلوچر

 هارن

 چراغ پلیت جواز

 چکمه

 دستکش

 اشاره دور خوردن

 شلوارهای بلند

 چراغ عقب

 چراغ عقب

 عینک محافظ
 کاله محافظ 

 اشتباه -مسیر عبور  درست -مسیر عبور

 اشتباه -خطوط موازی  درست-خطوط موازی
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 نرده های آهنی پل

 

به دلیل دیده نشدن بایسکل ران توسط راننده دیگر است. به همین دلیل، بایسکل رانان باید واسطه نقلیه -علت بیشتر تصادم های موترسایکل/موترساحه کور.

 همیشه از ساحه کور راننده دور باشند. برای دیده شدن در جاده باز، چراغ جلو را روشن کنید.

 

ت چپ لین حرکت کنید. هرگز بسیار نزدیک به موتر پیشروی هنگام رانندگی در عقب یک واسطه نقلیه، نزدیک یک سوم سمبه صورت ذیل عمل کنید.

 حرکت نکنید، زیرا این کار قابلیت توقف مصئون و دیدن شرایط جاده و ترافیک پیشرو را کاهش میدهد.

 اشتباه درست

 ساحه کور
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ن ترافیک را در نظر بگیرد. بایسکل ران باید همیشه خطرات احتمالی، مانند خروج رانندگان و مسافران از موترهای پارک شده به لیموترهای پارک شده.  

 این یکی از دالیلی است که باید در یک سوم سمت چپ لین رانندگی کنید.

هنگام عبور از یک نبش یا گوالیی، به صورت مایل حرکت کنید. روی سطوح تر یا لغزنده، تا حد امکان کمتر مایل شوید و سرعت را کاهش دور خوردن.

 دهید.

در شرایط عادی توقف، از هر دو بریک جلو و گرفتن.  بریک 

عقب استفاده کنید. صرف از بریک جلو استفاده نکنید، زیرا این 

کار باعث خم شدن جلوی موترسایکل میشود و ممکن است باعث 

لغزیدن سایکل شود، به خصوص اگر سطح آن به دلیل رطوبت، 

درستی تنظیم ریگ یا سنگریزه لغزنده باشد. هر دو بریک را به 

کنید. اگر سوار یک موترسایکل ناآشنا هستید، قبل از استارت زدن، 

 بریکها را امتحان کنید.

موترسوار باید با حفظ فاصله مصئون وسایط نقلیه حفظ فاصله.  

ه تر یا ارند. زمانی که سطح جادتری ضرورت دتر به فاصله توقف طوالنیتر نسبت به موترسایکل های سبکدیگر را تعقیب کند. موترسایکل های سنگین

با استفاده از  نلغزنده باشد فاصله توقف نیز افزایش مییابد. حفظ فاصله مصئون در هنگام تعقیب وسایط نقلیه دیگر بسیار مهم است. فاصله مصئون را میتوا

شده است. بهتر است موترسوار به جای شمارش سه ثانیه توضیح داده « حفظ فاصله ایمنی»شمارش چهار ثانیه تعیین کرد. شمارش سه ثانیه قبالً در بخش 

 که برای سایر وسایط نقلیه است چهار ثانیه را بشمارد، زیرا موترسایکل به فاصله توقف طوالنی تری ضرورت دارد.

 نزدیک شدن به چراغ های ترافیک یا چهار راهی های عالمت گذاری شده/بدون عالمت

یا چهار راهی که ترافیک پیشروی متوقف شده است، پشت واسطه نقلیه جلویی توقف کنید. "هرگز بین موترها نروید." هنگام نزدیک شدن به چراغ ترافیک 

ی برای وقتی شک دارید که چه کسی در یک چهار راهی حق اولیت دارد، حق اولیت را به راننده دیگر بدهید. همیشه هنگام نزدیک شدن به یک چهار راه

 توقف آماده باشید.

 یکی از علل شایع حادثات موترسایکل تک واسطه نقلیه بی توجهی به شرایط جاده است. یط نامطلوب.  شرا

 هنگام نزدیک شدن به سطحی با ریگ، سنگریزه یا خاک، بسیار احتیاط کنید و از حرکات ناگهانی یا سریع خودداری کنید. 

یا شتاب ناگهانی خودداری کنید. به خصوص مراقب "خط" مرکزی هر لین ترافیک هنگام رانندگی بر روی جاده تر، سرعت را کاهش دهید و از بریک 

رت تر باشید، زیرا معموالً یک الیه روغن روی آن را پوشانده است و هنگام تر شدن بسیار لغزنده است. لین های رنگ آمیزی شده وسط جاده، در صو

 بودن، برای بایسکل رانان نیز خطرناک استند.

 

سمت راست واسطه نقلیه دیگری در جاده دو لینه سبقت نگیرید. یک بایسکل ممکن است کوچکتر از سایر وسایط نقلیه باشد، اما همه هرگز از سبقت.

 قوانین و مقرره ها به نحوی برای آن اعمال میشود که انگار یک موتر است.

 ثانیه 3 ثانیه 4
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هد که بایسکل ران توسط رانندگان دیگر دیده نمیشود. روشن کردن چراغ بسیاری از حادثات با وسایط نقلیه دیگر صرفاً به این دلیل رخ میددیده شدن.  

دثات اهای جلوی موترسایکل و پوشیدن لباسهای مناسب با رنگ روشن باعث میشود بیشتر دیده شوید و در نتیجه تا حدودی مصئون تر بمانید. بیشتر ح

 موترسایکل در چهار راهی ها به دلیل دیده نشدن رخ میدهد.

 ادهای تند معموالً برای بایسکل ران خطرناک است. این بادها طبیعی بوده یا توسط الری های نیمه تریلر ایجاد شوند. شدت ناگهانی و اغلببباد.  

 غیرمنتظره وزش باد ممکن است باعث از دست رفتن کنترول بایسکل شود.

کاهش پیدا میکند. با افزایش وزن، ایستادن و حفظ تعادل مناسب دشوارتر است.  با اضافه شدن وزن بیشتر به موترسایکل، قدرت مانور آنمسافران یا بار.  

ی بار سنگین همچنان فاصله توقف را افزایش داده و شروع به حرکت کردن را در چهار راهی ها سخت تر میکند. در صورت امکان، از حمل بسته ها

فظ مصئونیت، اقدامات احتیاطی ذیل را انجام دهید: بسته ها را در کریر مخصوص یا در سنگین یا مسافر اجتناب کنید. اگر اجتناب ناپذیر است، برای ح

گاه ها نگه دارد و دست ها را روی لمبر بایسکل ران قرار دهد. یک خورجین بگذارید؛ به مسافر بگویید که به با یسکل ران تکیه بدهد، پاها را روی تکیه

 حمل شود.  هرگز نباید مسافر یا بار جلوی بایسکل ران

 بهترین موقعیت در لین برای دیدن و دیده شدن، یک سوم سمت چپ لین است.موقعیت.  

 در یک جاده دو لینه، در قسمت چپ لین خود برانید. .1

 در یک جاده چهار لینه، زمانی که تنها هستید، در نیمه چپ لین سمت راست یا در نیمه سمت راست لین داخلی حرکت کنید. .2

 ه صورت گروپی، باید به صورت ضربدری قرار گیرید و هرگز در کنار هم نباشید.هنگام رانندگی ب .3

 

حتی اگر حق اولیت با شماست، ممکن است الزم باشد حق اولیت را به واسطه دیگری بدهید. بایسکل ران در تصادم با واسطه نقلیه بزرگتر حق اولیت.  

 ان ممکن است شما را نبینند.تقریباً همیشه ضرر میکند. به خاطر داشته باشید، سائر

 لباس های محافظ

فیصد از تمام مرگ و میرهای  60مسافر و اپراتور هر دو باید برعالوه تجهیزات مصئونیت مورد ضرورت، لباس محافظ نیز بپوشند. از آنجاییکه تقریباً 

چانه استفاده کنند. لباس های تولید شده از اجناس سنگین، مانند بایسکل رانی ناشی از صدمات سر است، مهم است که بایسکل رانان از کاله محافظ با بند 

وزه چرمی م چرم، در حادثات موترسایکل محافظت بیشتری را ارائه میدهند. عقل سلیم ایجاب میکند که بایسکل رانان همیشه کفش بپوشند. در واقع بوت یا

 سنگین بر بوت هایی تنیس ترجیح داده میشود.

 نکات مصئونیت.

 از کاله محافظ و لباس مناسب مورد تأیید وزارت ترانسپورت ایاالت متحده استفاده کنید. همیشه •

 هنگام رانندگی به چندین موترسایکل ران، به صورت ضربدری قرار گیرید و هرگز در کنار هم نباشید. •

 هر دو بریک را همزمان فشار دهید. -مراقب بریک ها باشید  •

 بل از رسیدن به این مناطق سرعت را کاهش دهید.مراقب سطوح صاف یا شل باشید و ق •

 قبل از سبقت یا تغییر لین، ترافیک اطراف را بررسی کنید. •

 در چهار راهی ها هوشیار باشید. اینجا جایی است که بیشترین حادثات موترسایکل رخ میدهد. •

 شکل را انجام ندهید. Uهرگز بدون توقف کامل دور خوردن  •

 انندگان دیگر به راحتی آن را ببینند.همیشه لباسی بپوشید که ر •

موتر  هاز شاهراه های بین ایالتی دوری کنید مگر اینکه موترسایکل شما بتواند با سرعت بین ایالتی حرکت کند. برای سرعت های بین ایالتی انداز •

 سی سی یا کالن تر باشد. 250باید 

 برای بیش از یک نفر طراحی شده باشد.از سوار کردن مسافر خودداری کنید مگر اینکه موترسایکل شما  •

 چراغ های خود را روشن کنید، حتی در ساعات روز، تا سایر رانندگان بتوانند شما را ببینند. •
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 به خاطر داشته باشید که اگر مسافر یا بسته سنگین حمل میکنید، فاصله توقف شما افزایش مییابد. •

 ای ندارد قرض ندهید.ما تجربهموترسایکل خود را به کسی که در راندن موترسایکل ش •

 بهترین موقعیت لین برای دیدن و دیده شدن در یک سوم سمت چپ لین راست است. •

 مراقب باشید دچار اعتماد به نفس بیش از حد نشوید. •

 به خاطر داشته باشید که فاصله توقف شما از یک موتر مسافربر بیشتر است. •

 یک و سرعت باال اجتناب کنید.هنگام یادگیری رانندگی از مناطق مزدحم تراف •

 اینچ باالتر از سطح چوکی قرار گیرند. 15برای حداکثر کنترول و راحتی، دسته های موترسایکل نباید بیش از  •

 اطفال و حیوانات ممکن است جلوی موترسایکل ها حرکت کنند. به خصوص در نزدیک مکاتب و مناطق مسکونی مراقب باشید. •

 رسایکلویژگی های اداره کردن موت

 وی و شرایطویژگی های اداره کردن موترسایکل با وسایط نقلیه که دارای چهار تایر اند متفاوت است. مثالَ، موترسایکل ها به ویژه در برابر شرایط ج

 شوند(.سطح جاده آسیب پذیر هستند. موترسایکل ها مانند بایسکل ها چندان پایدار نیستند. ممکن است به راحتی سقوط کنند )واژگون 

 

 آسیب پذیری و موترسایکل ران

ط یا ز سقواپراتورهای موترسایکل فاقد حفاظت هستند. آنها محافظت اندکی در برابر آب و هوای بد دارند و حتی محافظت کمتری در برابر صدمات ناشی ا

 تصادم با وسایط نقلیه یا اشیاء دیگر دارند.
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 دید 

یکل ها بسیار کوچک هستند. به همین در مقایسه با الری ها و موتر ها، موترسا

دلیل اغلب رانندگان دیگر متوجه آنها نمیشوند. برخی از رانندگان ممکن است 

متوجه حضور موترسایکل رانان در نقاط کور خود نشوند و یا حتی به این فکر 

 نکنند که به دنبال آنها بگردند.

 بینند!رانندگان دیگر ممکن است شما را ن -به خاطر داشته باشید 

 امتحان عملکرد

در طول امتحان عملکرد موترسایکل، متقاضی ملزم به مانور در میان مخروط ها 

خواهد بود که در چارت های ذیل نشان داده شده 

  است.
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 موپدها

( یا چند میله افقی برای نگه داشتن مخزن سوخت و همچنان 1ممکن است شامل یک ) "موپد" عبارت است از یک بایسکل موتر دار است که طراحی فریم آن

ای که ممکن است یکی از این موارد را داشته یا نداشته باشد: پدال هایی با قدرت حداکثر دو دارای پدال باشد، یا یک بایسکل موتردار با طراحی از نوع پله

متر مکعب، گیربکس اتوماتیک که پس از درگیر شدن سیستم درایو ندارد ضرورتی به کالچ ( سانتی50نجاه )( اسب بخار بریک، ظرفیت سیلندر حداکثر پ2)

 ( مایل در ساعت.30یا تعویض گیر توسط اپراتور ندارد، و حداکثر سرعت سی )

دگی را مکمل نمایند. برای صدور جواز موپد سال سن داشته باشند و درخواست جواز رانن 16متقاضیان در اولین درخواست برای جواز موپد باید حداقل 

جوز یا صرف از شما خواسته میشود که امتحان های دانش عمومی و بینایی را سپری کنید. امتحان مهارت و جواز ضرور نیست. اشخاصیکه قبالً دارای م

 جواز اپراتور معتبر هستند، مجبور نیستند برای جواز موپد اقدام کنند.

 عملکرد

ارکنگ پ اتوری موپد نسبت به بایسکل نسبتاَ پیچیده تر است، اما بسیار ساده تر از راندن موتر سایکل است. برای آشنایی با کنترول ها میتوان درراندن و اپر

 یا سایر مناطق خارج از سرک با این واسطه نقلیه تمرین کرد. 

است که اپراتور تا حد امکان یک "فاصله ایمنی" کالن را در اطراف خود در نظر از آنجایی که موپد به راحتی در جریان ترافیک دیده نمیشود، بسیار مهم 

 بگیرد. روشن کردن چراغ جلو و نصب پرچم بایسکل در حین رانندگی به دیگران کمک میکند شما را ببینند.

 میشود این کار را انجام دهند.اپراتورهای موپد ملزم به پوشیدن کاله محافظ یا وسایل محافظت از چشم نیستند، اما به شدت توصیه 

 ( مایل در ساعت است، تردد کنند.30در شاهراه های با دسترسی محدود که در آنها حداقل سرعت بیش از سی ) نمیتوانند موپدها 

 (ATVرود )بایسکل های تریل و وسایط نقلیه آف

 اند و استفاده از آنها در سرک ها یا شاهراه ها غیرقانونی است.شده بایسکل های تریل یا وسایط نقلیه آفرود برای استفاده در خارج از جاده طراحی

( اینچ یا کمتر باشد. دارای وزن 50عبارت است از هر واسطه نقلیه موتر دار برای استفاده در خارج از جاده که عرض آن پنجاه )« واسطه نقلیه آفرود»

از سه تایر کم فشار حرکت میکند؛ صرف برای اپراتور بدون مسافر طراحی شده است؛ و ( یا بیش 3( پوند یا کمتر باشد؛ بر روی سه )600خشک ششصد )

 دارای یک چوکی یا زین است که صرف برای اپراتور طراحی شده است و اشترنگ آن با میله های دسته کنترول میشود.

 اولیت در هر شاهراه یا جاده عامه حرکت کند.هیچ کس نباید با واسطه نقلیه آفرود در شاهراه یا جاده عامه یا در منطقه دارای حق  •

o  استثنأ: اگر اپراتور در مزرعه یا فعالیت های زراعتی، ساخت و ساز، تعمیر و نگهداری جاده، یا برف روبی مشغول باشد، اشخاص

ک نمیکنند، میتوانند در را در هر شاهراه عامه دو لینه اپراتوری کنند. اشخاصی که در یکی از این فعالیت ها اشترا ATVمیتوانند یک 

مایل در شاهراه حرکت کنند. 2/10را اپراتوری کنند، اما نمیتوانند بیش از  ATVهر شاهراه عامه دو لینه برای عبور از شاهراه، 

ت ایاستفاده میکنند باید جواز معتبر اپراتور داشته باشند و تمام مقرره های ترافیک را رع ATVاشخاصی که در شاهراه های عامه از 

را در ساعات روشنایی روز حرکت  ATVکنند. باید حداقل یک چراغ جلو و دو چراغ عقب همیشه روشن باشد؛ و صرف میتوانند 

 دهند، مگر اینکه درگیر برف روبی یا تعمیر و نگهداری اضطراری جاده باشد.

لک، وسایط نقلیه آفرود را در هیچ ملک دولتی یا کدام شخصی نباید بدون رضایت مالک زمین، کرایه نشین یا سازمان دولتی مسؤول آن م •

خصوصی حرکت دهد، مگر اینکه اپراتور در تمام مواقعی که واسطه نقلیه در حرکت است به نحوی که منشی کابینه ترانسپورت مقرر میکند، از 

 کاله های محافظ تأیید شده استفاده کند.

( سی سی جابجایی را اپراتوری کند و همچنان هیچ فرد 90آفرود با حجم انجن بیش از نود )( سال نباید واسطه نقلیه 16هیچ کس زیر شانزده ) •

 ( سال نباید واسطه نقلیه آفرود را اپراتوری کند مگر اینکه تحت نظارت مستقیم والدین باشد.16زیر شانزده )

 ( سی سی جابجایی را اپراتوری کند.70د )( سال نباید واسطه نقلیه آفرود با حجم انجن بیش از هفتا12هیچ فرد زیر دوازده ) •

 بایسکل

ای و الزامات مصئونیت در مورد بایسکل ها نیز مانند سایر وسایط نقلیه اعمال میشود. همه مردم بایسکل ران قوانین ترافیک، عالیم شاهراه، قوانین جاده

 این بخش شامل موارد ذیل است:نیستند، اما بحیث یک راننده باید از قوانین و مقرره های آنها آگاه باشید. 

 قوانین بایسکل. •

 قوانین ویژه بایسکل رانان •

 قوانین ویژه رانندگان •

 قوانین بایسکل

 قانون کنتاکی میگوید که بایسکل رانان باید:

ب سباب بازی، و به این ترتیمربوط به رانندگان هر واسطه نقلیه برخوردار باشند. بایسکل یک واسطه نقلیه است، نه یک ا« تمام حقوق و تمام وظایف»از 

 نند.یگری نگاه کباید قوانین و مقرره های ترافیک مربوط به همه کاربران شاهراه را رعایت کند. رانندگان باید به بایسکل رانان مانند هر واسطه نقلیه د

اشاره یا دستگاه های سگنال مکانیکی اشاره بدهد، برای واسطه نقلیه ایکه واسطه نقلیه موتر دار نیست و ممکن است توسط اشاره های دست، چراغ هایی 

 ( فوت مانده به دور خوردن واسطه نقلیه ارائه شود.50سگنال ضروری است. سگنال باید به طور متناوب برای پنجاه )
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 هنگام راندن واسطه نقلیه ایکه واسطه نقلیه موتر دار نیست، اشاره دستی باید به روش زیر اجرا شود:

دور خوردن بطرف چپ، دست و بازو باید از سمت چپ واسطه نقلیه به صورت افقی دراز شود؛ برای اشاره دور خوردن بطرف راست، بازو برای اشاره 

ه طرف ب باید از سمت چپ واسطه نقلیه به صورت افقی دراز شود و دست چپ از آرنج به سمت باال کشیده شود، یا بازو و دست راست باید به صورت افقی

 راز شود.راست د

 برای نشان دادن توقف یا کاهش سرعت، یکی از بازوها را باید به صورت افقی دراز کنید و دست را از آرنج به سمت پایین بکشید.

ث یک یند. بحبرخی از محالت قوانین ترافیک محلی دارند که احکام نامیده میشود. این قوانین عملکرد و پارک بایسکل ها را در محدوده شهر کنترول میکن

 راننده، مهم است که بدانید آن قوانین چی هستند و همیشه از آنها اطاعت کنید.

 قوانین ویژه بایسکل رانان 

 هرگز از مسیر های بین ایالتی و بزرگراه ها برای بایسکل رانی استفاده نکنید. •

 برای مطلع کردن سائر وسایط نقلیه از حرکات خود از اشاره های دست استفاده کنید. •

ز طرزالعمل های عالیم و اشاره های رسمی کنترول ترافیک پیروی کنید. درست مانند یک ا •

 های توقف و چراغ های توقف ایستاده کنید.واسطه نقلیه موتر دار در پشت لوحه

 بایسکل را در محدوده سرعت اعالم شده یا با سرعت معقول برای شرایط موجود برانید. •

 رای ترافیک برانید.بایسکل را در سمت راست جاده دا •

در معابر و گذرگاه های پیاده رو، حق اولیت را به اشخاص پیاده رو بدهید. قبل از عبور از  •

 اشخاص پیاده رو یک هشدار صوتی )زنگ یا هارن( بدهید.

هنگام حرکت در شب، بایسکل را با یک نور سفید قابل مشاهده در جلو و یک رفلکتور  •

 ب حرکت دهید.سرخ یا نور قابل مشاهده در عق

 میتوانید از نوار رفلکتور برای بهتر دید شدن استفاده کنید.  •

تمام وسایط نقلیه آهسته رفتار، بشمول بایسکل ها، باید تا حد امکان نزدیک به کناره سمت راست شاهراه حرکت کنند. هنگام حرکت به سمت  •

 ای دیگر یا دور خوردن بطرف چپ باید بسیار احتیاط کرد.مرکز جاده برای عبور از کنار زباله های روی جاده، عبور از موتره

 در قسمت پیاده رو نرانید •

 هرگز بایسکل را در قسمت پیاده رو به گونه ای پارک نکنید که در تردد اشخاص پیاده رو اختالل ایجاد کند. •

 در مسیر بایسکل رانی کنار جاده، در صورت موجودیت، بایسکل رانی کنید.  •

 اشخاصیکه بایسکل برای آن طراحی و تجهیز شده است، نفر را با خود حمل نکنید.بیشتر از تعداد  •

 هرگز بیش از دو بایسکل در کنار هم حرکت نکنند تا در حرکت عادی ترافیک اختالل ایجاد نشود. •

 

 قوانین ویژه رانندگان در مورد بایسکل

 یک راننده باید:

 جاده را با بایسکل ها شریک نماید. •

از یک بایسکل ران، نگاه کنید تا ببینید آیا زباله های شلی روی جاده وجود دارد که شاید باعث انتقال آنها به وسط لین شوید. صرف قبل از سبقت  •

فوت( بین موتر شما و بایسکل ران باشد. به تالطم هوایی که  3زمانی از یک بایسکل ران سبقت بگیرید که این کار مصئون باشد و فضای کافی )

 لیه شما میتواند در سرعت های باال یا در هوای بادی ایجاد کند، توجه کنید. اگر واسطه نقلیه شما دارای آئینه های جانبی به سمت بیرونواسطه نق

 است، به بایسکل ران فضای بیشتری بدهید. صرف زمانی به لین بازگردید که با مصئونیت از بایسکل ران سبقت نموده و دور شده باشید.

 ایسکل رانان باشید. به دلیل باریک بودن بایسکل رانان، باید الگوهای اسکن چشم خود را توسعه دهید تا آنها را ببینید.به دنبال ب •

وقتی بعد از سبقت نمودن از یک بایسکل ران میخواهید بطرف راست دور بخورید، فضای کافی بگذارید تا وقتی سرعت خود را برای دور  •

 رخورد نکنند.خوردن کاهش میدهید، به شما ب

 هنگام باز کردن درب موتر تان، از حضور بایسکل رانان مطمین شوید. •

 در شب بیشتر هوشیار باشید و از نور باال استفاده نکنید، زیرا به طور موقت بایسکل ران را کور میکند. •

 کنانده گان شاهراه دارای حقوق، قوانین و مسؤولیت هایی هستند.به خاطر داشته باشید، بایسکل رانان خاص و دارای امتیاز نیستند. آنها مانند دیگر استفاده 
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مصئونیت را انتخاب کنید.  یک بایسکل با تجهیزات مناسب برای

 بایسکل را در شرایط خوبی نگه دارید.

 حفظ تناسب

دید رانندگی یکی از پیچیده ترین کارهایی است که شخص انجام میدهد.  انجام درست آن ضرورت به مهارت و قضاوت زیادی دارد. وقتی یک راننده ج

 هستید، تمام قابلیت شما مورد ضرورت است.

 ه قابلیت فزیکی یا دماغی شما را کاهش دهد، نمیتوانید رانندگی کنید. قابلیت شما در رانندگی تحت تأثیر موارد ذیل است:اگر اتفاقی بیفتد ک

 

 هوشیاری •  نوشیدن الکول • 

 صحت •  مواد مخدره • 

 عواطف •  ترکیب مواد مخدر و/یا الکول • 

   بینایی و شنوایی • 

 

 نوشیدن الکول و رانندگی

 48فیصد از تصادم ها منجر به مرگ اشخاص پیاده رو و حدود  40کنتاکی نوشیدنی های مست کننده )آبجو، ویسکی، شراب و غیره( تا حدودی در در 

 فیصد از تصادم های مرگبار با فقط یک موتر دخیل است. در سطح ملی، 72فیصد از تصادم ها منجر به مرگ رانندگان دخیل میشود و عاملی است که در 

از زمانی ساالنه هزاران نفر در حادثات ناشی از مصرف الکول جان خود را از دست میدهند. اگر حتی مقدار کمی هم بنوشید، احتمال تصادم شما بیشتر 

 اید.است که مشروب ننوشیده

 چرا نوشیدن و رانندگی بسیار خطرناک است؟

دقیقه به مغز شما  40تا  20ن شما شده و سپس به تمام قسمت های بدن شما میرود. ظرف وقتیکه الکول وارد معده شما میشود، مستقیماً وارد جریان خو

و مهارت  اییمیرسد. الکول بر بخش هایی از مغز تأثیر میگذارد که قضاوت، بینایی و مهارت شما را کنترول میکند. با افزایش مقدار الکول، قضاوت، بین

و حرکت سائر وسایط نقلیه مشکل پیدا میکنید. سرانجام، شما در کنترول واسطه نقلیه خود دچار مشکل شما بدتر میشود. شما در قضاوت مسافت، سرعت 

 میشوید.

 حد شما چقدر است؟

فیصد میباشد. حداقل میزان الکول خون برای  08در ایالت کنتاکی حداقل غلظت الکول خون که در آن فرض میشود شخص تحت تأثیر مواد مسکر است .

یک نقض"فی نفسه" است، به این معنی که استفاده از واسطه نقلیه در کنتاکی با غلظت الکول خون در آن  0.08فیصد است. سطح  CDL ،0.04رانندگان 

فیصد باقی 0.02سال در  21برای اشخاص زیر  DUIسطح غیرقانونی است. طبق این تعریف، دادستان مجبور نیست نقص راننده را اثبات کند. سطح 

 الکول خون توسط دستگاه دم سنج یا سایر تست های کیمیایی تعیین میشود. میماند. غلظت

 پدال ها با چرخش آزاد

 -بولت گیره زین 

 محکم

میله های دسته  -گیره میله دسته 

 محکم دور نمیخورند

محکم و  –نت های هاب 

 با ویل های آزاد

محکم و روغن  -نت قفل هد 

کاری شده. گلگیر بدون چنگال 

 محکم -

 محکم -دسته ها 

صاف و بدون  -رفلکتور

 ترک

درست  –رینگ ویل 

 حرکت کند. بدون دندانه

بولت دیرک 

 محکم -

به اندازه کافی  –زنجیر 

   اینچ  3/4تا  1/2شل 

 –تایر های خوب 

 دارای هوای مناسب

صاف،روشن و با  –چراغ 

 بطری خوب
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"تحت تاثیر" به این معنی است که به دلیل نوشیدن مشروبات الکولی، شخص )تا حدی( وضوح دماغ و 

کنترول خود را که بدون الکول از آن برخوردار بود، از دست داده است. از دست دادن قضاوت، بینایی 

رانندگی  حتی یک نوشیدنی نیز برو مهارت ممکن است مدتی قبل از عالیم آشکار مسمومیت رخ دهد. 

  شما تأثیر میگذارد. 

 طبق نظر کارشناسان تقریباً یک ساعت طول میکشد تا بدن شما یک اونس الکول را بسوزاند.

 اگر بیش از حد بخورید چه؟

راهی برای هوشیاری سریع وجود ندارد. قهوه، هوای تازه، ورزش یا دوش آب سرد کمکی نخواهد کرد. 

 مان سپری شود. زمان تنها چیزی است که شما را هوشیار میکند.خواب هم کمکی نمیکند، مگر اینکه ز

 اگر افسر مجری قانون شما را متوقف کند، چه میشود؟ 

اگر توسط یک افسر مجری قانون متوقف شوید، ممکن است از شما بخواهد که تست کیمیایی میزان 

الکول بدن را انجام دهید. بر اساس قانون "رضایت ضمنی"، هر کسی که در کنتاکی یک واسطه نقلیه 

ای مست کننده یا مواد دیگری که ممکن است قابلیت )رانندگی تحت تأثیر نوشیدنی ه DUIموتر دار را اپراتوری میکند، در صورت دستگیری به دلیل 

ث سند استفاده یرانندگی شخص را مختل کنند( دستگیر شود، با انجام تست کیمیایی موافقت میکند. اگر تست را انجام دهید، از نتیجه قرائت آن در محکمه بح

 یا هر تخلف دیگرمحکوم نشده باشید. DUIمیشود. در صورت امتناع، جواز شما ممکن است باطل شود، حتی اگر به اتهام 

های واسطه مجری قانون با تعقیب واسطه نقلیه تان و فعال کردن چراغ های اضطراری، اشاره میدهد که میخواهد شما را متوقف کند. با فعال کردن چراغ 

 یت در طرف راست جاده متوقف شوید. نقلیه حضور افسر را تأیید کنید و قصد خود را برای توقف نشان دهد و در اسرع وقت و با مصئون

برای  وقتی که با چراغ های روشن خود را برای توقف آماده میکنید، با در نظرداشت ترافیک اطراف و خطرات محیطی، قاعده "ابتدا مصئونیت" را هم

ل عبور خطری نداشته باشد و همچنان فضایی را خود و هم برای افسر در نظر بگیرید. سعی کنید در مکانی با کنارهء بیشتر توقف کنید تا ترافیک درحا

های  سرکبرای افسر بگذارید تا به واسطه نقلیه شما نزدیک شود. اگر شب است، در صورت امکان به دنبال یک منطقه با نور خوب باشید. پارکنگ ها و 

کانی امن برای توقف را پیدا کنید، مسافت خیلی طوالنی فرعی با نور مناسب، در صورت موجودیت، گزینه های خوبی هستند. در حالی که سعی میکنید م

ند. اگر قی کرا طی نکنید یا بیش از چند دقیقه طول نکشد تا واسطه نقلیه خود را متوقف کنید زیرا ممکن است مجری قانون آن را بحیث فرار احتمالی تل

 ین کار را با مصئونیت انجام دهید.برای رفتن بطرف راست جاده باید از چندین لین ترافیک عبور کنید، لطفاً ا

 هنگامیکه واسطه نقلیه خود را متوقف کردید، برای اطمینان از مصئونیت خود و افسر)ها( این مراحل را انجام دهید:

 انجن را خاموش کنید  •

 پنجره سمت راننده را کامالً پایین بیاورید •

 گه داریددست های خود را در موقعیت های ساعت ده و دو بر روی اشترنگ ن •

 

 

ا تا زمانی که افسر پولیس از شما درخواست نکرده است، به دنبال جواز رانندگی، کارت راجستر و معلومات بیمه خود نگردید. هنگامیکه از شم •

 خواسته شد جواز رانندگی، کارت راجستر و معلومات بیمه خود را در اختیار افسر قرار دهید، این کار را انجام دهید

 ده نشوید، مگر اینکه افسر به شما دستور دهد که این کار را انجام دهید از موتر پیا •

 اگر بیرون تاریک است، چراغ داخلی سقف واسطه نقلیه را روشن کنید  •

سر چه افاگر جریمه شدید، با افسر بحث نکنید و مودب باشید. در حین مکالمه، صمیمی و مودب باشید. خونسرد بمانید و با حفظ تماس چشمی، باالی آن

 میگوید تمرکز کنید. توقف در کنار جاده روش مناسبی برای مطرح کردن شکایات یا حل اختالفات نیست. 

سر میتواند از شما بخواهد از واسطه نقلیه خود پیاده شوید. این بدان معنی نیست که شما دستگیر شده یا حتی متهم به جرم دالیل مختلفی وجود دارد که یک اف

اگر فکر  . حتیاید. اگر افسر از شما درخواست کند که از واسطه نقلیه پیاده شوید، برای مصئونیت شما و آنهاست. با دقت از همه اوامر افسر پیروی کنیدشده



48 

اید، ممکن است جرمی ارتکاب یافته باشد که مربوط به موتری با توصیف مشابه باشد. مجری قانون بررسی و مشخص خواهد یکنید که مرتکب تخلفی نشدهم

 کرد که آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر. صبور باشید و مدت زمان الزم برای بررسی و نتیجه گیری افسر را در نظر بگیرید.

 فسر اعالم کرد که میتوانید حرکت کنید، لطفاً برای اطمینان از مصئونیت خود و افسر )ها( این مراحل را در حین رانندگی دنبال کنید: هنگامیکه ا

 صبر کنید تا افسر به داخل موتر پولیس برگردد •

 مراقب ترافیک و محیط اطراف خود باشید •

 اشاره دور خوردن را روشن کنید  •

 حرکت باشید  مراقب موتر پولیس در حال •

 تمام قوانین ترافیک را رعایت کنید   •

 شرایط وخیم

 متهم شوند، به زندان اجباری محکوم میشوند: DUIاشخاصی که در شرایط ذیل به دلیل 

 مایل در ساعت باالتر از سرعت مجاز معین شده. 30استفاده از واسطه نقلیه موتر دار با سرعت بیش از  •

 در جهت اشتباه در شاهراه های با دسترسی محدود.راندن واسطه نقلیه موتر دار  •

 راندن واسطه نقلیه موتر دار که منجر به تصادم و مرگ یا آسیب فزیکی جدی میشود. •

استفاده از واسطه نقلیه موتر دار که در طی دو ساعت پس از توقف اپراتوری واسطه نقلیه موتر دار، غلظت الکول موجود در خون یا نفس  •

 یا بیشتر باشد. BAC 15اپراتور.

 امتناع از انجام تست خون، تنفس یا ادرار که توسط افسر پولیس درخواست شده است. •

 سال. 12اپراتوری واسطه نقلیه موتر دار هنگام حمل مسافر زیر  •

 متخلفان مکرر

رآمده است، پلیت موترشان نیز توسط محکمه دوم یا بعدی محکوم میشوند، در مدتی که جواز رانندگی شان به حالت تعلیق د DUIرانندگانی که به دلیل 

ر کند. دضبط میشود. پس از تعلیق حداقل یکساله برای راننده، ممکن است محکمه حکم نصب دستگاه اینترالک استارت بر روی واسطه نقلیه متخلف را صا

 ن واسطه نقلیه جلوگیری میکند. بیشتر شود، دستگاه اینترالک استارت از رانندگی با آ.02.اگر غلظت الکول تنفسی راننده از 

 

 (KRS 189A.010مفروضات قانون )

 فیصدی الکول خون "تحت تاثیر؟"

 سال "مثبت" فرض میشود 21برای اشخاص زیر  02تا. 00.

 منفی فرض میشود 05تا. 00.

 بدون فرض 07تا. 06.

 فرض میشود« مثبت»یا بیشتر  08.

 مواد مخدره

و دواهایی که میتوانید بدون نسخه خریداری  رانندگی شما تأثیر بگذارد. این در مورد دواهای خریداری شونده با نسخه تقریباً هر دوایی میتواند بر مهارت

 کنید نیز صادق است.

رده آلود کبیشتر دواهایی که برای سردرد، سرماخوردگی، تب یونجه، حساسیت یا برای آرام کردن اعصاب مصرف میکنید میتوانند شما را خواب •

 ر کنترول واسطه نقلیه تأثیر بگذارند.و ب

و قرص های رژیمی ممکن است شما را برای مدت کوتاهی هوشیارتر کنند؛ اما بعداً ممکن است باعث عصبی « محرک ها»بیشتر قرص ها،  •

 شدن، گیجی و ناتوانی در تمرکز شما شوند. همچنان ممکن است بینایی شما را تحت تاثیر قرار دهند.

مطالعات نشان داده است اشخاصی که ماری جوانا مصروف میکنند نسبت به سایر رانندگان اشتباهات بیشتری مرتکب میشوند و بیشتر دستگیر  •

 میشوند. همچنان، چشمان آنها برای تطبیق با تابش نور چراغ وسایط نقلیه روبر مشکل بیشتری دارند.

 ترکیب دواها و الکول 

ترکیب الکول و دواها، حتی دواهای بدون نسخه، بسیار خطرناک است و نتایج این ترکیب غیرقابل پیش بینی است. قابلیت رانندگی 

شما ممکن است مختل شود. و ترکیبات خاصی از الکول و دواها ممکن است منجر به مرگ شود. قبل از رانندگی باید از مصرف 

ی با برچسب "ممکن است باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شود" خودداری کنید. قانون کنتاکی رانندگی تحت تأثیر هر گونه دوای

الکول و/یا سائر موادی که ممکن است قابلیت شخص برای رانندگی را مختل کند، مانند دواهای تجویزی یا دواهای بدون نسخه را 

 ممنوع میکند.

دالر  500 

 جریمه برای 

ریختن زباله در 

 سرک 
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 بینایی و شنوایی

 رانندگی ضروری است. بیشتر کارهایی که در حین رانندگی انجام میدهید بر اساس آنچه که میبینید است.دید خوب برای 

 اگر نمیتوانید به وضوح ببینید، نمیتوانید فاصله یا مشکل را تشخیص دهید، بناء نمیتوانید کاری در مورد آن انجام دهید. واضح دیدن . •

ود" ببینید. این به شما امکان میدهد هنگام نگاه مستقیم به جلو، وسایط نقلیه ایرا که در دو طرف شما شما باید "از گوشه چشم خ دید جانبی خوب.  •

 حرکت میکنند ببینید.

ممکن است به وضوح ببینید و هنوز نتوانید فاصله ها را قضاوت کنید. تشخیص درست فاصله برای دانستن اینکه  قضاوت در مورد فاصله ها .  •

 ر فاصله دارید مهم است.چقدر از اشیاء سائ

. بسیاری از اشخاصی که میتوانند در روز به وضوح ببینند، در شب مشکل دید دارند. برخی از اشخاص نمیتوانند در نور کم دید خوب در شب. •

 چیزها را تشخیص دهند. سائر اشخاص ممکن است با تابش نور چراغ های جلوی وسایط نقلیه جهت مخالف مشکل داشته باشند.

o م است که چشمان خود را هر یکسال یا دو سال یکبار چک کنید. ممکن است هرگز از یک مشکل بینایی که به کندی در حال مه

 ای معاینه کنید.پیشرفت است مطلع نشوید، مگر اینکه چشمانتان را به طور دوره

صدای هارن،  -ایی میتواند شما را از خطرات آگاه کند برای رانندگی مهمتر از آن چیزی است که بسیاری از مردم تصور میکنند. شنو شنوایی   •

است  نهشدار، صدای تایر ها، و غیره.  گاهی اوقات میتوانید صدای وسایط نقلیه ایرا که نمیبینید بشنوید.  مشکل شنوایی، مانند دید ضعیف، ممک

کالت شنوایی دارند میتوانند خود را با این مشکل تطابق دهند. آنها به کندی رخ دهد که متوجه آنها نشوید. رانندگانی که میدانند ناشنوا هستند یا مش

 میتوانند بیآموزند که بیشتر بر قابلیت های بصری خود تکیه کنند.

شخصی که مشکل شنوایی دارد و از آن اطالعی ندارد، با هر بار رانندگی، ریسک میکند. ممکن است یک شخص هرگز از مشکل شنوایی اش  •

 ای چک کند.ینکه شنوایی خود را به طور دورهمطلع نشود مگر ا

 هوشیاری

یشوید. تر است و اغلب به راحتی عصبی مگیری کندتر و سختهنگامیکه خسته هستید، نمیتوانید به خوبی زمانی که خسته نیستید رانندگی کنید. تصمیم

 گی در یک سفر طوالنی:همیشه این احتمال وجود دارد که در حین رانندگی بخوابید. برای جلوگیری از خست

 یک خواب نورمال شبانه. -قبل از شروع سفر به اندازه کافی استراحت کنید  •

 حتی شب قبل از سفر. -از مصرف دواهایی که ممکن است باعث خواب آلودگی شما شوند، خودداری کنید  •

مایل  400تا  300د خطرناک باشد. مسافت معقول را بین ساعات طوالنی رانندگی نکنید. اگر خسته و خواب آلود باشید، رانندگی بی وقفه میتوان •

 ای دارد که وقتی به آنجا میرسید می خوابید؟چه فایده« بی وقفه»در روز تعیین کنید. رانندگی 

یا هر دو مایل  100به طور منظم استراحت کنید، حتی اگر خسته نیستید. هر یک ساعت یا بیشتر جای خود را با راننده دیگری تعویض کنید. هر  •

 ساعت یکبار برای خوردن قهوه یا نوشیدنی غیر الکهولی توقف کنید.

دایماَ چشمان خود را از یک قسمت جاده به قسمت دیگر تغییر دهید. به اجسام دور و نزدیک و چپ و راست نگاه کنید و سرعت سنج را بررسی  •

 کنید.

 برای تهویه پنجره را پایین بیاورید. •

یک از پیشنهادات فوق به بیدار ماندن شما کمک نمیکند، بهترین کار این است که در اولین ایستگاه استراحت از شاهراه  اگر به نظر میرسد کدام •

 خارج شوید. یک خواب کوتاه میتواند برای شادابی شما کافی باشد.

 صحت

ی مشکالت جزئی مانند سفتی گردن، سرفه یا درد پا نیز سرماخوردگی بد، عفونت یا ویروس. حت -هر مشکل صحی میتواند بر رانندگی شما تأثیر بگذارد 

 میتواند بر رانندگی تأثیر بگذارد. اگر "در وضعیت نورمال" نیستید، اجازه بدهید شخص دیگری رانندگی کند.

 رانندگی در شرایط ذیل میتواند بسیار خطرناک باشد:

روز دچار تشنج  90ندارد، مگر اینکه داکتر تأیید کند که شخص به مدت در کنتاکی، شخصی که در معرض تشنج است، اجازهء رانندگی صرع.   •

 نشده و تحت نظارت طبی است.

اشخاص دیابتی که انسولین مصرف میکنند نباید در صورت وجود خطر شوک رانندگی کنند. این خطر میتواند ناشی از حذف یک وعده  دیابت .  •

شد. در مواقعی که داکتر در حال بررسی و تنظیم دوز انسولین است، بهتر است که یکی از غذایی یا میان وعده یا مصرف نادرست انسولین با

ی سدوستان یا اقارب برای شما رانندگی کند. چشم های هر شخص مبتال به دیابت نیز باید به طور منظم معاینه شود تا شب کوری احتمالی او برر

 شود.

اال یا مشکالت دوران خون دارند، باید در هنگام رانندگی احتیاط کنند. از احتمال بیهوشی، اشخاصی که مرض قلبی، فشار خون ب وضعیت قلب .  •

 ضعف یا حمله قلبی آگاه باشید.

 عواطف

د. انندگی کنیر عواطف میتوانند بر رانندگی شما تاثیر زیادی داشته باشند. اگر مشوش، هیجان زده، ترسیده، خشمگین یا صرف افسرده باشید، نمیتوانید خوب

 کنترول عواطف سخت است. چند نکته در ذیل آمده است:

جع ااگر خشمگین یا هیجان زده هستید، به خود فرصت دهید تا آرام شوید. تا زمانی که عواطف خود را کنترول نکرده اید، رانندگی نکنید. اگر ر •

 به چیزی مشوش یا افسرده هستید، سعی کنید به آن فکر نکنید. به رادیو گوش کنید.
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 راگر بی حوصله هستید، برای رسیدن به مقصد، زمانی اضافی را برای تأخیر در نظر بگیرید. این کار شما را از سرعت غیرمجاز یا رانندگی غی •

 محتاطانه که میتواند منجر به تصادم یا جریمه ترافیکی شود، باز میدارد.

خاص رانندگی از شما سوء استفاده میکنند، ناراحت نشوید. خشمگین شدن صرف یاد بگیرید وقتی رانندگان دیگر اشتباه میکنند یا در موقعیت های  •

 میتواند باعث شود شما نیز اشتباهات مشابهی انجام دهید.

اشید باگر از شخص یا راننده دیگری عصبانی یا ناراحت هستید، از طریق واسطه نقلیه تان، احساسات تان را تخلیه نکنید. هنگام رانندگی، "آرام  •

 ام بمانید."و آر

 ایرانندگی تهاجمی و خشم جاده

ی اای خشم کنترول نشده ای است که منجر به خشونت یا احتمال خشونت در جاده میشود. خشم جادهای یکسان نیستند. خشم جادهرانندگی تهاجمی و خشم جاده

لین بصورت ناگهانی و سرعت زیاد میشود. این رفتارهای بالقوه  رفتاری مجرمانه است و غیر قابل تحمل است. رانندگی تهاجمی شامل عقب نشینی ، تغییر

 خطرناک، تخلفات رانندگی هستند، اما رفتار مجرمانه نیستند.

ای، با مصئونیت رانندگی کنید و با سایر رانندگان با احترام رفتار کنید. تیلگیت نکنید )بسیار نزدیک به موتر پیشروی برای جلوگیری از بروز خشم جاده

الفی ای شدید، تن حرکت نکنید(، مسیر آنها را در ترافیک مسدود نکنید، یا سایر عادات رانندگی تهاجمی را انجام ندهید. اگر درگیر یک حادثه خشم جادهتا

و روشن  ان عمومینکنید و با راننده خشمگین مجادله نکنید. با این کار صرف مشکل را بدتر میکنید. برای مصئونیت خود، باید با مصئونیت در یک مک

 از جاده خارج شوید و با پولیس به تماس شوید.

 رانندگی با حواس پرتی/ بی توجهی

فیصد از  45حواس پرتی یا عدم توجه کامل به رانندگی میتواند عواقب جدی را در پی داشته باشد. احصائیه های اخیر در کنتاکی نشان میدهد که بیش از 

 توجهی عبارتند از:پرتی/بیتوجهی نسبت داده میشود. برخی از دالیل رانندگی در حالت حواسپرتی/بیحواس تمام حادثات به رانندگی در حالت

 غذا خوردن. •

 جستجو برای چیزهایی در داخل واسطه نقلیه. •

 کتاب خواندن. •

 صحبت کردن با تلیفون همراه •

 ارسال پیام •

کندتری نشان دهند. آنها خطرات احتمالی مانند زباله های موجود در جاده را تشخیص حواس پرتی باعث میشود رانندگان به شرایط ترافیکی عکس العمل 

 نمیدهند یا موتری را که در پیش روی آنها در حال توقف است نمیبینند.

د به هستید. شما بای هنگام رانندگی، توجه کامل شما مورد ضرورت است. شما با توجه نکردن به شرایط ترافیکی پیش رو، مثل یک تصادم در انتظار وقوع

 طور پیوسته جاده پیشروی تان را مرور کنید و در صورت ضرورت برای انجام اقدامات اجتنابی آماده شوید.

است. این میتواند نه تنها به شاهراه های ما، بلکه به هر ملک و آبراه عامه یا خصوصی  A، ریختن زباله یک تخلف درجه KRS 512.070مطابق با بخش 

 د.مربوط شو

 محافظت از جواز رانندگی

 تعلیق و ابطال جواز

 جواز شما ممکن است به هر یک از دالیل ذیل تعلیق یا باطل شود:

 (. DUIرانندگی تحت تأثیر الکهول یا سایر مواد ) •

 قتل ناشی از اپراتوری واسطه نقلیه موتر دار.  •

 شهادت دروغ یا سوگندنامه دروغ به کابینه ترانسپورت. •

 با واسطه نقلیه موتر دار ارتکاب جنایت •

 سه محکومیت در عرض دوازده ماه. -رانندگی غیر محتاطانه  •

 خروج از صحنه تصادم، عدم توقف و افشای هویت یا ارائه کمک. •

 سرقت یک واسطه نقلیه موتر دار یا بخشی از آن. •

 عدم حفظ بیمه مسؤولیت. •

 عدم پاسخ به فراخوانی یا احضاریه محکمه. •

 ثبت نام در مکتب ترافیک ایالتی در صورت حکم توسط محکمه. عدم مکمل نمودن یا •

 اند.ساله که به تازگی جواز دریافت کرده 17و  16بندی شده برای رانندگان عدم مکمل نمودن کورس جواز درجه •

 استفاده کالهبردارانه از جواز رانندگی برای خرید یا اقدام به خرید مشروبات الکولی. •

 سرقت بنزین. •

 واسطه نقلیه موتر دار، موتر سایکل یا موپد بدون جواز.اپراتوری  •

 امتناع از انجام تست کیمیایی در صورت درخواست افسر مجری قانون. •
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 عدم پرداخت نفقه فرزند. •

 فرار یا گریز از پولیس •

 اپراتوری واسطه نقلیه موتر دار بر خالف محدودیت های اعمال شده توسط کابینه ترانسپورت. •

 دگی شمالغو امتیاز رانن

سال سن داشته باشید، والد یا سرپرست قانونی که درخواست جواز رانندگی شما را امضا کرده است میتواند مسؤولیت خود را پس بگیرد و  18اگر کمتر از 

ن ت مجوز و جواز باید تا ساحتماالً این کار منجر به لغو جواز شما میشود. در صورتیکه والد یا سرپرست قانونی مسؤولیت اش را پس بگیرد، برای دریاف

 سالگی صبر کنید. برای پس گرفتن مسؤولیت، فورم های مناسب و مجوز/جواز شما باید به منشی محکمه سیرکیت تحویل شود. 18

 جواز به طور رضاکارانه تسلیم شده

نشی محکمه سیرکیت تسلیم کند. برای تسلیم جواز، فورم هر راننده میتواند رضاکارانه جواز رانندگی کنتاکی خود را با مکمل نمودن فورم مناسب در دفتر م

 مکمل شده و جواز رانندگی خود را به منشی ارسال کنید.

 قانون بیمه

مراه نداشتن هتمام وسایط نقلیه موتر دار راجستر شده و فعال در کنتاکی باید تحت پوشش بیمه مسؤولیت و بیمه اولیه صدمات شخصی با عدم تقصیر باشند. 

 امه جرم است. مجازات آن شامل جریمه، از دست دادن پلیت و از دست دادن جواز اپراتور میشود.بیمه ن

دالر برای مسؤولیت خساره به دارایی  10000دالر برای صدمات بدنی و  50000دالر /  25000بیمه نامه های مسؤولیت وسایط نقلیه موتر دار باید حدود 

اشخاص یا دارایی محافظت میکند. اگر شخصی در حادثه موتر مجروح شود، صرف نظر از اینکه چه کسی ممکن  ارائه کنند. بیمه مسؤولیت از آسیب به

دالر برای هزینه های طبی، دستمزدهای از دست رفته و خدمات غرامت میپردازد. محدودیت های  10000است مقصر بوده باشد، بیمه عدم تقصیر تا 

 ری شود.باالتری از پوشش بیمه ممکن است خریدا

رش یاگر تصمیم به عدم پذیرش پوشش آسیب شخصی با عدم تقصیر و محدودیت در حق خود برای شکایت کردن یا مورد شکایت قرار گرفتن دارید، عدم پذ

رم را از نماینده بیمه، این فوشما باید به صورت کتبی در فورم خاصی که توسط دپارتمنت بیمه کنتاکی تهیه شده باشد و به دپارتمنت بیمه تسلیم شود. میتوانید 

 کمپنی بیمه، یا اداره بیمه کنتاکی دریافت کنید.

طبق پوشش آسیب شخصی با عدم تقصیر، در صورت جزئی بودن آسیب، حق شکایت شما محدود خواهد شد. حقوق سایر اشخاص برای شکایت از شما به 

دیت ها در حق شکایت کردن یا مورد شکایت قرار گرفتن شما وجود داشته باشد، این روشی مشابه محدود میشود. با این حال، اگر نمیخواهید این محدو

 اختیار را دارید که عمل عدم تقصیر و محدودیت های حق شکایت را نپذیرید.

رای خسارات دالر ب 10000اشخاصی که در حادثات رانندگی مجروح شده اند و مستحق دریافت مزایای صدمات شخصی با عدم تقصیر هستند، تا سقف 

ه ار کخارج از جیب دریافت خواهند کرد. صرف نظر از اینکه چه کسی در تصادم مقصر بوده است، مزایا توسط کمپنی بیمه کننده واسطه نقلیه موتر د

 لیت باشیم.شخص در آن سوار بوده پرداخت میشود. دیگر ضرور نیست قبل از اقدام به پرداخت منتظر نتایج تحقیقات طوالنی برای تعیین مسؤو

ط نقلیه موتر وسایقانون عدم تقصیر نیز یک قانون بیمه اجباری است. دارندگان وسایط نقلیه موتر دار باید بیمه مسؤولیت داشته باشند. بیمه نامه مسؤولیت 

ارائه کند. یک جایگزین برای این دالر برای مسؤولیت خساره به دارایی را  10،000دالر برای مسؤولیت صدمات بدنی و  50000دالر /  25000دار باید 

دالر میباشد. همه بیمه نامه های مسؤولیت وسایط  60000ترتیب "تقسیم محدودیت"، خرید یک بیمه نامه "تک محدودیت" است که دارای محدودیت حداقل 

 دالر پوشش صدمات شخصی عدم تقصیر را ارائه کنند. 10000نقلیه موتر دار باید حداقل 

ای را صادر، تجدید یا اصالح میکند، مکلف است اسناد کتبی را صادر کند مبنی بر نامهه مسؤولیت موتر را ارائه میکند، هر بار که بیمههر کمپنی که بیم

جدید راجستر به ( کاپی از سند کتبی بیمه وسایط نقلیه موتر دار باید برای ت1ای مطابق با قانون کنتاکی دارد. یک )اینکه بیمه شده در واقع یک قرارداد بیمه

 شود.منشی محل داده شود و کاپی دیگر باید در واسطه نقلیه ایکه مربوط به آن است نگهداری شود و در صورت درخواست به افسران صلح نشان داده 

میت د دارد. اگر تصادم یا محکورانندگی مصئون بر نرخ بیمه موتر شما تأثیر قابل توجهی دارد. هر بار که تصادم میکنید، احتمال افزایش حق بیمه شما وجو

 به تخلفات خاص داشته باشید، ممکن است برای بیمه یا احتمال لغو بیمه هزینه بیشتری بپردازید.

 عدم اجرای حکم

ا روز پس از تاریخ صدور حکمی که در مورد خسارات ناشی از اپراتوری واسطه نقلیه موتر دار صادر شده است آن را اجر 60هر شخصی که در مدت 

الت اجرا است به ح نکند، امتیاز رانندگی او توسط کابینه ترانسپورت به حالت تعلیق در خواهد آمد. تعلیق برای مدت نامحدود یا تا زمانی که حکم اجرا نشده

 ی آن باید طی شود.باقی خواهد ماند. در صورت اجرا شدن، کاپی تأیید شده توسط محکمه باید به کابینه روان شود و مراحل الزم برای بازگردان

 برای کسب معلومات دقیق تر در مورد میزان و انواع پوشش های بیمه ای، توصیه میشود که رانندگان با یک کمپنی بیمه به تماس شوند.
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 سیستم امتیاز کنتاکی

ندگی آنها ضرورت به بهبود دارند.  این کار هدف از سیستم امتیاز، شناسایی و کمک به آن دسته از رانندگانی است که قبل از حتمی شدن تعلیق امتیاز ران

 برای محافظت از رانندگان مصئون و معقول و اصالح اشخاصی است که بی احتیاط و غیرمسؤول هستند.

ی نگه میدارد. اکتحت سیستم امتیاز، بخش اصدار جواز رانندگی کابینه ترانسپورت، سابقه کلیه تخلفات رانندگی جاری را برای هر راننده دارای جواز در کنت

ر سراساین سوابق بر بنیاد راپور های محکومیت های رانندگی، ضبط وثیقه، یا پرداخت جریمه، با یا بدون حضور در محکمه است که توسط محکمه های 

 دگان القا شود سوابقایاالت متحده به بخش اصدار جواز رانندگی ارسال میشود. غرض از تخصیص ارزش امتیاز به تخلفات مختلف این است که به رانن

یق جواز تعلرانندگی آنها تحت نظارت میباشد و چنانچه قوانین ترافیک را رعایت نکنند، ممکن است سابقه رانندگی بدی پیدا کنند که میتواند منجر به 

 رانندگی آنها شود.

از رانندگی دریافت کند مبنی بر اینکه برای بهبود رانندگی ( امتیاز را جمع آوری کند، ممکن است فورمی را از بخش صدور جو6هر راننده ایکه الی شش )

 گی او تعییناو باید اقدامات عاجل انجام شود. ممکن است از راننده خواسته شود که برای مصاحبه با نماینده کابینه حاضر شود تا مشکالت واقعی رانند

 شوند.

اشتراک در برنامه مکتب ترافیک دولتی برای راننده مفید است یا خیر. در صورت عدم  در این مصاحبه، نماینده کابینه ترانسپورت تعیین میکند که آیا

 ( ماه به حالت تعلیق درمیآید .6حضور در مصاحبه، امتیاز رانندگی وی به مدت شش )

 تخلفات ترافیکی و ارزش های امتیاز آنها

 امتیازها نوع تخلف

 برای مدت زمان ذکر شده شود: محکومیت به ییک از موارد ذیل از نقض جدی قوانی   
ی

 وسایط نقلیه موتر دار ممکن است منجر به تعلیق امتیاز رانندگ

 تعلیق با احتمال استماع مایل در ساعت بیش از حد اعظم سرعت، تالش برای فرار از افسر پولیس یا مسابقه 26

 0 مایل در ساعت یا کمتر بیش از حد اعظم سرعت در شاهراه با دسترسی محدود 10

 0 بدون امتیاز( -صرف بحیث تخلف جدی -)محکومیت خارج از ایالت CMVمایل در ساعت یا بیشتر در  15

 3 مایل در ساعت بیش از حد اعظم سرعت در شاهراه با دسترسی محدود 11-15

 3 مایل در ساعت یا کمتر بیش از حد اعظم سرعت در هر شاهراه با دسترسی نامحدود 5

 3 )وسایط نقلیه موتر دار تجاری( CMVمایل در ساعت بیش از حد اعظم سرعت در  15

 3 نقض توقف )سگنال الکتریکی، نقطه تقاطع ریل، اشاره توقف(

 3 عدم رعایت حق اولیت

 3 راه اشتباه در سرک یک طرفه

 3 سرعت بیش از حد زیاد به تناسب شرایط

 3 سرعت بیش از حد کم به تناسب شرایط

 3 رانندگی نامناسب

 3 شروع نامناسب

 3 دور خوردن نامناسب

 3 روشن نکردن چراغ های جلو

 3 رانندگی غیرمحتاطانه

 3 عدم دیم نمودن چراغ های جلو

 3 عدم رعایت حق اولیت 

 3 استفاده نادرست از لین

 3 استفاده نادرست از لین چپ / شاهراه با دسترسی محدود

 3 مقرره های مجوز تعلیمی عدم رعایت الزامات/

 3 عدم دادن حق اولیت به دسته تشییع جنازه

 3 هر گونه تخلف خطرناک دیگر در حین رانندگی

 3 ارسال پیام در حین رانندگی

 3 رانندگی نامناسب 

 4 رانندگی بی پروا

 4 تعقیب بیش از حد نزدیک دیگر موترها

 4 رانندگی در سمت اشتباه جاده
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 4 راننده در یک واسطه نقلیه در حال حرکتتغییر 

 5 سبقت نامناسب

 6 مایل در ساعت بیش از حد اعظم سرعت در هر جاده یا شاهراه 16-25

 6 ارتکاب یک تخلف خطرناک در حین رانندگی که منجر به تصادم شود 

 6 ترکیبی از دو یا چند تخلف خطرناک به صورت پی در پی

 6 یا کلیساعدم توقف برای بس مکتب 

( سال برای 5با این حال، محکومیت به مدت پنج )( سال پس از تاریخ محکومیت منقضی میشود.  2امتیازات ارزیابی شده تحت سیستم امتیاز کنتاکی دو )

 ( سال برای جواز رانندگی تجاری، بحیث بخشی از سابقه رانندگی باقی میماند.10جواز اپراتور و ده )

یا بیشتر در طول یک دوره دو ساله شش امتیاز یا بیشتر جمع کند، کابینه ترانسپورت ممکن است مکتوبی را برای او روان کند  اگر شخصی هجده ساله

ای در سوابق رانندگی او وجود دارد و در صورت جمع آوری دوازده امتیاز در مدت دو سال ممکن است چه جزایی مبنی بر اینکه چه تعداد امتیاز جریمه

 تحمیل شود.برای او 

روان  او اگر شخصی با کمتر از هجده سال سن در طول یک دوره دو ساله چهار امتیاز یا بیشتر جمع کند، کابینه ترانسپورت ممکن است مکتوبی را برای

قبل از سن هجده سالگی ممکن  ای در سوابق رانندگی او وجود دارد و در صورت جمع آوری بیش از شش امتیاز تاکند مبنی بر اینکه چه تعداد امتیاز جریمه

 است چه جزایی برای او تحمیل شود.

نه ند، کابیاگر شخصی هجده ساله یا بیشتر در مدت دو سال دوازده امتیاز جمع کند یا شخصی کمتر از هجده سال در مدت دو سال بیش از شش امتیاز جمع ک

تیاز، به مدت یک سال برای دومین تجمع امتیاز، و به مدت دو سال برای تجمع امتیاز میتواند امتیاز رانندگی او را به مدت شش ماه برای اولین تجمع ام

لف م به تخبعدی در یک دوره دو ساله، معلق کند. برای هر تخلفی که برای بار اول تعلیق امتیاز رانندگی برای آن شش ماه یا کمتر باشد، محکومیت دو

گونه محکومیت بعدی برای هر تخلف مشابه کم از کم دو سال میباشد. در صورتی که کابینه بیش از  مشابه، موجب تعلیق حداقل یک سال خواهد شد و هر

 ( بار امتیاز رانندگی یک نفر را معلق کند، مدت زمان تعلیق متوالی خواهد بود.1یک )

روط" قرار گیرد و در یک کلنیک اصالح راننده پس از جلسه استماع، دپارتمنت ممکن است از راننده بخواهد که به جای تعلیق در حالت "بخشودگی مش

 )مکتب ترافیک ایالتی( مورد تأیید کابینه ترانسپورت اشتراک کند. 

( سال از تاریخ پایان دوره "بخشودگی مشروط" قبلی اعم از 2وقتیکه یک راننده توسط کابینه تحت "بخشودگی مشروط" قرار گیرد، تا سپری شدن دو )

 نشده باشد، مجدداً به او بخشودگی مشروط اعطا نمیشود.اینکه عملی شده یا 

 برنامه مکتب ترافیک ایالتی کنتاکی

آغاز شد. از آن بحیث ابزاری برای تعلیم همه رانندگان و ترویج رفتار رانندگی مصئون استفاده میشود.  1980برنامه مکتب ترافیک ایالتی کنتاکی در سال 

 دو روش ذیل در این برنامه اشتراک کند:یک دارنده جواز میتواند به یکی از 

 در نتیجه ارتکاب تخلف رانندگی غیر از تخلفاتی که مستلزم تعلیق اجباری است، توسط سیستم محکمه ارجاع شود، یا .1

 بحیث شرط قرار گرفتن در حالت بخشودگی مشروط. .2

 مضمون مورد بحث در این کلنیک ها:

 دانستن قوانین جاده. •

 اسب.داشتن نگرش رانندگی من •

 تمرین عادات رانندگی دفاعی. •

کلنیک  هایوقتیکه به هر دلیلی در برنامه مکتب ترافیک ایالتی اشتراک کنید، حضور مجدد به مدت یک سال پس از تاریخ ارجاع شما مجاز نیست. برنامه 

 مجاز نمیباشد.مکان در سراسر ایالت انجام میشوند. ثبت نام رضاکارانه  50های مکاتب ترافیک ایالتی در بیش از 

 مزایای اشتراک در آنها عبارتند از:

 هیچ امتیازی برای تخلف ارزیابی نمیشود. 

 در صورت ثبت نام نورمال و مکمل نمودن کورس، کمپنی های بیمه مجاز به دریافت معلومات نیستند.

 همه محیطی مصئون تر باشد.بهتر است رانندگان از عادات و نگرش های رانندگی مصئون مطلع شوند تا شاهراه ها برای 

 برنامه آموزش سوء مصرف مواد توسط رانندگان

شده ملزم میکند که در یک برنامه  DUIاجرایی شد. قانون هر متخلفی را که برای اولین یا چندمین بار محکوم به  2000اکتوبر  1کنتاکی در  DUIقانون 

رد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس ارزیابی، هر شخص باید در یک برنامه تعلیم یا تداوی سوء ( موCHRتحت پشتیبانی و مورد تأیید کابینه منابع انسانی )

اشتراک کند. یک شخص باید قبل از بازیابی امتیاز رانندگی اش، برنامه تعلیم یا تداوی سوء مصرف الکول را به طور  CHRمصرف الکول مورد تأیید 

ن برنامه ها معلومات جامعی راجع به الکول و سایر دواها داده میشود تا آگاهی و دانش اشخاص افزایش رضایت بخشی مکمل کند. به شرکت کنندگان در ای
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کول را به ال یافته و نگرش و رفتار شخص در رابطه با سوء مصرف مواد تغییر کند. شخص باید تمام هزینه های اجباری مربوط به تداوی، تعلیم یا ارزیابی

 برنامه بپردازد.

، و پس از انقضای مدت DUIبا پرداخت هزینه مورد ضرورت برای بازیابی جواز، ارائه اطالعیه مکمل نمودن برنامه تأیید شده  DUIبه  شخص محکوم

 تعلیق جواز، واجد شرایط صدور مجدد جواز توسط دفتر منشی سیرکیت میشود.

 هیئت بررسی طبی

 ، مذهب، سن یا معلولیت راجع به اشخاص تبعیض قائل نمیشود.پولیس ایالت کنتاکی بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، جنسیت

در تمام  کدر صورت درخواست، پولیس ایالت کنتاکی تسهیالت معقول الزمه را برای اشخاص دارای معلولیت مهیا میکند تا آنها فرصتی برابر برای اشترا

 مراحل امتحان را داشته باشند.

سپورت کنتاکی قرار دارد. هدف آن این است که توصیه های طبی صحیح در مورد صدور جواز برای اشخاص هیئت بررسی طبی تحت مدیریت کابینه تران

 دارای اختالالت فزیکی یا دماغی را به مدیر بدهد.

عالیت نباشد، فهر راننده ای با نقص قابل تشخیص طبی که دارای حداقل قابلیت های فزیکی یا دماغی برای هدایت مصئون واسطه نقلیه تحت هر شرایطی 

 های رانندگی وی بر این اساس کاهش مییابد.

یک  رانندگان دارای اختالالت فزیکی یا دماغی به اشخاص عالقه مندی که معلومات شخصی و کاملی از آن نقص دارند، معرفی میشوند. در صورتی که

کمل شده به بخش صدور جواز رانندگی خواهد بود. راپور طبی به هیئت راپور تحت معیار فوق پذیرفته شود، دارنده جواز ملزم به ارسال پرسشنامه طبی م

د کرد و هبررسی متشکل از متخصصان طبی تعیین شده توسط کمیشنر دپارتمنت نظارتی وسایط نقلیه، ارائه میشود. هیئت مدیره این راپور را مطالعه خوا

 ان دارای نقص را محدود به کار در محدوده قابلیت هایشان میکند.بر بنیاد تخصص طبی شان، محدودیتهایی را توصیه میکنند که رانندگ

 KRS 186.411( روز دچار تشنج نشده باشند. بخش 90رانندگانی که دچار تشنج میشوند قبل از درخواست اصل یا المثنی جواز رانندگی باید حداقل نود )

خش تأیید صدور جواز رانندگی ارائه دهد که شامل موارد ذیل باشد: اینکه وضعیت بیان میکند که یک شخص مبتال به مرض صرع باید گواهی داکتر را به ب

روز قبل از  90او توسط دواها کنترول میشود، جزئیات دواها، دوز مصرفی که شخص مصرف میکند، اظهارات خود شخص مبنی بر اینکه حداقل به مدت 

یز شده توسط داکتر خود را مصرف میکند. هنگامیکه دیپارتمنت چنین گواهی ایرا دریافت تاریخ درخواست دچار تشنج نشده است، و اینکه او دواهای تجو

  میکند، هیئت بررسی طبی از طریق سوالنامه های طبی دوره ای بر وضعیت شخص نظارت میکند.
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 عالیم و اشاره های ترافیکی

 رنگ های استندرد

 

 

 

 
 

 اشکال استندرد

 اشکال نیز برای شناسایی عالیم خاص مفید هستند. برخی از اشکال استندرد عبارتند از:

 

 سرخ

 توقف یا ممنوع.

 سبز

 حرکات مجاز و جهت را

 نشان میدهد.

 رنگ زرد

 هوشدار عمومی

 مستطیل افقی

به  -)مستطیل موازی یا عرضی( 

 طور کلی برای عالیم رهنما.

 

 

 

 مثلث متساوی االضالع

 -)مثلث ایستاده بر روی رأس( 

صرف برای عالیم حق اولیت 

 استفاده میشود.

 

 

 مستطیل عمودی

عموماً برای تنظیم  -)عمودی( 

 عالیم.

لوزی )مربع ایستاده روی یک رأس 

صرف برای  -شکل لوزی بیسبال(  -

هوشدار در مورد خطرات موجود یا 

خطرات احتمالی در جاده یا منطقه 

 مجاور استفاده میشود.

 

 

 پنج ضلعی

عالیم هوشدار مکتب  –)پنج ضلعی( 

 مکتب.و نزدیک شدن به 

 

 

 

 گرد

عالیم هوشدار دهنده  -)دایره( 

 نزدیک ریل.

رو  ادهی)عبور پ

 ممنوع(
)منطقه حمل با 

 (لیجرثق



56 

 عالیم نظارتی

 

 )دور خوردن بطرف راست ممنوع( )دور خوردن بطرف چپ ممنوع( )حد اعظم سرعت( (تی)حق اول )توقف(

 و بطرف چپ( می)مستق ممنوع( سکلی)عبور با )دور خوردن دوبرابر بطرف چپ( )صرف دور خوردن بطرف چپ(

چپ بطرف  نی)ل

 (خوردیچپ دور م

 طرفه( کی)

 طرفه( کی)
 (دی)از راست بران (دی)از چپ بران

 (دیسمت چپ راه برو کی)در تراف

 (دی)وارد نشو (دیدو سرک عبور نکن یانینوار م ی)از رو )دور خوردن ممنوع(

 (ی)صرف پارکنگ اضطرار (دیآهسته تر بطرف راست بران کی)تراف (دیعبور کن اطی)با احت (دیری)سبقت نگ

 )ددور خوردن ممنوع(
 )راه اشتباه(

 (کنندیراست استفاده م نیها از ل ی)الر

 هر زمان ممنوع()پارکنگ در 
 )هنگام سرخ بودن چراغ دور خوردن ممنوع(

 بس( ستگاهی)پارک ممنوع ا

 ساعته 2)پارکنگ 

 صبح 8:30 ساعت

 پس از چاشت( 5:30ساعت  تا

 ساعته کی)پارکنگ 

 پس از چاشت( 7صبح تا  9
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 عالیم هوشدار دهنده

 

  

اپ

ای

 ن

ج

ا

د

 ه

ش

و

ل

د

 ر

ن

ر

 م

پ

 ل

اب

ر

ی

 ک
 جاده( یان)پا

 (تقاطع) (یجانب جاده)

 (کیبار پل) (شولدر نرم )پ

 (لی)نقطه تقاطع ر مکتب( نی)محل عبور متعلم (یجانب جاده)

 دو طرفه( کی)تراف

 )تپه(

)لغزنده هنگام تر 

 بودن جاده(

)محل عبور 

 (سکلیبا

)محل عبور 

 ادهیاشخاص پ

 رو(

 )دور خوردن بطرف راست( بطرف راست( یی)گوال )دور خوردن به عقب( بطرف عقب( یی)گوال و خم( یچ)جاده پر پ

در حال  یک)تراف
 ادغام(

 شده( یم)شاهراه تقس (ینل یان)پا
شاهراه  یان)پا

 شده( یمتقس

 )محل عبور گله(
در  یکتراف )عبور

 کم ارتفاع( یرگذر)ز هر دو طرف(

 )مکتب( )محل سبقت ممنوع(
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 عالیم اضافی

 

 عالیم جهت دهی                    عالیم خدماتی 

 

 عالیم ارجاع وسایط نقلیه اضطراری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات کلی

 

 راجستر کردن وسایط نقلیه موتر دار

واسطه نقلیه مورد ضرورت است. گواهی عنوان، سند ملکیت است. پس از انتقال ملکیت، عنوان و درخواست برای عنوان جدید باید به منشی  سند ملکیت

ای دالر است. میتوان بدون راجستر کردن واسطه نقلیه برای استفاده در شاهراه مقام را أخذ کرد. عناوین بر 6محل مربوطه تسلیم شود. هزینه کسب مقام 

ز ایالت مالکین پوست میشود. معلومات حق التزام باید درنسخه موجود نزد مالک ثبت شود. تا زمانی که حق التزام ثبت شود، یک واسطه نقلیه خارج ا

 مشمول منافع امنیتی در ایالت دیگر نمیتواند در کنتاکی راجستر شود.

 ی)چهار راه )محل عبور گوزن(

"T)شکل " 
 (یآالت زراعت نی)ماش

 محل پیک نیک

 تلیفون

 شفاخانه

 )خروج(

 (سکلیبا ری)مس

 یالتی)قانون ا

 

 طیصورت عدم مجروح شدن شخص، وسا در

 (دیرا به کنار جاده منتقل کن دهید بیآس هینقل

 یالتی)قانون ا

 

متوقف شده، حرکت  یاضطرار هیواسطه نقل یبرا

 (دیآهسته حرکت کن ای دیکرده و فضا را باز کن
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 راجستر میشوند. مهلت اضافی وجود ندارد.وسایط نقلیه سواری بر اساس ماه تولد در یک سیستم متناوب 

 فورم درخواست راجستر باید به منشی محل در محلی که موتر در آن به کثرت استفاده میشود، ارسال شود.

ده ماهه است. پس دالر در هر دوره دواز 3دالر در ماه و هزینه منشی  1هزینه های راجستر بر اساس ماه تولد و به طور متناوب تنظیم میشوند. هزینه ایالت 

 از انتقال ملکیت پلیت روی واسطه نقلیه باقی میماند و در تاریخ تولد مالک قبلی منقضی میشود.

تند. سموتری که در ایالت دیگری خریداری شده است قبل از ورود در کنتاکی ثبت نمیشود. موتر های متعلق به پرسونل نظامی ساکن کنتاکی مستثنی ه

الیات مصرف میباشند. ممکن است برای مالیات مشابهی که در ایاالت دیگر پرداخت میشود کردیت مجاز باشد. شخص غیر مقیم فیصد م 6موترها مشمول 

کنتاکی  اید پلیتبا انقضای زمان تعیین شده در قرارداد متقابل با ایالت خود، باید واسطه نقلیه اش را در کنتاکی راجستر کند. بالفاصله پس از اقامت، ب

 ی شود.خریدار

 اشخاص دارای معلولیت میتوانند با ارائه گواهی طبی به منشی محل درخواست پلیت ویژه بدهند.

 .بیمه مسؤولیت شخصی و خساره اموال حتمی میباشد. پس از تجدید راجستر، سند الزم است و بیمه نامه باید همیشه در داخل واسطه نقلیه باشد

 جواز رانندگی

ا تاریخ انقضای نشان داده شده در جواز مدار اعتبار میباشد. میتوانید تا شش ماه قبل از تاریخ انقضا با درخواست حضوری به جواز شما از تاریخ صدور ت

 منشی محکمه سیرکیت محلی تان جواز خود را تجدید کنید.

 تولد وی جواز رانندگی معتبر خواهد بود. روز پس از بیست و یکمین سالگرد 30سال جواز رانندگی صادر شود، تا  21زمانی که برای یک شخص زیر 

 بالفاصله پس از تعیین محل اقامت باید جواز رانندگی کنتاکی اخذ شود.

 اعطای عضو
د لیل کمبونید؟ به داگر شما یا یکی از اعضای فامیل تان برای زنده گی به کلیه یا سایر اندام های حیاتی ضرورت داشته باشید، آیا میتوانید آن را دریافت ک

، قانونی به تصویب رسید که ساکنان کنتاکی را قادر میساخت تا خواسته های خود 2006شدید اعضای اهدایی، بدون انتظار طوالنی احتماالً نخیر. در سال 

ا در دفتر ا شناسه ایالتی ررا در مورد اهدای عضو در پایگاه دیتای امن به نام دفتر راجستری اهداکنندگان عضو کنتاکی ثبت کنند. هنگامیکه جواز رانندگی ی

ه ک منشی های محکمه سیرکیت خود دریافت میکنید، در مورد پیوستن به دفتر راجستری اهداکنندگان عضو کنتاکی از شما سؤال میشود. سواالتی هست

 ممکن است شخص در مورد پیوستن به دفتر رجیستری اهداکنندگان عضو کنتاکی داشته باشد.

 ر راجستری اهداکنندگان عضو کنتاکی بپیوندد؟آیا کسی میتواند به دفت .1

 بلی. هر ساکن کنتاکی میتواند نام خود را به دفتر راجستری اهداکنندگان عضو کنتاکی اضافه کند.

 چه اندام ها و نسج هایی مورد ضرورت است؟ .2

کبد، قرنیه، مغز استخوان، دریچه  نسج و اندام مختلف مانند کلیه ها، قلب، پانقرانس، ریه ها، 25پیشرفت های اخیر امکان پیوند 

های قلب و جلد را فراهم کرده است. نرخ موفقیت در حال حاضر بهتر از هر زمان دیگر است. در واقع اولین و همچنان موفق ترین 

 پیوند، انتقال خون است.

 آیا ورثه من باید هزینه اهدا را بپردازد؟ .3

 داخت میشود.نخیر. تمام هزینه های اهدا توسط برنامه پیوند پر

 مالحظات مذهبی و اخالقی راجع به پیوند چطور؟ .4

رهبران اخالقی در سراسر جهان از این گونه کمک ها بحیث ابراز عالی ترین آرمان های بشردوستانه حمایت میکنند. اگر کدام سوالی 

 دارید، لطفا با پیشوای مذهبی تان مشورت کنید.

 در مورد تشییع یا تدفین چطور؟ .5

 دام ها یا نسج های مجاز توسط اهداکننده تداخلی با خدمات مرسوم تشییع جنازه یا تدفین نخواهد داشت.برداشتن ان

 اعضای بدن چگونه توزیع میشوند؟ .6

اعضای بدن بر اساس سازگاری نسج های اهدا کننده و گیرنده توزیع میشوند. موقعیت اجتماعی یا مالی هرگز عاملی در انتخاب 

 گیرنده نیست.

 ینسبت به هر روش معالجوی دیگری تأثیر چشمگیرتری بر سیر مرض العالج داشته است. با این حال، آینده به افزایش تعداد اعضای اهدایی بستگپیوند 

ری اجستدارد. اهدای عضو واقعاً اهدای زنده گی است. اگر میخواهید از طریق اهدای عضو و نسج به دیگران کمک کنید، لطفاً نام خود را به دفتر ر

ت بحیث سند ساهداکنندگان عضو کنتاکی اضافه کنید. دفتر رجیستری اهداکنندگان عضو کنتاکی همانطور که در قانون اهدای آناتومیکال یکنواخت ذکر شده ا

در زمان اهدای  اهدا عمل خواهد کرد. سند اهدا، جواز قانونی برای اهدا محسوب میشود و ضرورتی به رضایت شخص دیگری ندارد. اگر اهداکننده عضو

سال سن داشته باشد، باید والد یا سرپرست قانونی اش رضایت بدهد. به شما توصیه میشود که خواسته های خود را با فامیل تان در میان  18عضو کمتر از 

 بگذارید. لطفاً توجه داشته باشید که در هر زمان میتوانید نام خود را از دفتر راجستری حذف کنید.
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م است هپیوستن به دفتر راجستری، میتوانید عقب جواز خود را نیز امضا کنید یا برچسب اهداکننده نارنجی رنگ را بچسبانید. با این حال، بسیار مبرعالوه 

 شود.ده نکه به دفتر راجستری اهداکنندگان عضو کنتاکی بپیوندید زیرا ممکن است جواز رانندگی در زمان مرگ در دسترس نباشد و آرزوهای شما برآور

گر کدام سؤال دارید، با نمبر ا به فهرست اهداکنندگان عضو کنتاکی بپیوندید. www.donatelifeky.orgهمچنان میتوانید به صورت آنالین در ویبسایت 

 ایمیل بفرستید. info@trustforlife.orgبه تماس شوید یا به آدرس  KYمنشی های محکمه سیرکیت  Trust For Life 1-866-945-5433تلیفون رایگان

 رانندگی هوشمندانه به صرفه جویی در مصرف انرژی و بهبود کیفیت هوا کمک میکند

ز ای بنزین نیرانندگی هوشمندانه نه تنها برای جلوگیری از ناراحتی، درد و هزینه های حادثات ترافیکی مفید است، بلکه در کاهش آلودگی هوا و هزینه ه

 مؤثر میباشد.

 هر دو به موارد ذیل بستگی دارد:مصئونیت و حفاظت  •

 واسطه نقلیه خود را در وضعیت خوبی نگه دارید. •

 از عادات رانندگی خوب استفاده کنید. •

 صرف در مواقع ضروری رانندگی کنید  •

 واسطه نقلیه خود را در وضعیت خوبی نگه دارید

تر و قابل اعتمادتر است و سوخت کمتری مصرف میکند. ترمیم مکانیکی  واسطه نقلیه ایکه از نظر مکانیکی خوب باشد، مصئون تر، رانندگی با آن آسان

نزین ب منظم موتر همچنان تضمین میکند که واسطه نقلیه شما با مصئونیت بیشتری در ترافیک حرکت کند، از خرابی در جاده جلوگیری میکند، در مصرف

فیصد بهبود میبخشد.  15موتر، عملکرد انجن را ارتقا داده و مصرف سوخت را تا جویی میکند و در کاهش آلودگی مؤثر است. مثالَ، تنظیم منظم صرفه

م ن، تایرهای کفشار باد تایر ها را به طور مرتب چک کنید. تایرهای کم باد مصرف بنزین را افزایش میدهد و ادارهء موتر شما را دشوارتر میسازد. همچنا

 ن هستند.تر فرسوده میشوند و بیشتر مستعد ترکیدباد سریع

 چگونه فشار باد تایر خود را بررسی کنیم

)پوند در هر اینچ مربع( از دست میدهند، بناء همه تایر ها، بشمول تایر اضافه خود را یک بار در ماه )یا قبل  1psiمشخص شده است که تایر ها هر ماه الی 

 از یک سفر طوالنی( بررسی کنید. به صورت ذیل عمل کنید:

 قابل اعتماد را خریداری کنید.یک فشار سنج 

 توصیه شده واسطه نقلیه شما )اندازه گیری فشار باد تایر( وجود داشته باشد. PSIدر موترتان را باز کنید و در قسمت داخلی باید برچسبی با  .1

 قبل از رانندگی یا حداقل سه ساعت پس از رانندگی. -تایر های خود را وقتی "سرد" هستند بررسی کنید  .2

سنج را در دریچهء روی تایر قرار دهید. )عقربه گیج حرکت میکند و یک عدد اندازه گیری شده را نشان میدهد. وقتی صدای "پسسسس" را فشار  .3

ای فشار را تحت تأثیر قرار دهد، مگر اینکه فشار سنج هوا را میشنوید، هوا از تایر خارج میشود. هوای خارج شده نباید به طور قابل مالحظه

 ت طوالنی فشار داده و نگه دارید.(برای مد

 http://www.trafficsafetymarketing.gov/teensاداره ملی مصئونیت ترافیک شاهراه  1

جنوری متمرکز بود  22بر مشکالت تایرها در وسایط نقلیه سبک در مرحله قبل از حادثه  2012در سال  NHTSAتحقیق  2

2016 

4. psi  اندازه گیری شده را باpsi وی برچسب داخل درب راننده واسطه نقلیه یا در دفترچه رهنمای مالک مقایسه کنید. آن را با موجود بر رpsi 

 روی دیواره تایر مقایسه نکنید.

شما باالتر از آن عدد است، اجازه دهید هوا خارج شود تا زمانی که مطابقت داشته باشند. اگر زیر آن است، هوا را اضافه کنید )یا از  psiاگر  .5

 فروش کمک بگیرید( تا زمانی که به عدد مناسب برسد. یک خرده

 چگونه عمق آج تایر را بررسی کنیم

ای طوالنی، تایر های خود را از نظر سایش و آسیب دیدگی بررسی کنید. یک روش آسان برای بررسی بصورت ماهوار یا قبل از شروع یک سفر جاده

 سایش، استفاده از تست پنی است.

 بدن آبراهام لینکلن را بین انگشت شست و سبابه خود نگه دارید.یک پنی بردارید و  .1

 نقطه ای از تایر را انتخاب کنید که آج در پایین ترین نقطه ظاهر شود و سر لینکلن را در یکی از شیارها فرو کنید. .2

 2/32میکنید. اگر آج شما به زیر آن برسد )تقریباً اگر بخشی از سر لینکلن توسط آج پوشیده شده باشد، شما با مقدار قانونی و مطمین آج رانندگی  .3

 اینچ(، قابلیت موتری شما برای چسبیدن به جاده در شرایط نامساعد بسیار کاهش مییابد.

 فسو نوسایط نقلیه موتر دار سهم عمده ای در تولید اوزون سطح زمین دارند. آلودگی اوزون مشکالت صحی مانند امراض مزمن ریوی و قلبی، حساسیت 

 تتنگی را تشدید میکند. اطفال خوردسال، کالنساالن مسن تر و اشخاصی که در خارج از خانه کار یا بازی میکنند در معرض بیشترین خطر مشکال

در  صحی مربوط به اوزون سطح زمین قرار دارند. اگرچه وسایط نقلیه جدید امروزی نسبت به موترهای قدیمی دود  های کمتری را نشر میکنند، اما

وخت ف سصورت عدم انجام عملیات ترمیم و نگهداری، سطح انتشار آنها افزایش مییابد. با افزایش سن یک واسطه نقلیه، عملکرد آن کاهش یافته و مصر

ز د و مالک را اافزایش می یابد. برنامه های تست دود  موتر در مراکز مزدحم ایالت، وسایط نقلیه با سطوح آالیندگی افزایش یافته را شناسایی میکنن
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هبود  شاهد بعملیات ترمیم و نگهداری مورد ضرورت آگاه میکنند. وقتیکه وسایط نقلیه ترمیم میشوند، دود های موتر کاهش پیدا کرده و مالک موتر معموالً 

 عملکرد و مصرف سوخت خواهد بود.

 استفاده از تکنیک های خوب رانندگی

رانندگی زمان کافی در نظر بگیرید تا با مصئونیت به مقصد برسید. در صورت امکان از حرکت در ساعات  برای رانندگی خود برنامه ریزی کنید. برای

ا خود را بازدحام و مناطق مزدحم خودداری کنید. از شروع به حرکت و توقف سریع خودداری کنید. با مالیمت و با سرعت متوسط رانندگی کنید. رانندگی 

 ل تنظیم کنید تا بتوانید بریک گرفتن و گاز دادن را به حداقل برسانید.متناسب با سرعت ترافیک و سگنا

یادی وارد ز اپراتوری یکنواخت واسطه نقلیه باعث بهبود مصرف بنزین میشود که به معنای هزینه کمتر برای شما است. همچنان، به واسطه نقلیه شما فشار

 ر پی خواهد داشت.نمیشود؛ این نیز هزینه های نگهداری و ترمیم کمتری را د

 به سائر روش های سفر نیز فکر کنید –کمتر رانندگی کنید 

ش از هر یصرف در صورت ضرورت رانندگی کنید. تا جایی که میتوانید سفرها را با هم ترکیب کنید. واسطه نقلیه شما زمانی که پارک شده است واقعاً ب

 استفاده از بس، بایسکل یا پیاده روی را در نظر بگیرید.  زمانی مصئونتر و کم هزینه است. استفاده از موتر مشترک،

 د:دیدن کنی برای کسب معلومات بیشتر در مورد آلودگی هوا، برنامه های امتحان دود موتر، و گزینه های ترانسپورت جایگزین، لطفاً از این ویبسایت ها

  KY  –  www.transportation.ky.govکابینه ترانسپورت

 http://www.eppc.ky.gov –یفیت هوا برای ک KYبخش  

 http://www.apcd.org –منطقه کنترول آلودگی هوا محل جفرسون  

 رانندگان سالمند

آگاه باشیم که  عالیم هوشدار همه ما میخواهیم قابلیت خود را در رانندگی حفظ کنیم و به هر کجا و هر زمان که میخواهیم برویم.  با این حال، ما باید از 

لطفاً به عالیم هوشدار دهنده ذیل توجه کنید. اگر بیش از یکی از این عالیم برای شما یا  نشان میدهد ممکن است رانندگی ما به اندازه گذشته مصئون نباشد.

کسب معلومات بیشتر، میتوانید با بخش صدور یکی از عزیزانتان اتفاق افتاده است، ممکن است الزم باشد رانندگی خود/او را دوباره ارزیابی کنید. برای 

 به تماس شوید. 502-564-1257جواز رانندگی، هیئت بررسی طبی، با نمبر 

 یکی از دوستان یا اعضای فامیل در مورد رانندگی شما ابراز نگرانی کرده است. •

 گاهی اوقات هنگام رانندگی در مسیرهایی که قبالَ آشنا بودند گم میشوید. •

 یس شما را متوقف کرده و در مورد رفتار بد رانندگی، صرف نظر از اینکه جریمه شده یا نشده باشید، هوشدار داده است.یک افسر پول •

 اید.شما در یک تا سه سال گذشته چندین مورد تخلف رانندگی، خطر تصادم یا تصادم واقعی داشته •

اند که رانندگی را محدود یا متوقف کنید. داکتر یا سایر مراقبان صحی به شما توصیه کرده  •
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•  

 وقت مالقات برای امتحان های رانندگی

 میتوانید این کار را از طریق تلیفون یا حضوری انجام دهید.اگر در یکی از محالت زیر زنده گی میکنید، باید برای امتحان مهارت )رانندگی( وقت بگیرید. 

 5680-253 (844) کنتون   2626-384 (270) ادیر 

  5021-785 (606) نات    5123-335 (270) باالرد 

  3421-358 (270) الرو     3763-651 (270) بارن 

  9979-633 (606) لچر     2920-448 (859) بون 

  2535-365 (606) لینکلن   7940-239 (859) بویل 

  2424-726 (270) لوگان   1276-543 (502) بولیت 

 4745-444 (270) مک کراکن    5631-526 (270) بوتلر 

 3883-527 (270) مارشال   2714-753 (270) کالووی 

 4961-422 (270)  مید  6311-292 (859) کمپبل 

 8452-734 (859) مرسر     6560-889 (270) کریستین 

 3648-348 (502) نلسون   9932-683 (270) دیویس 

 3671-298 (270) اوهایو   6317-502 (877) فایت 

 1979-222 (502) اولدهام    4576-564 (502) فرانکلین 

 6093-435 (606)  پری  3944-236 (270) فولتون 

 7533-433 (606) پایک   8808-247 (270) گریوز 

 4241-586 (270) سیمپسون   3040-259 (270) گریسون 

 6686-465 (270) تیلور   5002-766 (270) هاردین 

 5631-265 (270)  تاد  8808-573 (606) هارالن 

 6270-522 (270) تریگ     2405-826 (270) هندرسون 

 2264-389 (270) یونیون   3901-653 (270) هیکمن 

 7419-746 (270) وارن   7503-824 (270) هاپکینز 

 3761-336 (859) واشنگتن  9944-233 (844) جفرسون 

 3711-873 (859) وودفورد  1713-887 (859) جسامین 
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 ویبسایت ها

 w.fmcsa.dot.gov   اداره مصئونیت کریر موتر فدرال 

 drive.ky.gov کابینه ترانسپورت کنتاکی 

 www.kentuckystatepolice.org  پولیس ایالت کنتاکی

ای، مانند چاله ها، انسداد جاده، قطع شدن درختان، آب گرفتگی، سگنال های ترافیکی و غیره، لطفاً با کابینه ترانسپورت به برای راپور دادن خطرات جاده

 به تماس شوید.  FOR KYTC-877-1   (5982-367) نمبر

-800-1  مجرمانه، با نزدیکترین ایستگاه پولیس ایالتی به یکی از نمبر های ذکر شده در صفحه ذیل یا به نمبربرای راپور دادن حادثات و/یا فعالیت های 

 به تماس شوید. 222-5555

 نمبر ها و ایستگاه هایی پولیس ایالتی

 6421-928 (606) اشلند 

 2010-782 (270)  بولینگ گرین 

 6363-532 (502)  کمپبلزبورگ 

 4796-384 (270)  کلمبیا 

 1212-428 (859)  درای ریج

 5078-766 (270)  الیزابت تاون 

 2221-227 (502)  فرانکفورت 

  3131-573 (606) هارالن 

  6069-435 (606) هازارد 

  3312-826 (270) هندرسون 

  6622-878 (606) لندن 

 3313-676 (270)  مدیسونویل 

 3721-856 (270)  میفیلد 

  4127-784 (606) مورهد 

 7711-433 (606)  پیکویل 

 2404-623 (859)  ریچموند 
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 الگ تمرین رانندگی

ساعت الزامی باید در طول شب باشد(. متقاضی و والد/سرپرست که  60ساعت از  10ساعت تمرین رانندگی داشته باشد ) 60ساله باید  17یا  16هر راننده 

د، به ویبسایت ( روز قبل از امتحان جاده، برای پرنت نمودن مکتوب تأیی2اطالع:  دو ) تعلیم رانندگی را تأیید میکند، باید الگ را امضا نماید.  

drive.ky.gov  ای حتمی میباشد.مراجعه کنید.   این مکتوب برای اشتراک در امتحان جاده 

 ساعت الزامی( 10سابقه رانندگی در شب )

 حروف اول نام والد/سرپرست مقدار زمان رانندگی تاریخ رانندگی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



65 

 سابقه رانندگی در طول روز

 سالگی صادر شده است نیز اعمال میشود. 18الزامات فوق برای هر متقاضی که جواز او قبل از سالگرد 

 اول نام والد/سرپرستحروف  مقدار زمان رانندگی تاریخ رانندگی
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 سابقه رانندگی در طول روز

 سالگی صادر شده است نیز اعمال میشود. 18سالگرد الزامات فوق برای هر متقاضی که جواز او قبل از 

 حروف اول نام والد/سرپرست مقدار زمان رانندگی تاریخ رانندگی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


