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د کنټاکي درنه موټر چلوونکیه،
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iv

د نویو فارغ شویو موټر چلوونکو لپاره د لېسنسلېسنس ورکولو قوانین
د 2006م کال د اکټوبر میاشتې له ۍ 1نېټې وروسته پلی کېږي .د فارغ شویو کسانو لپاره د لېسنس ورکولو پروګرام ،په هغو لېسنس لرونکو باندې اغیز کوي چې
عمر یې له  18کلونو څخه کم وي .فارغ شویو کسانو ته د لېسنس ورکولو پروګرام الندې مواردو ته اړتیا لري:
د جواز مرحله
• موټر چلوونکی باید د جواز د غوښتنې د ترسره کولو لپاره  16کاله عمر ولري.
• والدین/سرپرست باید د جواز لپارهغوښتنلیک السلیک کړي
• موټر چلوونکي باید د جواز له ترالسه کولو وروسته د  180لپاره د زده کړو مرحله پای ته ورسوي.
• جواز لرونکی باید د هغه لېسنس لرونکي موټر چلوونکي سره موټر وچلوي چې عمر  21کاله او یا له هغې زیات وي.
• له  18کلونو څخه د کم عمر جواز لرونکی باید له نیمې شپې څخه د سهار تر  6:00بجو پورې موټر چلونه وکړیپرته له دې چې شخص د موټر چلولو
لپاره معقول دلیل وړاندې کړي.
• د واټ د آزموینېمهارتونو) له ارزولو وړاندې باید والدین/سرپرست د  60ساعتونو لپاره د موټر چلولو تمرین( 10ساعته باید د شپې پر مهال وي) تایید
کړي.
• د دې غوښتنو لپاره د اړینو اسنادو فورمې د دې الرښوود په شا باندې موندلی شئ .د مهارتونو له آزموینې وړاندې دا اسناد اړین دي.
• د سورلیو محدودیت  -له  20کلونو کم عمر لرونکي ( 1یوه) نااړوند شخص پورې محدود دی.
• د الکولو او یا نورو نشه یي توکو د نشې پر مهال موټر چلول منع دي.
• که چېرې تر  18کلونو د کم عمر لرونکی موټر چلوونکی له شپږو څخه زیات منفي پواینټونهپوانټونه واخلي ،ښایي د دوی د موټر چلولو جواز وځنډول
شي.
• له  18کم عمر لرونکي موټر چلوونکی د جواز په مرحله کې د حرکت کولو په برخه کې د هیڅ ډول جدي سرغړونې اجازه نه لري .که چېرې
سرغړونه ترسره شي د غوښتونکي د  180ورځو د انتظار مرحله بېرته له هغې نېټې له سره پیل کېږي ،چې سرغړونه پکې ترسره شوې ده.
منځنۍ مرحله
د جواز د  180ورځو زده کړو له مرحلې وروسته باید د موټر چلولو د مهارتونو آزموینه په بریالیتوب سره ترسره کړي.
•
• کله چې غوښتونکی د مهارتونو آزموینه په بریالیتوب سره پای ته رسوي ،د کینتاکي ایالت د پولیسو د لېسنس ورکولو یو ارزونکی به د غوښونکي په
لېسنس باندې د منځنۍ کچې سټیکر یا ټاپه ولګوي.
• له  18کلونو کم د منځنۍ کچې جواز لرونکی باید له نیمې شپې څخه د سهار تر  6:00بجو پورې موټر ونه چلوي.
پرته له دې چې شخص د موټر چلولو لپاره معقول دلیل وړاندې کړي.
• سورلیو محدودیت  -له  20کلونو کم عمر لرونکي ( 1یوه) نااړوند شخص پورې محدود دی.
• د الکولو او یا نورو نشه یي توکو د نشې پر مهال موټر چلول منع دي.
• که چېرې تر  18کلونو د کم عمر لرونکی موټر چلوونکی له شپږو څخه زیات منفي پواینټونهپوانټونه واخلي ،ښایي د دوی د موټر چلولو جواز وځنډول
شي.
منځنۍ مرحله دوام لري
له  18کلونو څخه کم د منځنۍ کچې موټر چلوونکي د حرکت په برخه کې د هیڅ ډول جدي سرغړونې اجازه نه لري .که چېرې سرغړونه ترسره شي د لېسنس د
ترالسه کولو لپاره د غوښتونکي د  180ورځو انتظار مرحله بېرته له هغې نېټې له سره پیل کېږي ،چې سرغړونه پکې ترسره شوې ده.
د منځنۍ کچېټول موټر چلوونکي باید د بشپړ لېسنس له ترالسه کولو وړاندې د  4ساعتون لپاره د مصؤنیت ټولګی بشپړ کړي .د  4ساعتونو د ټولګي موخه دا ده
چې د موټر چلولو د لېسنس د قانون په اړه لږ تر لږه پوهې څخه هم ډاډ ترالسه کړي او په مصؤن ډول د موټر چلولو د خویونو تقویه کول دي.
د منځنۍ کچې هغه موټر چلوونکي چې په لېسه کې یې د موټر چلولو په کورس او یا د موټر چلولو د زده کړې په تایید شوي خصوصي مرکز کې یې ګډون کړی
وي ،اړ نه دي چې د ټرانسپورټ د کابینې لخوا په وړاندیز شوي  4ساعته ټولګي کې ګډون وکړي.
د جواز او منځنۍ کچو د ټولو شرائطو په بشپړېدو سره به د موټر چلولو لېسنس ور کړل شي.
•
• له 21کلونو کم ټول موټر چلوونکي (د الکولو پر وړاندې د صفر زغم په پالیسۍ) کې شاملېږي.
هغه موټر چلوونکي چې له  18کلنۍ عمر وړاندې یې جواز ترالسه کړی وي ،دوی کولی شي په آنالین ډول دhttps://www.myimprov.com/drivers-
 /education/kentuckyپتې له الرې د فارغ کېدو د لېسنس ترالسه کولو په کورس کې ګډون وکړي.
د فارغ کېدو د لېسنس ورکولو د پروګرام په اړه د نورو معلوماتو لپاره د لېسنس ورکولو له څانګې سره په  (502) 564-1257شمېره اړیکه ونیسئ.
اوس مهال په کنتاکي کې مصؤنیتد موټر کمربندقانون له لومړنیو قانوانیو څخه دی .که چېرې تاسو ولیدل شئ چې د مصؤنیت کمر بند مو نه دی تړلی ،ښایي تاسو
وردول شئ او د قانون د پلي کوونکي افسر لخوا تاسو ته یوه ټکټ در کړل شي..
کمربند مو وتړئ! دا قانون دی!
د لېسنس ورکولو پروسه
په کینتاکي ایالت کې د موټر چلولو ،موټر بایسکېلبایسکېل ،کوچنیو موټر بایسکېلبایسکېلونو د لېسنس د ترالسه کولو د غوښتنې پر وخت تاسو باید  16کلنۍ عمر
ته رسیدلي وی او په دې ایالت او یا نورو ایالتونو کې ستاسو څخه د موټر چلولو امتیاز نه وي لغوه شوی .تاسو به دا پروسه په خپل ناحیه کې د محکمې د منشي
له دفتر څخه پیل کړئ.
کله چې تاسو د لومړي ځل لپاره د مجوز یا لېسنس د الرښوونو غوښتنه کوئ ،نو په دې حالت کې باید الندې اسناد له ځان سره ولرئ:
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•
•
•
•

د ټولنیز مصؤنیت کارت
د زږېدو تصدیق پاڼه
د هغو غوښتوونکو لپاره چې عمر یې له  18کلونو څخه کم وي باید د دوی د والدینو او یا قانوني سرپرست السلیک او لېسنس او یا د ټولنیز
مصؤنیت شمېره د غوښتنې له پاڼې سره موجود وي.
له جواز پرته /د موټر چلولو له فورم پرته ( د نورو جزئیاتو لپاره د دې الرښوود  3پاڼې ته مراجعه وکړئ).

دا قوانین او مقررات د کنتاکي ایالت د ټرانسپورټ د کابینې لخوا رامنځته شوي دي .د محکمې منشي باید له دې اصولو څخه پیروي وکړي .د دې معلومول چې
د موټر چلولو د لېسنس غوښتنه بشپړه او دقیقه ده او غوښتونکی د کینتاکي د لېسنس د ترالسه کولو په شرائطو برابر دی د دوی له مسوولیتونو څخه شمېرل
کیږي.
وروسته له هغې چې کارکوونکي غوښتنه چمتو کړه ،د کینتاکي ایالت د پولیسو د لېسنس ورکولو ارزونکی به آزموینه واخلي .له تاسو څخه به د سترګوآزموینه
واخیستل شي ،تر څو معلومه کړي چې تاسو د لیدلو د برخې په لږ تر لږه شرائطو برابر یاستئ او همداراز په دې الرښود کې د شاملو معلوماتو د پوهېدو اړوند
هم یوه لیکلې آزموینه واخیستل شي .که چېرې تاسو په لیکلې آزموینه کې پاتې راشئ ،کولی شئ په بله ورځ چې ستاسو په ناحیه کې آزموینه اخیستل کېږي بیا
مراجعه وکړئ.
د کوچني موټر بایسکېلبایسکېل د لېسنس د ترالسه کولو غوښتونکی چې بل ډول لېسنس نه لري ،باید د لېسنس د ترالسه کولو لپاره یوازې لیکلې او د سترګود
معلومولو آزموینه ورکړي .د کوچني موټر بایسکېلبایسکېل د لېسنس لپاره د سړک آزموینه اړینه نه ده.
د اړینو آزموینو له ترسره کولو وروسته به تاسو د خپل ناحیه د محکمې د منشي دفتر ته وغوښتل شئ ،،ترڅو د جوازه کړنالره تر السه کړئ .دا جواز د درې
کلونو لپاره اعتبار لري او د نوي کېدو وړ دی .که چېرې جواز د اعتبار مودې له پای ته رسېدو یو کال وروسته نوی نه شو ،لیکلي او د دید آزموینې باید بیا
ترسره شي.
که چېرې ستاسو عمر له  21کلونو څخه کم وي ،تاسو د لومړني جواز له ترالسه کولو  180ورځې وروسته د سړک د مهارتونو د آزموینې لپاره اقدام وکړئ .د
سړک د آزموینې له ترسره کولو وړاندې هغه جواز لرونکي چې عمرونه یې  16او یا  17کلونه وي باید په  1او  2پاڼه کې د فارغو شویو موټر چلوونکو د
پروګرام په شرائطو باندې برابر وي .که چېرې ستاسو عمر  21کاله او یا له هغې لوړ وي ،تاسو باید د سړک آزموینې په شرائطو د برابرېدو  30ورځې
وړاندې خپل جواز ترالسه کړئ .په مهربانۍ سره په خپل ښارګوتي کې د آزموینې د شتون په اړه د سیمه ییز ارزونکي او یا د محکمې د منشي سره په اړیکه
کې شئ.
که چېرې تاسو په آزموینه کې پاتې راشئ ،د قانون سره سم تاسو باید د  7ورځو لپاره د بلې آزموینې تر ترسره کېدو پورې انتظار وکړئ.
کله چې تاسو د سړک د مهارتونو آزموینه په بریالیتوب سره پای ته ورسوله ،آزموینه اخیستونکی به پایله ثبت او محکمې د منشي دفتر ته به یې واستوي ترڅو
تاسو خپل لېسنس ترالسه کړئ .هغه موټر چلوونکي چې عمرونه یې له  18کلونو څخه کم وي په بریالیتوب سره د سړک د آزموینې له بشپړولو وروسته به
منځنی حالت ترالسه کړي.
ستاسو د موټر چلولو د لېسنس سوابق به د ټرانسپورټ د کابینې ،د موټر چلوونکو د لېسنس ورکولو برخې لخوا په فرانګپورټ کې وساتل شي .دا اداره د
ترافیکو ټول رسمي ستاینلیکونه ،ټکرونه ،ځنډونې ،بېرته راګرځول او د موټر چلوولو ښوونځي ته د کورنۍ دندو ورکولو تر خپل نظر الندې نیسي او ساتنه یې
کوي .یوازې دوی ستاسو د موټر چلولو فایلو یا اسنادو ته السرسی لري .د خپل لېسنس د اسنادو او یا د موټر چلولو د سوابقو په اړه هر ډول پوښتنه باید دې
ادارې ته راجع کړل شي.
موټر چلول یو لوی مسوولیت دی .د خپل ځان ،نورو موټر چلوونکو او ستاسو په شاوخوا کې د پلیو کسانوژوند ستاسو په الس کې دی .په مهربانۍ سره دا
الرښوود ولولئ او د مصؤن موټر چلولو دنده ولرئ.
دا الرښود به تاسو ته د مصؤن موټر چلولو اصول او عملي الرې چارې مشخصکړي ،تر څو په مرسته یې تاسو یو مصؤن موټر چلوونکی شئ .دا معلومات به
تاسو سره مرسته وکړي چې په آزموینه کې بریالي شئ .د کینتاکي د موټر چلوونکو الرښود د انټرنټ له الرې هم د السرسي وړ دی.
د کینتاکي ایالت د پولیسو ویب سایټ www.kentuckystatepolice.org :
د کیناکي ایالت د ترانسپورت وزارتویب پاڼهwww.transportation.ky.gov :
د پتې او یا نوم بدلول
که چېرې تاسو د کوم دلیل له مخې خپله پته او یا نوم بدلوئ ،تاسو باید په  10ورځو کې د ننه بل لېسنس ترالسه کړئ .ښایي تاسو د پولیسو په یوه افسر د خپلې
پتې او یا نوم د نه بدلولو له کبله استناد وکړئ .که چېرې ستاسو د نوم بدلېدل د واده او یا طالق اخیستلو له کبله وي ،په مهربانۍ سره د اثبات په موخه اړین
حقوقي اسناد له ځان سره راوړئ .د دې بدلونو د رامنځته کولو لپاره د خپلې محکمې د منشي له دفتر سره اړیکه ونیسئ.
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د لېسنس بیا نوي کول او یا کاپي
ستاسو جواز او یا لېسنس د خپرېدو له نېټې وروسته تر هغه وخت پورې اعتبار لري کوم چې د لېسنس او یا جواز پر مخ لیکل شوي دي .ټول هغه لېسنسونه چې
د  2000م کال د جوالی میاشتې وروسته خپاره شوي ،د لېسنس د خاوند د زېږېدو نېټې وروسته د  30ورځو په لړ کې یې د اعتبار موده پای ته رسېږي ،مګر
پرته له هغه حالت څخه چې هغه وځنډول شي او یا لغوه شي .که چېرې ستاسو عمر  21کاله او یا له هغې څخه زیات وي ،تاسو باید د اعتبار مودې له پای ته
رسېدو  6میاشتې وړاندې د خپلې سیمه ییزې محکمې منشي ته په حضوري توګه مراجعه وکړئ.
که چېرې تاسو خپل لېسنس له السه ورکړئ ،کولی شئ د خپلې سیمه ییزې محکمې د منشي له دفتر څخه د هغې کاپي ترالسه کړئ .د کاپي جواز او یا لېسنس د
ترالسه کولو لپاره تاسو باید د ټولنیز مصؤنیت کارت ،د استوګنې د پتې یوه لیکل شوي ثبوت په څیر د پېژندنې مثبت اسناد وړاندې کړئ.
هغه وګړي چې په نظامي ځواکونو کې دنده ترسره کوي
هغه وګړي چې په نظامي ځواکونو کې دنده ترسره کوي او د اعتبار مودې د پای ته رسېدو پر وخت د کینتاکي د عامه رفاه ایالت څخه بهر وي ،کولی شي د
پوسټ او یا د خپل شخصي استازي په واسطه هغه نوي کړي .په دې کې د سوداګریزو موټر چلوونکو د لېسنس( )CDLبیا نوي نه شاملېږي.
د کینتاکي ایالت د موټر چلولو لېسنس څه ډول ترالسه کړو
ولې باید موټر چلوونکي لېسنس ولري؟
تر څو ډاډ ترالسه کړي چې هر موټر چلوونکی د مصؤنیت ،اغیز ناک توب او مسوولیت منلو په برخه کې ټول بنسټیز او اړین مهارتونه لري.
•
کوم کسان د کینتاکي ایالت دموټر چلولو لېسنس ته اړتیا لري؟
د کینتاکي ایالت اوسنی او یا نوی اوسېدونکی چې د موټر چلولو پالن لري.
•
څوک د کینتاکي ایالت د موټر چلولو لېسنس ته اړتیا نه لري؟
هر هغه څوک چې د امریکا د متحده ایالتونو په وسلوالو ځواکونو کې دنده ترسره کوي او د نقلیې وسیلې د چلولو یو لېسنس ولري او هېواد ته د خدمت
•
پر مهال یوه دولتي نقلیه وسیله چلوي.
د دندې پر مهال د وسلوالو ځواکونو غړي او د هغوی کورنۍ چې له بل ایالت څخه معتبر لېسنس ولري.
•
• هغه کسان چې د کینتاکي ایالت اوسېدونکي نه وي او هلته دنده ترسره کوي او له بل ایالت څخه معتبر لېسنس ولري.
• هغه زده کوونکي چې د بل ایالت په لېسنس باندې یې په ښوونځي او یا کالج کې د بشپړ وخت لپاره ګډون کړی وي.
• د سړک جوړولو د موټرونو ،د کروندې د ټراکټورونو او یا نورو هغه وسایلو چلوونکي چې د بزګرۍ او کروندې په برخه کې ترې کار اخیستل کېږي.
څوک باید لېسنس ونه لري؟
هر هغه څوک چې عمر یې له  16کلونو څخه کم وي.
•
• هر هغه څوک چې لېسنس یې ځنډول شوی او یا لغوه شوی وي او بېرته یې نه وي ترالسه کړی.
• هر هغه څوک چې د یوې محکمې له لوري د روانیرواني معلولیت لرونکي شخص په توګه پېژندل شوی وي.
• هر هغه څوک چې فزیکي او روانی ناتواني ولري او د موټر چلول د هغوی لپاره د نامصؤنیت سبب کېږی.
• هر هغه څوک چې په لویه الر کې په انګلیسي ژبه نصب شوې د خبرداري او لوري نښې نښانې ونه شي لوستالی.
د کینتاکي ایالت د لېسنس د ترالسه کولو لپاره کومو شیانو ته اړتیا ده؟
غوښتونکی باید د کینتاکي ایالت اوسېدونکی وي.
•
• غوښتونکی باید لږ تر لږه  16کاله عمر ولري .غوښتونکی باید لږ تر لږه  16کاله عمر ولري( .په لومړي ځل غوښتونکی باید خپل د ټولنیز مصؤنیت
کارت او د زېږېدو تصدیق پاڼې اصلي او یا تایید شوې بڼه له ځان سره ولري).
• که چېرې د غوښتونکي عمر له  18کلونو څخه کم وي ،والدین او یا قانوني سرپرست باید غوښتنه السلیک کړي.
• غوښتونکی باید د دید ،پوهې او مهارتونو آزموینې په بریالیتوب سره پای ته ورسوي.
زه خپل لېسنس چېرته ترالسه کولی شم؟
تاسو باید د خپل اوسېدو ځای اړوند ښارګوتي کې د محکمې د منشي دفتر ته خپله غوښتنه واستوئ( .د آزموینو د ورځو په اړه د ال زیاتو معلوماتو
•
لپاره ،تاسو باید د خپل سیمه ییز آزموینې اخیستونکي او یا د محکمې له منشي سره اړیکه ونیسئ)
کله چې زه د جواز او یا لېسنس لپاره غوښتنه کوم ،څه شیان باید له ځان سره راوړم؟
ستاسو د ټولنیز مصؤنیت کارت چې سطحه یې ګرېدلې نه وي.
•
• ستاسو د زږېدو د کارت اصلي او یا تایید شوې کاپي.
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•
•

د هغو غوښتونکو چې عمر یې له  18کلونو څخه کم وي ،والدین او یا قانوني سرپرست باید غوښتنه السلیک کړي .یو قانوني سرپرست باید د
سرپرستۍ د اسنادو یوه تایید شوې کاپي ولري.
له جواز پرته/د موټر چلولو پرته(فورم)

د هغو غوښتونکو لپاره چې عمر یې له  18کلونو څخه کم وي ،د جواز او یا د لېسنس د لېږد په اړه د الرښوونې د غوښتنې پر مهال باید د دولتي ،خصوصي او یا
د کورني ښوونځي څخه چې ماشوم په هغې کې ګډون کړی دی ،د ګډون یو تایید شوی فورم ترالسه کړي او د محکمې د منشي دفتر ته یې د KAR13:070 601
او له جواز پرته /د موټر چلولو پرته سره سم یې وسپاري .د لېسنس او یا جواز له السه ورکول ښایي له ښوونځي څخه د وتلو او یا علمي کمښتونو له کبله د
 KRS 159.051/601 KAR 13:070پېښ شي.
د جواز د ترالسه کولو په آزموینه کې کوم موارد شامل دي؟
د سترګو آزموینهاړین دی .د سترګو آزموینهاړین دی .د لید تیز والی لږ تر لږه  40/20اړین دی او یا غوښتونکي به د لید متخصص ته راجع کړل
•
شي.
په لیکلې آزموینه کې د موټر چلولو د اصولو ،مقرراتو ،پروسیجرونو او د لویې الرې د نښو نښانو په اړه پوښتنې شاملې دي .تاسو به په دې الرښود
•
کې د آزموینې په اړه ټول اړین معلومات ترالسه کړئ .غوښتونکی باید په دې آزموینه کې د بریالي کېدو لپاره لږ تر لږه  80سلنه پواینټونه ترالسه
کړئ.
د هغو غوښتونکو څخه به آزموینه په شفاهي ډول واخیستل شي چې په انګلیسي ژبه لوستل نه شي کولی .سربېره پر دې ،د نښو نښانو برخې ته باید
•
غوښتونکی د خپلې پوهې او درک پر بنسټ ځوابونه ورکړي.
آزموینه په څو بهرنیو ژبو د السرسي وړ ده.
•
آیا ځانګړي پروګرامونه د السرسي وړ دي؟
د کینتاکي ایالت د دفتر لخوا د بیوپتیک پرواګرام د ځانګړو زده کړو سره د ړوند خلکو لپاره د السرسي وړ دی .د دې پروګرام په اړه د ال زیاتو
•
معلوماتو لپاره ،د  1-800-895-3863شمېرې سره اړیکه ونیسئ.
زموږ په ناحیه کې د سړک آزموینه څه وخت اخیستل کېږي؟
په خپل ناحیه کې د مهالویش د معلومولو لپاره له خپل سیمه ییز آزموینې اخیستونکي او یا د محکمې له منشي سره خبرې وکړئ .د ټولو هغو ښارګوټو
•
بشپړ لېست چې په هغې کې د سړک آزموینه اخیستل کېږي د دې الرښود په شاتنۍ برخه کې د لېست په ډول لیکل شوي دي .په هغو ښارګوټو کې چې
آزموینې اخیستل کېږي ،د آزموینې څخه وړاندې باید د لیدنې وخت واخیستل شي.
د سړک د آزموینې د ترسره کولو لپاره کومو شیانو ته اړتیا ده؟
د کینتاکي ایالت یو معتبر جواز چې د  21کلونو څخه کم عمر لرونکو ته د  180ورځو لپاره او د  21کلنو او یا له هغې څخه د زیات عمر لرونکو
•
لپاره د  30ورځو لپاره ورکول کېږي .د انتظار دورې لپاره هیڅ ډول استثنا شتون نه لري.
تاسو باید د آزموینې تر ځای پورې د یوه  21کلن او یا له هغې څخه د زیاتعمر لېسنس لرونکي موټر چلوونکي لخوا و رسول شئ.
•
• هغه موټر چې تاسو آزموینه پکې ترسره کوئ ،باید په ّځانګړي ډول راجستر شوی وي او د مسوولیت منلو د بیمې د اسنادو ثبوت باید موجود وي.
الندې مواردو څخه یو د سند په توګه اړین دی:
د بیمې کمپنۍ لخوا خپور شوی د بیمې کارت.
.1
د دې موټر لپاره د بیمې اوسنۍ پالیسي.
.2
د بیمې له استازي څخه په لیکلې بڼه د بیعانې یو رسید ،چې د بیمې اعتبار څرګند کړي.
.3
• هغه موټر چلوونکي عمرونه یه له  18کلونو څخه کم ویباید د سړک د آزموینې له ترسره کولو وړاندې په بریالیتوب سره د فارغ شویو موټر چلوونکو
اړتیاوې چې په  1او  2پاڼو کې ذکر شوي پور کړي.

یادونه :د کرایي موټرونو په هوکړه لیک کې باید د موټر چلوونکي نوم د اجاره کوونکي په توګه ذکر شي.
زما د موټر لپاره کومو وسایلو ته اړتیا ده؟

بریکونه .هر موټر باید په لویه الرهد سفر پر مهال په پیاوړو بریکونو باندې مجهز وي ،تر څو وکولی شي موټر کنټرول او و دروي .د موټر د بریکونو د اغیز
لپاره باید لږ تر لږه په دواړو پایو کې د بریک وسایل موجود وي .که چېرې وسایل په هره الر یو له بل سره ونښلول شي ،چې د یوه اړخ د خرابۍ پر وخت لږ تر
لږه موټر په دوو پایو باندې پرېنږدي.
څراغونه .ستاسو نقلیه وسیله باید دوه د مخې او دوه د شا لوري څراغونه ولري .د مخې دوه پورتني څراغونه باید په داسې اندازه قوي وي چې په کافي اندازه
سړک رڼا کړي او د  350فوټو په فاصله کې یو شخص ولیدل شي .دوی باید تاسو ته د مخامخ راتلونکي موټر چلوونکي سترګې ونه برېښوي .کله چې تاسو د
شپې پر مهال یو موټر وینئ ،په دې حالت کې باید له تېرېدو او نږدې کېدو وړاندې د  500فوټه په فاصله کې د لږ ړنا لرونکي څراغونو څخه کار واخلئ .کله چې
تاسو په بل موټر پسې د شا له لوري روان یاستئ او هغوی ته د  200فوټه په فاصله کې نږدې کېږئ نو د خپلو څراغونو نور کم کړئ.
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د اړخ او د شا لوري څراغونه باید سره او روښانه وي ،ځکه ههغه به ستاسو له موټر څخه د  500فوټه په فاصله کې ولیدل شي .همداراز یو موټر باید په دوو
اړخونو کې د بریک په سرو څراغونو باندې سمبال وي.
ټول نقلیه وسائط باید د بریک څراغونه ولري .هېڅوک باید داسې موټر په لویه الر کې ونه چلوي چې د قانون پر بنسټ لېسنس لرل ورته اړین وي ،مګر
په هغه صورت کې چې د تخنیکي نښوپه وسایلو مجهز وي او درېدل او یا په ناڅاپي ډول د سرعت کمول د موټر په اړخونو کې د سرو څراغونو په
واسطه وښیي.
د پلېټ لېسنس .نقلیه وسیله باید په سم ډول راجستر شوې وي او پلېټ باید په ځانګړي ډول له هر ډول مانع پرته څرګند شي .د لېسنس پلېټ باید په داسې ډول
څرګند شي ،چې حروف او اعداد د شپې پر مهال د  50فوټه په فاصله کې په آسانۍ سره ولوستل شي.
د مخې د هیندارې برف پاک .د مخې په هینداره کې د موټر چلوونکي اړخ ته یو برف پاک© اړین دی .د هر موټر د مخې هینداره باید په داسې وسیله باندې
سمباله وي چې باران ،واوره او نور رطوبت له هغې څخه لرې کړي .وسیله باید په داسې ډول ځای پر ځای شي چې د موټر چلوونکي لخوا په آسانۍ سره
کنترول شي.
هارن .هره نقلیه وسیله او دوه ټایره باید له لویې الرې څخه د ګټې اخیستنې پر مهال په داسې هارن باندې سمبال وي چې د عادي ترافیکو پر مهال په کافي اندازه
لوړ غږ وکړي .هر هغه شخص چې یو موټر او یا نقلیه وسیله چلوي باید د دوی وسیلې ته د کوم شي د نږدې کېدو په صورت کې د خبرداري په موخه هارن او یا
صوتي وسیله وغږوي .له اړتیا پرته هارن او یا غږیزه وسیله مه کاروئ.
د سلنګسر په خوله باندې باید د غږ د کمولو او د مزاحمت کوونکي دود د کمولو یوه وسیله موجوده وي،په داسې حال کې چې دا وسیله له زهرجن دود څخه
سورلۍ هم ساتي.
د عقب هینداره باید په دومره اندازه نښلېدلې وي چې وکولی شئ د خپل موټر شاتنۍ برخه تر  200فوټه پورې ووینئ.
د سټرنګ ډنډه باید په ښه حالت کې قرار ولري او د یو پر څلور( )1/4څخه زیات ونه ګرځي.
د مصؤنیت عینکې له  1968کال وروسته د ټولو تولید شویو نقلیه وسائطوسائطو د کړکیو لپاره له اړینو وسایلو څخه شمېرل کېږي.
د ګرځېدلو څراغونه .د ګرځېدلو الرښود برښنایي څراغونه ستاسو په موټر یو له اړینو وسایلو څخه ګڼل کېږي او باید تل کار وکړي.
د مصؤنیت او اوږو کمربندونه د ټولو هغو موټرونو د سورلیو لپاره اړین ګڼل کېږي چې د
1967م کال د ډسمبر میاشتې له  31نېټې وروسته جوړ شوي دي .کم وزنه الرۍ او د څو موخو لپاره کارېدونکي نقلیه وسائط چې د 1971م کال د ډسمبر میاشتې
له  31نېټې وروسته جوړ شوي ،مصؤنیتد موټر کمربندشتون پکې اړین ګڼل کېږي .په هغه صورت کې به آزموینه وانه خیستل شي چې د ټولو سورلیو کمربندونه
په سم ډول کار ونه کړي.
زه باید په خپل موټر کې کوم وسایل ونه لرم؟
ځینې ځانګړي وسایل شته دي چې په موټر کې د هغې ایښودل غیر قانوني ګڼل کېږي .کله چې د موټر چلولو آزموینه ورکوئ ،ستاسو موټر باید الندې توکي ونه
لري:
• د مخې لوري ته د ړنا کولو لپاره آبي او یا سور څراغ .شین څراغ هم د منلو وړ نه دی.
• هر ډول غږیز خبرداری ،زنګوله او یا زړه بوږنوونکی غږ.
• د غږ کموونکي پرې کول.
• د قانوني اړتیا پرته ،د موټر د مخې او یا نورو هېندارو باندې د نښو نښانو ،پوسټرونو او سټکرونو نښلول
• له درې څخه زیات د موټر چلولو اضافي څراغونه او یا د ګرد څراغونه
• هغه نقلیه وسایل چې د عقب هیندارې لري باید د اړخونو د لیدلو هیندارې هم ولري .هیڅوک باید یوه نقلیه وسیله چې د عامه رفاه په ایالتونو کې د ثبت
شوې ،په لویه الر او یا وآت کې په داسې حال کې ونه چلوي چې هلته د نقلیې وسیلې د اړخونو هیندارې د داسې موادو په واسطه و پوښل شي چې د
هیندارې روړنتیا له منځه یوسي ،پرته له دې چې موټر په دواړو اړخونو کې هیندارې ولري.
• له قانوني معیارونو څخه پورته د رنګارنګ هیندارو درلودل .پرته له هغو مواردو څخه چې په قانون کې راغلي دي ،هیڅوک باید یوه نقلیه وسیله چې
په عامه رفاه ایالتونو کې ثبت شوې ،په لویه الر ،واټ او سړک باندې په داسې حال کې ونه چلوي ،چې د هغې په دواړو اړخونو کې بالونه ،هیندارې
او یا د موټر چلوونکي څوکۍ ته نږدې ځای پر ځای شویو هیندارې شتون ولري یا کړکۍ د لمر ضد په مادې ،د پوښلو په کوم توکي یا په داسې توکي
باندې چې د کړکۍ روڼتیا او رنګ بدلون ورکړي او یا هم د لمر د وړانګو غبرګون نور هم چټک کړي او د هغوی د تېرېدو مخنیوی وکړي .په داسې
کړکیو کې د لمر سکرینینګ مواد کارول کیدی شي که چیرې په یو اته ( )8/1انچ روښانه شیشې باندې ازموینه وشي  ،دا مواد د لید وړ وړ لمریز
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•

انعکاس له  )٪25( 25سلنې څخه ډیر نه وي .لکه څنګه چې په غیر فاینل اړخ کې اندازه کیږي او د رڼا لیږد لږ تر لږه دیرش ( )٪35سلنه د لیدل شوي
رڼا سلسله کې.
که چېرې ستاسو نقلیه وسیله په شا تنۍ برخه کې کامره ولري ،تاسو ته د سړک د آزموینې پر مهال د هغې د کارونې اجازه نشته.

زما د موټر اړوند به د څه په اړه پلټنه وشي؟
هر غوښتونکی باید څرګنده کړي چې هغه پوهېږي چې په خپل موټر کې له الندې شیانو څخه څه ډول استفاده وکړي:
•
• د مخې لوري څراغونه.
• د رڼا د کمولو او زیاتولو تڼۍ.
• هارن.
• د مخې د هیندارې برف پاک.
• د ګرځېدلو څراغونه.
• د بېړني حالت بریک.
• د بېړني حالت فلش کوونکی.
• د بریک څراغونه.
د سړک په آزموینه کې څه شی شامل دي؟
آزموینه اخیستونکی موټر او د بیمې اسناد ارزوي.
•
• کرایي موټرونو ته یوازې په هغه وخت کې اجازه ور کول کېږي چې د اجارې په هوکړه لیک کې د غښتوونکي نوم د موټر چلوونکي په توګه ذکر
شوی وي.
• آزموینه اخیستونکی به په آزموینه کې د موټر په مخ کې د سورلۍ په څوکۍ کې ستاسو ملتیا کوي .له دې کبله ،د سورلۍ ځای ،څوکۍ او غولی باید پاک
وي ،پرته له دې ښایي موټر ونه منل شي .که چېرې موټر له کار خونې څخه کمربند ولري ،تاسو او آزموینه اخیستونکی دواړه باید کمربند وتړئ .د
څوکۍ کمربند باید پاک او په ښه ډول کار وکړي.
• غوښتونکي باید په ترافیکو او عادي حاالتو کې موټر وچلوي .آزموینه اخیستونکی د سړک د آزموینې پر مهال د مخکې کېدو سیالي نه کوي او تاسو به
هیڅ ډول غیر قانوني کړنې ته مجبور نه شئ.
د سړک په آزموینه کې څه ډول پواینټونه ترالسه کېږي؟
د داسې لېسنس لرونکي موټر چلوونکي لخوا باید ستاسې ملتیا وشي چې عمر یې لږ تر لږه  21کاله وي .لېسنس لرونکي موټر چلوونکی اجازه نه لري چې د
سړک د آزموینې پر مهال ستاسو سره په موټر کې اوسي .هغه باید د موټر چلولو لپاره انتظار وکړئ او یا که چېرې تاسو د سړک په آزموینه کې بریالي نه شوئ
نو په دې حالت کې باید ستاسو ملتیا وکړي.
• په دې آزموینه کې درېدل ،شاته تګ ،شاوخوا ته د موټر ګرځول ،د غونډۍ په سر د موټر درول او یا ګرځول .موازي پارک کول ،له څلور الرې
تېرېدل ،د کلچ کارول(که چېرې موټر یې ولري) ،سرعت ،ګرځېدل ،له خط سیر څخه ګټه اخیستل ،د مخکې کېدو د خط سیر کارول او په ټوله کې د
موټر کنټرول کول شامل دي.
• هر ډول ټکر ،د ترافیکي اصولو تر پښو الندې کول او یا هر ډول خطرناک عمل په اتومات ډول د ناکامۍ سبب کېږي او آزموینه به بشپړه نه شي.
• د دوه ځلونو لپاره د آزموینه اخیستونکي د الرښوونو نه عملي کول به د دې المل شي چې تاسو په شرائطو برابر ونه ګڼل شئ.
• غوښتونکي ته به د آزموینې له بشپړولو وروسته د نمرو یوه پاڼه ور کړل شي ،چې په دې کې به هغه ته وښیي چې هغه بریالی شوی او که پاتې راغلی
دی .په آزموینه کې د بریالیتوب لپاره لږ تر لږه  80نمرو ته اړتیا ده.
• د بریالي کېدو او پاتې راتلو په دواړو حالتونو کې به تاسو خبر در کړل شي ،مګر په عددي ډول به د نومرو اندازه تاسو ته ونه ویل شي.
• که چېرې په آزموینه کې بریالي نه شوئ ،لږ تر لږه باید د اوو ورځو لپاره د بیا ځلي آزموینې ورکولو لپاره انتظار وکړئ .په دې وخت کې د تمرین
ترسره کولو سپارښتنه کېږي.
څه ډول کولی شم خپل له ایالت څخه بهر لېسنس کینتاکي ته ولېږدوم؟
د خپلې سیمه ییزې محکمې د منشي دفتر ته غوښتنه واستوئ (د استوګن کېدو وروسته د  30ورځو په لړ کې).
•
• د خپل ټولنیز مصؤنیت کارت او د استوګنې لیکل شوی سند وړاندې کړئ.
• که چېرې د غوښتونکي له ایالت څخه بهر لېسنس د اعتبار موده یوه ورځ وړاندې پای ته رسېدلې وي ،لیکلې او د لید آزموینه اړینه ده.
زه د امریکا متحده ایالتونو اوسېدونکی نه یم .د کینتاکي ایالت لېسنس څه ډول ترالسه کړم؟
هغه غوښتونکي چې دایمي اوسېدلو او یا د بهرني اقامت کارت لري دا پروسه باید د خپلې سیمه ییزې محکمې د منشي دفتر ته د غوښتنې په استولو
•
سره پیل کړي.
هغه کسان چې د متحده ایالتونو اوسېدونکي نه دي ،دا پروسه به د ټرانسپورټ د سیمه ییزې څانګې ( )DOTدفتر ته په مراجعې کولو سره پیل کړي .د
•
اړتیا وړ اسناد به و ارزول شي او په شرائطو د اسنادو د برابرېدو په صورت کې به د آزموینې د اخیستلو اجازه ورکړل شي.
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د سوداګریزو موټر چلوونکو لېسنس
په 1990م کال د کینتاکي ایالت عمومي اسمبلې د لویو الرو د ال مصؤنیت په موخه د سوداګریزو موټر چلوونکو یو قانون تصویب کړ .دې قانون د 1986م کال د
سودګریزو موټرو د مصؤنیت فدرال قانون پلي کول الزامي وګرځول .د دې قانون موخه دا ده چې د سوداګریزو موټرونو د ټکرونو ،د هغې له کبله رامنځته شوې
مرګ ژوبلې او ټپی کېدو کچه د الندې تدابیرو په نیولو سره کمه کړي:
سوداګریز موټر چلوونکو ته اجازه ورکول چې یوازې یو ( )1لېسنس ولري.
•
• د هغو سوداګریزو موټر چلوونکو د واکونو لغوه کول چې جدي ترافیکي سرغړونې یې ترسره کړې وي.
• د سودګریزو موټر چلوونکو د لېسنس او آزموینې د معیارونو لوړول.
• له نورو ایالتونو سره د کنوانسیون او د لېسنس ورکولو اړوند معلوماتو شریکول.
د 2007م کال د جون میاشتې په 26مه نېټه له تصویب کېدو وروسته ،لکه څنګه چې په  KRS 281A.010کې راغلي دي ،که چېرې تاسو یو ( )1او یا له هغې
زیات ماشومان د ښوونځي په بس کې لېږدوئ نو د ټلیفون کارول په دې حالت کې منع شوي دي.
د دې قانون له اغیزو څخه یو دا دی چې کینتاکي ایالت باید د لېسنس لپاره ډلبندي شوی سیستم ولري .هغه خلک چې د سوداګریز موټر چلوونکو لېسنس ته اړتیا
لري ،دوی به د  B ،Aاو یا  Cلېسنس ترالسه کړي.
سوداګریز موټر چلوونکي
سوداګریز موټر چلوونکي هغه خلک دي چې سوداګریز موټر چلوي ،دا مهمه نه ده چې دوی د دې کار لپاره ګومارل شوي دي او که نه .په دې معنی چې د
سوداګریزو موټر چلوونکو د لېسنس اړتیاوې په رضاکارو موټر چلوونکو هم پلې کېږي ،د بیلګې په ډول د کلیسا موټر چلوونکي ،د دولتي او خصوصي
ښوونځیو بسونو چلوونکي ،مستریان ،پلورونکي او نور .سوداګریز موټر چلوونکي باید له الندې د  CDLله الندې درې ډلبندیو څخه یوه ولري:
د  Aپه ډلبندۍ کې هغه نقلیې وسیلې شاملې دي چې د ( )GCWRپر بنسټ  26001پوڼډه او یا له هغې زیات ناخالص وزن ولري ،په دې شرط چې د
•
نقلیه وسیلو د ()GCWRپه ډلبندۍ کې د بکسل شوې نقلیه وسیلې وزن  10000پونډه وي.
• د  Bپه ډلبندۍ کې هغه نقلیې وسیلې شاملې دي چې د ( )GCWRپر بنسټ  26001پوڼډه او یا له هغې زیات ناخالص وزن ولري ،په دې شرط چې د
نقلیه وسیلو د ()GCWRپه ډلبندۍ کې د بکسل شوې نقلیه وسیلې وزن له  10000پونډه څخه کم وي.
د  Cپه  Cګروپ کې هغه منفردې نقلیه وسیلې شاملې دي ،چې له  26001پوڼډه څخه کم وزن ولري او د زهري موادو د لېږد او یا د موټر چلوونکي
•
په ګډون ( )16کسان ولېږدوي.
څوک د سوداګریزو موټر چلوونکو لېسنس( )CDLته اړتیا نه لري؟
د سورلیو د لېږد د موترونو ،موټر بایسکېلبایسکېلونو او کوچنیو موټر بایسکېلبایسکېلونو چلوونکي.
•
• د وسله والو ځواکونو اړوند نقلیې وسیلې غیر نظامي چلوونکي.
• د اور وژنې په څیر د بېړنیو حالتونو د نقلیه وسایلو چلوونکي.
• د تفریحي نقلیه وسایلو چلوونکي.
• هغه نقلیه وسیلې چې یوازې د کرنیزو محصوالتو د لېږد رالېږد لپاره له کروندې څخه تر بازار پورې کارول کېږي او د بزګر او یا د هغې د کار
کوونکي لخوا له اصلي سیمې څخه د  150مایله فاصله کې کارول کېږي.
زه د سوداګریزو موټرونو د لېسنس( )CDLالرښود چېرته ترالسه کولی شم؟
د کینتاکي ایالت د سوداګریزو موټر چلوونکو د لېسنس د الرښود یوه کاپي د انټرنټ له الرې په  www.kentuckystatepolice.orgپته کې د
•
السرسي وړ ده .تاسو کولی شئ د سوداګریزو موټر چلوونکو د لېسنس په اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره له  5990-542-800شمېرې سره اړیکه
ونیسئ.
د کرایي موټرونو په هوکړه لیک کې باید د موټر چلوونکي نوم د اجاره کوونکي په توګه ذکر شي .هغه شخص چې عمر یې له  16لکونو څخه کم وي او له ایالت
څخه بهر لېسنس ولري ،د کینتاکي ایالت په سړکونو او لویو الرو کې د تګ را تګ لپاره د دوی دا لېسنس اعبتار نه لري.
د سړک اصول
د ترافیکي قوانینو ،اصولو او کنټرول څخه پرته په یوه نقلیه وسیله کې سفر کول مصؤنغیر مصؤن او غیر عملي دي .له موټر چلوونکو څخه د دې لپاره آزموینه
اخیستل کېږي او لېسنس ورکول کېږي ترڅو د ټولو لپاره د سفر د مصؤن کولو هڅې نورې هم ګړندۍ کړي .دا برخه تاسو ته الندې معلومات چمتو کوي:
له کرښو څخه ګټه اخیستل
په څلور الرو کې د ټرافیکو کنټرول
ترافیکي څراغونه

د موټر چلولو له الرې

ترافیکي نښې نښانې

سبقت

د لومړیتوب حق
پارک کول

د ګرځېدلو پرمهال قوانین
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په څلور الرو کې د ټرافیکو کنټرول
څلور الرې هغه ځای ته ویل کېږي چې دوه سړکوونه سره یو ځای کېږي .په څلور الرې کې د ټرافیکي جریان د کنټرول
لپاره ترافیکي څراغونه ،نښې نښانې او یا په تېرېدلو کې د لومړیتوب اصول شته دي.
ترافیکي څراغونه
هغه درې اصلي رنګونه چې ترافیکو ته الرښوونه کوي په الندې ډول دي:
ژېړ رنګ د خبرداري معنی لري
سور رنګ د درېدلو معنی لري
شین رنګ د تګ د پیلولو معنی ورکوي ،که چېرې مصؤن وي
سور څراغ :سور څراغ د دې معنی ورکوي چې د پلي الروي د تېرېدو له خط سیر وړاندې ترهغې ودرېږئ ترڅو شین
څراغ څرګند شي .که چېرې ترافیک نه وي کولی شئ ښي لوري ته وګرځئ ،پرته له هغه حالت چې په هغې ځای کې ښي
لوري ته ګرځېدل منع شوي وي .که چېرې څراغ سور هم وي ،تاسو کولی شئ د یوه یو طرفه واټ څخه بل یو طرفه واټ ته
واوړئ چې هلته د ګرځېدو لوری موجود وي.
ژېړ رنګه څراغ د دې معنی ورکوي چې ترافیکي څراغ سور کېدلو ته نږدې دی .که چېرې په مصؤن ډول یې ترسره کولی
شئ نو ودرېږئ .که چېرې یو نقلیه وسیله څلور الرې ته په داسې حالت کې ننوځي چې څراغ ژیړ وي ،کولی شي د سره څراغ پر مهال له څلور الرې څخه تېر
شي ،خو د سره څراغ پر مهال څلور الرې ته ننوتل د قانون خالف ګڼل کېږي.
شین څراغ :که چېرې سړک پاک وي ،نورو نقلیه وسائطوسائطو او پلو الرویانو ته په قانوني ډول له څلور الرې څخه په تېرېدلو کې له لومړیتوب ورکولو
وروسته ،تاسو کولی شئ په مستقیم ډول او یا ښي یا کیڼ لوري ته وګرځئ ،پرته له هغې چې ګرځیدل منع شوي وي .د ترافیکو د جریان پر مهال کیڼ لوري ته د
ګرځېدلو پر مهال باید مخالف لوري ته پام وشي.

ګل او بل کېدونکي څراغونهګل او بل کېدونکي څراغونه
فلش وهونکي ژیړ څراغونه د دې معنی لري چې تاسو باید خپل سرعت کم کړئ او د نورو ته ځیر شئ .دا په څلور الرو ،ساختماني
ځایونو او کش کېدونکو نقلیه وسائطوسائطو په څیر موټرونو کې موندل کېږي.

سور فلش وهونکی څراغ د دې معنی ورکوي چې تاسو باید په بشپړه توګه ودرېږئ او یوازې په هغه حالت کې حرکت وکړئ چې
سړک صاف وي.
کله چې دوه سره رنګ ګل او بل کېدونکي څراغونه روښانه کېږي هغه د ریل پټلۍ د تېرېدو سیمه مشخصکوي .یوازې په هغه حالت
کې حرکت وکړئ چې څراغونه فلش کول بند کړي او تاسو تشخیص کړئ چې هیڅریل ګاډۍ د حرکت په حالت کې نه دی .د الرو په
ا وږدو کې پېژندل شوې تقاطع یو تنظیمي نښه ده چې د پاملرنې د نښې معنی ورکوي.
روښانه شوي غشي
ځینې څلور الرې د تنظیموونکو څراغونو سربېره د غشو په څېر څراغونه هم لري.
شین تیر د دې معنی ورکوي چې که چېرې تاسو په ځانګړې خط سیر کې یاست باید د غشي لوري ته حرکت وکړئ.
یو فلش وهونکی ژیړ تیر د دې معنی ورکوي چې تاسو باید د غشي لوري ته په ډېر احیتاط سره حرکت وکړئ.
یو شین څراغ چې پورته لوري ته اشاره کوي د دې معنی ورکوي چې تاسو باید په متسفیم ډول حرکت وکړئ.
سور تیر د دې معنی ورکوي چې تر هغې پورې د غشي په لوري حرکت مه کوئ تر څو چې هغه شین شوی نه وي.
که چېرې یو ځای له یوه څخه زیات د ترافیکو څراغونه موجود وي ،له هغه څراغ پیروي وکړئ چې ستاسو له خط سیر د پاسه دی.

د ګرځېدو سره څراغونه
ښي لوري ته ګرځېدل :که چېرې د نښو نښانو په واسطه منع شوی نه وي او تاسو په ځانګړې خط سیر کې وئ ،تاسو باید لومړی ودرېږئ او وروسته د نقلیه
وسائطوسائطو او پلي الرویانو د نشتون په صورت کې ښي لوري ته وګرځئ.
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ګرځېدل یوازې هغه وخت اجازه لري ،چې له یوې یو الرې څخه بلې یو الرې ته ګرځېږئ .تاسو
کیڼ لوري ته ګرځېدل :د سره څراغ پر وخت کیڼ لوري ته ّ
باید لومړی ودرېږئ او وروسته د پلي الرویانو او نقلیه وسائطوسائطو د نشتون په صورت کې کیڼ لوري ته وګرځئ.
ترافیکي نښې نښانې د درېدو نښه سور رنګ لري په سپینو خطونو لیکل شوې او اته اړخونه لري .په دې معنی چې تاسو باید نورو ترافیکو
ته په پوره درناوي سره په یوه سم ځای کې ودرېږئ او کله چې الره صافه شوه بیا حرکت وکړئ .که چېرې هلته یو څوک شتون ولري ،د
پلي الرویانو د تېرېدو په سیمه او یا د درېدو په خط سیر کې ودرېږئ ،پرته له دې د څلور الرې په لوري له حرکت وړاندې ودرېږئ .کله
چې د لید په برخه کې مانع رامنځته شي ،څلورې الرې ته له ننوتلو وړاندې د دوهم ځل لپاره درېدل اړین دي.
د پاملرنې نښه په سره او سپین رنګونو کې د مثلث په ډول جوړ شوې .په دې معنی چې تاسو باید سړک ته د داخلېدو او له هغې څخه د
تېرېدو پر مهال خپل سرعت کم کړئ او نورو ترافیکو ته پاملرنه وکړئ.
کوچنۍ څلور الرې
له یو الرې څخه د وتلو ځانګړې شیب لرونکې نښې او د یو الرې د پیل هم د څلور الرو په څیر نښې نښانې لري.
دا نښې مشخصکوي چې تاسو په ناسمه الر باندې روان یاست.

دا نښې تاسو ته مشخصکوي چې تاسو نه شئ کولی فرعي او یا عمومي سړک ته ننوځئ.
په سره دایره کې سور سلش یا مایله خط سیر دا معنی لري چې تاسو هیڅ کار نه شئ ترسره کولی.
د بیلګې په ډول دا نښه تاسو ته وایي چې تاسو نه شئ کولی په قانوني او مصؤن ډول هغه لوري ته
وګرځئ چې تیر یې درته مشخصکوي.
دا نښه د دې معنی لري چې تاسو د ”“Uپه څیر ګرځېدل نه شئ ترسره کولی،

په هغې څلور الرې کې چې د ترافیکو یو افسر په مستقیم ډول د نقلیه وسایلو تګ راتګ رهنمایي کوي ،د ترافیکو وسایلو او نښو ته له پاملرنې پرته هغه څه
ترسره کړئ چې د ترافیکو د افسر لخوا تاسو ته ویل کېږي.
په تېرېدلو کې د لومړیتوب قوانین
په هغو ځایونو کې چې د ترافیکو نښې نښانې ،سمبولونه او یا پولیس ستاسو د الرښوونې لپاره شتون ونه لري ،هلته له الرې څخه د تېرېدو د لومړیتوب ځانګړي
قوانین شتون لري.
د قانون سره سم موټر چلوونکي باید په الندې حالتونو کې پلي الرویانو ته پاملرنه وکړي:
کله چې پلي الرویان له خپلو خانګړو سیمو او یا څلور الرو څخه د تېرېدو په حال کې وي او هلته ترافیکي څراغونه شتون ونه لري.
•
• کله چې له یوه کونج څخه تېرېږئ او پلي الرویان هم د څراغ سره له هغې سیمې تېږیږي.
په تېرېدلو کې د لومړیتوب په برخه کې ځینې ځانګړي قوانین په الندې ډول دي:
•
موټر چلوونکي باید کیڼ اړخ ته د ګرځېدلو په مهال هغو نقلیه وسائطوسائطو ته پاملرنه وکړي چې ښایي مخامخ او یا ښي لوري ته وګرځي.
•
هغه موټر چلوونکي چې ترافیکي دایرې ته ننوځي باید هغو موټر چلوونکو ته د لومړیتوب حق ور کړي چې له وړاندې په دایره کې وي.
•
د فرعي سړکونو موټر چلوونکي باید د اصلي سړکونو موټر چلوونکو ته پاملرنه وکړي.
•

•

د  4الرې 3 ،الرې او یا  2الرې د درېدو په سیمو کې هغه موټر چلوونکی چې تر ټولو وړاندې یې توقف کړی باید لومړی حرکت وکړي.
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•

کله چې دوه موټرونه په هممهاله توګه یوې څلور الرې ته رسېږي ،د ښي لوري موټر له سړک څخه په تېرېدو کې د لومړیتوب حق لري.

له کرښو څخه ګټه اخیستل
په غوره توګه د موټر چلول تاسو ته اجازه در کوي چې د خپل ځان او نورو موټرونو ترمنځ ډېره فاصله په نظر کې ونیسئ او همدراز ستاسو سره د تیلو د
مصرف په کمولو کې هم مرسته کوي.
که چېرې په یوه لوري درې او یا له هغې څخه ډېرې خط سیر موجودې وي منځنی خط سیر یا خط سیر په مخامخ ډول د تلونکو ترافیکو لپاره دي .کیڼه خط سیر
د هغو موټر چلوونکو لپاره ده چې غواړي تېر شي او یا کیڼ اړخ ته وګرځي .ښۍ خط سیر د هغو موټر چلوونکو لخوا کارول کېږي چې غواړي خپل سرعت کم
کړي او یا ښي لوري ته ننوځي او یا وګرځي .که چېرې یو سړک په یوه لوري یوازې دوې خط سیر ولري ،په ټوله کې د ښي اړخ خط سیر د عادي ترافیکو د
جریان لپاره وي او کیڼه خط سیر د نورو نقلیه وسائطوسائطو د تېرېدلو لپاره ساتل کېږي .په محدودو د السرسي وړ لویو الرو خط سیرپه چپ خط سیرکې پاتې
کېدل غیر قانوني ګڼل کېږي.
د تېرېدلو لپاره خط سیر
په ټوله کې تاسو باید خط سیرپه چپ خط سیرکې تېر شئ .په ښۍ خط سیر کې تېرېدل خطرناک دي ځکه نور موټر چلوونکي د هغې تمه نه لري .همداراز په
ښي اړخ کې د موټرونو لیدل هم ستونزمن دي .یو موټر چلوونکی یوازې په هغه وخت کې له نورو موټر چلوونکو څخه په ښي اړخ کې مخته کېدای او تېریدلی
شي چې په مصؤن ډول د دې حرکت ترسره کول امکان ولري .دا ډول حرکت باید له واټ څخه بهر ترسره نه شي ،مګر په هغه صورت کې چې نقلیه وسیله په
بشپړه توګه ودرېږي او د دې حرکت ترسره کول مصؤن وي.
د ګرځېدلو لپاره خط سیر
بل سړک ته د ګرځېدو پر وخت هڅه وکړئ ،خپل ځان ته په تر ټولو نږدې خط سیر کې وګرځئ .که چېرې تاسو له داسې سړک څخه ګرځئ چې دوې او یا له
هغې څخه زیاتې خط سیر ولري ،مرکزي خط سیر ته په تر ټولو نږدې خط سیر کې وګرځئ .که چېرې تاسو ښي لوري ته ګرځئ ،منحني ته په تر ټولو نږدې
خط سیر کې وګرځئ.
که چېرې غواړئ بلې خط سیر ته واوړئ ،دا کړنه یوازې هغه وخت ترسره کړئ چې تاسو خپل ګرځېدل بشپړ کړي وي او ترافیک صاف وي.
که چېرې تاسو د څراغ له بدلېدو وروسته له وړاندې په یوه څلور الرې کې حرکت پیل کړی وي ،نو خپل حرکت ته ادامه ورکړئ .که چېرې تاسو ګرځېدل پیل
کړي وي نو خپل الرې ته دوام ورکړئ .د وروستۍ شیبې بدلونونه ښایي د ټکر سبب شي
که چېرې تاسو ګرځېدل هیر کړي وي ،راتلونکې څلور الرې ته والړ شئ او په هغه ځای کې وګرځئ چې تاسو یې غواړئ.
نښې نښانې او د سړک پر سطحه رسم شوې نښې
ډیری سړکونه داسې نښې نښانې لري چې مشخصکوي چې یوه خط سیر د کومې موخې لپاره کارول کېږي:
( )aخط سیرپه چپ خط سیرموټر باید کیڼ لوري ته وګرځي )b( ،خط سیرپه چپ خط سیرموټر باید کیڼ لوري ته وګرځي او یا مخامخ الړ شي )c( ،په مرکزي
خط سیر موټر باید مخامخ الړ شي )d( ،موټر په ښۍ خط سیر باید مخامخ والړ شي او یا ښي لوري ته وګرځي )e( ،موټر په ښۍ خط سیر باید ښي لوري ته
وګرځي .ډیری وخت په همدې ډول نښې نښانې په لویو الرو کې هم رسم شوې وي.
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شاوخوا ګرځېدل
شاوخوا ګرځېدل د موټر د ګرځولو لپاره قانوني الر ده .د ګرزېدومرحلې په الندې ډول دي:
ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو موټر په هر لوري کې تر  500فوټو پورې لیدل کېږي.
په سم ډول له فرعي واټ څخه بهر او یا په ښي لوري کې ودرېږئ.
د خپل موټر د څنګ هیندارې ته وګورئ تر څو ډاډ ترالسه کړئ چې هیڅوک د شا له لوري څخه تاسو ته نه نږدې کېږي.
واټ ته له ګرځېدلو وړاندې څراغ روښانه کړئ.
ښي اړخ خط سیر ته وګرځئ ،وروسته د مصؤنیت په صورت کې شا ته د ګرځېدو لپاره څراغ روښانه کړئ.
تاسو باید هیڅکله په منحني او یا د یوې غونډې په سر کې د ”“Uپه شکل او یا شاوخوا ګرځېدل ترسره کړئ.

شاوخوا ګرځېدل
شاوخوا ګرځېدل او ترافیکي دایرې
ترافیکي دایره یوه یو الرې ده چې په څلور الرو کې د څو سړکونو څخه پیل کېږي او له ځنډ پرته د ترافیکو جریان آسانه
کوي .د دې لپاره چې په سم ډول د دایرې په شاوخوا باندې وګرځئ .د څلور الرې په اوږدو کې ښي اړخ ته په ورو ډول حرکت وکړئ.

دیاګرام

د ترافیکي دایرې خبرداری

د ترافیکو دایره په نښه کړئ

شاوخوا ګرځېدل د ترافیکو یوې دایرې ته ورته دي .په داسې حال کې ،چې شاوخوا ته په ګرځېدلو کې څلور الرې ته په نږدې کېدو سره د احتیاط نښې نښانې
شاملې دي او په حقیقت کې چلوونکي د وتلو تر ځای پورې د دایرې په اطراف کې حرکت کوي .شاوخوا ګرځېدل معموالً د یوې ترافیکي دایرې څخه لوی دي .د
ګرزېدوپر مهال باید له الندې الرښوونو څخه پیروي وشي:
کله چې د ګرزېدوبرخې ته نږدې کېږئ ،خپل سرعت کم کړئ او تل د مخالفو جهتونو ترافیک په نظر کې ونیسئ چې د شاوخوا برخې ته نږدې کېږي.
•
کله چې د یوې ګرزېدوسیمې ته نږدې کېږئ ،له کیڼ لوري څخه ګرځېدونکو ترافیکو ته پاملرنه وکړئ .کله چې ترافیک صاف شي د ګرزېدوبرخې ته
•
ننوځئ.
• د ټکر له خطر پرته ،د ګرزېدوبرخې په دننه کې له درېدلو څخه ډډه وکړئ .د مرکزي جزیرې په ښي لوري کې حرکت وکړئ ،او د ساعت د عقربې د
جهت پر خالف حرکت وکړئ.
• کله چې د شاوخوا سیمې څخه وځئ ،خپل وتل ښي لوري ته د ګرځېدلو د څراغ په واسطه وښیئ.
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پارکینګ
په عمومي سړک کې د موټر د پارک کولو پر مهال ډاډ ترالسه کړئ چې د ترافیکو د جریان مخه مو نه ده نیولې.
د امکان تر کچې له ترافیکو څخه لرې اوسئ .که چېرې هلته د سړک غاړې پارک موجود وي ،هر څومره چې کولی شئ هلته ننوځئ .که چېرې هلته
•
یوه منحني موجوده وي ،هر څومره چې کولی شئ هغې ته څیرمه ورشئ.
• که چېرې تاسو خپله نقلیه وسیله سړک سره موازي د سړک په اړخ کې درولې وي، ،د ترافیکو جریان ته له داخلېدو وړاندې د کیڼ اړخ الرښود څراغ
روښانه کړئ او خپلې کیڼې اوږې ته وګورئ .که چېرې تاسو د یو طرفه سړک په کیڼ الس کې په موازي ډول پارک شوي یاستئ،د ترافیکو جریان ته
له داخلېدو وړاندې د ښي اړخ الرښود څراغ روښانه کړئ او خپلې ښۍ اوږې ته وګورئ.
د موازي پارکېنګ مراحل

•
•

•

1

2

3

4

له هغه موټر څخه چې تاسو یې تر شا
خپل موټر پارک کوئ لږ تر لږه دوه او
یا درې پوټه فاصله په نظر کې ونیسئ
او هغه لوري ته خپل څراغ روښانه
کړئ چې تاسو بېرته خپل موټر شا
لوري ته ترې را وباسئ

د موټر سټرنګ په چټکۍ سره
ښي لوري او د خپل شا لوري
موټر مرکزي برخې ته وخوځئ.

کله چې د موټر د مخې لوری صاف
وي ،په چټکۍ سره د موټر سټرنګ
کیڼ اړخ ته وګرځوئ او د خپل شا
لوري موټر ته په ورو ډول حرکت
وکړئ.

سټرنګ په چټکۍ سره ښي لوري ته
وګرځوئ او د پارکینګ په سیمه کې
د منحني منځنۍ برخې لوري ته یې
وباسئ.

ځان ډاډمن کړئ چې ستاسو موټر حرکت نه شي کولی .د پارکېنګ بریک تنظیم کړئ او د پارک لوري ته وګرځئ ( او یا په عادي ډول د موټر د
خوځېدلو په موخه شا لوري ته والړ شئ).
که چېرې ستاسو موټر په یوه غونډۍ پارک شوی وي ،که چېرې ستاسو موټر حرکت پیلوي د خپل موتر ویلونه په داسې ډول وګرځوئ چې موټر مو
وکولی شي له منحني سره ونښلي .که چېرې منحني شتون ونه لري ،د موټر ویلونه په داسې ډول وګرځوئ ،چې که چېرې هغه حرکت وکړي نو له
واټ څخه ووځي.
دا مصؤن دی چې له خپل موټر د منحني په اړخ کې ښکته شئ .ګه چېرې تاسو غواړئ چې د سړک له اړخ څخه ګټه واخلئ ،له وتلو وړاندې ترافیک
وګورئ.
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(د غونډۍ سر
له منحني پرته)

(د غونډۍ سر له
منحني سرهد)
(د غونډۍ الندینۍ برخه)

(ویلونه ښي لوري ته
واړوئ)

•

(ویلونه له منحني څخه
واړوئ)

(ویلونه د منحني لوري
ته واړوئ)

د قانون پر بنسټ کله چې تاسو غواړئ خپل موټر پرېږدئ نو د هغې ماشین خاموش کړئ او کلۍ ترې وباسئ .تل د خپل موټر د پرېښودلو پر وخت کې
هغه قلف کړئ ،حتی که چېرې ستاسو د لنډ وخت لپاره هم هغه پرېږدئ.

د معلوخط سیرو پارکېنګ
د معلوخط سیرو په پارکېنک کې پارک کول غیر قانوني ګڼل کېږي او د نغدي جریمې سبب کېږي .هغه شخص چې د معلوخط سیرو د ځانګړي پارکېنګ په
شرائطو برابر وي او هغې ته اړتیا ولري باید د ځانګړي پلېت د ترالسه کولو لپاره د ښار ګوټي د منشي دفتر ته غوښتنه واستوئ.
پارکېنګ یوازې د رسمي جواز لرونکو موټرونو لپاره دی چې یو معلول شخص لېږدوي.
په ښه ډول لېدل
ډیری هغه څه چې تاسو یې د موټر چلولو پر مهال ترسره کوئ دا د هغه څه پر وړاندې ستاسو غبرګون دی چې تاسو یې وینئ .د ښه موټر چلوونکي کېدو لپاره
باید تاسو په ښه ډول ووینئ .په ښه ډول لیدل دا معنی لري چې:
• په مناسب ډول د لید ساحې درلودل
• پوه شئ چې تاسو باید چېرته وګورئ
د پاکو کړکیو او هندارو درلودل
•
وړاندې وګورئ
•
• ټوله سیمه مو تر نظر الندې وي
• خپلې څوکۍ ،څوکیو کمربندونه او هیندارې تنظیم کړئ
• اړخ ته وګورئ
•
•
•

شا ته وګورئ
دسرعت امپیر وګورئ
په سم ډول د شا لوري لیدل

•
•

د شپې پر مهال ښه لیدل
د سموونکو خط سیرزونو کارول

وړاندې وګورئ
د دې لپاره چې د وروستۍ شیبې له حرکت څخه مخنیوی وکړو ،یو موټر چلوونکی باید په کافي اندازه د مخې لوري ته وګوري ،تر څو ټول شیان په ښه ډول
ووینئ .یو له هغو مشهورو ستونزو څخه چې ډیری موټر چلوونکي یې ترسره کوي هغه دا ده چې په بشپړ ډول مخامخ وګوري دوی په مستقیم ډول د موټر مخامخ لوري ته
ګوري.

ښه موټر چلوونکی تل له  10څخه تر  15ثانیو پورې خپلې سترګې د مخې لوري ته متمرکزې کوي د دې لپاره چې مشخص کړو چې د یوه ځانګړي سرعت
لپاره د  10ثانیو انټروال څومره دی ،یوه نښه وټاکئ لکه پل ،ونه او نور او بیا یو زر او یو او یو زر او دوه حساب پیل کړئ .کله چې یو زر او لسو ته ورسېدئ
تاسو د لسو ثانیو لپاره موټر چلولئ دی.
ټوله سیمه مو تر نظر الندې وي
وړاندې کتل دا معنی نه لري چې تاسو د سړک مینځ ته وګورئ .دا په دې معنی چې د سړک د غاړو په ګډون ټوله صحنه تر نظر الندې ولرئ .د سړک د غاړې
کتل ستاسو سره مرسته کوي چې الندې شیان ووینئ:
په هغه وخت کې چې تاسو هغې سیمې ته رسېږئ ښایي موټرونه او خلک هلته وي.
•
• د مخ پر وړاندې حاالتو خبرداری ورکوونکې نښې نښانې.
• نښې نښانې تاسو ته د مخ پر وړاندې ځایونو او هغوی ته د رسېدو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي.
باخبره اوسېدل او تل مخامخ کتل ستاسو د ټکر احتمال کموي او ستاسو د پرېکړې او غبرګون د ترسره کولو لپاره وخت ډېروي.
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اړخ ته وګورئ
هر وخت چې یو ځای ته رسېږئ ښایي په هلته یو څوک له هغې ځای څخه تېر شي او یا ستاسو لوري ته ننوځي ،تاسو باید دواړو اړخونو ته وګورئ تر څو
ډاډ ترالسه کړئ چې په الره کې مخکې تګ مصؤن دی .په دې ځایونو کې څلور الرې ،د پلي الرویانو د تېرېدو سیمه ،د ریل ګاډي تېرېدل ،د پارکینګ
ځایونه ،د ښوونځي سیمې ،پارکونه ،د لوبغالي ،د پلورنځي او نور شامل دي.
څلور الرې
له څلور الرو څخه د تېرېدلو پر مهال په الندې ډول یو شمېر اصول شتون لري:
دواړو الرو ته پام وکړئ.
•
• لومړی کیڼ لوري ته وګرځئ ،ځکه د کیڼ لوري څخه ترافیک تاسو ته نږدې دي او وروسته ښي لوري ته وګورئ.
• وړاندې له دې چې بیرون ته را ووزئ یو ځل بیا کیڼ لوري ته وګورئ ،ښایي تاسو هلته یو شي په لومړي ځل نه وي لیدلي.
• د ترافیکو په نښو نښانو باندې تکیه مه کوئ.
په څلورالرې باندې د تېرېدو پرمهال دواړو خواوو ته وګورئ ،حتی که چېرې ترافیکي څراغ سور او یا د درېډو عالمه هم وه .کېدی شي یوڅوک
•
حتی یو له یادو مواردو څخه سرغړونه وکړي.
• ډاډ ترالسه کړئ چې یوه غوره د لید ساحه لرئ.
• که چېرې په څلور الرې کې ستاسو د لید ساحه د یوه ساختمان ا و یا پارک شویو موټر لخوا محدوده شي ،په آرامۍ سره څنډي ته حرکت وکړئ تر څو
چې تاسو خپله ساحه په سم ډول ولیدالی شئ.
• که چېرې د یوې کرښې ترافیک په بله کرښه کې ستاسو د لید ساحه محدوده کړي ،د ترافیکو تر صاف کېدو پورې صبر وکړئ .که چېرې تاسو هڅه
کوئ چې د خپل موټر د مخې لورئ په داخلو سره بله کرښه وګورئ ،ښایي تاسو ټکر وکړئ.
پلی الروی/د تېرېدو سیمه
د تېرېدو سیمه یوه ځانګړی ځای دی چې له سړک څخه د تېرېدو لپاره جوړ شوی دی .ډیری وخت دا سیمه په ژیړو او سپینو کرښو باندې په نښه شوې وي او
ژیړې او شنې د خبرداري نښې نښانې لري.

د پلو الرویانو تېرېدل

ښوونځي ته د تېرېدو ځای

ډیری د تېرېدو سیمې په څلور الري کې موقعیت لري ،خو په ښارونو او ښارګوټو کې ځینې هغه په ځانګړي ډول د بالک په منځنۍ برخه کې موقعیت لري .په
یوه کونج کې د ګرځېدلو پر وخت هغه خلکو ته پام وکړئ چې ښایي ستاسو د ګرځېدو له سړک څخه تېرېږي .په یاد ولرئ ،که چېرې ستاسو لپاره څراغ شین
وي نو د دوی لپاره هم شین دی.
هغه وخت چې ترافیکي نښې په یو ځای کې شتون ونه لري او یا فعالې نه وي ،موټر چلوونکی باید د الرې په تېرېدو کې د لومړیتوب حق او یا که چېرې پلي
الروی له هغې ځای خه تېرېږي او یا له د مخالف لوري څخه د هغوی مسیر ته په داسې ډول نږدې کېږي چې د خطر امکان ډېر وي نو په دې حالت کې باید خپل
سرعت کم کړي او یا نقلیه وسیله ودروي.
د ړاند پلي الروي د تېرېدو حق
د کینتاکي آیالت  189.575قانون په ټولو موټر چلوونکو باندې الزامي ګرځولې چې د هغو ړوندو کسانو تېرېدو ته د لومړیتوب حق ورکړي چې د سپینې لکڼې
او یا مرستندویه سپي واسطه یې ملتیا کېږي .د ړانده پلي الروي د تېرېدو حق نه پاملرنه ښکاره سرغړونه ګڼل کېږي او تر  250ډالرو پورې د نغدې جریمې
سبب کېږي.
کله چې د تېرېدو ځای ته نږدې کېږي ،موټر چلوونکي باید پلي الرویانو ته پاملرنه وکړي .موټر چلوونکي باید په ځانګړي ډول د ړوندو پلي الرویان سره د
مرستې په موخه په الندې ډول یو شمېر سپارښتنې موجودې دي:

•

د درېدو د څراغ او یا نښې په ځای کې ،خپل موتر د تېرېدو له سیمې څخه له  5فوټه څخه په زیاته فاصله کې مه دروئ ،مګر په هغه حالت کې چې
هلته وړاندې د درېدو کرښه موجوده وي .ړوند پلی الروی ستاسو د موټر د غږ څخه د الرښود په توګه کار اخلي ،له دې کبله د تېرېدو سیمې لوري
ته والړ شئ ،تر څو شخص وکوالی شي ړوند شخص وکوالی شي ستاسو د موټر غږ واوري.
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اړینه یادونه:
د برښنایي او هایبرډ نقلیه وسایطو موټر چلوونکي باید په لوړه کچه ړوند پلي الرویانو ته پاملرنه وکړي ،ځکه دوی کیدای شي د دې موټرونه د
•
ټیټ غږ له کبله د هغې د شتون په اړه خبر نه شي.
ړانده پلي الروي ته شفاهي الرښوونې مه کوئ .ړوند پلی الروی وړاندې له دې چې له سړک څخه د تېرېدو پرېکړه وکړي د ټولو نقلیه وسایطو
•
غږونو ته غوږ نیسي.
له سړک څخه د ړانده پلي الروي د تېرېدو لپاره ډېر انتظار مه کوئ.
•
که چېرې یو څوک خپله لکڼه شاته یوسي ،دا تاسو ته د تګ د پیل کولو ښکاره نښه ده.
•
د پلي تګ سیمې په منځ کې یې مه دروئ  .دا کړنه ړوند پلی الروی مجبوري چې ستاسو د موټر په شاوخوا باندې وګرځي او د پلي تګ له سیمې
•
څخه بهر ووځي.
ړانده کس ته هارن مه کوئ .ړانده کسان نه شي کوالی پوه شي چې تاسو چا ته هارن کوئ او ښایي دا کار د زړه بوږنوونکې غږ د رامنځته کېدو
•
سبب شي.
هر پلی الروی چې له یوه سړک څخه تېرېږي که چېرې هلته د پلو الرویانو د تېرېدو نښې شتون ولري او که نه ،دوی باید د سړک پر سر د نقلیه وسایطو
د تېرېدو حق ته لومړیتوب ورکړي.
قانون د پلی الرویانو له سیمې څخه د تېرېدو پر مهال په موټر چلوونکو باندې احتیاط الزامي ګرځولی دی.

له ریل پټلۍ څخه تېرېدل
د ریل پټلۍ د تېرېدو ځای ته په ډېر احتیاط سره نږدې شئ .د نورو نقلیه وسیلو په پرتله د موټر او ریل پټلۍ ترمنځ په
ټکرونو کې ستاسو د مرګ ژوبلې خطر زیات دی.
مشهوره دایروي ژیړه نښه له تور رنګه ”“RR,او یا د سړک پر سطحه رسم شوې ”“RR,نښه په ګوته کوي چې
سړک وړاندې د ریل پټلۍ ته رسیدلی دی .د کراس بک نښه دا په ګوته کوي چې موټر چلوونکی باید روان ریل ته ډېر
پاملرنه وکړي.
د تېرېدو هغه نښې چې په اتوماتو فلش وهونکو څراغونو
باندې سمبال دي ،موټر چلوونکي باید تر هغې ودرېږي چې فلش کوونکي
څراغونه روښانه وي او یا دروازې ټیټې وي او تر هغې پورې هلته ودرېږي چې
څراغونه فلش کول پرېږدي او دروازې پورته شي .د تېرېدو په هغو ځایونو کې

چې د درېدو معیاري اته ضلعي سره او سپینه نښه ولري ،موټر چلوونکي
باید ودرېږي او یوزاې په هغه حالت کې حرکت وکړي چې تشخیص کړي
چې نږدې قطار نشته .د ریل پټلۍ د تېرېدو په ځای کې دواړو لوریو ته
وګورئ .تاسو باید ریل پټلۍ ته په تېرېدو کې لومړیتوب ورکړئ او یا که
چېرې څراغونه روښانه او دروازې ټیټې وي نو ودرېږئ .په داسې حال
کې چې څراغونه فلش نه کوي دا ستاسو مسوولیت دی چې تشخیص کړئ
چې آیا تېرېدل خوندي دي او که نه .ښایي څراغونه فعال نه وي.

که چېرې د تېرېدو په کوم ځای کې بند پاتې شوئ او یا ودرېدئ نو په بیړه سره له هغې
الرې لرې الړ شئ چې ریل ګاډۍ پرې را راوان دی ترڅو ستاسو د بادېدونکو شګو له لګېدو څخه وژغورل شئ .کله چې خوندي ځای ته ورسېدئ ،،کراس
بک ته نږدې نصب شوې  800شمېرې ته زنګ وکړئ او یا له  911شمېرې سره اړیکه ونیسئ تر څو د خپلې نقلیه وسیلې د مرستو چمتو کوونکي ته خبر
ورکړئ .تر هغې د خپل موټر د بیا چاالنولو هڅه مه کوئ ترڅو د مرستې چمتو کوونکی د خوندیتوب او د ریل ګاډي د نه راتګ څخه ډاډ در کړي.
په اوسط ډول د هغه ریل ګاډي لپاره د درېدلو فاصله چې په یوه ساعت کې  55سرعت لري یو مایل او یا له هغې څخه زیاته ده .ریل ګاډی د موټرونو په څیر په
چټکۍ سره نه شي درېدالی.
که چېرې د ریل ګاډي د تېرېدو په ځای کې ودرېږئ او هلته له یوه څخه زیات موټر شتون ولري د ریل ګاډي له تېرېدو وروسته په سمدستي ډول حرکت مه
پیلوئ .وړاندې له دې چې تېرېدل پیل کړئ تر هغې انتظار وکړئ چې په دواړو اړخونو کې روښانه لید ولرئ .ښایي دوهم ریل ګاډی له بل لوري څخه راشي.
تر هغې وخت پورې د ریل ګاډي څخه د تېرېدو هڅه مه کوئ تر څو چې له ریل پټلۍ څخه د تګ راتګ لپاره بشپړه ساحه شتون ونه لري .د ریل ګاډي د تېرېدو
په ځای کې درېدل خورا خطرناک دي.

د ښوونځي بسونه او یا هغه ټانکر چې اور اخیستوونکې مایع لېږدوي باید د ریل ګاډي د تېرېدو په ځای کې ونه درېږي.
هرې ریل پټلۍ ته د نږدې کېدو پر مهال د ریل ګاډي د تېرېدو طمع ولرئ.
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د څراغونو د فلش کولو او یا د دروازو د ښکته کېدو په حالت کې له ریل پټلۍ څخه تېرېدل د قانون خالف عمل ګڼل کېږي او ښایي تاسو جریمه شئ.
د شا له لوري کتل
تل دا آسانه نه ده چې د خپل موټر د شا لوري څخه خوندي فاصله په نظر کې ونیسئ .سربېره پر دې ،د شا له لوري په ځلونو د ترافیکو کتل ستاسو سره
مرسته کوي چې په بشپړ ډول د ترافیکي حاالتو انځور ترالسه کړئ .که چېرې یو څوک تاسو ته د شا له لوري دېر نږدې او یا په چټکۍ سره روان وي ،تاسو
به د غبرګون ښودلو لپاره وخت ولرئ.
د کرښو بدلول
د کرښو د بدلولو پر مهال ځینې اړین ټکي چې تاسو یې باید په نظر کې ونیسئ:
د خپل عقب او اړخونو هیندارو په تنظیمولو سره ډاډ ترالسه کړئ چې هیڅوک له تاسو څخه د تېریدلو هڅه نه کوي .د خپلې موخې د څرګندولو
•
لپاره د ګرځېدلو ځانګړی څراغ روښانه کړئ.
د خپل موټر د شا لوري په ښي او کیڼ اړخونو کې د ترافیکو د معلومولو لپاره د خپلې اوږې له پاسه یو ځغلنده نظر وکړئ .دا برخې د (ړندو ټکو)
•
په نوم یادېږي ،ځکه تاسو نه شئ کوالی هغه د هیندارو له الرې ووینئ.

نه ښکارېدونکې
ساحې
هغه سیمې چې تاسو یې کوالی شئ د اړخونو
هیندارو په واسطه یې ووینئ

هغه سیمې چې تاسو یې کوالی
شئ د خپل سر له خوځولو پرته
یې ووینئ
نه ښکارېدونکې
ساحې
•

•

همداراز کله چې تاسو د کرښې بدلولو ته چمتوالی نیسئ او یا غواړئ چې سړک ته ننوځئ نو خپلې د کیڼ اړخ هیندارې ته یو ځغلنده نظر وکړئ .دا
کړنه به له تاسو سره مرسته وکړي چې په هممهاله توګه د شا او مخ لوري ترافیک ووینئ .وړاندې له دې چې تاسو کرښه بدله کړئ د خپلې کیڼې
اوږې څخه وګورئ .په څو کرښې لرونکي سړک کې د ټکر د مخنیوي په موخه وګورئ چې آیا بل موټر چلوونکی دې کرښې ته د راتګ پالن لري
او که نه.
په ناڅاپي توګه د سرعت د کمولو څخه ډډه وکړئ .که چېرې تاسو اړ کېږئ چې په چټکۍ سره خپل سرعت کم کړئ ،د خپل شا لوري ته وګورئ
چې آیا ستاسو تعقیب کوونکی موټر چلوونکی تاسو ته نږدې دی او که نه .د دې کړنې په ترسره کولو سره ښایي تاسو د شا له لوري د ټکر مخنیوی
وکړئ.

خپل موټر په داسې ځای کې ودروئ چې د لیدلو وړ وي
هڅه وکړئ خپل موټر په داسې ځای کې ودروئ چې د لیدلو وړ وي .تاسو تل ډاډ نه شئ ترالسه کوالی چې نور موټر چلوونکي به تاسو ویني ،مګر تاسو کوالی
شئ خپل موټر په داسې ځای کې ونه دروئ چې له سترګو څخه پناه وي .یو له تر ټولو عامو تیروتنو د بل موټر چلوونکي په ړندو ټکو کې د موټر چلول دي
هڅه وکړئ د بل موټر د شا لوري په دواړو اړخونو کې له موټر چلولو څخه ډډه وکړئ .یا خپل سرعت ډېر کړئ او یا شا ته پاتې شئ ،مګر
•
هیڅکله د نورو موټر چلوونکو په ړندو ټکو کې موټر مه چلوئ.
کله چې له بل موټر څخه تېرېږئ ،په هر څومره چټکۍ سره چې کوالی شئ د بل موټر چلوونکي څخه تېر شئ .هر څومره چې تاسو ډېر هلته پاتې
•
شئ ،په هماغه کچه له خطر سره مخ یاست
سرعت معلوموونکی وګورئ
په هره دقیقه کې لږ تر لږه یو ځل د سرعت معلومونکي ته وګورئ ترڅو ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو په خوندي او قانوني سرعت کې موټر چلوئ .دا باید په یوه
عادت بدل شي
شا لوري ته تګ
شا لوري ته تګ ډېرې زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري ،ځکه دا ډېره ستونزمنه ده چې تاسو د خپل موټر د شا لوری ووینئ.
په الندې ډول یو شمېر اصول شته چې هرکله تاسو شا لوري ته تګ هغه په نظر کې ونیسئ.
وړاندې له دې چې په موټر سواره شئ د خپل موټر شاتنۍ برخه وګورئ .د موټر چلوونکي له چوکۍ څخه د ماشومانو او کوچنیو توکو لیدل ستونزمن
•
دي.
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•
•

کله چې غواړئ په مستقیم ډول اړخ او یا ښي لوري ته په شا والړ شئ ،د څنګ هیندارو څخه په مستقیم ډول د خپلې ښۍ اوږې څخه وګورئ .کله چې
کیڼ اړخ ته په شا تګ کوئ ،نو د خپلې کیڼې اوږې څخه وګورئ .په خپلو هیندارو باندې تکیه مه کوئ.
په ورو ډول شا ته والړ شئ .کله چې تاسو د شا لوري ته ځئ ،نو په دې حالت کې ستاسو د موټر کڼټرولول ډېر ستونزمن دي .تر هغې چې تاسو په
بشپړ ډول د درېدو ځای ته رسېږئ ،د شا لوري ته کتلو ته ادامه ورکړئ.

هر کله چې امکان ولري په ترافیکو کې له شا ته تګ څخه ډډه وکړئ او یا د امکان په صورت کې له یوه شخص څخه مرسته وغواړئ چې ستاسو سره په
شا ته تګ کې مرسته وکړي.
که چېرې تاسو خپل وتل په څلور الرې او یا لویه الره کې ترسره کړي وي ،نو هیڅکله د شاوخوا ګرځېدو په موخه شا لوري ته مه راځئ .د خاموش کولو
لپاره د وتلو بلې الرې ته والړ شئ.
پاکې کړکۍ او هیندارې ولرئ
دا د کړکیو ،د مخې ښیښه او هیندارو له الرې د واضح لید لپاره خورا مهم دي.
د مخې ښیښه پاکه وساتئ ،ځکه په ناپاکه ښیښه باندې د لمر تیزې وړانګې او د مخې څراغونه د لید د کمېدو سبب کېږي.
•
• د خپلې مخې ښیښې د وینځونکي ،ډبی له اوبو ډک وساتئ .د ژمې پر مهال ،باید د مخې ښیښې د وینځونکي ډبی د یخ کېدو څخه د مخنیوي په موخه د
یخ ضد مایع ولري.
• د موټر چلولو پر مهال ستاسو لخوا د سګرټ څکول د دې سبب کېږي چې د داخل له لوري د موټر په ښیښو ګرد ولوېږي .په مسلسل ډول د خپل موټر
کړکۍ پاکې کړئ ،په ځانګړې توګه د سګرټ څکولو پر مهال.
• له موټر چلولو وړاندې د خپل موټر له کړکیو څخه واوره ،یخ او یا پرخه لرې کړئ.
• د خپ ل موټر په عقب هینداره باندې هیڅ شي مه ځوړند کوئ او د مخې په شیشه باندې اضافي ټاپي او سټیکرونه مه لګوئ .سربېره پر دې چې لید
کموي ،دا د قانون څخه سرغړونه هم ګڼل کېږي.
• د کړکۍ رنګول .ډېره تیاره رنګ اجازه نه لري 5( .پاڼې ته مراجعه وکړئ(.
خپلې څوکۍ ،د څوکیو کمربندونه او هیندارې تنظیم کړئ
له موټر چلولو وړاندې خپله چوکۍ ،د عقب هینداره او د دواړو لویو هیندارې تنظیم کړئ.
•
• خپله چوکۍ په داسې ډول تنظیم کړئ چې د سړک په سر رسم شوې نښې د  12څخه تر  15فوټه فاصله کې ووینئ .ستاسو د سینې قفس باید د
سټرنک له منځنۍ برخې د  10څخه تر  12انچو په فاصله کې قرار ولري او ستاسو اوږې باید د سټرنګ له پورتنۍ برخې ټیټې نه وي .د مخې
لوري ته د چوکۍ کیکاږل هغه لوړوي .کله چې موټر په حرکت کې وي ،د چوکۍ له تنظیمولو ډډه وکړئ .که چېرې چوکۍ اوس هم ټیټه ده ،نو د
چوکۍ له پوشتۍ څخه کار واخلئ .چوکۍ ډېر زیاته د شا لوري ته مه کیکاږئ په داسې ډول چې په آسانۍ سره شټرنګ ونه شئ ګرځولی .د خپل
خونددیتوب کمربند او د اوږې بند په داسې ډول تنظیم کړئ چې په آسانۍ او سم ډول سمون ومومي.
• په تاسو پسې د شا له لوري د روان موټر د مخې د څراغ له وړانګو څخه د خوندتیوب په موخه ،د شپې او ورځې له هیندارو څخه کار واخلئ .له
موټر چلولو وړاندې هغه تنظیم کړئ
د شپې پر مهال ښه لیدل
دا ډېره ستونزمنه ده چې د شپې پر مهال د ورځې په څیر لیدل وکړای شو .تاسو کوالی شئ د الندې کړنو په ترسره کولو سره د شپې پر مهال په
•
ښه ډول ووینئ:
• هغه وخت چې تاسو ته مخامخ ترافیک نه وي نو له لوړ نور لرونکي څراغ څخه کار واخلئ ،پرته له هغه وخت څخه چې دوړې او یا ناسمې هوا
له کبله د کم نور لرونکي څراغ کارول ډېر مناسب وي.
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•

•
•
•
•

لوړ نور لرونکی څراغ په سم ډول تنظیم کړئ ،چې په مرسته یې تاسو کوالی شئ د کم نور لرونکي څراغ په پرتله دوه برابره ووینئ .دا اړینه ده
چې له هغوی څخه د په نامعلومو سړکونو ،د رغوونې د کارونو په ځایونو کې او یا په هغه ځایونو کې چې خلک د سړک پر غاړه موجود وي کار
واخیستل شي.
کله چې تاسو ته بل موټر د  500فوټه په فاصله کې په مخامخ ډول نږدې کېږي او یا کله چې تاسو بل موټر ته د شا له لوري د  200فوټه په فاصله
کې نږدې کېږئ نو په دې صورت کې د خپل څراغ نور کم کړئ.
د دوړو ،واورې او شدیدو بارانونو پر مهال خپل سرعت کم او لږ نور لرونکو څراغونو څخه کار واخلئ .په دې حالتونو کې به لوړ نور لرونکی
څراغ برته انعکاس وکړي او د سترګو وهونکي ځلېدو سبب کېږي.
که چېرې تاسو ته د مخامخ ډول روان موټر څراغونه لوړ نور ولري نو په دې حالت کې د خپل موټر د څراغونو نور کم کړئ او سړک ښي لوري
ته وګورئ .دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې ستاسو د لوري پر خالف روان موټر د مخې څراغ ستاسو د لید ساحه کمه نه کړي.
هیځکله هڅه مه کوئ چې د خپلو څراغونو په روښانه ساتلو سره د بل موټر مخې ته ور شئ .که چېرې تاسو دا کار وکړئ ،نو تاسو دواړه د لید
ساحه به محدوده شي.

د سموونکو لینزونو کارول
که چېرې په تاسو باندې د سموونکو لینزونو کارول الزمي ګرځول شوي وي ،نو په دې حالت کې الندې ټکي په نظر کې ونیسئ:
تل د موټر چلولو پر مهال خپل سموونکي لینزونه وکاروئ .که چېرې تاسو دا لینزونه نه وي اغوستي او د پولیسو لخوا ودرول شئ .تاسو به یو
•
خبرداری در کړل شي.
د شپې پر مهال له تیاره عینکو او یا د اړیکو له لینزونو څخه کار مه اخلئ .دوی نور پرې کوي او لیدل نور هم ستونزمنوي.
•
له نورو موټر چلوونکو سره اړیکې
ډیری ټکرونه د موټر چلوونکو لخوا نور موټرونو ته د نه کتلو له کبله رامنځته کېږي او کله چې یو موټر چلوونکی د نورو پر وړاندې په ناڅاپي ډول
یو کار ترسره کوي .دا ډېره اړینه ده چې موټر چلوونکي نورو ته ووایي چې دوی چېرته دي او د کوم کار پالن لري.
په اړیکه کې کېدل دا معنی لري چې:
نورو ته خبر وکړئ چې تاسو څه ترسره کوئ:
•
• خپل څراغونه روښانه کوئ.
• خپل هارن وهئ.
• خپل موټر په داسې ځای کې ودروئ چې د لیدلو وړ وي.
• د بېړني حالت له څراغونو کار اخلئ.
• نورو ته خبر وکړئ چې تاسو څه ترسره کوئ:
• د لوري د بدلون په موخه څراغونه روښانه کوئ.
• د سرعت د کمولو او یا درېدو څراغونه روښانه کوئ.
خپل دمخې لوري څراغون روښانه کوئ.
د مخې څراغونه ستاسو سره مرسته کوي چې د شپې پر مهال ووینئ او د شپې او ورځې پر مهال نور تاسو ووینئ.
په باراني ،واورینه او یا ګرد جنه ورځ کې دا د نورو موټر چلوونکو لپاره ستونزمنه ده چې ستاسو موټر وویني .په واورینه ورځ ،موټرونه داسې
ښکاري چې د څلورو اړخونو لخوا چاپیره شوي وي .په دې حالتونو کې ،حتی د ورځې پر مهال کم نور لرونکي څراغونه ستاسو د موټر لیدل آسانه
کوي.
د لمر لوېدو پر مهال د مخې څراغونه روښانه کړئ .که چېرې تاسو هغه له وړاندې روښانه کړي وي ،،له نورو موټر چلوونکو سره مرسته
•
کوئ چې تاسو وویني او د ممکنه ټکر څخه مخنیوی وکړئ.
هر کله چې تاسو موټر چلوئ او د څراغونو کارول اړین وي نو د خپل مخې له څراغ څخه کار واخلئ .د پارکینګ څراغونه یوازې د
•
پارکینګ لپاره دي.
د خپل مخې څراغ د روښانه کولو لپاره تر ټولو غوره اصل دا دی چې هر کله چې تاسو په لیدلو کې ستونزه لرئ هغه روښانه کړئ .که چېرې تاسو د
دوی په لیدلو کې ستونزه لرئ د دې چانس زیات دی چې دوی هم تاسو په لیدلو کې ستونزه ولري.
خپل هارن وهئ
پرته له هغې چې خلک ستاسو الرې ته وګوري دوی نه شي کوالی تاسو وویني .ښایي ستاسو هارن د دوی پام واړوي .هر هغه وخت له هغې څخه ګټه
واخلئ چې تاسو سره د ټکر په مخنیوي کې مرسته کوي .له وړاندې خپل هارن په ډېر مالیمت سره کیکاږئ:
کله چې له بل موټر چلوونکي څخه تېرېږئ او داسې ښکاره شي چې ښایي هغه ستاسو مخې ته درشي.
•
• کله چې داسې موټر چلوونکي ته نږدې کېږئ چې د هغه پام نه وي او یا ستاسو په لیدلو کې ستونزه ولري.
• کله چې یو داسې ځای ته ځئ چې تاسو نه پوهېږئ چې له وړاندې څه شی دي ( دبیلګې په ډول یوه شیب لرونکې غونډۍ او یا یو ژور ځای).
که چېرې فکر کوئ چې هلته په رښتیا سره یو خطر موجود دی ،نو خپل هارن په چټکۍ سره کېکاږئ.
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د بېړني حالت له څراغونو کار اخلئ
کله چې ستاسو موټر په لویه الر کې خرابېږي ،ډاډ ترالسه کړئ چې نور موتر چلوونکي هغه لیدالی شي .ټکرونه اکثرا ً هغه وخت رامنځته کېږي چې
بل موټر چلوونکی ستاسو موټر ونه ویني.
که چېرې تاسو تخنیکي ستونزه لرئ او باید ودرېږئ ،الندې اصول تعقیب کړئ:
د امکان په صورت کې په بشپړ ډول ښي لوري ته ووځئ.
•
• که چېرې تاسو په بشپړه توګه له لویې الرې نه شئ وتالی ،نو هڅه وکړئ چې په داسې ځای کې ودرېږئ چې موټر مو له لرې فاصلي ولیدل
شي .د یوې غونډۍ په سر او یا د ژور ځای په شاوخوا کې موټر مه دروئ.
• نورو موټر چلوونکو ته د خبرداري په موخه د بېړني حالت فلش کوونکي روښانه کړئ .که چېرې ستاسو موټر فلش کوونکي ونه لري نو په
دې صورت کې د هغې پر ځای د ګرځېدو څراغونه روښانه کړئ.
• د خپل موټر بانټ پورته کړئ ترڅو دوی ته څرګنده کړئ چې تاسو مرستې ته اړتیا لرئ.
• نورو موټر چلوونکو ته ډېر شمېر خبرداري ورکړئ .که چېرې تاسو روښنایي خپرونکي ځان سره لرئ .نو دوی د خپل موټر د شا لوري ته
د  200څخهتر  300فوټه فاصله کې کېږدئ .دوی نورو موټر چلوونکو ته اجازه ورکوي چې د اړتیا په صورت کې خپله کرښه بدله کړي.
• که چېرې تاسو له ځان سره روښنایي خپروونکي نه لرئ ،نو له واټ څخه ووځئ او خپلو شاوخوا ترافیکو ته الر ښوونه وکړئ .د سپینو
کالیو له بیرغ او یا ټوټې څخه کار واخلئ.
• که چېرې تاسو کوالی شئ د خپل خراب شوي موټر سره د مرستې په موخه اړیکه ونیسئ.
د لوري د بدلولو پر مهال د څراغونو روښانه کول
د نورو موټر چلوونکو د ګټې لپاره تاسو باید تل د خپل لوري د بدلولو پر مهال څراغ روښانه کړئ .دا کړنه دوی ته وخت ورکوي چې ستاسو د بدلون
پر وړاندې په خوندي ډول غبرګون څرګند کړي.
له الندې مواردو وړاندې تاسو باید د ګرځېدو څراغ روښانه کړئ:
موازي پارک کول
•
• د شاوخوا ګرځېدلو پر وخت.
• د کرښې د بدلولو او یا له بل موټر څخه د تېرېدلو پر مهال.
• په یوه څلور الرې کې د ګرځېدلو پر مهال.
• یوې لویې الرې او یا د آیالتونو ترمنځ لویې الرې ته ننوتل او یا ترې وتل.
• له منحني څخه لرې اوسئ.
• د سړک څنډې ته شئ .که چېرې تاسو څراغ روښانه نه کړئ ،نور موټر چلوونکي نه پوهېږي چې تاسو څه پالن لرئ .دوی ښایی داسې کار
ترسره کړي چې د ټکر سبب شي .د څراغ د بدلولو د لوري په اړه په الندې ډول یو شمېر مهم اصول شتون لري:
• هر ځل چې لوری بدلوئ نو خپل څراغ روښانه کړئ ،حتی که چېرې تاسو هلته په خپل شاوخوا کې هیڅوک هم نه وینئ .هغه موټر چې تاسو
یې نه وینئ ډېر خطرناک دی .د خپلې اوږې له پاسه د کتلو په مرسته خپلې ړانده ټکي وګورئ.
په یاد ولرئ چې تاسو یوازې د ګرځېدلو د څراغونو په روښانه کولو سره د الرې څخه په تېرېدو کې د لومړیتوب حق نه لرئ.

کیڼ لوري ته ګرځېدل
•
•
•

ښي لوري ته ګرځېدل

که چېرې تاسو غواړئ په څلور الرې کې وګرځئ ،ن و له ګرځېدو  100فوټه وړاندې څراغ روښانه کړئ.
که چېرې تاسو پالن لرئ چې له څلور الرې هغه خوا وګرخئ ،نو له څلورې څخه له تېرېدو وروسته په سمدالسه توګه څراغ روښانه کړئ.
که چېرې تاسو له وړاندې څراغ روښانه کړئ ،ښایي نور موټر چلوونکي فکر وکړي چې تاسو په څلور الرې کې ګرځئ.
وروسته له هغې چې تاسو ګرځېدل او یا د کرښې بدلول ترسره کړل نو خپل څراغ خاموش کړئ .د ګرځېدو د ناسم څراغ روښانه کول
ناخوندي او ځورونکي دي.
19

•
•

•

د نورو موټر چلوونکو لخوا د ناسم څراغ روښانه کولو ته متوجه اوسئ.
که چېرې له تاسو وړاندې موټر چلوونکی د ګرځېدو څراغ روښانه کوي ،تاسو باید هغې سیمې ته له رسېدو پرته څراغ روښانه نه کړئ .خپل
بریک کیکاږئ ترڅو نورو ته خبرداری وکړئ چې تاسو خپل سرعت کموئ .بل شخص ته د ګرځېدو د څراغ ورکول شک رامنځته کوي او
ښایي د ټکر سبب شي .یوازې د هغو مانورونو لپاره څراغ روښانه کړئ چې تاسو غواړئ ترسره یې کړئ.
ستاسو موټر باید برښنایي څراغونه ولري .د السي نښو نښانو څخه کار نشو اخیستالی.

د فارمونو ،رغنیزو کارونو او د حیواناتو د لېږد رالېږد موټرونو السي نښې نښانې په پام کې
ونیسئ ،چې برښنایي څراغونه نه لري.
کله چې تاسو په ناڅاپي ډول خپل سرعت کموئ او یا درېږئ نو خپل څراغ روښانه کړئ.
ستاسو د بریک څراغ خلکو ته څرګندوي چې تاسو غواړئ خپل سرعت کم کړئ ،خو هغه د
سرعت د کمولو کچه نه ښیي .که چېرې تاسو غواړئ په داسې ځای کې خپل سرعت کم کړئ او یا
ودرېږئ چې بل موټر چلوونکی یې تمه نه لري ،نو به دې صورت کې خپل بریک د خبرداري په
توګه کیکاږئ.
د سرعت تنظیمول
د سرعت د اندازې نصب شوې لوحې تاسو ته نه وایي چې په کوم سرعت کې موتر وچلوئ .دوی تاسو ته وایي چې په عادي حاالتو کې د ډېر تر ډېره
قانوني سرعت اندازه څومره ده .د قانون پر بنسټ که چېرې په نصب شوي سرعت کې موټر چلول ناخوندي وي نو خپل سرعت کم کړئ.
سرعت باید د بېالبېلو سړکونو حاالتو او څرنګوالي ته په پام سره تنظیم شي .د سرعت اندزه په الندې موضوعاتو پورې اړه لري او د هغې په اړه په
الندې ډول بحث شوی دی:
د کینتاکي آیالت د سرعت اندازه.
•
• د سړک حاالت.
• د لیدلو څرنګوالی.
• ترافیکي حاالت.
د کینتاکي آیالت د سرعت اندازه
که چېرې د سرعت د کچې لوحه نه وي نصب شوې ،د کینتاکي آیالت د سرعت اندازې په الندې ډول دي:
په هر ساعت کې  15مایله.
• له واټ څخه بهر پارکینګ د سرعت محدودیتونه.
په هر ساعت کې  35مایله.
په سوداګریزواو یا استوګنیزو حوزو کې  35مایله په هر ساعت کې.
په هر ساعت کې  55مایله.
• د آیالتونو ترمنځ د لویو الرو او د پارکوونو له الرې پرته چې مشخص شوي وي د آیالت په ټولو لویو الرو کې.
په هر ساعت کې  65مایله.
• د آیالتونو ترمنځ د لویو الرو او د پارکونو په الرو.
د سړک له حاالتو سره تنظیمېدل
یوازینۍ اړیکه چې ستاسو موټر یې له سړک سره لري هغه د موټر ټایرونه دي .هر ټایر په اټکلیزه توګه د سړک پر سطحه  6انچه رابر لري .د
ټایرونو استحکاک د سړک په حاالتو او ټایرونو پورې اړه لري .د استحکاک کچه په کږو وږو ،ښویدونکو او هغه سړکونو کې کمېږي چې سطحه یې
لمده وي.
منحني ګانې
وړاندې له د ې چې تاسو منحني ته ورسېږئ ،سرعت باید په داسې ډول تنظیم شوی وي چې موټر په خوندي توګه په سړک وساتي .که چېرې منحني
ډېر تونده وي او ستاسو سرعت هم زیات وي ،نو په سړک باندې د ټایرونه د استحکاک یا نه نښلېدو له کبله به ستاسو موټر
وښوییږئ .د لیکل شوي سرعت نښه تاسو ته د خوندي سرعت سپارښتنه کوي.
منحني ته له رسېدو وړاندې خپل سرعت کم کړئ ځکه تاسو نه شئ کوالی په منحني کې بریک ونیسئ .په منحني کې بریک نیول د
ښویدو سبب کېږي.
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ښویدونکې سړکونه
که چېرې سړکونه ښویدونکي وي ،نو هغه به ستاسو ټایرونه ته د اړتیا وړ استحکاک برابر نه کړي .تاسو باید د وچو سړکونو په پرتله په هغې باندې
ورو موټر وچلوئ.
الندې حاالتو ته په پام سره خپل سرعت په دې ډول تنظیم کړئ:
په لمدو سړکونو کې خپل سرعت په یو ساعت کې له  5څخه تر  10مایلو پورې
•
را کم کړئ.
• په واورین حالت کې خپل سرعت نیمایي ته را کم کړئ.
• په یخک باندې خپل سرعت له  5څخه تر  10مایلو پورې را کم کړئ.
په لویو الرو د رغنیزو کارونو سیمې
ژیړ رنګ ځانګړې معنی لري :دا د رغنیزو کارونو او ساتنې په سیمو کې په تابلو ګانو او موانعو باندې موټر چلوونکو ته په دوام داره توګه د احتمالي
خطر په اړه خبرداری ورکوي .سرعت کم کړئ او چمتو اوسئ.
په نیزو او ساتنې په سیمو کې د ترافیکو د الرښوونې په موخه د نښو نښانو ،څراغونو ،په سړک رسم شویو نښو ،بیرغونو او د ترافیکو د کنټرول د
نورو وسایلو څخه په پیروي کولو کې ناکامي غیر قانوني عمل ګڼل کېږي او د ترسره کېدو په صورت کې ښایي د دوه برابر جریمې سبب شي.
دا نښې نښانې تعقیب کړئ او په لویه الر کې کار کوونکو او وسایلو ته پاملرنه وکړئ.
د رغنیزو کارونو نښې نښانې

(سړک بند شوی دی)

(د سړک رغوول
راتلونکي  5مایله)

(د مسیر بدلول)

(دد مسیر بدلول)

(ښۍ کرښه په  1000فوټه
فاصله کې بنده شوې ده)

(د مسیر بدلول
 500فوټه)

(یو کرښیز سړک  500فوټه)

(د سړک رغوول
 500فوټه)

(د  500فوټه په فاصله کې
سړک بند شوی دی)

د لیدلو څرنګوالی.
سرعت باید ستاسو د لید څرنګوالي ته په کتو تنظیم شي .یو څو شیان چې په ښه توګه ستاسو د لید مخنیوی کوي په الندې ډول دي:
تیاره .تاسو باید د ورځې په پرتله د شپې پر مهال د یو شي د لیدلو په موخه هغې ته ډېر نږدې واوسئ .هیڅکله په داسې سرعت سره موټر مه
•
چلوئ چې په هغه فاصله کې چې تاسو یې د خپلې مخې څراغونو د نور په واسطه وینئ موتر ونه شئ دروالی.
باران ،دوړې ،او یا واوره .په شدید باران ،واورې او یا ټینګ ګرد پر مهال تاسو نه شئ کوالی له  100فوټو څخه وړاندې فاصله ووینئ .که
•
چېرې تاسو له دې فاصلې څخه وړاندې څه نه شئ لیدالی ،تاسو نه شئ کوالی په یوه ساعت کې له  25مایله څخه په زیات سره سرعت موټر
وچلوئ .همداراز تاسو باید د کمې ړنا لرونکو څراغونو څخه هم ګټه واخلئ.
څلور الرې .ونې ،موانع ،پارک شوي موټرونه ،نښې نښانې او تعیمرونو کوالی شئ په څلور الرې کې له بل اړخ څخه راتلونکو موترونو په
•
برخه کې ستاسو د لید مخنیوی وکړي .دې سیمو ته په خورا احتیاط او کم سرعت سره نږدې شئ ،ترڅو وکوالی شئ په ناڅاپي توګه د بل موټر د
وتلو په صورت کې وکوالی شئ خپل موټر په بشپړه توګه ودروئ.
غونډۍ او منحني ګانې یا ګرځندي .کله چې تاسو یوې غونډۍ او یا ګرځندي ته رسېږئ ،که چېرې ستاسو څخه مخکې خراب او یا کم سرعته
•
موتر وي نو د درېدلو په موخه خپل سرعت تنظیم کړئ.
ترافیکي حاالت
کله چې سخته ترافیکي ګڼه ګوڼه شتون ولري هلته د غبرګون څرګندولو لپاره لږ فاصله وي .کله چې تاسو الندې سیمو ته نږدې کېږئ نو اړ یاست چې خپل
سرعت کم کړئ:
د پیر او پلور مرکزونه ،د پارک کولو ځایونه او د ښار مرکزي سیمې.
•
• د سختې ترافیکي ګڼې ګوڼې سړکونه.
• نري پلونه او تونلونه.
• ښوونځي ،لوبغالي او استوګنیزې سیمې.
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•

هغه موټرونه چې په یوه سرعت او په یو لوري روان وي یو له بل سره ټکر نه شي کوالی .ډیری هغه وخت ټکرونه رامنځته کېږي کله چې یو
موټر په سړک باندې د نورو په پرتله په کم او یا زیات سرعت سره په حرکت کې وي.

کله چې ترافیکو ته داخلېږئ ،هڅه وکړئ په هغه سرعت چې له وړاندې روان وئ کرښې ته ننوځئ .د آیالتونو ترمنځ او د پارک ډیری لویې الرې ګډې
سیمې لري .که چېرې تاسو لویې الرې ته دننوتلو په موخه باید ودرېږئ او یا انتظار وکړئ ،نو دا کړنه وړاندې له دې چې تاسو د ګډې سیمې پای ته
ورسېږئ ترسره کړئ.
ډیری ګډې سیمې د سرعت اخیستلو یوه کرښه لري .ډیری هغې سیمې چې د احتیاط نښې نښانې پکې نصب شوې دي ،ګډې کرښې نه لري.
کله چې وځئ نو خپل سرعت د امکان تر کچې د اصلي سړک په څیر وساتئ .تر هغې خپل سرعت مه کموئ تر څو چې د سرعت د کمولو کرښې او یا
شیب دارې سطحې ته نه وئ رسیدلي.

)د سرعت زیاتوالی لین(

(د ترافیک جریان)
(د ترافیک جریان)
(د سرعت کموالی لین)
(دلته په لویه الره
کې خپل سرعت
ورو مه کوئ)

د ځانګړې فاصلې په نظر کې نیول
کله چې یو موټر چلوونکی اشتباه کوي ،نور موټر چلوونکي د غبرګون لپاره وخت ته اړتیا لري .که چېرې تاسو د خپل ځان او نورو تر مابین ډېره فاصله
ولرئ ،نو په دې حالت کې به تاسو د غبرګون څرګندولو لپاره په کافي اندازه وخت ولرئ .دا فاصله تاسو ته د خوندیتوب په بالښت باندې تبدیلېږي ځکه هغه
تاسو له نورو خوندي ساتي.
•
•
•
•
•

دا برخه به تاسو ته وښایي چې څه ډول:
د مخې لوري ته ځانګړې فاصله په نظر کې ونیسئ.
د څنګ لوري ته ځانګړې فاصله په نظر کې ونیسئ.
د شا لوري ته ځانګړې فاصله په نظر کې ونیسئ.
د خپل ځان او ستونزې جوړونکو موټر چلوونکو ترمنځ ځانګړې فاصله په نظر کې ونیسئ.

د مخې لوري ته ځانګړې فاصله په نظر کې ونیسئ.
د شا له لوري ټکرونه د نورو هغو په پرتله ډېر عام دي .ډېر موټر چلوونکي یو په بل پسې ډېر نږدې روان وي او کله چې د مخې موټر ودرېږي ،دوی نه
شي کوالی په خپل وخت غبرګون وښیي .د تعقیب تر ټولو لږ تر لږه فاصله درې ثانیې ده .که چېرې تاسې یوه موټر ته د  2.5ثانیو څخه په لږ فاصله کې وئ
د شا له لوري روان یاستئ او ستاسې د مخې موتر په بېړنۍ توګه ودرېږي په دې حالت کې تاسو په ټکر کې ښکېل ګڼل کېږئ .د تعقیب پر مهال له  3څخه
تر  4ثانیو پورې په نظر کې نیول به ستاسو سره مرسته وکړي چې له ټکر څخه خوندي پاتې شئ .د سرعت په زیاتېدو سره باید د تعقیب فاصله هم زیاته
شي .د درې ثانیو د فاصلې د معلومولو لپاره:

22

 3ثانیې

•
•
•

کله چې د موټر شاتنی بمپر د سړک له نښو او یا رسم شویو نښو څخه تېرېږي ،د ثانیو شمېرل پیل کړئ ترڅو چې په سړک باندې په همدې ډول
ټکي ته ورسېږئ.
د یو زر او یو .یو زر او دوه او یو زر او درې حساب کول پیل کړئ.
که چېرې تاسو د حساب کولو څخه وړاندې د سړک له نښو او یا رسم شویو نښو څخه تېر شوئ ،په دې حالت کې تاسو هغوی ډېر نږدې څارئ.

یو شمېر حالتونه موجود دي چې تاسو باید ډېره فاصله په نظر کې ونیسئ .په دې حالتونو کې د  4څخه تر  5ثانیو پورې فاصله په نظر کې نیول اړین دي.
په ښویدونکو سړکونو .که چېرې د مخې موټر باید ودرېږئ او یا سرعت کم کړي ،تاسو د درېدو لپاره ډېرې فاصلې ته اړتیا لرئ.
•
• د موټر سایکل تعقیبول .د خپل تعقیب فاصله زیاته کړئ .موټر سایکل د نورو نقلیه وسایطو په پرتله کوالی شي په ډېرې چټکۍ سره کرښې بدلې
کړي .د موټر سایکل په واسطه د ناڅاپي حرکت د ترسره کېدو پر وړاندې د غبرګون څرګندولو لپاره ډېری فاصلې ته اړتیا ده.
• تېرېدل .کله چې ستاسو تر شا موټر چلوونکی غواړي چې له تاسو مخکې شي ،نو په دې حالت کې د هغې د تېرېدلو لپاره په تیزونکي باندې فشار
کم کړئ .همداراز ،تاسو باید خپل سرعت کړئ تر څو نور موټر چلوونکي وکوالی شي په آسانۍ سره له تاسو وړاندې تیر شي .په داسې حال کې
چې نور موټر چلوونکي ښایي په تېرېدو کې پاتې راشي ،له دوی سره مرسته وکړئ چې د تیروتنې په صورت کې بیرون ته ووځي.
• بند شوی لید .کله چې تاسو یو داسې موټر چلوونکی تعقیبوئ چې د څنګ اړخونو لید یې بند شوی وي ،د خپل ځان او نورو موټر چلوونکو ترمنځ
ډېره فاصله په نظر کې ونیسئ .ښایي د لویو موټرونو ،بسونو ،وان او هغو موټرونو موټر چلوونکي چې ټیلې لري لکه ټیلر تاسو ونه ویني .ښایي
دوی په ناڅاپۍ سره خپل سرعت کم کړي ،پرته له دې چې پوه شي چې تاسو د شا له لوري ور پسې روان یاستئ.
• درانده بارونه یا بکسل .کله چې تاسو ډېر وزن لېږدوئ او یا یو ټیلر کشکوئ ،ډېر وزن ستاسو د درېدو فاصله زیاتوي.
• د لویو موټر په شا پسې تلل .کله چې داسې لوی موټرونه تعقیبوئ چې ستاسو د لید ساحه یې بند کړې وي ،تاسو د خپل شاوخوا او اړخونو د لیدلو
لپاره د تعقیب ډېرې فاصلې ته اړتیا لرئ.
د ښوونځي بسونه او یا هغه ټانکر چې اور اخیستوونکې مایع لېږدوي باید د ریل ګاډي د تېرېدو په ځای کې ونه درېږي .که چېرې له الندې موټرونو څخه
کوم یو تعقیبوئ نو د درېدو لپاره چمتو اوسئ.
د څنګ لوري ته ځانګړې فاصله په نظر کې ونیسئ
تاسو د خپل موټر ټولو اړخونو ته د ځانګړې فاصلې په نظر کې نیولو ته اړتیا لرئ ،تر څو وکوالی شئ د نورو موټر چلوونکو لخوا د ناڅاپي عمل پر
وړاندې غبرګون وښیئ.
د څو کرښو لرونکی سړک .په څو کرښې لرونکي سړک باندې د بل موټر سره له څنګ په څنګ موټر چلولو څخه ډډه وکړئ .ښایي یو څوک
•
ستاسو الس ونیسي او یا ستاسو کرښې ته د را اوښتو هڅه وکړي .له نور موټرونو څخه مخکې والړ شئ او یا شاته و اوسئ.
د مخالف لوري څخه مخامخ روان موترونه .هر څومره چې کوالی شئ د خپل ځان او د مخالف لوري څخه د روان موټرونو ترمنځ زیاته فاصله
•
په نظر کې ونیسئ ،ځکه کیدای شي هغه په ناڅاپي توګه ستاسو لوري ته در واوړي.
داخلېدونکي موټرونه .هغه موټرونو ته الر وکړئ چې د آیالتونو ترمنځ لویې الرې ته داخلېږي .هر کله چې موقع مومئ نو خپلې کرښې بدلې
•
کړئ ترڅو داخلېدونکو موټرونو ته اجازه ورکړئ چې په عادي او خوندي توګه ننوځي.
د موټرونو پارک کول .د خپل ځان او پارک شویو موټرونو ترمنځ فاصله په نظر کې ونیسئ .ښایي یو څوک له موټر او یا پارک شویو موټرونو
•
ترمنځ ښکته شي او یا یو موټر په ناڅاپي توګه له پارک څخه را ووځي .په ځانګړې توګه د آیالتونو ترمنځ په لویو الرو کې د سفر پر مهال ډېر
احتیاط وکړئ ،ځکه ښایي هلته د الرې په څنډو کې موترونه پارک شوي وي .کله چې دې ډول موټرونو ته نږدې کېدلئ نو له تېرېدو وړاندې په
خوندي توګه کیڼې کرښې ته واوړئ او وروسته له تېرېدو بېرته ښۍ کرښې ته راشئ.
د شا لوري ته ځانګړې فاصله په نظر کې ونیسئ

تل دا آسانه نه ده چې د خپل موټر د شا لوري څخه خوندي فاصله په نظر کې ونیسئ .سربېره پر دې ،د شا له لوري په ځلونو د ترافیکو کتل ستاسو سره
مرسته کوي چې په بشپړ ډول د ترافیکي حاالتو انځور ترالسه کړئ .که چېرې یو څوک تاسو ته د شا له لوري دېر نږدې او یا په چټکۍ سره روان وي،
تاسو به د غبرګون ښودلو لپاره وخت ولرئ.
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د دفاعي موټر چلولو په موخه یوه ځانګړې فاصله په نظر کې ونیسئ
تعقیبول .ځینې وختونه متوجه کېږئ چې ډېر له نږدې فاصلې څخه تعقیب کېږئ .که چېرې هلته ښۍ کرښه موجوده وي نو هغې ته واوړئ .که
•
چېرې هلته ښۍ کرښه نه وي د ترافیکو تر صاف کېدو پورې انتظار وکړئ ،وروسته د خپل بریک څراغونه ووهئ او په ورو ډول خپل سرعت
کم کړئ ،ترڅو تعقیب کوونکی وهڅوئ چې ستاسو په شاوخوا کې حرکت وکړي او خپله د تعقیب فاصله ډېره کړي.
لیدل .هغه موټر چلوونکي چې نه شئ کوالی تاسو وویني ښایي ستاسو له شتون څخه له خبرېدو پرته ستاسو کرښې ته ننوځي .هغه خلک چې
•
ستاسو په لیدلو کې ستونزه لري په الندې ډول دي:
 oد څلور الرو او یا وآټونو موټر چلوونکي ،هغه خلک چې د دوی لید د تعمیرونو ،نښو نښانو ،ونو او یا نورو موټرونو به واسطه بند
شوی وي.
 oهغه موټر چلوونکي چې له واټ او یا د پارکېنګ له ساحې څخه بهر وځي.
 oهغه موټر چلوونکي چې کړکۍ یې د واورې او یا یخ په واسطه پوښل شوې وي.
 oهغه پلي الرویان چې په خپل سر یې چترۍ نیولې وي او یا په سترګو یې را کش کړې خولې یې اغوستې وي.
بې پامه کېدل هغه خلک چې پام یې بل لوري ته وي ښایي تاسو ونه ویني په داسې حال کې چې نور خلک کوالی شي تاسو وویني .که چېرې
•
تاسو فکر کوئ چې د دوی پام په ځای نه دی نو ډېره فاصله ورته پرېږدئ .هغه خلک چې ښایي بې پامه شي په الندې ډول دي:
 oد توکو لېږدونکي.
 oد رغنیزو چارو کار کوونکي.
 oماشوم چې ډیر وخت له کتلو پرته سړک ته منډې وهي.
 oموټر چلوونکي او یا هغه خلک چې یو له بل سره خبرې کوي ،ماشومانو ته پاملرنه کوي ،نقشو ته ګوري او یا په ټلیفون کې خبرې
کوي.
• زړه نا زړه .هغه خلک چې زړه نا زړه وي ،ډېر احتمال لري چې له فکر کولو پرته حرکت پیل کړي .هغه خلک چې ښایي بې پامه شي په الندې
ډول دي:
 oګرځندویان ،ډیری وخت په پیچلو څلور الرو کې.
 oهغه موټر چلوونکي چې په ناڅاپي توګه سرعت کموي.
 oهغه موټر چلوونکي چې د کور په شمېرې پسې ګرځي.
که چېرې یو موټر چلوونکی تیروتنه وکړي ،هر هغه مرسته مو چې له السه کېږي ورسره ویې کړئ .ښایي تاسو اړ شئ چې سرعت ډېر کړئ ،کرښې
بدلې کړئ او یا هم ودرېږئ .د دې لپاره چې له ټکر څخه مخنیوی وکړئ نو د حاالتو سره سم هر څه چې الزم وي ترسره یې کړئ.
د ښوونځي بسونه .په هر هغه ځای کې چې د ښوونځي بسونه دي هلته ډیری وخت ماشومان هم شتون لري .ډېر احتمال لري چې ماشومانو له
•
توقع پرته یو څه ترسره کړي  ،نو له دې کبله چمتو اوسئ.
کله چې تاسو داسې یو ځای ته ورسېږئ چې په سړک باندې د ښوونځي او کلیسا بس خپله سورلۍ پورته او یا یې ښکته کوي نو تاسو هم باید
•
ودرېږئ .د قانون سره سم تاسو باید تر هغه وخت پورې ودرېږئ چې خلک والړ شي او بس په حرکت پیل وکړي .که چېرې تاسو د څلورو کرښو
لرونکې لویې الرې له مخالف لوري څخه یوه درېدل بس ته نږدې کېږئ نو په دې حالت کې درېدل اړین نه دي.

سربېره پر دې ،کله چې تاسو د داسې بس په تقیب روان یاستئ چې په سړک باندې دوې کرښې وي او یا تاسو له څلور څخه په کمو کرښو لرونکي سړک
باندې د بس په مخالف لوري روان یاستئ نو په دې حالت کې درېدل اړین دي.

دواړه موټرونه باید ودرېږي.
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د جنازې تکفین او تجهیز که چېرې د جنازې د تکفین او تجهیز مراسم د یوه لېږدونکي موټر لخوا چې ژیړ ،سره او آبي څراغونه یې فلش کوي نو
په دې صورت کې د جنازه له څلور الرې څخه په تېرېدو کې د لومړیتوب حق لري .په دې برخه یوازینۍ استثنا د بېړنیو حاالتو د موټرونو تېرېدل
دي او کله چې د جنازې موتر د پولیسو لخوا الرښوونه ورته شوې وي او یا دا نقلیه وسیله ریل ګاډی او یا لوکوموتو وي .پرته له هغه حالت څخه
چې تاسو ته د پولیسو د افسر او یا د خوندیتوب د چارواکي لخوا اجازه در کړل شوې وي ،د جنازې د موټر ترمنځ خپل موتر مه چلوئ .له الرې
څخه د تېرېدو حق د ترالسه کولو لپاره هیڅکله خپل د مخې څراغونه او یا موټر مه چاالنوئ .د جنازې له موتر څخه له مخکې کېدو څخه ډډه
وکړئ ،پرته له هغه حالت څخه چې د پولیس او یا د خوندیتوب د چارواکي لخوا اجازه درکړل شوې وي ،یا د جنازې موتر له ښار ،ښارګوټي او یا
ښاري حوزې څخه بهر په سړک او یا لویه الر وي او یا جنازه د آیالتونو ترمنځ په لویه الر او یا د پارک په الر وي .که چېرې تاسو دا قانون تر
پښو الندې کړئ تاسو به  250ډالره جریمه او یا  90ورځې په زندان کې تیروئ.
د بېړني حالت موټرونه .د آیالت قانون په موټر چلوونکو باندې الزامي ګرځولې چې هر هغه موټر ته له الرې څخه په تېرېدو کې لومړیتوب
ورکړي چې سور او شین څراغ یې فلش کوي او یا د بېړني حالت هارن یې چاالن کړی وي .کله چې تاسو د داسې موتر له نږدې کېدو څخه
خبرېږئ چې سور او شین څراغ یې فلش کوي او یا د بیړني حالت د هارن غږ اورئ ،نو په دې حالت کې له ځنډ پرته د سړک ښي لوري او یا
ګرځندي ته موټر وچلوئ ،له څلور الرې څخه لرې شئ او ودرېږئ .تر هغې چې د بېړني حالت موترونه نه وي تیر شوي او تاسو ته د پولیسو او
یا د اور وژنې د کار کوونکي لخوا د تګ اجازه نه وي درکړل شوې حرکت مه کوئ او ودرېږئ.
د ) )(5)(a)(2 ،KRS 189.930 (5)(a)(1او ( )b()5سره سم ،که چیرې په څلور کرښې لرونکې
لویه الره کې وي د درېدلو بېړنیو حاالتو موټرونو څخه که امکان ولري کیڼ لین ته الړ شئ او یا خپل
سرعت کم کړئ.
کله چې د پولیسو او یا نورد بیړني حالت موټر د سړک په اوږه ودریږي ،خپل سرعت کم کړئ او د
خوندیتوب په صورت کې په څلور کرښې لرونکې لویه الر کې کیڼې کرښې ته والړ شئ .په یوه او یا
دوې کرښې لرونکې لویه الر کې په ورو ډول نږدې شئ او خورا احتیاط سره تېر شئ.
( ایالتي قانون
کله چې تاسو د بیړني حالت یو موټر ته ودرېږئ نو هیڅ څلور الرې باید بنده نه کړئ .له  500فوټه څخه
د بېړنیو حالتونو د درېدلو موټرنو
په کمه فاصله کې د بېړني حالت د موتر تعقیبول غیر قانوني ګڼل کېږي.
څخه تېر شئ او یا خپل سرعت کم
موټر سایکلونه .موتر سایکلونه د نورو نقلیه وسایطو په څیر له سړک څخه د تېرېدو حق لري او په
کړئ)
هماغه کچه فاصلې ته هم اړتیا لري .کله چې تاسو له یوه موټر سایکل څخه تېر شوئ نو هغې ته یوه بشپړه
کرښه ور کړئ .هیڅکله هڅه مه کوئ چې له یوې کرښې تېر شئ .په همدې ډول موټر سایکل باید د نورو نقلیه وسایطو په څیر له قوانینو څخه
پیروي وکړي .د موټرونو ترمنځ او د سړک په څنډه د موټر سایکل چلول غیر قانوني ګڼل کېږي.
د پوسټ لېږونکو او نور کم سرعته موټرونه .د پوسټ د لېږدولو او یا د کرنۍ د موترونو څخه د مخکې کېدو په صورت کې له خورا احتیاط څخه
کار واخلئ .دا موټرونه په کم سرعت سره حرکت کوي او ښایي په ډېرو ځایونو کې ودرېږي.

له ټرکټور او ټیلري موټرونو سره د سړک شریکول
• بار وړونکي موټرونه په شا او اړخونو کې ډېر زیات ړانده ټکي لري چې بې سیمې ورته ویل کېږي .که چېرې تاسو د یو موټر تر شا روان یاستئ
او هغې د اړخونو هیندارې نه شئ لیدالی ،په دې صورت کې موټر چلوونکي تاسو نه ویني .له شدیدې اړتیا پرته په ړندو ټکو کې موټر مه چلوئ.
لوی بار وړونکي موټرونه د درېدو لپاره ډېر فاصلې ته اړتیا لري .د لوی موټر په مخ کې سړک ته مه ننوځئ .کله چې یو لوی موټر تېرېږي ،د
•
دې موټر په مخ کې ځانه شاته مه پرېږدئ تر هغې چې وکوالی شئ د خپل اړخونو هیندارو څخه د هغې د مخې څراغ ولیدلی شئ .د لوی موټر په
مخ کې په ناڅاپه توګه مه درېږئ.
لوی موټرونه نه شي کوالی چې کیڼ لوري ته له دورې کولو پرته ښي لوري ته وګرځي او همدارنګه ښي لوري ته له دورې کولو پرته کیڼ
•
لوري ته وګرځي.
که چېرې موټر چلوونکي د ګرځېدو څراغ روښانه کړی وي ،نو هیڅکله د لوی موټر ترڅنګ په خالي ساحه کې مه ګرځې.
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تاسو ته له مخالف لوري څخه روان موټر کوالی شي د هوا یوه لړزه جوړه کړي .د سټرنګ ویل کلک ونیسئ او د هغې د هر ډول سموونې لپاره
چمتو اوسئ،
په غرنیزو او کمو مشهورو سړکونو کې هغو موټرونو ته پاملرنه وکړئ چې ستاسو لوري ته په چټکۍ سره روان وي .که چېرې کوم یو له
کنټرول څخه وتلی او ښکاري او یا خپل سرعت نه شي کموالی نو په دې صورت کې له سړک څخه ووځئ.
په اوږدو کم شهرته سړکونو کې د موټرونو لپاره د تیښې ځانګړي شیبونه موجود دي .دا شیبونه یوازې د لویو موټرونه لپاره دي چې کنټرول یې
له السه ور کړی وي او یا د بریکونو د خرابۍ له کبله نه شي درېدلی .هیڅکله د دې شیبونو په څنګ کې مه درېږئ.
کله چې د بارېدونکي موټر شا ته ودرېږئ نو په خپله کیڼه کرښه کې پاتې شئ ،په هغه ځای کې موټر چلوونکی کوالی شي تاسو وویني .که چېرې
لوی بار وړونکی موټر لږ شا ته حرکت وکړي نو په دې حالت کې د خپل ځان او هغې ترمنځ اضافي فاصله په نظر کې ونیسئ.
د لویو موټرونو د وزن له برخې سره په ښي اړخ او مجاورت کې حرکت مه کوئ  ،ځکه په دې ساحه کې کم سرعته موټرونه هڅوي چې د
ترافیکو بهیر ته داخل شي .تاسو به د لویو موټرونو د شا ته تګ او یا د هغوی په واسطه ستاسو د شا ته تګ احتمال کم کړئ.
هغه موټر ته له نږدې موټر چلوولو څخه ډډه وکړئ چې خطرناک مواد لېږدوي .په دې موټرونو د لېږدېدونکو خطرناکو موادو د ډول نښه په
ښکاره توګه رسم شوې ده .هغه موټرونه چې خطرناک مواد لېږدوي باید د ریل پټلۍ د تېرېدو په ځای کې ودرېږي .چمتو اوسئ.

د لویو موټرونو لپاره د سیمې نشتوالی

د کم سرعته موټرونو ځانګړنې
کم سرعته موټر هغه دی چې په یوه ساعت کې  25مایله او یا له هغې کم سرعت ولري .ډیری وخت په دې کې د فارمونو
موټرونه او یا د آسونو بګۍ شاملې دي .هغه موټرونه چې په کم سرعت سره حرکت کوي باید په خپل شا باندې یوه کوچنۍ لوحه
او یا ځلیدونکی ټوټه ونښلوي.
د ورځې پر مهال به تاسو د نښې په مینځ کې نارنجي فلورسنټ مثلث وګورئ.
•
د شپې پر مهال موټر چلولو پر وخت به تاسو د شا له لوري سرې انعکاسي کرښې ووینئ.
•

تاسو باید کم سرعته موټرونو په ځانګړې توګه د آسونو بګۍ ته د نږدې کېدو په صورت کې له خورا زیات احتیاط څخه کار واخلئ .ښایي ځینې وختونه
آسونه د چټک سرعت لرونکو موټرونو څخه وډار شي .د دې بګیو چلوونکو ته باید په خورا درنه سترګه وکتل شي .ستاسو باید الندې الرښوونې په نظر کې
ونیسئ:
له تېرېدو وړاندې کله چې تاسو بګۍ ته نږدې کېږئ خپل سرعت کم کړئ او د خوندیتوب په صورت کې او یا د بګۍ د چلوونکي لخوا د اشارې
•
په واسطه له هغې ځای څخه تېر شئ.
د دې لپاره چې حیوان ونه ډار شي تاسو باید د هارن کولو څخه ډډه وکړئ.
•
همداراز موټر چلوونکي باید د بګۍ د چلوونکي د ګرځېدو السي نښو ته پاملرنه وکړي.
•
کله چې تاسو د آسونو بګۍ وینئ نو باید په دې حالت کې هم همدا احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسئ.
•
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د شپې پر مهال -
د شپې پر مهال به سرې انعکاسي کرښې د
روان موټر د مخې څراغ ته وځلېږي.

د ورځې پر مهال -
د ورځې پر مهال به تاسو د نښې په مینځ کې
نارنجي فلورسنټ مثلث وګورئ .دا نښه لږ تر لږه
له یوه څخه تر پنځو مایلو پورې د لیدلو وړ ده.

د فاصلې شریکول
د ډیری موتر چلوونکو لپاره دا خورا ستونزمنه دی چې پوه شي چې دوی څومره فاصلې ته اړتیا لري .تاسو باید زده کړئ چې تاسو څومره فاصلې ته اړتیا
لرئ:
له ترافیکو سره یو ځای شئ.
•
له نورو ترافکیو تېر شئ او یا یې مسیر ته ننوځئ.
•
له نورو موټرونو څخه تېر شئ.
•
کله چې تاسو له الندې حرکتونو څخه هر یو ترسره کوئ تاسو باید د نورو موټرونو د تېرېدو حق ته پاملرنه وکړئ:
یو ځای کېدل :هر کله چې تاسو غواړئ له نورو ترافیکو سره یو ځای شئ تاسو د شپږو ثانیو وخت ته اړتیا لرئ .دا کړنه تاسو او ستاسو د شا موټر ته د
درې ثانیو تعقیب کولو وخت در کوي.
ننوتل :کله چې تاسو له یو بشپړ درېدلي حالت څخه له ترافیکو څخه تېرېږئ او ننوځئ ،تاسو ډېرې فاصلې ته اړتیا لرئ ترڅو د موټر چلولو لپاره مناسب
سرعت ترالسه کړئ .کله چې تاسو د ترافیکو جریان ته ننوځئ ،تاسو د نورو موټرونو سرعت ته د رسېدلو لپاره ډېر وخت ته اړتیا لرئ .کله چې تاسو له
ترافیکو څخه تېرېږئ ،اړ یاست چې په بشپړ ډول تېرېدو لپاره له نیمې فاصلې پرته په کافي اندازه فاصله ولرئ.
تېرېدل :هر هغه وخت چې تاسو له یوه دوه کرښیز سړک څخه تېرېږئ ،نو تاسو باید هغه کرښې ته داخل شئ چې په مخامخ تلوونکو موټرونو پورې تړاو
لري .په لویه الرو کې په یوه ساعت کې له  50څخه تر  55مایلو سرعت کې تاسو په بشپړ ډول تېرېدلو لپاره له  10څخه تر  12ثانیو پورې وخت ته اړتیا
لرئ .یعنې په خوندي ډول د تېرېدلو لپاره تاسو له روانو ترافیکو څخه له  10څخه تر  12ثانیو پورې وخت ته اړتیا لرئ.
تاسو باید اټکل وکړئ چې آیا د تېرېدو لپاره په کافي اندازه فاصله لرئ او که نه:
د مخالف لوري څخه مخامخ روان موټرونه.
•
یو غونډۍ یا ګرځندی یا منحني
•
یوه څلور الرې.
•
د سړک د غاړې موانع.
•
د مخالف لوري څخه مخامخ روان موترونه .د لویې الرې په سرعت کې به تاسو له  10څخه تر  12ثانیو پورې  800فوټه فاصله طی کړئ .په
•
همدې ډول له مخالف لوري څخه مخامخ روان موترونه .دا په دې معني چې تاسو په آکلیزه توګه  1600فوټه او یا د مایل له درې څخه یوه ته اړ
یاست چې له لویې الرې څخه په خوندي ډول تېر شئ .د خوندي تېرېدلو لپاره بیالبیل حاالت بېالبېلو فاصلو ته اړتیا لري .حاالتو ته له پام پرته،
تاسو باید هیڅکله د مخامخ روان ترافیکو پر مهال تېر نه شئ ،په ځانګړې توګه که چېرې روان موټرونه په بشپړ ډول ستاسو د تېرېدو لپاره
سرعت کموي او یا څنډې ته کېږي.
غونډۍ او منحني ګانې یا ګرځندي .هر هغه وخت چې ستاسو لید د یوې غونډۍ او یا ګرځندي په واسطه بند شي ،تاسو باید داسې ګومان وکړئ
•
چې هلته یو موټر ر روان دی چې تاسو یې نه وینئ .له دې کبله تاسو باید د غونډۍ او یا ګرځندي پر وړاندې داسې چلند وکړئ چې هلته یو موټر
را روان دی .په دې معنی چې تاسو باید غونډۍ او یا ګرځندي ته د نږدې کېدو په صورت کې تېرېدل پیل نه کړئ.
څلور الرې .کله چې یو سړی سړک ته ننوځي او یا ترې تېرېږي ،په دې حالت کې تېرېدل خورا خطرناک دي .په دې ځایونو کې د تېرېدو
•
سړکونه او د ګڼې ګوڼې ساحې ،سوداګریز او د پیر او پلور ځایونه ،د ښوونځیو ساحې ،پارکونه ،لوبغالي او د پلي الرویانو د تېرېدو سیمې شاملې
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دي .د تېرېدلو پر مهال ښایي له خلکو او نورو ترافیکو څخه ستاسو لید د هغې نقلیې وسیلې په واسطه نبد شي چجې تاسو ترې تېرېږئ .همداراز،
هغه موټر چلوونکي چې کیڼ اړخ ته را ګرځي ښایي په کیڼه کرښه کې ستاسو د شتون توقع ونه لري.

که چېرې تاسو د خپل لوري په مرکزي برخه کې ماتې شوې سپینې کرښې لرئ تاسو کوالی شئ تېر شئ.
یوازې په هغه حالت کې تېر شئ کله چې له مخالف لوري روان موتر نه وي.

که چېرې تاسو د خپل لوري په مرکزي برخه کې نښلول شوې سپینې کرښې لرئ تاسو نه شئ کوالی تېر شئ.
• د کرښو محدودیتونه :له تېرېدو وړاندې د سړک او یا نورو حالتونو په موخه وړاندې وګورئ ،ځکه دا عوامل کیدای شي د دې سبب شي چې نور
موټر چلوونکي ستاسو کرښې ته حرکت وکړي .ډاډ ترالسه کړئ چې یو څوک ستاسو مخې ته له یوه شخصي ځای او یا الرې څخه نه ننوځي.
د بېرته را ګرځېدلو لپاره فاصله :هیڅکله د تېرېدو لپاره مه را وځئ تر هغې چې ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د را ګرځېدو لپاره په کافي اندازه
•
فاصله لرئ .هیڅکله په دې باندې تکیه مه کوئ چې تاسو د څو موټرونو څخه د تېرېدو لپاره په کافي اندازه وخت لرئ او یا له نورو موټر
چلوونکو څخه هیله مه لرئ چې تاسو ته ساحه ګوښې کړي.
وړاندې له دې چې تاسو د موټر چلولو کرښې ته ننوځئ ،ډاډ ترالسه کړئ چې د خپل ځان او هغه موټرونو ترمنځ په کافي اندازه ځای پرېږدئ چې تاسو
ترې تېرېږئ .یو له دې الرو څخه په عقب هینداره کې نورو نقلیه وسایطو ته کتل دي .کله چې تاسو موټر ووینئ تاسو د موټر چلولو کرښې ته د داخلېدو
لپاره په کافي اندازه وخت لرئ.

د نه تېرېدلو کرښه

مرکزي
کرښه

د نه تېرېدلو کرښه
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مرکزي
کرښه

نښې نښانې او د سړک پر سطحه رسم شوې نښې :ډیری سړکونه د کرښو نښې نښاني لري تر څو تاسو ته وښیي چې چېرته تېرېدل قانوني دي او یا غیر
قانوني دي .که چېرې تاسو د خپل لوري په مرکزي برخه کې نښلول شویو کرښو تر څنګ ماتې کرښې لرئ تاسو نه شئ کوالی تېر شئ.
که چېرې د نښلولو شویو ژیړو کرښو کیڼ اړخ ته ماته ژېړه کرښه موجوده وي تاسو کوالی شئ تېر شئ.
•
یوازې په هغه حالت کې تېر شئ چې د مخالف لوري څخه مخامخ روان موترونه نه وي .
•
همداراز نښې نښاني د دې لپاره هم کارول کېږي تر څو تاسو ته وښیي چې چېرته تېرېدل قانوني دي او یا غیر قانوني دي.
•
د کینتاکي قانون الزم ګڼي
• چې تېرېدل باید وړاندې له هغې بشپړ شي چې تاسو دنه تېرېدو سیمې ته و رسېږئ.
• چې تېرېدل باید له مخالف لوري څخه مخامخ روانو موټرونو څخه د 100په فاصله کې بشپړ شي.
• که چېرې تاسو د نه تېرېدلو ساحې ته په رسېدو اوس هم په کیڼه کرښه کې یاست نو تاسو قانوت تر پښو الندې کوئ.
د بېړنیو حاالتو کابو کول
هڅه وکړئ له داسې حالت څخه ځان وژغورئ چې هلته بېړنیو اقداماتو ته اړتیا وي .تاسو دا کار د ستونزو په اټکلولو سره کولی شئ .مګر ځینې موارد شته
چې د بېړنیو حاالتو د کابو کولو وړتیاوو ته پکې اړتیا ده.
په دې برخه کې تاسو ته د الندې مواردو په اړه معلومات چمتو کېږي:
• په سیقلي سطحو باندې احتیاط کول
• د بېړنیو حاالتو کابو کول.
• له ټکر څخه مخنیوی
• د څوکۍ د کمربندونو کارول.
• ټکرونه.
په سیقلي سطحو باندې احتیاط او کنترول کول
د سړک هغه برخه چې په ډېری شرائطو کې مصؤن وي ،کله چې په باران ،یخ یا واورې پوښل کېږي ،نو له دې سره خطرناکېږي .که چېرته تاسو په لوړ
سرعت سره یا له غونډۍ څخه پر ښکته لور موټر چلوئ ،دغه ښویېدونکی حالت د دې المل شي چې موټر خپل کنترول له السه ورکړي او پر ښویېدو
یا ”هایډیو پلېن “پیل وکړي .په یخ ښوئېدلهغه وخت را منځته کېږي چې کله ستاسو د موټر ټایرونه پر یوه لنده سطحه حرکت کوي او د سړک له اصلي
سطحې سره تماس نلري .د دې لپاره چې له په یخ ښوئېدلڅخه مخنیوی شوی وي ،نو د موټر چلونې پر مهال مو باید ټایرونه مناسبه اندازه هوا ولري تر څو
په سمه توګه پر ځمکه کېني او سرعت مو کم کړي.
که چېرته تاسو ګورئ چې باید پر یوې ښویه سطحه موټر وچلوئ ،یا فکر کوئ چې موټر پر په یخ ښوئېدلپیل وکړ:
• خپله پښه په تدریج سره له اکسلېټر یا برېک پایډل څخه لرې کړئ.
• تر هغې چې سرعت مو په سمه توګه را کم شوی نه وي او ټایرونو مو په سمه توګه د سړک له سطحې سره تماس نه وي موندلی ،په بیړه مه
درېږئ او مه په چټکۍ سره را ګرځئ.
• برېکونه مو په ارامه سره پمپ کړئ ،مګر دا چې ستاسو موټر د قلف پر ضد برېکونو سمبال وي ،چې په دغه ډول حالت کې بیا تاسو کولی شئ
ثابت فشار پرې راوړئ.
په خرابه هواکې باید موټر چلوونکي ممکنه ښویه سړکونه اټکل کړي او په احتیاط سره موټر وچلوي .دا چې د اوس لپاره سړک صفا دی ،دا په دې معنا نه
ده چې سړک له یخ ،واورې او راتلونکې ګوالیي تر څنګ والړو اوبو څخه پاک دی .چمتو اوسئ.
کله چې د هوا په حاالتو کې بدلون راځي ،په موټر چلولو کې هم بدلون ته ورسره اړتیا پېښېږي .تل پام کوئ او ورو حرکت کوئ
د ښوئېدو پرمهال کنترول
موټر چلوونکی باید دې مهارت ته وده ورکړي چې کله مسیر له السه وځي او موټر په ښویېدو پیل کوي ،نو موټر چلوونکی باید بېرته کنټرول ترالسه
کړي .هغه موټر چلوونکي چې د دې مهارت په ترالسه کولو نه بریالي کېږي ،نو کله چې یې موټر په شدت سره وښویېږي ،برېک ته ضربې ورکوي او بیا
اشترنګ خورا ډېر را تاووي .دغه کارونه ښویېدنه یوازې سختوالی شي او ځینې وخت یې په پایله کې د موټرو تر منځ ټکر را منځته کېږي او کېدای شي
چې دغه ټکر مرګونی وي.
که چېرته ستاسو موټر ښویېږي ،نو دلته کولی شئ چې څه ډول بېرته کنټرول ترالسه کړئ:
برېک یا اکسلېټر پرېږدئ .که چېرته تاسو په مخامخ خط سیر کې ښویېږئ او اړ یاست چې باید برېک ونیسئ ،نو ټینګ برېک مه نیسئ .له دې
•
کار سره یوازې ستاسو د موټر ټایرونه قفل کېږي او موټر مو ال ډېر ښویېږي .تاسو باید برېکونه په ارامۍ سره پمپ کړئ ،مګر دا چې ستاسو
موټر په قلف ضد برېکونو سمبال وي ،چې په دېحالت کې بیا تاسو کولی شئ ثابت فشار ورباندې وارد کړئ .که چېرته ستاسو د موټر برېکونه قفل
نشي ،نو سم کار به وکړي او تاسو به په چټکۍ سره ودروي.
که چېرته ستاسو موټر دواړو لوریو ته و څرخېد ،نو باید د ټایرونه باید هغه لوري ته وګرځوئ چې د موټر شا هغه لوري ته ور ښویېږي .په دې
•
توګه به د موټر مه د شا له برخې سره په یوه خط سیر کې شي.
کله چې موټر مستقیم لوري ته برابر شو ،ټایرونه بېرته وڅرخوئ ،تر څو مقابل لوري ته د موټر له ښویېدو څخه مخنیوی وشي.
•
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•

د اشترنګ سمولو ته دوام ورکړئ ،ښي او کیڼ لوري ته یې څرخوئ تر هغې چې په بشپړه توګه یې له ښویېدو څخه سم کړئ .د موټر د ښویېدو
پر مهال د هغه د کنټرولولو لپاره تر ټولو مهم کار دا دی چې د اشترنګ ویل وکاروئ.

په هر حالت کې باید دواړه السونه د اشترنګ پر ویل وساتئ ،مګر دا چې په یوه الس مو د موټر چلونې کوم بل کار ترسره کوئ.

(که ستاسو موټر چپه کیدل پیل کړي ،دلته د کنټول بټته ترالسه کولو څرنګوایل دی)

)ښ خوا ته موټر چلول(

د بېړنیو حاالتو کابو کول
هر وخت د دې امکان شته چې تخنیکي ستونزه یا کوم بیړنی حالترا منځته شي ،توپیر نه کوي چې تاسو څومره محتاط یاست او یا تاسو خپل موټر څومره
ښه ساتئ .په دغه جدول کې ځینې نورې تخنیکي ستونزې او دا چې د هغوی پر وړاندې څه وشي ذکر شوي دي.

څه باید وشي

بېړنی وضعیت
د برېک خرابېدل :که چېرته ستاسو برېک په ناڅاپۍ سره کار پرېښود.........

.1
.2
.3
.4
.5

کله چې ستاسو پر خط سیر موټر را نږدې کېږي...................... .

د برېک پایډل په کلکه څو ځلي کېکاږئ .په دې کار سره به ځینې
وخت پر برېک کافي فشار راشي تر څو موټر ودروي .که چېرته
دې کار ګټه و نکړه ـــــ
له السي برېک څخه ګټه واخلئ ،خو برېک خوشې کړئ ځکه که
چېرته د شا ټایرونه قفل شي او تاسو په ښویېدو پیل وکړئ نو کولی
شئ چې برېک پرېږدئ .که چېرته دې کار ګټه و نکړه ـــــ
د ګېرونو اندازه را کمه کړئ او د درېدو لپاه ځای وګورئ.
ډاډ ترالسه کړئ چې موټر د امکان په صورت کې له سړک څخه
بهر ښي لوري ته دی.
 .5کله چې موټر ودرېد ،نو د مرستې ترالسه کولو په لټه کې شئ.
هڅه مه کوئ چې خپل موټر ګراج ته بوځئ.

 .1هارن وکړئ.
 .2کلک برېک ونیسئ.
 .3د اړتیا په صورت کې د سړک څنډې د دمې ځای یې د اوبو لښتۍ
ته شئ.
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د برښنایي اشترنګ خرابېدل :که چېرته انجن له جام شي............

.1

موټر په نوټل حالت کې پرېږدئ او هڅه وکړئ ژر یې روښانه
کړئ ::که چېرته دا کار عملي نه وي ،یا موټر روښانه نشو ،نو بیا
ــــــــ
موټر ودروئ .که ستاسو د موټر برېکونه برېښنایي وي ،نو ښایي
اړ شئ چې په شدت سره فشار پرې راوړئ.
انجن بیا روښانه کړئ.

.1
.2
.3

ډایمر بند بېرته یې روښانه کړئ.
د مخکې څراغونو سوېچ څو ځلي بند او روښانه کړئ.
که چېرته دې کار مرسته ونکړه ،د پارکېنګ څراغونه ،د بېړني
حالت اشارې او یا د را ګرځېدو اشارې روښانه کړئ.
هر څومره ژر چې کېږي له سړک څخه بهر شئ او د بیړني
حالتاشارې روښآنه کړئ .که شونې وي ،نو باید ښي لوري ته ځان
څنډې ته کړئ.

.2
.3
د مخې څراغونو خرابېدل :که چېرته ستاسو د مخې څراغونو په ناڅاپۍ سره
کار پرېښود.........

.4

 .1برېک
 .2که چېرته په مصؤنیت سره شونې وي ،نو اشترنګ ووهئ تر څو له
ژوي څخه بچ شئ.

کله چې ستاسو د موټر مخې ته موټر منډې وهي ....................

.1
.2
.3

خپلې سترګې سړک ته متوجه کړئ.
په چټکۍ سره نوټلد نوټل حالت ته واوړئ.
هر څومره ژر چې کېږي د امکان په صورت کې د سړک ښي
څنډې ته شئ ،او موټر مو ودروئ.
انجن خاموش کړئ.

د اکسلېټر سټېکونه :موټر ال په چټکۍ سره حرکت کوي

.1
.2
.3

سرعت مو کم کړئ.
هڅه وکړئ له ګیرا څخه ښکته وګورئ .که دا کار نشئ کولی ــــــ
خپل سر له ښیښې څخه بهر کړئ او د ګیرا شا و خوا ته وګورئ.
له مرکزي خط سیر یا هغه خط سیر څخه ګټه واخلئ چې د الرښود
په توګه مشخصمشخص شوی دی.
خپل موټر ودروئ او د سړک غاړې ته شئ ،ښي څنډې ته شي که
شونی وي ودرېږئ.

.1
.2

د ټایر خرابېدل (چاودل).....................

.1
.2
.3

برېکونه مو وګورئ.
ښایي برېکونه یوه لوري ته و ښویېږي او یا په توله کې کار
پرېږدي.
په ټیټو ګېرونو کې ورو موټر چلولو سره برېکونه وچ کړئ او په
تدریج سره برېک ونیسئ.
اشترنګ ونیسئ.
ورو برېک ونیسئ.
له سړک څخه ووځئ ،که شونې وي ښي الس ته.

د دمې پر ښکته ځای موټر چلول ...............

.1
.2

سرعت مو کم کړئ.
د سړک سطحې ته په داسې حال کې را وګرځئ چې سرعت مو له
 5مایله په ساعت کې لوړ نه وي.
اشترنګ تر اندازې زیات مه سموئ.
د اشترنګ ویل کلک ونیسئ او په تدریج سره د سړک سطحې ته را
ستانه شئ.

.1
.2
.3
.4

د بیړني حالتڅراغونه مو روښانه کړئ.
د امکان تر کچې خپل موټر د دمه ځاي ښي لوري ته ودروئ.
د موټر چلونې د خط سیر څنډې ته ډېر نږدې کار مه کوئ.
که کوم څوک درسره وي ،هغو ته ووایئ چې پر سړک نظر
وساتي او یا پخپله دا کار کوئ.
د موټر تر شا یا د دوه موټرو تر منځ له درېدو څخه ډډه وکړئ

.4
د بانټ د ګیرا خرابېدل :که چېرته ستاسو د بانټ ګیرا په ناڅاپي توګه خرابه
شوه............

.4
النده برېکونه :که چېرته تاسو اړ یاست په ډېرو اوبو کې الړ شئ.

.3

.3
.4
د ایالتونو تر منځ په لویو الرو خرابېدل ....................

.5
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که چېرته د بیړني حالتخط سیر ته ووتلئ او غواړئ بېرته د ترافیکو له جریان سره یو ځای شئ ،که یې شونی وي نو مخکې له دې چې سړک ته ور ننوځئ
د بیړني حالتپه خط سیر کې خپل سرعت ډېر کړئ.
له ټکرونو څخه مخنیوی
که چېرته تاسو ته داسې ښکاري چې کېدای شي ټکر را منځته شي ،ډېری موټر چلوونکی په اسانۍ سره برېک نیسي .په دې کار سره ټایرونه قفل کېږي او
موټر ورسره ښویېږي چې له دې کار سره حاالت نور هم خرابېږي.
ځینې وخت ښایي برېک نیول سم کار وي ،مګر دا یواځنی کار نه دی چې باید ترسره شي .له ټکر څخه د مخنیوي لپاره موټر چلوونکی درې کارونه ترسره
کولی شي.
 .1برېک نیول ،چې په یوه بیړني حالتکې د موټر د ځای پر ځای درولو لپاره کارول کېږي:
معیاري برېکونه :د برېک پایډل په زور کېکاږئ .که چېرته موټر په ښویېدو پیل وکړئ ،په بیړه برېک پرېږدئ ،بیا یې کېکاږئ.
•
د قفل کېدو ضد برېکونه :په تدریج سره فشار ورکړئ .په دې سره موټر ژر تر ژره درېدای شي ،همدارنګه تاسو ته اجازه درکوي چې
•
اشترنګ ته دوام ورکړئ.
 .2د ځان بچ کولو اشترنګ وهلو ته هغه وخت اجازه ده چې له ټکر څخه د مخنیوي لپاره موټر نشئ دروالی.
• که چېرته دغه کار په مصؤنیت سره ترسره کولی شئ ،نو هڅه وکړئ چې د موټر یا جسم تر څنګ اشترنګ ووهئ .مګر تاسو باید د
ځان مصؤن کولو د حرکت ترسره کولو پر مهال پر موټر پام وکړئ.
 .3له ټکر څخه د مخنیوي لپاره سرعت ډېرولو اړین دي.
که چېرته بل موټر تاسو له اړخ یا شا څخه وهي ،نو خپل سرعت په چټکۍ سره ډېر کړئ.
•
که چېرته د السي ګېر لرونکی موټر چلوئ ،په چټکۍ سره د ګېر اندازه را ښکته کړئ او سرعت واخلئ .که چېرته د موټر د
•
ګېر سیستم اتومات وي ،تاسو کولی شئ په چټکۍ سره د اکسلېټر په زیاتولو سره دا کار ترسره کړئ.
د دې لپاره چې ژر را وګرځئ ،باید د اشترنګ ویل په سمه توګه ونیسئ .تاسو باید دغه پړاوونه وڅارئ:
په چټکۍ سره کیڼ لوري ته د ګرځېدو لپاره:

د موټر چلونې لپاره د الس تر ټولو غوره پوزېشن

له مانع سره د ټکر کولو د مخنیوي لپاره هر څومره چې اړین وي هغوی مره
د اشترنګ ویل کیڼ لوري ته وڅرخوئ

کله چې له مانع څخه بچ شوئ ،خپل خط سیر ته د ستنېدو لپاره د اړتیا تر
کچې پورې اشترنګ ښي لوري ته وڅرخوئ.

کله چې خپل خط سیر ته ستانه شوئ ،د اشترنګ ویل کیڼ لوري ته وګرځوئ
تر څو موټر سیده شي.

•

ښي لوري ته په چټکۍ سره د ګرځېدو لپاره ،هغه پروسېجر وکاروئ چې په چټکۍ سره کیڼ لوري ته ګرځئ ،پرته له دې چې
اشترنګ مخالف لوري ته وڅرخوئ.
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•
•

په چټکۍ سره د ګرځېدو لپاره باید ستاسو السونه د اشترنګ د ویل پر مخالفو لوریو وي ،د نهه او درې بجو پر موقعیتونو باندې
باید وي .د موټر چلونې پر مهال د اشترنګ کلک نیول مصؤنیت را منځته کوي.
کله چې له یو څه څخه خپل موټر رد کوئ ،نو باید چمتو اوسئ چې په بیړه بېرته ور وګرځئ .ډېری خلک چې له یوه ټکر څخه
اشترنګ وهئ او رد کېږي ،نو له بلې پېښې سره مخ کېږي.

په ټکرونو کې د خپل ځان مصؤن کول
ښائي په هر وخت کې د ټکر له رامنځ ته کېدو څخه مخنیوی و نه شئ کولی .هڅه وکړئ له ټکر څخه د بچ کېدو لپاره هره هغه کار ترسره کړئ چې په وس
کې مو دی .که چېرته تاسو له ټکر څخه مخنیوی نشئ ،کولی په دې اړه الندې ځینې الرښوونې موجود دي.
د شا له لوري ټکر کول .که چېرته دا احتمال وي چې تاسو د شا له خوا ټکر کوئ:
د برېک نیولو ته چمتو اوسئ ځکه په دې توګه به تاسو د بل موټر پر لور و نه خوځول شئ.
•
خپل ځان د اشترنګ او د څوکۍ تر شا ټینګ ونیسئ.
•
که چېرته ستاسو موټر د سر لپاره پشتي لري ،نو خپل سر کلک له پشتي سره ونښلوئ.
•
د اړخ له لوري ټکر کول .که چېرته دا احتمال وي چې تاسو د اړخ له خوا ټکر کوئ:
خپل ځان د اشترنګ په ویل پورې کلک ونښلوئ تر څو مقابل لوري ته له ګوزارېدو څخه وژغول شئ.
•
په چټکۍ سره اشترنګ وهلو ته چمتو شئ تر څو خپل ځان و چسپوئ یا د موټر د کنټرولولو هڅه وکړئ.
•
مخامخ ټکر کول .که چېرته دا احتمال وي چې ښایي تاسو مخامخ ټکر وکړئ او موټر مو په اېربګونوسمبال نه وي:
که چېرته تاسو د اوږې کمربند اغوندئ ،د خپل مخ د مصؤن کولو لپاره خپلې مټې او السونه مخ ته ونیسئ.
•
که چېرته د اوږې پټۍ نه کاروئ ،نو ځان له څوکۍ څخه ګوزار کړئ تر څو په اشترنګ یا د مخې په ښیښه و نه لګېږئ.
•
د خپل ځان او سورلیو مصؤن کول
له ټکر څخه هېڅوک په بشپړه توګه نشي مصؤن کېدای .له موږ څخه هېڅوک هم دا وړاندوینه نشي کولی چې نور موټر چلوونکي به څه کوي .د ژوند په
اوسط کې د موټر چلونې پر مهال ،موږ له دریو څخه په یوه ټکر کې له داسې چانس سره مخ کېږو چې ښایي سخت پکې ټپي یا مړه شو .د ټکر پر مهال له
ټپي کېدو یا مرګ څخه ستاسو د ساتنې غوره وسیله مصؤنیتد موټر کمربنددی.
په کنټاکي کې کمربند وتړئ

دا قانون دی او پلی کېږي

د مصؤنیت کمربندونه
د کنټاکي قانوني وضعیت :هغه موټرونه چې له  1981کال څخه را وروسته تولید شوي وي ،پرته له دې چې موتر چلوونکي او سورلیو یې په سمه توګه
کمربندونه نه وي تړلي ،پر عامه سړکونو دې ونه چلول شي موتر چلوونکی مسوول دی تر څو ډآډ ترالسه کړي چې هغه پخپله او ټولو سورلیو په سمه توګه
کمربندونه تړلي دي.
په سمه توګه د کمربندونو کارول مهم دي .هم د ورنونو او هم د اوږو کمربندونه وکاروئ .کمربند باید ښکته د ورونو پر سر تېر وي ،نه د خېټې له پاسه.
پورتنی کمربند باید اوږې د هډوکي د پاسه تېر شوی وي او ستاسو تر شا لوېدلی نه وي.
په کنټاکي د څوکۍ د کمربند قانون لومړی دی ،که چېرته موټر چلوونکي ولیدل شي چې له کمربند پرته موټر چلوي نو د قانون د پلي کوونکو افسرانو له
لوري به ودرول شي.
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ستاسو \ مصؤنیت د کمربند د تړلو ګټې:
• د موټر د چپه کېدو په صورت کې تاسو د موټر په منځ کې ساتي .که چېرته تاسو د خپل موټر په خوندیتابه کې دننه پاتې شئ ،نو ستاسو د ژوندي
پاتې کېدو چانس پنځه برابره لوړېږي.
• د ناڅاپي درېدو او را ګرځېدو پر مهال تاسو په څوکۍ کې کلک ساتي او د ټکر په صورت کې تاسو د اشترنګ او ډشبورډ له زیان څخه ژغوري.
تاسو باید پوه شئ چې د مخامخ ټکر په صورت کې ستاسو بدن د اشترنګ یا ډشبورډ پر لور وړاندې ځي .که چېرته تاسو په مناسبه توګه کمربند نه
وي اغوښتی او په داسې حال کې ټکر وکړئ چې سرعت مو  55مایله پر ساعت وي ،په همدومره سرعت سره به ستاسو بدن اشترنګ او ډشبورډ
اغېزمن کړي .په دغه ډول ټکرونو کې د مصؤنیت له کمربند تړلو پرته ستاسو د ژوندي پاتې کېدو چانس ډېر کم وي.
اېربګونو
ډېری موټرونه په یوې یا څو اېربګونوسمبالې دي تر څو د مصؤنیت له کمربند سره مرسته وکړي .اېربګونو د موټر په داخل کې له کومې برخې سره د
سورلۍ د سر یا پورته تنې د لګېدو احتمال را کموي .اېربګونو داسې ډیزاین شوې دي چې د مخامخ ټکر د احتمال د حس کولو په صورت کې را
خالصېږي .اېربګونو په  160تر  200مایله په ساعت کې را خالصېږي او ټوله پروسه یې د ثانیې 1/20ام برخه وخت نیسي ــــ د سترګې له رپیدو څخه هم چټک .کله
چې اېربګ را خالصېږي ،نو یوه پوډر ته ورته ماده د موټر محافظ ډکوي .دغه ماده ښایي یوازې د وچولو لپاره وي ،مګر ښایي په تېروتنې سره لوګی وبلل
شي.
که چېرته ستاسو موټر په اېربګ سمبال وي ،ځینې موارد شته چې تاسو یې باید له سخت ټپي کېدو څخه د مخنیوي لپاره په یاد ولرئ:
• څوکۍ مو شا ته وخوځوئ .د موټر چلوونکي څوکۍ باید په کافي اندازه څومره چې ممکن وي ،له اشترنګ څخه شا ته وي خو چې ال هم شخص
وکولی شي موټر په مصؤنیت سره وچلول ي .د سورلیو څوکۍ هم باید د امکان تر کچې شا ته وي.
• موټر چلوونکی باید خپل السونه د اشترنګ پر بهرنۍ برخه کېږدي ــــــ د اشترنګ پر هغو برخو یې باید کېنږدي چې هلته اېربګ را خالصېږي.
• هغه ماشومان چې عمرونه یې  12کاله یا تر دې کم وي ،باید د موټر په وروستنۍ څوکۍ کې کېني او یا د مواشوم د مصؤنیت په سیستم کې کېني.
کله چې
ماشومان په شاتنۍ څوکۍ کې وي ،نو کېدای شي چې د هغوی لپاره د اېربګونو زیان بېخي له منځه الړ شي.
• کله چې په موټر کې د سورلۍ د څنګونو کڅوړې فعالې وي ،کوچني ماشومان نباید د مصؤنیت مخ پر شا سیستم کې د موټر په مخکینۍ څوکۍ کې
کېني .که چېرته ستاسو موټر د کمپنۍ له خوا د انسټال شوي د غیر فعالولو په سوېچ سره سمبال وي ،نو اېربګ بنده کړئ.
د ماشوم د مصؤن کولو سیستم
د کنټاکي قانوني وضعیت :کله چې د نقلیه وسیلې کوم چلوونکی داسې ماشوم لېږدوي چې قد یې له ( )40اېنچه څخه کم وي او موټر د ایالت پر سړک ،کوڅه
یا لویه الر چلول کېږي ،باید ماشوم د مصؤن کولو په داسې سیستم کې وساتل شي چې د فدرال ایالتي ادارې پر معیارونو برابر وي .هر څوک چې د کنټاکي
د ماشومانو د مصؤنیت له قوانینو څخه سرغړونه کوي ،نو ( )50$به جریمه شي او ( )10$اضافي فیس به هم تادیه کړي چې د مغز د تروماتیک ټپ په
امانتي صندوق کې به واچول شي.
ستاسو د ماشوم د مصؤنیت د څوکۍ نصبول ستاسو لومړی لومړیتوب دی .که چېرته د مصؤنیت څوکۍ په سمه توګه نصب شوې نه وي ،نو حد اکثر کچه
مصؤنیت نه چمتو کوي .د مصؤنیت څوکۍ باید د وروستني سیټ په منځ کې کېښودل شي او کلکه وتړل شي چې د پېښې را منځته کېدو پر مهال و نه
خوځېږي .د ماشوم د مصؤنیت د څوکۍ د نصوبولو مرسته د کنټاکي ایالت د پولیسو په پوسته کې د ماشوم د مصؤنتوب د څوکۍ د پلټنې په برخه کې ترالسه
کولی شئ.
بې سرپرسته ماشومان
هر کال ماشومان په موټر کې په بې سرپرسته توګه پرېښودو له امله ټپي کېږي یا په غمیزو سره مړه کېږي .کله چې تاسو یو ماشوم په موټر کې یوازې
پرېږدئ ،د خطرونو له کیلي سره ،دا خطر را منځته کوئ چې ماشوم موټر ته حرکت ورکړي او ټکر را منځته شي .کله چې تاسو یو کوچنی ماشوم د ډېر
وخت لپاره د ګرمۍ په موسم کې په موټر کې یوازې پرېږدئ ،نو د هغه ماشوم ژوند په خطر کې اچوئ.
د کنټاکي قانون له مخې دا غیرقانوني ده چې له ( )8کلنۍ څخ ښکته ماشوم په داسې شرائطو کې په موټر کې یوازې پرېښودل شي چې د هغه پر وړاندې
خورا جدي بې پامي ښیي چې دغه کار د نوموړي ماشوم ژوند ته خطر پېښوالی شي او په پایله کې یې د مړینې المل کېدای شي .د کنټاکي په قانون کې
بالبېل حالتونه دي چې د ماشوم ژوند او روغتیا ته خطر پېښول غیرقانوني ګڼي.
د اشترنګ قلفونه او د قلف کېدو سیستمونه
له  1969کال را هیسې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د اشترنګ فنري قلفونه د موټرو لپاره یوه معیاري سمبالتیا ګرځېدلې ده .دا د غال کېدو د یوې اتومات وسیلې
په توګه کار کوي .له هغو موټرونو سره احتیاط کوئ چې د اشترنګ د قفل کېدو په وسیلو سمبالې دي.
کله چې موټر د حرکت په حال کې و ،د موټر روښانه کولو کیلي په هېڅ صورت د قفل کولو پر لور مه تاوهئ .له دې کار سره به اشترنګ قلف شي او په
پایله کې به یې پر موټر کنټرول له السه ورکړئ.
د پارک د لېږد سیستم
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پارک .لېږد د ”پارک “ځای ته ولېږدوئ .کیلي تاو کړئ چې موټر خاموش شي او بېرته یې را وباسئ
د دوه السي تڼۍ سیستم
پارک .دغه سیستم دوه السونو ته اړتیا لري .تر اشترنګ الندې تڼۍ کېکاږئ .کیلي تاو کړئ چې موټر خاموش شي او بېرته یې را وباسئ
اهرمي سیستم
پارک .د روښانه کولو د ځای تر څنګ نږدې اهرم ته فشار ورکړئ کیلي تاو کړئ چې موټر خاموش شي او بېرته یې را وباسئ
د یو السي تڼۍ سیستم
پارک .د روښانه کولو د ځای تر څنګ تڼۍ ته فشار ورکړئ کیلي تاو کړئ چې موټر خاموش شي او بېرته یې را وباسئ
فشاري سیستم
پارک .کیلي تاو کړئ چې موټر خاموش شي او د داخل په لو فشار وکړئ.کیلي تاو کړئ چې موټر قفل شي او بېرته یې را وباسئ.
د کیلي تاوولو او بېته ایستلو سیستم
پارک .کیلي تاو کړئ چې موټر خاموش شي او بېرته یې را وباسئ
©  2002د موټرو د خندیتوب بنسټ
ټکرونه
که چېرته تاسو په ټکر کې ښکېل یاست:
• خپل موټر د ټکر په ځای کې یا هلته نږدې ودروئ .تر هغې پورې هلته ودرېږئ ترڅو پولیس راشي او
له ټولو ښکېلو کسانو څخه پوښتنې وکړئ.
• د ) KRS 189.580 (1)(bمطابق ،کله چې په داسې یوه ټکر کې ښکېل یاست چې تلفات نلري ،نو
ایالتي قانون
خراب شوي موټرونه دي د سړک د غاړې د دمې ځای ته ولېږدول شي.
که زیان نه وي اوښتی ،خراب
• په ټکر کې د ټولو شکېلو کسانو او شاهدانو نومونه او پتې درسره واخلئ.
شوی موټر د دمې ځای ته
• په ټکر کې د بل چلوونکي (چلوونکو) په اړه الندې معلومات ثبت کړئ:
ولېږدوئ
• د موټر چلوونکي له لېسنس څخه د هغه نوم ،پته او د الینس شمېره واخلئ.
• د موټر د ثبت شمېره.
• د موټر د رغېدو ،موډل او کال.
• د الینس د پلېټ شمېره.
• د بیمې د کمپنۍ نوم او شمېره.
• د موټر د زیانونو لېست.
• هغه څه ثبت کړئ چې په بیړه له ټکر څخه مخکې او وروسته را منځته شوي دي .وروسته ښایي تاسو هر څه په سمه توګه په یاد ونلرئ.
• که چېرته مرګ ژوبله را منځته شوې وي ،یا موټرونو ته له  $500څخه ډېر زیان اوښتی وي ،نو تل پولیسو ته زنګ وهئ.
هر څوک چې د دې ایالت پر لویو الرو موټر چلوي او په داسې ټکر کې ښکېل شي چې په پایله کې یې ملکیت ته له  500$څخه ډېر زیان واوړي ،چې د
قانون د پلي کوونکي افسر له لوري کومه پلټنه ترسره شوې نه وي ،باید د هغو فورمونو په وسیله د پېښې راپور د ایالت د پولیسو له ادارې سره د پېښې له را
منځته کېدو څخه وروسته په لس ورځو کې ثبت کړئ چې د ډیپارټمنټ له لوري درکړل شوي دي.
دغه راپور الندې ذکر شوې پتې ته واستوئ .دا کار باید د پېښې له را منځته کېدو څخه وروسته په لس ورځو کې ترسره شي ،توپیر نه کوي که هر څوک پړ
وي .که چېرته پولیسو راپور جوړ کړی وي ،نو دغه ډول راپور ته بیا اړتیا نشته.
د کنټاکي ایالت پولیس
Louisville Road 1266
Frankfort, Kentucky 40601
که چېرته په ټکر کې یو والړ موټر ښکېل وي ،نو هڅه وکړئ چې د موټر مالک ومومئ .که دا کار نشئ کولی ،په داسې ځای کې یو یادښت ورته پرېږدئ
چې لیدل کېږي .په یادښت کې باید الندې موارد شامل وي:
ستاسو نوم او پته.
ستاسو د موټر چلونې د الینس شمېره.
د الینس د پلېټ شمېره.
د ټکر نېټه او وخت.
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د ټکر له قربانیانو سره لومړنۍ مرسته
تاسو کولی شئ په یوه چټک عمل او ژر تر ژره الس په کار کېدو سره وکولی شئ یو ژوند وژغورئ یا د هغه چا په درد کې کمی را ولئ چې په ترافیکي یا
بله پېښه کې ورته زیان رسېدلی وي.
• روزلې او د مهارتونو مرسته وغواړئ .که شونې وي ،نو د بیړني حالتروغتیایي پرسونل ته زنګ ووهئ او سوله ساتي افسر ته خبر ورکړئ.
تاسو باید ځای په سمه او روښانه توګه تشرېح کړئ تر څو د بیړني حالتپرسونل تاسو په اسانۍ سره ومومي.
• یوازې په هغو صورتونو کې باید هڅه وکړئ یو شخص له پېښې څخه بهر کړئ چې ژوند ته یې ګواښ وي.
• د دې پر ځای چې یو شخص له پېښې څخه بهر کړئ .E.M.T ،یا امبوالنس ته په تمه شئ.
• د اړتیا په صورت کې د پېښې قرباني په یوې کمپلې یا کوټ پټ کړئ او تود یې وساتئ.
موټر بایسکېلبایسکېلونه
ټول ترافیکي قوانین او اصول د موټر پر سورلیو او موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکو یو ډول پلي کېږي .د دې لپاره چې د موټر بایسکېلبایسکېل د لېسنس لپاره
پر شرائطو برابر شئ ،تاسو باید په دې الرښود کې ټول شته معلومات زده کړئ .ډېری موټر بایسکېلبایسکېل پلورونکي د موټر بایسکېلبایسکېل چلونې وړیا
الرښوونې لري چې ښایي تاسو ته ګتورې تمامې شي.
یو شخص چې د منځنۍ کچې معتبر د موټر چلونې جواز ولري چې د  KRS 186.452پر اساس ورکړل شوي وي ،یا یو شخص چې عمر یې لږ تر لږه
( )18کال وي ،کولی شي یوه الرښود جواز ته نوم لیکنه وکړي چې موتر بایسکېلبایسکېل وچلوي .که چېرته د یو شخص عمر له ( )18کلونو څخه کم وي،
د الرښوونې د جواز غوښتنه باید د متقاضي د والدینو یا قانوني سرپرست یا داسې شخص له لوري السلیک شي چې مسوولیت پر غاړه اخلي .ان دا هم سم
دی که چېرته والدینو یا قانوني سرپرست د موټر چلونې د لېسنس غوښتنه مخکې له مخکې السلیک کړې وي او کم عمره شخص ته د کوچني موټر
بایسکېلبایسکېل یا موټر بایسکېلبایسکېل د چلولو اجازه ورکوي.
په دې برخه کې به تمرکز پر الندې مواردو وي:
• قوانین.
• د چلوونکي د اړتیا وړ موارد.
• د نقلیه وسیلې د اړتیا وړ موارد.
• د مصؤنیت الرښوونې.
د کنټاکي د موټر بایسکېلبایسکېل قانون
تعریف :د کنټاکي د قوانینو له مخې موټر بایسکېلبایسکېل هغه نقلیه وسیله ده چې د چلوونکي د کارونې لپاره یو سیټ یا زین لري او داسې ډیزان شوی وي
چې له درې ټایرونو څخه ډېر یې پر ځمکه ونه چلېږي ،په دې کې هغه تراکتورونه او نقلیه وسایل نه راځي چې سورلۍ یې په یوه سرپټي کابین کې کېني او
موپډونه هم پکې نه راځي.
موټر بایسکېلونه ،کوچني بایسکېلونه او نورې کوچنۍ نقلیه وسیلې تر هغې پر سړک یا لویه الر نشي چېلېدای چې تر څو یې د عادي نقلیه وسایلو د چلولو
اړتیاوې بشپړې کړې نه وي ،لکه د راجسترېشن پلېټ ،او چلوونکی باید د نقلیه وسیلې د چلولو لپاره لېسنس ولري .یواځنی ځای چې یو چلوونکی کولی شي
هلته دغه ډول نقلیه وسیله د چلوونکي له لېسنس او د مصؤنیت له نورو تج هیزاتو پرته په قانوني بڼه وچلوي ،هغه شخصي ملکیت دی.
د موټر بایسکېلبایسکېل د مصؤنیت د زده کړې پروګرام
دغه پروګرام د موټر بایسکېلبایسکېل چلونې د روزنې کورسونه چمتو کوي او داسې طراحي شوي وي چې په سمه توګه د موټر بایسکېلبایسکېل چلونې لپاره
پوهې ،لېوالتیا ،عادتونو او اړینو مهارتونو ته پراختیا ورکوي.
د موټر بایسکېلبایسکېل چلونې کورس به د ایالت د هر اوسیدونکي لپاره خالص وي ،هغه که د موټر چلونې اوسنی معتبر د ډلبندۍ لېسنس لري او که د
موټر بایسکېلبایسکېل د الرښوونې جواز لري.
د موټر یسکېلب ایسکېل چلونې د لېسنس هغه متقاضیان به د لېسنس ورکولو د مهارتونو د له ازموینې څخه مستثنی وګنل شي چې هغوی د موټر بایسکېلبایسکېل چلونې د
روزنې د کورس د بشپړولو سندونه وړاندې کړي چې د عدلیې او عامه مصؤنیت د کابینې له لوري تایید شوي وي ،چې په هغې کې دې ته ورته د مهارتونو یوه ازموینه
شامله وي چې د کنټاکي د موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکو د زده کړه د پروګرام له مخې ورکړل شوی وي.

هغه شخص چې د موټر بایسکېلبایسکېل د الرښوونې د جواز د اعتبار موده یې پای ته رسېدلې وي او داسې سند وړاندې کړي چې د عدلیې او عامه
مصؤنیت د کابینې له لوري تایید شوی د موټر بایسکېلبایسکېل چلونې د مصؤنیت د زده کړې کورس یې بشپړ کړی دی ،نو کولی شي چې د مدار کاتب ته د
موټر بایسکېلبایسکېل د لېسنس یا تصدیق د ترالسه کولو لپاره غوښتنه وکړي.
د موټر بایسکېلبایسکېل چلونې د روزنې د ښوونځي د موقعیتونو او لګښتونو په اړه د نورو معلوماتو لپاره ،په مهربانۍ سره د کنټاکي د موټر بایسکېلبایسکېل
چلونې د زده کړې له پروګرام سره په  1-800-396-3234شمېره اړیکه ټینګه کړئ.
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د چلوونکي /سورلۍ د اړتیا وړ موارد
موټر چلوونکی /چلوونکی باید الندې موارد ولري:
• د موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکي یو معتر لېسنس د موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکي له یوه معتبر تصدیق سره ،د موټر بایسکېلبایسکېل لېسنس ،یا د
موټر بایسکېلبایسکېل چلونې لپاره د زده کړې جواز ،مخکې له دې چې د کنټاکي پر عامه سړکونو موټر بایسکېلبایسکېل وچلوي.
• د موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکي ته چې د زده کړې اجازه ورکړل شوې وي تر څو موټر بایسکېلبایسکېل وچلوي ،نباید سورلۍ ولېږدوي.
• موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکی باید د سترګو د مصؤنتوب یوه تایید شوې وسیله په داسې بڼه وکاروي چې د ترانسپورت د کابینې له لوري تجویز
شوې وي ،او چلوونکی او سورلۍ دواړه باید د موټر بایسکېلبایسکېل د حرکت پر مهال ایمني خولۍ په سر کړي.
• که چېرته یو شخص له  21کلنۍ څخه زیات عمر ولري او د یوه کال لپاره یا تر دې ډېرې مودې لپاره د موټر بایسکېلبایسکېل چلونې جواز ولري،
نو کولی شی له ایمني خولۍ پرته موټر بایسکېلبایسکېل چلولی شي .د سورلۍ عمر باید له  21کلنۍ څخه لوړ وي تر څو وکولی شي له ایمني خولۍ
پرته پر موټر بایسکېلبایسکېل کېني .هغه شخص چې عمر یې له  21کلونو څخه کم یا له یو کال څخه کمه موده کېږي چې لېسنس لري ،باید د
مصؤنیت خولۍ پر سر کړي.
د نقلیه وسیلې د اړتیا وړ موارد
• که چېرته موټر بایسکېلبایسکېل د سورلۍ لپاره سیټ او د پښو مناسب ځای ونلري چې د تل لپاره نصب شوی وي ،او دواړه د دې لپاره جوړ شوي
وي چې سورلۍ په مصؤن توګه ولېږدوي ،نو دا غیرقانوني ده چې موټر بایسکېلبایسکېل وچلوي یا پرې سپور شي.
• د اړتیا وړ تجهیزات :د عقب هېنداره ،د مخې څراغ (ډېره او کمه روښنایي) ،د شا څراغ ،هارن ،د غږ چوپ کوونکی ،د اګزوز پیپ ،د برېک
څراغ ،د مخې او شا برېکونه ،د مسوولیت منلو بیمه ،ښه ټایرونه او راجسترېشن .که چېرته د را ګرځېدو اشارهونه له کمپنۍ څخه د دې موډل یوه
برخه وه ،نو اوس ورته اړتیا ده.
ایمني خولۍ
ایمني عینکې
ځلېدونکې پټه
اوږده ستوڼي
اوږده پتلنونه

عقب نما

دستکشې

د مخې څراغ
د را ګرځېدو څراغ
هارن

د شا اشاره
د شا څراغ
د لېسنس د پلېټ څراغ.

موزې
موټربایسکېلبایسکېل چلوونکو ته پېښ ګواښونه
ماشومان .ښایي ماشومان او ژوي د موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکي الرې ته را منډې کړي .د ښوونځي او استوګنو سیمو کې ځانګړې احتیاط کوئ.

متقاطع خط سیر ـ ناسمې

متقاطع خط سیر ـ سمې

د رېل ګاډي مسیرونه ،برېښنایي واګونونه د پلیو الرې .له مسیرونو څخه د تېرېدو لپاره په خپل خط سیر کې مخامخ موټر بایسکېلبایسکېل چلول مصؤن
دي .مخامخ مسیر ته ور ګرځېدل (په  90درجو زاویه کې) ډېر خطرناک تمامېدای شي ـ ستاسو مسیر ښایي تاسو د ترافیکو بل خط سیر ته یوسي .هغه
مسیرونه او سړکونه چې ستاسو الرې ته موازې ښکاري ،له هغو مسیرونو ،کرښو او سړکونو څخه په کافي اندازه لرې حرکت وکړئ تر څو وکولی شئ چې
په  45درجو زاویه کې تېر شئ .بیا په سنجیده ډول را وګرځئ .عرضي څنډې کولی شي ستاسو ټایرونه ونیسي او تعادل مو له منځه یوسي.
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موازي مسیرونه ـ سم

موازي مسیرونه ـ ناسم

د پل جالونه

سم

ناسم

نه ښکارېدونکې ساحې .د موټر سایل /موټر د ډېری ټکرونو المل دا دی چې موټربایسکېلبایسکېل چلوونکی بل موټر چلوونکي ته نه ښکاري .د همې لپاره
موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکی باید تل له هغو ساحو څخه بهر وي چې موټر چلوونکي ته نه ښکاري .د دې لپاره چې پر خالص سړک ولیدل شئ ،د مخې
څراغ مو رښانه وساتئ.

نه ښکارېدونکې
ساحې

تعقیبول .کله چې بل موټر تعقیبوئ ،د خط سیر درېیمې برخې ته نږدې حرکت کوئ .ډېر نږدې یې مه تعقیبوئ ځکه چې دا کار په مصؤن توګه د درولو او
د مخکې سړک او ترافیکو د وضعیت د لیدلو وړتیا را کموي.
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پارک شوي موټرونه .موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکی باید تل خپله مخه د احتمالي خطرونه لپاره وګوري ،ځکه چې موټر چلوونکي او سورلۍ له پارک
شویو موټرنو څخه د ترافیکو د مسیر پر لور راځي .دا یو دلیل دی چې د خط سیر په کیڼه درېیمه برخه کې موټر بایسکېلبایسکېل وچلوئ.
را ګرځېدل .کله چې یوې څنډې را ځئ یا را ګرځئ ،نو د څنډې پر لور خم شئ .کله چې سړک یا سطحه لنده وه ،نو د امکان تر کچې کم را کاږه شئ او
سرعت مو کم کړئ.
برېک نیول .په عادي ډول د درېدو لپاره ،هم د مخې او هم د شا برېکونه ونیسئ .یوازې د مخې برېک له نیولو څخه ډډه وکړئ ،ځکه کېدای شي له
دې سره موټر بایسکېلبایسکېل وښویېږي ،په ځانګړې توګه کله چې
سطحه د لمدبل په وسیله مرتوبه شوې وي او یا کوچنۍ شګې پرې
پرتې وي .دواړه برېکونه په سمه توګه اجسټ کړئ .که چېرته تاسو
داسې موټر بایسکېلبایسکېل چلوئ چې ورسره نابلده یاست ،مخکې له
دې چې حرکت وکړئ برېکونه یې ټست کړئ.
ستاسو د واټن ساتل .یو موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکی باید نور
چلوونکي په یوه مصؤن واټن کې تعقیب کړي .درانه
 3ثانیې
 4ثانیې
بایسکېلبایسکېلونه د سپکو بایسکېلبایسکېلونو په پرتله د درېدو ډېر
واټن ته اړتیا لري .کله چې د سړک سطحه لنده یا ښویه وي په دې
صورتونو کې هم د درولو واټن ډېرېږي .دا ډېره مهمه ده چې د بلې
نقلیه وسیلې د تعقیبولو پر مهال د مصؤنیت واټن په پام کې ونیسئ .د مصؤنیت واټن د څلور ثانیو په شمارلو سره تعینوالی شئ .د درې ثانیو حسابول تر دې
وړاندې د "د خالي فضا ساتل" عنوان الندې روښانه شوي دي .دا د موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکي لپاره مصؤن ده چې له نورو نقلیه وسیلو سره د واټن
ساتلو لپاره د څلور ثانیو حساب وکړي ،نسبت دې ته چې درې ثانې وشماري ،ځکه چې موټر بایسکېلبایسکېل د درېدو یوې اوږده واټن ته اړتیا لري.
ترافیکي اشارې یا نښه شوې /نا نښه شوې تقاطع ته نږدئ کېدل.
کله چې تاسو په یوه څلور الرې کې ترافیکي اشارې ته نږدې کېږئ او هلته نور ترافیک دریدلي وي ،له تاسو مخکې موټر تر شا ودرېږئ“ .د نورو
موټرونو تر منځ وړاندې مه ځئ” .کله چې په یوه څلور الرې کې په شک کې یاست چې د مخکې کېدو حق د چا دی ،نو بل موټر چلوونکي ته الره ورکړئ.
کله چې څلور الرو ته نږدې کېږئ ،نو درېدو ته چمتو اوسئ.
ناوړه شرایط .د موټر بایسکېلبایسکېل او موټر تر منځ د ټکرونو یو تکراري المل د سړک شرائطو پاملرنه نه کول دي.
کله چې پر سړک ،رېږ ،کوچنۍ شګې یا خاوره موجوده وي او تاسو ور نږدې کېږئ ،خورا ډېر احتیاط کوئ او په ناګهانه توګه له سرعت ډېرولو څخه ډډه
وکړئ.
کله چې پر لنده سطحه موټر بایسکېلبایسکېل چلوئ ،خپل سرعت را کم کړئ او په ناڅاپۍ سره له برېک نیولو او یا سرعت اخیستو څخه ډډه وکړئ .د هرې
ترافیکي خط سیر په مرکز ”پټۍ “کې خورا احتیاط کوئ ځکه چې دا خط سیر معموالً پر یوې الیې پوښل شوي وي او کله چې لنده شي نو ډېره ښویه کېږي.
کله چې د سړک مرکزي یا د څنډو خط سیر لمدې شي ،نو دا هم د بایسکېلبایسکېل چلوونکو لپاره خورا خطرناکېږي.
مخکې کېدل .د دوه لیکو پر سړک له بلې نقلیه وسیلې څخه په ښي الس کې مه مخکې کېږئ .بایسکېلبایسکېلبایسکلېل ښایي له نورو نقلیه وسیلو څخه
کوچنی وي ،مګر ټول اصول او قوانین داسې ورته متوجه کېږي چې ګڼې دا یو موټر دی.
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د لیدو وړ ډېرې پېښې له دې امله را منځته کېږي چې بایسکېلبایسکېل چلوونکی موټر چلوونکي ته نه ښکاري .ستاسو د موټر بایسکېلبایسکېل د مخې د
څراغونو روښانه ساتل او د مناسبو جامو اغوستل چې رنګ یې هم روښانه وي ،دا به تاسو نور هم د لیدو وړ کړي او نور به مو هم مصؤن کړي .په څلور
الرو کې ټکرونه هغه وخته را منځته کېږي چې موټر بایسکېلبایسکېل و نه لیدل شي.
باد .تېز بادونه د موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکي لپاره خطرناک دي .کېدای شي دغه بادونه طبیعي وي او یا له متوسطو ټرېلرونو له امله را منځته شوي
وي .کله چې بادونه په ناڅي او غیرمتوقع ډول را والوزي نو کېدای شي چې بایسکېلبایسکېل چلوونکی کنټرول له السه ورکړي.
سورلۍ یا بارونه .موټر بایسکېلبایسکېل چې هر څومره درنېږي همدومره یې عملکرد هم کمېږي .کله چې یې وزن ډېرېږي ،نو دا هم ورسره ستونزمنېږي
چې موټر بایسکېلبایسکېل په سمه توګه او متوازن وساتو .دروند بار هم د درېدو واټن ډېروي او په څلور الرو کې پیلول ستونزمنوي .که شوني وي ،نو د
درنو بارونو او سورلیو له لېږدولو څخه ډډه وکړئ .که چېرته د دې کار مخنیوی ناشونی وي ،نو د الندې تدابیرو په نیولو سره دا کار مصؤن کړئ:
پارسلونه په یوه زینتي کڅوړه کې وتړلئ؛ سورلۍ ته الرښوونه وکړئ چې بار ته تکیه وکړي ،خپلې پښې پر تکیه ګاوو کېږدي او السونه د چلوونکي پر
سوجیو کېږدي .سورلۍ یا بارونه نباید د موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکي په مخ کې ولېږدول شي.
موقعیت .تر ټولو غوره ځای چې موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکی وکولی شي ساحه وویني یا پخپله ولیدل شي ،د کیڼ خط سیر درېیم برخه ده.
 .1په دوه خط سیره سړک کې د خپلې خط سیر په کیڼ لوري کې موټر بایسکېلبایسکېل وچلوئ.
 .2په څلور خط سیره سړک کې کله چې یواځې یاست ستاسو د ښي خط سیر په نیمایي کې موټر بایسکېلبایسکېل وچلوئ یا د منځنۍ خط سیر
په ښي نیمایي کې حرکت وکړئ.
 .3کله چې په یوه ډله کې موټر سایګل چلوئ ،تاسو باید په مستقیم ډول موټر بایسکېلبایسکېل وچلوئ یوه او بل لوري ته نه.

د مخکې کېدو حق .ان که د مخکې کېدو حق ستاسو هم وي ،نو اړینه ده چې بل چا ته نوبت ورکړئ .موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکی تل له لویې نقلیه وسیلې
سره په ټکر کې ډېر زیان کوي .په یاد ولرئ چې نور ښایي تاسو و نه ویني.
د مصؤنیت جامې اغوستل
د موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکي او یا سورلۍ باید د نورو اړینو محافظتي وسایلو تر څنګ د مصؤنیت جامې هم واغوندي .دا چې نږدې  60سلنه مړینه د
سړ د ټپونو له امله را منځته کېږي ،نو د موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکو لپاره اړینه ده تر څو د مصؤنیت خولۍ له یوه توني مزي سره واغوندي .له درنو
توکو لکه چرم څخه جوړې شوې جامې کېدای شي چې د موټر بایسکېلبایسکېل د ټکرونو پر مهال ډېر مصؤنیت را منځته کړي .سلیم عقل دا حکم کوي چې
بایسکېلبایسکېل چلوونکي په هر وخت کې بوټان په پښو کړي .په اصل کې د تېنس د بوټانو په پرتله باید درنو د چرم بوټانو ته ترجېح ورکړل شي.
د مصؤنیت الرښوونې.
• تل داسې د مصؤنیت خولۍ او جامې واغوندۍ چې د متحده ایاالتو د ترانسپورت وزارت له لوري تایید شوي وي.
• کله چې له نورو موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکو سره سفر کوئ ،په مستقیم موقعیت کې موټر بایسکېلبایسکېل چلوئ ،او دواړه لوریو ته مه ځئ را
ځئ.
• پر برېکونو پام کوئ ــــــ دواړه برېکونه په یوه وخت کې نیسئ.
• پر صافو او نرمو ساحو پام کوئ ،تل مخکې له دې چې هلته ورسېږئ خپل سرعت را کموئ.
• له مخکې کېدو او د خط سیرونو له بدلولو څخه مخکې نږدې ترافیک ګورئ.
• په څلور الرو کې پام کوئ .دا هغه ځای دی چې د موټر بایسکېلبایسکېل ډېری ټکرونه پکې را منځته کېږي.
• مخکې له دې چې په بشپړه توګه ودرېږ ،د  Uپه بڼه مه را ګرځئ.
• تل داسې جامې اغوندئ چې د نورو موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکو له لوري په اسانۍ سره ولیدل شي.
• د ایالتونو تر منځ لویو الرو څخه لرې اوسئ ،مګر دا چې ستاسو موټر بایسکېلبایسکېل وکولی شي د ایالت تر منځ لویې الرې په سرعت سره تېر
شي .د ایالت تر منځ الرو سرعت لپاره باید د موټر بایسکېلبایسکېل کچه باید  cc 250وي.
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سورلۍ درسره مه لېږدوئ ،مګر دا چې ستاسو موټر بایسکېلبایسکېل له یوه څخه د ډېرو کسانو لپاره ډیزاین شوی وي.
خپل څراغونه روښانه وساتئ ،ان د ورځې پر مهال هم دا کار وکړئ ،د دې لپاره چې نور موټر چلوونکي تاسو ولیدلی شي.
په یاد ولرئ که چېرته تاسو کومه سورلۍ یا بار لېږدوئ ،نو د درېدو واټن مو ډېرېږي.
هغه کسانو ته خپل موټر بایسکېلبایسکېل په پور مه ورکوئ چې ستاسو د موټر بایسکېلبایسکېل په څېر موټر بایسکېلبایسکېل نشي چلوالیي.
تر ټولو غوره ځای چې موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکی وکولی شي ساحه وویني یا پخپله ولیدل شي ،د ښي خط سیر درېیمه کیڼه برخه ده.
له اندازې زیات پر ځان باور مه لرئ.
په یاد ولرئ چې ستاسو د درېدو واټن د سورلۍ د یوه موټر په پرتله زیات دی.
کله چې د موټر بایسکېلبایسکېل چلول زده کوئ ،د ترافیکو د ګڼې ګوڼې له ځای او لوړ سرعت څخه ډډه وکړئ.
د کنټرو او اسانۍ د اکثر حد لپاره د موټر بایسکېلبایسکېل الستي نباید له څوکۍ څخه تر  15اېنچونو څخه ډېر لوړ وي.
ښایي ماشومان او ژوي د موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکي الرې ته را منډې کړي .د ښوونځي او استوګنو سیمو کې ځانګړې احتیاط کوئ.

د موټر بایسکېلبایسکېل د کابو کولو ځانګړنې
د موټر بایسکېلبایسکېل د کابو کولو ځانګړنې له هغو نقلیه وسایلو څخه توپیر لري چې څلور ټایرونه لري .د بېلګې په توګه ،موټر بایسکېلبایسکېلونه د هوا د
حاالتو او د سړک له وضعیت څخه زیان منونکي دي .د بایسکېلبایسکېلونو په څېر موټر بایسکېلبایسکېلونه ډېر ثابت نه دي .په اسانۍ سره را پرځي (چپته
کېږي).
خطر او موټر بایسکېلبایسکېل چوونکی
د موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکي د مصؤنیت نشتون .هغوی د هوا پر وړاندې کم مصؤنیت لري او ان د لوېدو او له نورو نقلیه وسایلو او شیانو سره د ټکر له
امله د ټپونو پر وړاندې لږ مصؤنیت لري.
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لیدنه
موټر بایسکېلبایسکېلونه د الریو او کوچنیو موټرو په پرتله ډېر کوچني دي .له
همدې امله نور موټر چلوونکي تر ډېره هغوی ته نه متوجه کېږي .ځینې موټر
چلوونکي ښایي تشخیص نکړي او ان ښایي فکر ونکړي چې هغوی ته په نه
ښکارېدو ساحو کې د موټر بایسکېلبایسکېل لپاره وګوري.
په یاد ولرئ ـــ نور موټر چلوونکي ښایي تاسو و نه ویني!

د عملکرد ټست
د موټر بایسکېلبایسکېل د عملکرد د ټست پر مهال باید متقاضي د مخروطونو تر
منځ مانور اجرا کړي چې په الندې شکل کې ښودل کېږي.
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موپډونه
موپډ په دې معنا دی چې یو یوه بایسکېلبایسکېل ته موتر لګول شوی وي او د فرېم په ډیزاین کې یې ( )1یا زیات افقي کراس بارونه وي چې د تېلو له ټانکۍ
سره مرسته کوي او پایډلونه هم لري ،یا یو بایسکېلبایسکېل چې ماشین ورته د فرېم د ډول له مخې لګول شوی وي ،یا ښایي پایډلونه ونلري ،ځواک یې له ()2
هارس پاوره څخه زیات نه وي ،یو سلنډر ظرفیت ولري چې له ( cc )50څخه نه لوړ نه وي ،د ګیر اتومات سیستم چې له روښانه کېدو څخه وروسته د کلچ
نیولو او په السي توګه د ګېرونو بدلولو ته اړتیا نلري ،او د سرعت وروستی حد یې له ( )30مایله پر ساعت زیات نه وي.
هغه څوک چې د لومړي ځل لپاه د موپډ لېسنس ته نوم لیکنه کوي ،عمر یې باید لږ تر لږه  16کاله وي او د موټر چلوونکي جواز یې بشپړ کړی وي .د دې
لپاره چې د موپډ جواز درکړل شي ،تاسو به یوازې اړتیا ولرئ چې د عمومي معلوماتو او لید ازمېښتونه ورکړئ .د مهارتونو او اجازې ټست ته اړتیا نشته.
هغه اشخاص چې له وړاندې د چلوونکي یو معتبر لېسنس یا جواز لري اړ نه دي چې د موپډ لېسنس ته نوم لیکنه وکړي.
عملیه
د موپډونو چلول له بایسکېلبایسکېلونو څخه یو څه پېچلي دي ،مګر له موټر بایسکېلبایسکېل څخه ساده دي .له چلولو سره بلدېل په هغه صورت کې کېږي چې
د پارکېنګ په ساحه او یا له سړک څخه د باندې نورو ځایونو کې تمرین وشي.
دا چې موپډونه د ترافیکو په جریان کې په اسانۍ سره نه لیدل کېږي ،نو اړتیا ده چې چلوونکی خپل ځان ته د امکان تر بریده ډېره ساحه پرېږدي .له روښانه
څراغونو او یا د بایسکېلبایسکېل له بیرغونو سره موټر چلول له نورو مرسته کوي تر څو تاسو په سمه توګه وویني.
موپډ چلوونکي اړ نه دي چې ایمني خولۍ او یا د سترګو د مصؤن کولو آلۍ واغوندي ،مګر دا په لوړه کچه توصیه کېږي.
موپډونه پر هغو لویو الرو د چلولو اجازه نلري چې هغوی ته السرسی محدود وي او د سرعت کمه اندازه له ( )30مایله پر ساعت زیاته وي.
ترېل بایسکېلبایسکېلونه او سراسري نقلیه وسایل ()ATV’S
ترېل بایسکېلبایسکېلونه او سراسري نقلیه وسایل له سړک څخه د بهر کارونې لپاره جوړ شوي دي او پر سړکونو او لویو الرو کې د هغوی چلول غیر
قانوني دي.
”سراسري نقلیه وسایل پر دې معنا دي چې یاد وسایل به له سړک څخه بهر ساحه کې کارول کېږي )50( ،اېنچه یا تر دې کم سور لري؛ خالص وزن یې
( )600پونډه یا تر دې کم وي؛ په ( )3یا زیاتو کم فشاره ټایرونو حرکت کوي؛ یوازې د چلوونکي د کارونې لپاره ډیزاین شوی دی ،نه د سورلیو لپاره؛ یوه
څوکۍ یا زین لري چې د چلوونکي لپاره جوړه شوې ده او د اشترنګ د کنټرول لپاره الستي لري“.پر دې معنا دي چې
• هېڅوک باید دغه نقلیه وسیله پر لویو الرو و نه چلوي او نه د لویو الرو او عامه سړکونو پر ښي اړخ و نه چلوي.
 oاستثناوې :که چېرته چلوونکی د کروندې یا کرنې ،ودانیزو کارونو ،د سړک ساتنې او یا د واورې د پاکولو په فعالیتونو بوخت وي،
کولی شي چې  ATVپر هره دوه خط سیره عامه سړک وچلوي .که چېرته یو شخص په دغو فعالیتونو کې ښکېل نه وي ،کولی شي په
هغه صورت کې  ATVپه دوه خط سیره عامه سړکونو وچلوي چې غواړي له سړک یا لویې الرې څخه تېر شي ،مګر نشي کولی پر
لویه الر له  10/2مایل څخه زیات حرکت وکړي .هغه شاشخاص چې پر عامه لویو الرو  ATVچلوي باید د چلوونکي یو معتبر
لېسنس ولري او له ټولو ترافیکي قوانینو سره سم عمل وکړي؛ باید لږ تر لږه یو د مخې څراغ ولري او دوه د شا څراغونه ولري چې
تل روښانه وي؛ او یوازې د ورځې پر مهال باید  ATVوچلوي  ،مګر دا چې د وارورې پاکولو په حالت او یا بیړني حالتکې وي.
• هېڅوک نباید پر شخصي یا عامه ملکیت د مالک ،مستاجر او یا دولتي ادارې له کتبي اجازې پرته سراسري نقلیه وسیله و نه چلوي ،او مګر دا
چې چلوونکي هر کله د وسیلې د حرکت پر مهال تایید شوې ایمني خولۍ په داسې بڼه اغوستې وي چې د ترانسپورت د کابینې د سکرتر له لوري
ورته تجویز شوې وي.
• له ( )16کلنۍ څخه کم عمره اشخاص نباید سراسري نقلیه وسیله وچلوي چې د انجن اندازه یې له ( cc )90څخه لویه وي ،نه هم باید له ()16کلنۍ
څخه کم عمره کسان سراسري نقلیه وسیله وچلوي ،مګر دا چې د والدینو له مستقیمې الرښوونې الندې دغه کار ترسره کړي.
• هغه شخص چې عمر یې له ( )12کلنۍ څخه کم وي ،نباید داسې سراسري نقلیه وسیله وچلوي چې د انجن اندازه یې له ( cc )70څخه زیات وي.
بایسکېلبایسکېلونه
ترافیکي قوانین ،د لویو الرو نښې ،د سړک قوانین او د مصؤنیت اړتیاوې پر بایسکېلبایسکېلونو هماغه ډول پلي کېږي لکه څرنګه چې پر نورو نقلیه وسایلو
پلي کېږي .ټول هغه خلک چې بایسکېلبایسکېل چلوي نه ،مګر تاسو باید د موټر چلوونکي په توګه د هغوی له اصولو او قوانینو څخه خبر اوسئ .په دې
برخه کې الندې موارد شامل دي:
• د بایسکېلبایسکېل قوانین.
• د بایسکېلبایسکېل چلوونکي اصول.
• د موټر بایسکېلبایسکېل چلوونکي اصول.
د بایسکېلبایسکېل قوانین
د کنټاکي قانوني وضعیت چې بایسکېلبایسکېل چلوونکي باید
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“ټول حقونه ورکړل شوي وي او ټولې دندې ور سپارل شوې وي ”د هرې وسیلې په چلوونکي پلي کېږي .بایسکېلبایسکېله یوه نقلیه وسیله ده ،د لوبو کومه
وسیله نه ده ،نو په دې توګه باید ټول ترافیکي قوانین او اصول د هغو کسانو له لوري مراعات شي چې پر لویو الرو حرکت کوي .موټر چلوونکي باید
بایسکېلبایسکېلونه داسې په پام کې ونیسي لکه کومه بله نقلیه وسیله چې وي.
هغه نقلیه وسیله چې موتور نه وي ،یوې اشارې ته اړتیا لري او کېدای شي د السي څراغ ،د اشارو څراغونو او د تخنیکي اشارهونو له الرې ورکړل شي.
اشاره باید په متناوب ډول د وروستي ( )50فوټه واټن په طی کولو له را ګرځېدو څخه مخکې ورکړل شي.
کله چې داسې نقلیه وسیله چلوئ چې هغه یوه موتري وسیله نه ده ،نو السي اشارهونه باید په الندې ډول اجرا شي.
کیڼ لوري ته د ګرځېدو لپاره باید السونه په کیڼ لوري کې په افقي ډول وغځول شي؛ ښي لوري ته د ګرځېدو د ښودلو لپاره باید السونه د وسیلې له کیڼ
لوري څخه په پورته لوري له څنګلو څخه ،یا باید ښي الس او مړوند په افقي ډول وغځول شي.
د درېدو او د سرعت د کمولو د ښودلو لپاره باید یو الس یا مړوند په افقي ډول له څنګې څخه ښکته لوري ته وغځول شي.
ځینې ناحیه ځایي ترافیکي قوانین لري چې احکام یې بولي .دغه اکامو د ښار په حدودو کې د بایسکېلبایسکېلونو چلول او پارک کول کنټرولوي .تاسو ته د یوه
چلوونکي په توګه دا مهمه ده چې دا څه دي او په هر وخت یې باید مراعات کړئ.
د بایسکېلبایسکېل چلوونکو لپاره اصول
• د بایسکېلبایسکېل چلولو لپاره د ایالتونو تر منځ او د پارک د الرو سیستمونه مه کاروئ.
• له نورو نقلیه وسایلو سره د اړیکو ټینګولو لپاره له السي څراغ څخه ګټه اخلئ.
• د ترافیکو د کنټرول د رسمي اشارهونو او نښو الرښوونې وڅارئ .د درېدو په نښو کې او د
درېدو د څراغونو لپاره داسې درېږئ لکه یوه موتوري نقلیه وسیله.
• د ټاکل شوي سرعت د حدودو تر منځ بایسکېلبایسکېل چلوئ یا په داسې سرعت سره یې
چلوئ چې له حاالتو سره مناسب وي.
• له ترافیکو سره د سړک پر ښي اړخ بایسکېلبایسکېل چوئ.
• د پلي تېریدونکو په کرښو او یا د سړک د غاړې پلیو الرو کې پلیو الرویانو ته د تېرېدو حق
ورکوئ .د پلیو اشخاصو له تېرېدو څخه مخکې یو غږیز هشدار (زنګ یا هارن) ورکړئ.
• کله چې په شپه کې بایسکېلبایسکېل چلوئ ،له یوه سپین څراغ سره یې وچلوئ چې له مخکې
څخه د لیدو وړ وي او تر شا مو باید یو سور غبرګوونکی یا څراغ وي چې له شا څخه ولیدل شي.
• کېدای شي یوه غبرګوونکې پټه وکارول شي تر څو ال نور هم د لیدو وړ شئ.
ټول هغه نقلیه وسائط چې ورو حرکت کوي لکه بایسکېلبایسکېلونه ،باید د سړک د ښي الس څنډې ته د امکان تر کچې نږدې وچلوئ .کله چې
•
په سړک کې له کپرکونو څخه د بچ کېدو ،له بلې وسیلې څخه د مخکې کېدو او یا کیڼ لوري ته د ګرځېدو لپاره د سړک منځ ته ځئ ،نو خورا
ډېر احتیاط کوئ.
• پر پلیو الر بایسکېلبایسکېل مه چلوئ
• بایسکېلبایسکېل د پلیو په الر کې په داسې بڼه مه دروئ چې د پیلو تېریدونکو پر وړاندې خنډ شي.
• که چېرته وي ،نو پر داسې الره بایسکېلبایسکېل وچلوئ چې له سړک سره برابره وي.
له هغه شمېر څخه زیات کسان په بایسکېلبایسکېل مه لېږدوئ چې بایسکېلبایسکېل د هغوی لپاره ډیزاین شوی دی.
•
• له دوه کسانو څخه ډېر مه لېږدوئ چې د ترافیکو له عادي جریان سره په ټکر کې شي.
د بایسکېلبایسکېلونو په اړه د موټر چلوونکو لپاره اصول
یو موټر چلوونکی باید:
• له بایسکېلبایسکېلونو سره سړک شریک کړي.
• مخکې له دې چې له بایسکېلبایسکېل چلوونکي څخه مخکې شئ وګورئ چې هلته کوم پراخ کپرکونه نه وي چې بایسکېلبایسکېل چلوونکی له
هغوی څخه د بچ کېدو له امله د سړک منځ ته راشي .له بایسکېلبایسکېل چلوونکي څخه یوازې هغه وخت مخکې شئ چې دا کار په مصؤنیت سره
ترسره کېدونکی وي ،او ستاسو د موټر او بایسکېلبایسکېل چلوونکي تر منځ ( 3فوټه) واټن په پام کې ونیسئ .د هوا هغه نا برابرۍ ته پام کوئ چې
ښایي د لوړ سرعت او بادي هوا په صورت کې را منځته شي .که چېرته ستاسو د موټر د عقب ښیښې ډېرې بهر لوري ته وتلې وي ،نو
بایسکېلبایسکېل چلوونکي ته اضافي روم ورکړئ .یوازې په هغه صورت کې بېرته مرکزي خط سیر ته را وګرځئ چې ډاډه شئ چې له
بایسکېلبایسکېل چلوونکي څخه مخکې او لرې شوي یاست.
• بایسکېلبایسکېل چلوونکو ته وګورئ .دا چې د هغوی اندازه نرۍ ده تاسو باید د خپلو سترګو د لید ساحه پراخه کړئ تر څو هغوی په سمه توګه
ووینئ.
• کله چې له بایسکېلبایسکېل چلوونکي څخه تر مخکې کېدو وروسته ښي لوري ته را ګرځېدل غواړئ ،نو د هغوی لپاره یوه مصؤن فاصله پرېږدئ،
ځکه چې د را ګرځېدو پر مهال د هغوی مخه بنده نه کړئ.
• کله چې د خپل موټر دروازه خالصوئ ،نو د خپل موټر تر شا وګورئ چې بایسکېلبایسکېل چلوونکي نه وي.
• د شپې پر مهال خورا ډېر پام کوئ ،له ډېرې روښنایئ څخه ګټه مه اخلئ ځکه چې بایسکېلبایسکېل چلوونکی د لنډ مهال لپاره ړندوي.
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په یاد ولرئ چې بایسکېلبایسکېل چلوونکي ځانګړي او ممتاز نه دي .هغوی د لویو الرو د نورو کاروونکو په څېر حقونه ،اصول او مسوولیتونه لري.
د ساقې ګیرا  -د کلکو میلو
دستګیرونه نه څرخېږي
څراغ  -پاک ،روښانه او ښې بټرۍ

کلک الستي
وروستي
بولټونه -
کلک

تر زین الندې کلک
بولټونه

د مخې د قلف نټ  -کلک
غوړین ګلګیر باید له خټو څخه
پاک وي  -کلک وي
ښه ټایرونه  -چې په
سمه توګه باد ورکړل
شوی وي

د ټایر رېم  -سم و
څرخېږي .له دندانې پرته

غبرګوونکی  -پاک وي
او ترک یې خوړلی نه
وي
هب نټونه  -کلک
خالص ویلونه

پایډلونه په ازاده توګه
پایډلونه په ازاده توګه
وڅرخېږي.
وڅرخېږي.

چین  -په مناسبه توګه
1
سلک شوی وي له 2/
څخه تر /3اېنچونو

داسې بایسکېلبایسکېل وټاکئ چې د مصؤنیت لپاره مناسب تجهیزات
ولري .بایسکېلبایسکېل په ښه وضعیت کې وساتئ.
په شکل کې ساتل
موټر چلول یو له ډېرو پېچلو کارونو څخه دي چې خلک یې ترسره کوي .په سمه توګه د دې کار ترسره کول ډېر مهارتونه او قضاوت غواړي .که چېرته
تاسو نوي موټر چلوونکي یاست ،نو دا کار ستاسو ټولې وړتیاوې غواړي چې لرئ یې.
که چېرته داسې کوم څه پېښږي چې ستاسو فزیکي یا رواني وړتیا را کموي ،نو تاسو په سمه توګه موټر نشئ چلولی .ستاسو د موټر چلونې وړتیا د الندې
مواردو له امله زیانمنېږي:
•
•
•
•

•
•
•

څښاک
مخدره توکي
د درملو او/یا الکولو یو ځای کول
لیدل او اورېدل

هوښیاري
روغتیا
احساسات

څښاک او موټر چلول
په کنټاکي کې نشه لرونکي څښاک (بیر ،ویسکي ،شراب او داسې نور) د پلیو الرویانو په 40سلنه مرګونو پېښو ،نږدې  48سلنه د موټر چلوونکو په مرګونو
پېښو ،او په  72سلنه مرګونو پېښو کې چې یوازې یو موټر پکې ښکېل وي ،دخیل دي .په ملي کچه سلګونه تنه د هغو پېښو په پایله کې وژل کېږي چې د
الکولو د څښلو له امله را منځته کېږي .که چېرته تاسو حتی په کمه اندازه هم وڅښئ ،ستاسو د ټکر چانس به څو ځله له هغې څخه لوړ وي چې څښلي مو نه
وي.
ولې څښاک او موټر چلول دومره خطرناک دي؟
کله چې الکول ستاسو معدې ته داخل شي ،په مستقیمه توګه د وینې له جریان سره یو ځای کېږي او بیا ستاسو د بدن ټولو برخو ته رسېږي .دا له  20تر 40
دقیقو پورې ستاسو مغزو ته رسېږي .الکول ستاسو د مغزو پر هغو برخو اغېزه کوي چې قضاوت ،لید او مهارتونه کنټرولوي .د الکولو د اندازې له زیاتېدو
سره ستاسو د قضاوت ،دید او مهارتونه تر اغېز الندې راځي .تاسو د واټن ،سرعت او د موټرونو د خوځښت په اړه په قضاوت کې ستونزه لرئ .په پایله کې
تاسو د خپل موټر په کنټرولولو کې ستونزه لرئ.
ستاسو حد څه دی؟
ستاسو په وینه کې د الکولو کمه اندازه چې له مخې یې پر شخص ګومان کېږي چې تر اغېز الندې دی ،هغه د کنټاکي په ایالت کې  %08.ده .د  CDLموټر
چلوونکو لپاره د الکولو کمه اندازه  %04.ده .د  08.کچه د ”“per seسرغړونه ده ،په دې معنی چې که چېرته د موټر چلوونکي په وینه کې الکول دې
کچې ته ورسېږي ،نو موټر چلول ورته غیرقانوني دي .د دې تعریف له مخې څارنوال اړ نه دی چې د موټر چلوونکي سرغړونه ثابته کړي .د  DUIکچه د
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هغو کسانو لپاره  %02.ده چې عمرونه یې له  21کلونو څخه کم وي .د الکولو غلظت د تنفس د مصنوعي آلې یا نورو کیمیاوي ازمېښتونو له مخې
تشخیصېږي.
“تر اغېز الندې ”پر دې معنا ده چې یو څوک د الکولي مشروباتو د څښلو له امله (تر یو بریده) خپل د مغز
پاکوالی او پر خپل ځان کنټرول له السه ورکړي .ښایي د قضاوت ،لید او مهارتونو له السه ورکول ډېر مخکې د
نشې د نښو نښانو له څرګندېدو څخه را منځته شي .ان یو ځل څښاک هم کېدای شي ستاسو پر موټر چلولو اغېزه
وکړي.
متخصصین سپارښتنه کوي چې ښایي یو ساعت وخت ونیسي چې ستاسو بدن یو اونس الکول وسوځوي.
که چېرته تاسو ډېر الکول وڅښئ څه به وشي؟
هېڅ الره نشته چې بېرته ژر په هوښ راشئ .کافي ،تازه هوا ،سپور یا په یخو اوبو لمبل به هېڅ مرسته درسره
ونکړي .خوب کول به هم مرسته ونکړي ،مګر دا چې وخت تېر شي .وخت یواځنی څه دی چې په تېرېدو سره به
یې په هوښ کې شئ.
که چېرته د قانون پلي کوونکی افسر تاسو ودروئ ،نو څه به وشي؟
که چېرته تاسو د قانون د پلي کوونکي افسر له لوري ودرول شئ ،نو ښایي در څخه وغوښتل شي چې په خپل
بدن کې د الکولو د ثابتولو یو کیمیاوي ټسټ ترسره کړئ .د «رضایت ضمنی» د قانون له مخې که چېرته یو شخص په کنټاکي کې موټر چلوي ،هغه
رضایت ورکوي چې که چېرته د ( DUIد الکولي څښاکو او یا نورو موادو تر اغېز الندې موټر چلول چې ښایي د موټر چلونې پر وړتیا اغېزه وکړي) له
امله ونیول شي ،نو کیمیاوي ټست به ورکوي .که چېرته تاسو ټست ورکړئ ،نو لوستل به په محکمه کې د سند په توګه وړاندې شي .که چېرته تاسو د ټست
ورکول رد کړئ ،نو ښایي ستاسو جواز لغوه شي ان که پر  DUIاو یا نورو سرغړونو محکوم هم نه یاست.
د قانون پلی کوونکی افسر به په داسې حال کې تاسو را کاږي چې د بېړني وضعیت څراغونه یې روښانه وي .افسر ته تصدیق کړئ او خپله اراده ور ته
څرګنده کړئ چې د موټر د فلشونو په روښانه کولو سره خپل موټر ودروئ او د سړک ښي غاړې ته ګوښه شئ ،هر څومره ژر او په خوندیتوب سره چې
کېږي دا کار ترسره کړئ.
دا چې تاسو چمتووالی نیسئ چې له خپلو فلشرونو سره ودرئ ،لومړی د خوندیتوب په اړه فکر وکړئ ،هم د خپل ځان او هم د افسر په اړه په داسې حال کې
چې د شا و خوا ترافیک او د چاپېریال خطرونه هم په پام کې نیسئ .هڅه وکړئ په یوه داسې موقعیت کې ودرېږئ چې د سړک څنګ ته پراخه ساحه
موجوده وي تر څو د ترافیکو تېرېدل خطرناک تمام نشي ،همدارنګه افسر ته ساحه پرېږدئ تر څو تاسو ته را نږدې شي .که چېرته شپه وي ،نو که شونې
وي داسې ځای کې ودرېږئ چې هلته څراغونه روښانه وي .د پارکېنګ ساحې او هغه ځایونه چې سم څراغونه پکې وي ،د ګوښه کېدو لپاره مناسب دي ،که
چېرته تاسو ته نږدې موجود وي .په داسې حال کې چې هڅه کوئ ،د ګوښه کېدو لپاره یو خوندي ځای ومومئ ،نو هڅه مه کوئ چې ډېر واټن ووهئ یا د
موټر په درولو کې څو دقیقې وخت ونیسئ ځکه چې د قانون پلي کوونکی افسر به داسې فکر وکړي چې ګنې تاسو ښایي تښتئ .که چېرته تاسو د سړک ښې
غاړې ته د ګوښه کېدو لپاره اړ یاست چې د ترافیکو له څو کرښو څخه تېر شئ ،نو دا کار په خوندیتوب سره ترسره کړئ.
کله مو چې خپل موټر ودراوه ،نو د خپل ځان او افسر (افسرانو)د خوندیتوب لپاره دغه پړاوونه ترسره کړئ.
• خپل ماشین بند کړئ
د موټر چلوونکي پر لور ښیښه په بشپړه توګه ښکته کړئ
•
• خپل السونه د سټرېنګ د لس او دوه بجو پر موقعیتونو کېږدئ

•
•
•

د موټر چلونې د جواز ،د راجسترېشن او د بیمې د معلوماتو پلټنه مه پیلوئ ،مګر دا چې د پولیسو افسر در څخه وغواړي چې دغه کار ترسره کړئ.
کله چې در څخه وغوښتل شول چې دا کار وکړئ ،نو افسر ته د خپل موټر چلونې جواز ،د راجسترېشن او د بیمې معلومات ورکړئ.
له موټر څخه مه ښکته کېږئ ،مګر دا چې افسر درته الرښوونه وکړي چې دا کار ترسره کړئ.
که چېرته بهر تیاره وي ،نو خپل بهرنی څراغ روښانه کړئ
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که چېرته کوم ټکټ درکړل شو ،نو له افسر سره دلیل مه وایئ ،مودب اوسئ .د خبرو اترو د لحن په ساتلو سره مؤدب او محتاط اوسئ .منظم اوسئ او پر
هغه څه تمرکز کوئ چې افسر یې وایي او په همدې حال کې د سترګو له الرې اړیکې هم ساتئ .دا مناسب کار نه دی چې د سړک د غاړې ترافیک ودروئ
او شکایت ورته وکړئ یا ترې وغواړئ چې اختالفات مو حل کړي.
ډېر دالیل موجود دي چې له مخې یې ښایي افسر له تاسو څخه وغواړي چې له موټر څخه مو بهر شئ .دا د دې تضمین نه کوي چې ګنې تاسو نیول کېږئ
او یا په کوم جرم محکومېږئ .که چېرته کوم افسر له تاسو څخه وغوښتل چې له موټر څخه ښکته شئ ،نو دا ستاسو او د هغه د خوندیتوب لپاره ده .ټولې
هغه الرښوونې په ځیر سره وڅارئ چې تاسو ته درکول کېږي .ان که تاسو باور لرئ چې کومه سرغړونه مو نه ده کړې ،نو ښایي په ترسره شوي جرم کې
داسې موټر ښکېل وي چې مشخصات یې ستاسو د موټر په څېر وو .د قانون پلي کولو افسر به څېړنه وکړي او که کومه سرغړونه شوې وي ،هغه به
تشخیص کړي .صبور اوسئ افسر ته وخت ورکړئ چې خپله څېړنه بشپړه کړي او یوې پایلې ته ورسېږي.
کله چې افسر څرګنده چې ترافیکي درونه پای ته ورسېده ،په مهربانۍ سره دغه پړاوونه وڅارئ په داسې حال کې چې لرې کېږئ تر څو د خپل او افسر
(افسرانو) خوندیتوب ډاډمن کړئ::
•
•
•
•
•

صبر وکړئ چې افسر بېرته د پولیسو موټر ته ستون شي
ترافیکو او خپلې شا و خوا ته پام کوئ
د خپل را ګرځېدو له سېګنال څخه کار واخلئ
د پولیسو موټر ته پام کوئ چې تېرېږي
ټول ترافیکي قوانین مراعات کړئ

کړکېچن حاالت
که چېرته هر څوک پر  DUIمحکوم شي ،نو زندان یې هرو مرو په انتظار کې دی په داسې حال کې چې:
• د سرعت له ټاکلې اندازې څخه  30مایله پر ساعت لوړ سرعت سره موټر چلوي
• د محدود السرسي پر لویه الره په ناسم لوري باندې موټر چلوي.
• داسې نقلیه وسیله چلوي چې د داسې ټکر المل کېږي چې په پایله کې یې مړینه یا سخت ټپي کېدل را منځته کېږي.
• په داسې حال کې موټر چلوي چې په وینه یا تنفس کې یې د الکولو کچه  BAC 15.یا تر دې لوړه وي ،البته دا په هغه وخت کې چې نوموړی
شخص موټر چلوي.
• د پولیسو د افسر له لوري غوښتل شوی د وینې ،تنفس یا ادرارو ټست رد کړي.
• په داسې حال کې موټر چلوي چې له  12کلنۍ څخه کم عمره سورلي انتقالوي.
تکراري سرغړوونکي
هغه موتر چلوونکي چې د دویم ځل لپاره په  DUIمحکومېږي ،نو په هغه موده کې چې جواز یې ځنډول شوی وي ،د هغه د الیسنس پلېټونه به محکمې ته
وړاندې کېږي .ښایي محکمه د موټر چلوونکي د یو کلن ځنډ د دورې له پای ته رسېدو وروسته د هغه پر نقلیه وسیلې د یوې انټرالک جرقې وسیلې د
نصبولو امر صادر کړي .که چېرته د موټر چلوونکي د تنفسي الکولو د غلظت اندازه له  02.څخه لوړه شي ،نو دغه اله به موټر چلوونکی له موټر چلونې
څخه منع کړي.
د قانون مفروضات ()KRS 189A.010
 %د وینې الکول “تر اغېز الندې؟”
له  00.څخه تر  02.پورې ”هو “تر  21الندې حسابېږي
له  00.څخه تر  05.پورې نه ګڼل کېږي
له  06.څخه تر  07.پورې نه ګڼل کېږي
 08.یا تر دې ډېر هو ګڼل کېږي
مخدره توکي
نږدې ټول درمل ستاسو د موتر چلونې مهارتونه اغېزمنوي .په دې کې هم تجویز شوي او هم ناتجویز شوي درمل شاملېږي.
• ډېری هغه درمل چې د سر درد ،سړو ،تبې ،حساسیت او یا د اعصابو د ارامولو لپاره کارول کېږي کېدای شي تاسو ونیسي او د موټر پر کنټرول
مو اغېزه وکړي.
• ډېری ټابلیټونه او د ډنګرولو ګولۍ کېدای شي تاسو د لنډ وخت لپاره څک کړي ،خو وروسته مو عصباني او سربداله کوي او تمرکز به نشئ
کوالی .دا درمل همدارنګه ستاسو پر لید هم اغېزه کوي
• څېړنو په ډاګه کړې ده هغه اشخاص چې چرس کاروي هغوی له نورو موټر چلوونکي څخه ډېرې تېروتنې کوي او ډېر ځله نیول کېږي.
همدارنګه هغوی د موټر د مخې له څراغونو سره په سختۍ سره سازګاري کوالی شی.
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د درملو او الکولو یو ځای کول
د الکولو او درملو یو ځای کول ان که درمل تجویز شوي هم وي ،ډېر خطرناک دي او د دغې یو ځای کېدنې پایلې د
وړاندوینې وړ نه دي .ښایي ستاسو د موټر چلونې وړتیا تر اغېزې الندې راشي؛ او په ځینو مشخصو یو ځای کولو کې ښایي
الکول او درمل د مرګ المل شي .له موټر چلونې څخه مخکې د داسې درملو له کارولو څخه ډډه وکړئ چې پر لېبل یې لیکل
شوي وي” ،ښایي د خوب یا سربدالۍ المل شي ”د کنټاکي قوانین د الکولو او نورو موادو تر اغېز الندې د موټر چلونه ممنوع
ګڼي چې ښایي د یو شخص د موتر چلونې پر وړتیا اغېز وکړي ،لکه تجویز شوي او ناتجویز شوي درمل.

د خځل اچولو
له امله 500$
جریمه

لیدل او اورېدل
د موتر چلونې لپاره ښه لید اړین دی تاسو چې د سټرېنګ تر شا څه کوئ ،ډېری یې په هغه څه پورې تړلي دي چې تاسو یې وینئ.
•
•
•
•

•

•

په روښانه ډول لیدل .که چېرته تاسو نشئ کوالی چئ په روښانه ډول لیدل وکړئ ،نو تاسو نشئ کوالی واټن یا د ستونزې ځای اټکل کړئ ،نو
ځکه خو به تاسو ونکړای شئ چې په دې اړه کوم کار ترسره کړئ.
د اړخونو سمه لیدنه .تاسو باید وکوالی شئ چې د خپلو سترګو په کونجونو لیدل وکړئ .په دې توګه به تاسو هغه نقلیه وسایل ولیدلی شئ چې
ستاسو په دوه خواوو کې روان دي ،په داسې حال کې چې تاسو به مخامخ ګورئ.
د واټنونو اټکلول .تاسو کوالی شئ په روښانه توګه هر څو ووینئ او ال هم واټن نشئ اټکلولی .د واټن سم اټکلول له دې امله مهم دي چې تاسو
کوالی شئ په دې توګه پوه شئ چې له نورو شیانو څخه څومره واټن لرئ.
د شپې پر مهال سمه لیدنه .ډېری خلک چې د ورځې پر مهال سم لیدل کوالی شئ ،د شپې پر مهال په لیدو کې ستونزه لري .ځینې خلک نشي
کوالی په کمه روښنایۍ توکي تشخیص کړي .ځینې ښایي د مخکې څراغونو له تېزې روښنایۍ سره ستونزه ولري.
 oدا مهمه ده چې خپلې سترګې په کال یا دوه کلونو کې یو ځل چک کړئ .ښایي متوجه نشئ چې د سترګو دید مو تدریج سره
ستونزې پیدا کوي ،مګر دا چې وخت پر وخت خپلې سترګې چک کړئ.
اورېدنه د موټر چلونې لپاره تر هغې ډېره مهمه ده چې ډېری خلک یې تشخیصوي .ستاسو اورېدنه کوالی شي د خطر په اړه خبر درکړي ـــ د
هارنونو غږونه ،آژیر ،د ټایرونو د خرابېدو غږونه او داسې نور .ځینې وخت تاسو د داسې نقلیه وسیلې غږ اورئ چې لیدالی یې نشئ .د اورېدنې
ستونزې کېدای شي چې د دید د خرابېدو په څېر په تدریج سره را منځه شي چې تاسو ترې نه خبرېږئ .هغه موټر چلوونکي چې پوهېږي چې کاڼه
دي او یا په اورېدو کې ستونزې لري ،کوالی شی ځان تنظیم کړي .هغوی کوالی شي پوه شي چې باید په خپل دید ډېره تکیه وکړي.
هغه شخص چې د اورېدو ستونزه لري او ترې خبر نه وي ،هر ځل چې موټر چلوي ،نو چانس راوړي .یو څوک ښایي تر هغې پورې پوه نشي
چې د اورېدو ستونزه لري چې تر څو یې په منظم ډول د غوږونه معاینې ترسره کړې نه وي.

هوښیاري
کله چې ستړي یاست په هغه ډول موټر نشئ چلوالی لکه څرنګه چې یې په راحت کې چلولی شئ .په ځنډ سره او ورو تصمیمونه نیول کېږي ،په اسانۍ سره
خپه کېږي .تل د دې چانس موجود دی چې ښایي د سټرېنګ تر شا ویده شئ .د دې لپاره چې په اوږده سفر کې ځان له ستړیا څخه وساتئ:
• مخکې له دې چې سفر پیل کړئ ښه استراحت وکړئ ــ د شپې نارمل خوب وکړئ.
• داسې درمل مه خورئ سربداله مو کړي ـــ ان یوه شپه مخکې له دې چې سفر پیل کړئ هم دا کار مه کوئ.
• د ډېرو ساعتونو لپاره موټر مه چلوئ .که چېرته ستړي او خوبولي یاست ،نو په مستقیمه توګه موټر چلونه ښایي درته خطرناکه وي .په ورځ کې
 300تر  400مایله سفر په یوه ورځ کې ترتیب کړئ .کله چې هلته ځئ ،نو مستقیمه موټر چلونه څه ګټه لري؟
• ان که تاسو ستړي هم نه یاست ،نو په منظم ډول دمې کوئ .په هر ساعت کې یا تر دې ژر له بل موټر چلوونکي سره ځای بدلوئ .په هرو 100
مایلو سفر یا دوه ساعتونو کې دمه وکړئ کافي وڅښئ یا کوم بل ډول نرم څښاک.
• خپل نظر د سړک له یوې برخې څخه بلې ته اړوئ .نږدې او لرې ،ښي او کیڼ لوري شیانو ته ګورئ او د سرعت اندازه کوونکی چک کوئ.
• خپله ښیښه ښکته کړئ تر څو تازه هوا واخلئ.
• که چېرته پورته سپارښتنو له تاسو سره په ویښ پاتې کېدو کې مرسته ونکړه ،نو په لومړي دمه ځای کې له لویې الرې څخه څنډې ته شئ .یو لنډ
خوب کېدای شي ستاسو د تازه کېدو لپاره کافي وي.
روغتیا
هره روغتیایي ستونزه ستاسو د موټر چلونې پر وړتیا اغېزه کوالی شي  -ساړه ،عفونت او یا ویروس .ان کوچنۍ ستونزې لکه د غاړې شخېدل ،ټوخی یا د
پښې درد کوالی شي ستاسو پر موټر چلونه اغېز وکړي .که چېرته تاسو په مناسب وضعیت کې نه یاست ،پرېږدئ چې کوم بل څوک موټر وچلوئ.
د الندې شرایطو له مخې موټر چلول کېدای شي ډېر خطرناک وي:
• بې هوښه کېدل .که چېرته یو شخص تشنج ولري ،په کنټاکي کې د قانون له مخې موټر نشي چلوالی ،مګر دا چې ډاکتر تصدیق کړي چې له 90
ورځو را هیسې پرې حمله نه ده راغلې او نوموړی شخص تر طبي څارنې الندې دی.
• ډیابېټس .ډیابټ یا انسولین لرونکی شخص نباید په داسې صورت کې موټر وچلوي چې د شوک خطر موجود وي .ښایي دا خطر له دې امله را
منځته شي چې یو وخت خواړه یا ناشتا ونکړئ او یا د انسولینو نامناسبه کچه مصرف کړئ .دا به غوره وي چې له تاسو سره په موټر کې کوم
ملګری یا خپلوان وي تر څو په هغه وخت کې چې ډاکتر ستاسو د انسولین اندازه چک کوي ،هغوی درته موټر وچلوي .هغه کسان چې ډیابټ لري
باید په منظم ډول خپل دید چک کړي تر څو په شپه کې احتمالي کوري را منځته نشي.
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•

د زړه ناروغي .هغه خلک چې د زړه ناروغي ،د وینې لوړ فشار یا د وینې په ګردش کې ستونزې لري باید د موټر چلونې پر مهال خورا ډېر
احتیاط وکړي .د خاموشۍ ،بې هوښه کېدو او د زړه له حملې څخه خبر اوسئ.

احساسات
احساسات کوالی شي ستاسو د موټر چلونې پر وړتیا خورا ژوره اغېزه ولري .که چېرته تاسو اندېښمن ،هیجاني ،وېریدلي ،غوسه او یا په سترس کې یاست
نو په سمه توګه موټر نشئ چلولی .د احساساتو کنټرولول ستونزمن دي .دلته ځینې الرښوونې دي:
• که چېرته تاسو غوسه یا هیجاني یاست ،خپل ځان ته یو څه وخت ورکړئ تر څو ارام شم .تر هغې موټر مه چلوئ چې پر خپلو احساساتو مو بشپړ
کنټرول نه وي ترالسه کړی .که چېرته تاسو د کوم څه په اړه اندېښمن یا په سترس کې یاست ،هڅه وکړئ چې له خپل ذهن څخه یې بهر کړئ.
راډیو ته غوږ ونیسئ.
• که چېرته په بې حوصلې یاست ،نو د دې لپاره چې خپل مطوب ځای ته ورسېږي ،یوه اندازه اضافي وخت په پام کې ونیسئ .په دې توګه تاسو له
ډېر سرعت او یا په بې احتیاطۍ سره موټر چلونې څخه ډډه کوئ ،کوم چې ښایي په پایله کې یې ټکر را منځته شي او یا تاسو ترافیکي ټکټ
ترالسه کړئ.
• کله چې بل موټر چلوونکی کومه تېروتنه کوي او یا د موټر چلونې پر مهال له تاسو څخه ګټه اخلي ،نو هڅه وکړئ چې ځان له غوسه کېدو څخه
وژغورئ .غوسه کېدل ستاسو لپاره یوازې دا پایله لرالی شي چې تاسو هم ورته تېروتنې وکړئ.
• که چېرته تاسو پر بل موټر چلوونکي غوسه یا ور رسره خپه یاست ،نو خپل احساسات پر خپله موټر چلونه مه سړوئ .کله چې موټر چلوئ ،نو
ارام اوسئ.
غوسه ناکه موټر چلونه او په سړک کې غوسه کول
غوسه ناکه موټر چلونه او په سړک کې غوسه کول یو شی نه دي .په سړک کې غوسه کول یوه نه کنټرولیدونکې غوسه ده چې په تاوتریخوالي یا د
تاوتریخوالي په ګواښ پای ته رسېږي .په سړک کې غوسه کول یو جرمي عمل دی او نه زغمل کېږي .په غوسه ناکه یا تهاجمي موټر چلونه کې په ناڅاپي
ډول شاتګ ،د لین بدلول او سرعت اخیستل راځي .دغه بالقوه خطرناک چلندونه په ترافیکي سرغړونو کې حسابېږي ،مګر جرمي چلندونه یا عملونه نه دي.
د دې لپاره چې په سړک کې له غوسې څخه مو ځان ژغورلی وي ،نو په خوندي ډول موټر وچلوئ او د نورو چلوونکو پر وړاندې مؤدب اوسئ .په نورو
پسې ډېر لنډ مه ځئ ،مخه یې مه پرې کوئ او د تهاجمي موټر چلونې نور عادتونه مه ترسره کوئ .که چېرته تاسو په سړک کې دغوسې په یوه پېښه کې
ښکېل شوئ ،نو له غوسه موټر چلوونکي سره توند بحث مه کوئ .تاسو به یوازې ستونزه لویه کړئ .تاسو باید د خپل خوندیتوب لپاره په ارامۍ سره له
سړک څخه په یوه روښانه او عامه ساحه کې څنډې ته شئ او پولیسو ته د مرستې لپاره زنګ ووهئ.
بې پامي/په ناپامۍ سره موټر چلول
پام په بله اړول او یا خپلې موټر چلونې ته بشپړه پاملرنه نه کول ،جدي عواقب لرالی شي .په کنټاکي کې د وروستیو خپرو شویو شمېرو له مخې له %45
څخه ډېرې ترافیکي پېښې د بې پامۍ /پانامۍ سره موټر چلونې له امله را منځه شوي دي .د بې پامۍ /په ناپامۍ سره د موټر چلولو ځینې دالیل په الندې ډول
دي:
• خوراک.
• ستاسو په موټر کې دننه د کوم څه لټول.
• لوستل.
• په خپل ټلیفون کې خبرې کول.
• پیغام استول
بې پامي د دې المل کېږي چې موټر چلوونکی ترافیکي حاالتو ته ورو غبرګون وښیي .هغوی نشي کوالی بالقوه خطرونه درک کړي لکه پر سړک خځلې،
یا کېدای شي هغه موټر و نه لیدالی شي چې د دوی په مخ کې درېږي.
کله چې موټر چلوئ ،نو ستاسو بشپړې پاملرنې ته اړتیا ده .ستاسو تر مخ د ترافیکو وضعیت ته په نه پاملرنې سره ،ترافیکي پېښه ستاسو په تمه ده .تاسو باید
په دوامداره توګه تر تاسو د مخه سړک سکن کړئ ،اړین غبرګوني حرکت ته باید چمتو اوسئ.
د  KRS 512.070له مخې په سړک کې د غځلو اچول  Aدرجه سرغړونه ده .دا نه یوازې د لویو الرو په اړه ده ،بلکې د ټولو عامه او خصوصي ملکیتونو
او د اوبو د لښتیو په اړه صدق کوي.
د خپل موټر چلونې د الیسنس ساتل
الیسنس ځنډېدل او لغوه کېدل
د الندې دالیلو له مخې ښایي ستاسو د موټر چلونې الیسنس وځنډېږي او یا لغوه شي:
• د الکولو یا نورو موادو ( )DUIتر اغېز الندې موټر چلول.
د موټر چلونې په پایله کې د عمدي قتل المل کېدل.
•
د ترانسپورت کابینې ته د درواغو شهادت یا سوګند کول.
•
• د موټر په ښکېلولو سره د یوه جنایت ترسره کول.
• په بې احتیاطۍ سره موټر چلول ــ په دولس میاشتو کې درې محکومیتونه.
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د پېښې له ساحې څخه وتل ،په درېدو او هویت څرګندولو یا مرستې رسولو کې پاتې راتلل.
د کومې نقلیه وسیلې غال کول یا یې د کومې برخې غال کول.
د مسوولیت مننې د بېمې په ساتلو کې پاتې راتلل.
د محکمې له استناد یا احضاریې سره رضایت نه کول.
د محکمې د حکم د صادرېدو په صورت کې په ترافکي ښوونځي کې په نوم لیکنه او بشپړولو کې پاتې راتلل.
د نویو مجوزو موټر چلوونکو لپاره د الیسنس د کورس څخه په فراغت کې پاتې راتلل ،چې عمرونه یې  16او  17کاله وي.
د الکورلي مشروباتو د پیرلو لپاره په تقلب سره د موټر چلونې د جواز کارول یا یې هڅه کول.
د ګاسولینو غال کول.
له الیسنس څخه پرته د نقلیه وسیلې ،موټر سایکل او یا موپډ چلول.
کله چې د قانون پلي کوونکی افسر له تاسو څخه وغواړي چې کیمیاوي ټست ترسره کړئ او تاسو دا کار رد کړئ.
د ماشوم د مرستې په تادیه کې پاتې راتلل.
له پولیسو څخه تېښته.
په داسې بڼه د موټر چلول چې د ترانسپورت د کابینې له لوري وضع شوي حدود مات کړي.

ستاسو د موټر چلونې د امتیاز لغوه کول
که چېرته ستاسو عمر له  18کلنۍ څخه کم وي ،ستاسو والدین یا قانوني سرپرسته چې د موټر چلونې د جواز غوښتنه یې السلیک کړې وي ،کېدای شي چې
هغه له خپل مسوولیت منلو څخه پر شا شي ،نو په دې صورت کې کېدای شي چې ستاسو د موتر چلونې الیسنس لغوه شي .که چېرته والدین یا قانوني
سرپرست له خپل مسوولیت څخه الس په سر کېږي ،نو تاسو باید صبر وکړئ تر څو  18کلنۍ ته ورسېږئ او یو جواز یا الیسنس ترالسه کړئ .له مسوولیت
منلو څخه د پر شا کېدو لپاره باید مناسب فورمونه او ستاسو جوا/الیسنس د مدار کاتب ته وسپارل شي.
په رضاکارانه ډول د الیسنس سپارل
یو موټر چلوونکی کوالی شي په رضاکارانه ډول د خپل کنټاکي د موټر چلونې جواز د سپارلو لپاره د مدار د کاتب په دفتر کې یو فورم بشپړ کړي .د دې
لپاره چې خپل الیسنس وسپارئ ،بشپړ شوی فورم او خپل د موتر چلونې الیسنس کاتب ته وسپارئ.
د بیمې قانون
ټول نقلیه وسایل چې په کنټاکي کې چلېږي ،باید د مسوولیت مننې د بیمې او له تقصیر څخه پرته د شخصي صدماتو د لومړنۍ بیمې تر پوښښ الندې وي .د
بیمې نلرل یو جرمي عمل دی .په سزاوو کې جریمه ،د الیسنس د پلېټونو له السه ورکول ،او د موټر چلوونکي د الینس له السه ورکول شامل دي.
د مسوولیت مننې د بیمې پالیسۍ باید د ځاني زیان لپاره  50,000$/25,000$او د مالي زیان لپاره  10,000$د مسوولیت حد وټاکي .د مسوولیت منلو بیمه د
ځاني او مالي زیان خساره چمتو کوي .له تقصیر پرته تر  10,000$پورې د طبي لګښتونو ،د معاش د له السه ورکولو ،او د بدیلو خدمتونو لپاره هغه کس
ته ورکول کېږي چې په ټکر کې ټپي شوی وی ،پرته له دې چې وکتل شي چې مالمت څوک دی .د پوښښ لوړې کچې ښایي وپیرل شي.
که چېرته تاسو تصمیم نیسئ چې له تقسیر پرته پوښښ اداینه او حدود رودئ چې ستاسو په حق کې دي او په دې اړه شکایت لرئ ،نو ستاسو ردونه باید د
هغه ځانګړي فورم له الرې په لیکلې بڼه وي چې د کنټاکي د بیمې د ریاست له لوري ایجاد شوی او د بیمې د ریاست له لوري رهبري کېږي .تاسو کوالی
شئ دغه فورم د بیمې له استازي ،د بیمې له کمپنۍ ،یا د کنټاکي د بیمې له ریاست څخه ترالسه کړئ.
د تقصیر د نه موجودیت د زیان د پوښښ له مخې ،د کوچني زیان په صورت کې به ستاسو د شکایت حق محدود شي .له تاسو څخه د نورو خلکو د شکایتونو
حقونه به هم په ورته ډول محدود شي .مګر که چېرته نه غواړئ چې ستاسو د شیکایت یا له تاسو څخه د شکایت پر دغه حق محدودیتونه موجود وي ،نو
تاسو دا اختیار لرئ چې خپل له تقصیر څخه پرته عمل او ستاسو د شکایت کولو او یا له تاسو څخه د شکایت کېدلو پر حق محدودیتونه رد کړئ.
هغه کسان چې په ترافیکي پېښه کې ټپي شوي وي او له تقصیر پرته شخصي ټپ د ګټو مستحق وي ،نو هغوی ته به د زیان په بدل کې  10,000$ورکړل
شی .دغه امتیازات به د هغه موټر د بیمې د کمپنۍ له لوري تادیه شي چې هغوی چالوه ،توپیر نه کوي چې په ټکر کې څوک مالمت و .دا به نور اړین نه
وي چې اوږدې څېړنې پایلو ته په تمه شئ تر څو له تادیې څخه مخکې د مسوولیت منل تعیین شي.
د عدم تقصیر قانون همدارنګه د بیمې الزامي قانون هم دی .د موټرو مالکان باید همدارنګه د مسوولیت منلو بیمه هم ولري .د مسوولیت مننې د بیمې پالیسۍ
باید د ځاني زیان لپاره  50,000$/25,000$او د مالي زیان لپاره  10,000$د مسوولیت حد وټاکي .د دې ”وېشلي حد “د تنظیم لپاره بدیل د ”واحد
حد “پالیسۍ پیرل دي چې لږ تر لږه د مسوولیت حد یې  60,000$دی .د نقلیه وسیلو د مسوولیت مننې د بیمو ټولې پالیسۍ باید د عدم تصیر د زیان د جبران
لپاره لږ تر لږه  10,000$چمتو کړي.
هره کمپنۍ چې د موټرو د مسوولیت منلو بیمه عرضه کووي مکلفه ده چې د پالیسۍ د خپرولو ،بیا نوي کولو یا اصالح کولو پر مهال یو لیکلی سند خپور
کړي چې بیمه د قرار داد له مخې د پلي کېدو وړ ده او د کنټاکي د قانون له مخې پوښښ ورکوي .د نقلیه وسیلي د بیمې یوه ()1لیکلې کاپي باید د راجسترېشن د بیا
نوي کولو لپاره د ایالت کاتب ته ورکړل شي او بله کاپي باید په هغه موټر کې وساتل شي چې دا بیمه ورپورې اړه لري تر څو د غوښتنې په صورت کې د سولې افسر ته
وښودل شي.

52

په خوندیتوب سره د موټر چلول ستاسو د بیمې پر قیمت د پام وړ اغېز لري .هره ځل چې تاسو ټکر کوئ ،خپل د بیمې د حق د لوړولو خطر ورسره ډېروئ.
که چېرته تاسو ټکرونه کوئ یا مشخصې سرغړونې ترسره کوئ ،ښایي له بیمې څخه نور لګښت هم در څخه وګرځول شي او د دې خطر هم شته چې بیمه
مو لغوه شي.
د قضاوت پر وړاندې نارضایتي
که چېرته یو کس له هغه قضاوت څخه راضي نه وي چې د هغه پر وړاندې موټر ته د زیان رسولو له امله ترسره شوی دی ،نو د قضاوت له نېټې څخه
وروسته په  60ورځو کې به د ترانسپورت وزات د هغه د موټر چلونې امتیاز لغوه کړي .ځنډ به تر نامعلومې مودې پورې دوام وکړي یا تر هغې چې
شخص له قضاوت څخه راضي شي .د رضایت په صورت کې به د محکمې له لوري د تایید شوي رضایت یوه کاپي کابینې ته واستول شي او خدمت ته د
اعادې اړین پروسېجرونه باید طی شي.
د بیمې د پوښښونو د کچو او ډولونو په اړه د بشپړو معلوماتو لپاره ،دا توصیه کېږي چې موټر چلوونکی د بیمې له یوې کمپنۍ سره اړیکه ټینګه کړي.
د کنټاکي د پاینټونو سیستم
د پاینټونو د سیستم موخه دا ده تر څو هغه موټر چلوونکي تشخیص او و ارزوي چې اړتیا ده د موټر چلونې د امتیاز له ځنډېدو څخه مخکې بهبود ته اړتیا
لري .دغه سیستم دا خدمت ترسره کوي چې خوندي او حساس موټر چلوونکي و ساتي او هغوی سم کړي چې په بې احتیاطۍ او غیر مسووالنه توګه موټر
چلوي.
د پاینټونو د سیستم له مخې د ترانسپورت کابینې د موټر چلونې د الیسنسونو څانګه په کنټاکي کې په هر ورکړل شوي د موتر چلونې جواز کې د ترافیکي
سرغړونو ټول ریکارډونه ساتي .دغه سوابق یا ریکارډونه د ترافیکي سرغړونو ،د وثیقې د ضبط یا د جریمې د اداینې د راپورونه پر بنسټ دي ،که په
محکمه کې حاضر شي یا نه ،چې د متحده ایاالتو ګوټ ګوټ ته د موټر چلونې د جوازونو د ورکړې څانګو ته استول کېږي .د بېال بېلو سرغړونو لپاره
تخصیص شوي پاینټونه پر موټر چلوونکو اغېزه کوي چې د هغوی د موټر چلونې سوابق تر څارنې الندې دي او مګر دا چې هغوی له ترافیکي قوانینو سره
سم عمل وکړي ،ښایي د موټر چلونې خرابه مخینه ولري چې په پایله کې به د هغوی د موټر چلونې د الیسنس د ځنډېدو المل شي.
هر موټر چلوونکی چې تر ( )6پورې پاینټونه ترالسه کړي ،نو د موټر چلونې د جواز د ورکړې له ډیپارټمنټ څخه به یو لیک ترالسه کړي چې هغه ته
سپارښتنه کوي تر څو د خپل موټر چلونې د تجربې د ښه کولو لپاره بېړنی اقدام وکړي .ښایي له موټر چلوونکي څخه وغوښتل شي چې د کابینې له یوه
استازي سره مرکې ته حاضر شي تر څو د هغه د موټر چلونې اصلي ستونزې تشخیص کړي.
په دغه مرکه کې به د ترانسپورت د کابینې استازی هڅه وکړي تشخیص کړي چې ایا د ایالت د ترافیکو د ښوونځي په پروګرام کې ګډون به موټر چلوونکي
ته ګټه وکړي کنه .که چېرته هغه ونکړای شي په دې مرکه کې ګډون وکړي ،نو ښایي د هغه د موټر چلونې امتیاز د ( )6میاشتو لپاره وځنډول شي.
ترافیکي سرغړونې او د هغوی د پاینټونو ارزښتونه
پاینټونه
د سرغړونې ډول
که چېرته د موټر چلونې له قوانینو څخه یوه الندې جدي سرغړونو ترسره شي ،نو ښایي د موټر چلونې امتیاز د یادې مودې لپاره وځنډېږي:
له تعیین شوي حد څخه  26مایله پر ساعت ډېر سرعت اخیستل ،د پولیسو له افسر څخه د تېښتې هڅه یا د مخکې کېدو
سیالي
د محدود السرسي پر لویې الرې د ټاکل شوي سرعت له حد څخه 10میایله پر ساعت چټک حرکت
په  CMVکې  15مایله پر ساعت یا تر دې چټک (له ایالت څخه بهر محکومیت د جدي سرغړونې په توګه ذکر شوی دی
یوازې له پاینټونو پرته)
د محدود السرسي پر لویې الرې د ټاکل شوي سرعت له حد څخه 15-11میایله پر ساعت چټک حرکت
د محدود السرسي پر لویې الرې د ټاکل شوي سرعت له حد څخه 5میایله پر ساعت چټک حرکت

3
3

په  CMVکې د سرعت له معین حد څخه  15مایله پر ساعت لوړ سرعت (سوداګریز موټرونه)
د سرغړونې درول (برښنایي سېګنال ،د رېل له پټلۍ څخه تېرېدل ،د درېدو نښه)

3
3

د الرې په ورکولو کې ناکامي

3

په یوه لین سړک په ناسمه الره

3

د حاالتو په پرتله ډېر چټک
د حاالتو په پرتله ډېره ورو
ناسمه موټر چلونه

3
3
3

ناسم پیل
ناسم را ګرځېدل

3
3

د مخې څراغونو نه روښانه کېدل

3
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اورېدل  -احتمالي ځنډېدل
0
0

په بې پامۍ سره موټر چلول
د مخې څراغونو د روښنایۍ نه کمېدل
د الرې په ورکولو کې ناکامي
د لین ناسمه کارونه

3
3
3
3

د کیڼ لین ناسمه کارونه /د محدود السرسي لویه الر

3

د زده کړه ییز جواز له اړتیا /اصولو سره سم په عمل کولو کې پاتې راتلل
د جنازې د مراسمو موټر ته د الرې په ورکولو کې پاتې راتلل
په حرکت کې نور داسې خطرناکې سرغړونې
د موټر چلونې پر مهال د پیغام استول

3
3
3
3

ناسمه موټر چلونه
په بې پروایۍ سره موټر چلول
ډېر نږدې څارل
د سړک پر ناسم لوري موټر چلول
په روان موټر کې د موټر چلوونکي بدلول
په ناسمه توګه مخکې کېدل
پر سړک یا لویې الرې د ټاکل شوي سرعت له حد څخه 25-16میایله پر ساعت چټک حرکت
د کومې خطرناکې سرغړونې مرتکب کېدل چې ټکر پکې ښکېل وي

3
4
4
4
4
5
6
6

6
د دوه یا ډېرو خطرناکو سرغړونو یو ځای کېدل په هر یوه دوامدره واقعه کې
6
د ښوونځي یا کلیسا د بس لپاره په درېدو کې پاتې راتلل
د کنټاکي د پاینټونو د سیستم له مخې ارزول شوي پاینټونه د محکومیت له نېټې څخه وروسته په دوه ( )2کلونو کې منقضي کېږي .که څه هم محکومیت د
موټر چلونکي د سوابقو د یوې برخې په توګه د موټر چلونې په جواز کې د پنځه ( )5کلونو لپاره پاتې کېږي او د سوداګریز الیسنس لپاره د لس ( )10کلونو
لپاره پاتې کېږي.
که چېرته یو اتلس کلن یا تر دې لوړ عمر لرونکی شخص په دوه کلنه دوره کې شپږ یا تر دې ډېر پاینټونه ترالسه کړي ،نو د ترانسپورت کابینه به یو لیک
ور واستوي او ورته و به وایي چې د موټر چلونې پر سوابقو یې پاینټونه ترالسه کړي ،او دا به هم ور ته ووایي چې که چېرته د دوه کلونو په موده کې
دولس پاینټونه ترالسه کړي چې نو جریمه به شي.
که چېرته له اتلس کلنۍ څخه ښکته عمر لرونکی شخص په دوه کلنه دوره کې څلور یا تر دې ډېر پاینټونه ترالسه کړي ،نو د ترانسپورت کابینه به یو لیک
ور واستوي او ورته و به وایي چې د موټر چلونې پر سوابقو یې پاینټونه ترالسه کړي ،او دا به هم ور ته ووایي چې که چېرته هغه مخکې له اتلس کلنۍ
څخه له شپږ پاینټونو څخه ډېر ترالسه کړي چې نو جریمه به شي.
که چېرته یو اتلس کلن یا تر دې لوړ عمر لرونکی شخص د دوه کلونو په موده کې دولس یا تر دې زیات پاینټونه ترالسه کړي ،یا له اتلس کلنۍ څخه کم
عمره شخص په دوه کلنه موده کې له شپږو پاینټونو څخه ډېر ترالسه کړي ،کابینه به د لومړي پاینټونو په ترالسه کولو سره د هغه د موټر چلونې امتیاز د
شپږو میاشتو لپاره وځنډوي ،د دویمې ترالسه کونې لپاره به یې د یوه کال لپاره وځنډوي او د دوه کلنۍ مودې په منځ کې په متعاقبو ترالسه کولو سره به یې
د دوه کلونو لپاره و ځنډوي .د هرې سرغړونې لپاره چې د موټر چلونې د امتیاز ځنډونه د لومړۍ هغې لپاره شپږ میاشتې یا تر دې کمه ده ،نو د دویمې ورته
سرغړونې لپاره به د ځنډولو موده له یوه کال څخه کمه نه وي ،او د بلې متعاقبې سرغړونې له امله به د ځنډ موده له دوه کلونو څخه کمه نه وي .که چېرته
کابینه د یوه شخص د موټر چلونې امتیاز له ( )1ځل څخه ډېر و ځنډوي ،نو د ځنډو وختونه به په پرلپسې توګه ترسره شی.
له اورېدنې وروسته ،ښایي ډیپارټمنټ له موټر چلوونکي څخه وغواړي چې د تعلیق پر ځای په تحریم کې راشي او د بهبود په یوه روزنځای (د ترافیکو
ایالتي ښوونځي) کې ځان شامل کړي چې د کابینې له لوري د تصدیق وړ وي.
کله چې موټر چلوونکی په روزنیز مرکز کې د کابیني له لوري ځای پر ځای شي ،نو هغه باید د کورس د پای ته رسېدو له نېټې څخه وروسته تر دوه ()2
کلونو لپاره په بله روزنیزه دوره کې شامل نکړای شي ،که یې خدمت کړی وي یا نه.
د کنټاکي ایالت د ترافیکو د ښوونځي پروګرام
د کنټاکي ایالت د ترافیکو د ښوونځي پروګرام په  1980کال کې پیل شوی و .دغه پروګرام عامو خلکو ته د موټر چلونې د زده کړې ورکولو د وسیلې په
توګه کارول کېږي او د خوندي موټر چلونې چلند ترویجوي .یو مجوز چلوونکی کوالی شي په یو له دوه الرو څخه په دغه پروګرام کې ګډون وکړي:
 .1چې د روان موټر د ترافیکي سرغړونې له امله د محکمې له لوري ور پېژندل شوی وي پرته له دې چې یو الزامي تعلیق ترالسه کړي ،یا
 .2یا د یوه مشروط په توګه په پروګرام کې ځای پر ځای شوی وي.
د دې روزنې اصلي موضوع په الندې ډول ده:
• د سړک د اصولو پېژندل.
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•
•

د موټر چلونې سم لید لرل.
د موټر چلونې دفاعي تمرینونه ترسره کول.

کله مو چې د یوه دلیل له مخې د ایالت ترافیکي ښوونځي پروګرام کې ګډون وکړ ،ستاسو د مراجعې له نېټې څخه وروسته د یوه کال لپاره بیا ګډون ته اجازه
نشته .د ایالت د ترافیکو ښوونځي روزنیزو پروګرامه د ټول ایالت په کچه له  50موقعیتونو څخه په ډېرو ځایونو کې په الر اچول کېږي .په رضا کارنه ډول
ګډون ته اجازه نشته.
د ګډون کولو ګټې په الندې ډول دي:
د سرغړونې لپاره پاینټونه نه ورکول کېږي.
که چېرته په عادي ډول نوملیکنه او بشپړونه ترسره شي ،نو د بیمې کمپنیو ته د معلوماتو د ترالسه کولو اجازه نشته.
عامو موټر چلوونکو ته د خوندي موټر چلونې د عادتونو او لیدونو په اړه معلومات ورکول کېږي ،په دې توګه لویې الرې د ټولو لپاره خوندي کوي.
له موادو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه موټر چلوونکو ته د زده کړې پروګرام
د کنټاکي د  DUIقانون د  2000کال د اکټوبر پر  1مه نېټه نافذ شوی دی .د قانون له مخې هغه د لومړي ځل او متعاقب د  DUIسرغړوونکي مکل دي چې
په مجوز پروګرام کې یوه ارزونه ورکړي او د بشري سرچینو د کابینې ( )CHRله روي جواز ورکړل شي .د ارزونې پر بنسټ هر شخص باید د الکولو په
اړه د زده کړې یا درملنې پروګرام کې ګډون وکړي چې د  CHRله لوري تایید شوی وي .مخکې له دې چې د موټر چلونې امیتاز موټر چلوونکي ته بېرته
ورکړل شي ،باید الکولو په اړه د زده کړې او درملنې پروګرام په رضایت بخش ډول پای ته ورسوي .د دې پروګرام ګډونوالو ته به د الکولو او مخدره توکو
په اړه بشپړ معلومات ورکړل شي تر څو د هغوی پوهاوی او معلومات ډېر کړي ،او د موادو د ناوړه کارونې په اړه د افرادو رویه او چلند بدل کړي .فرد
باید د پروګرام د الکولو د ارزولو ،زده کړې او درملنې په اړه ټول فیسونه تادیه کړي.
د جواز بیا رغولو لپاره د اړتیا وړ فیس تادیه کولو سره ،د تایید شوي  DUIپروګرام څخه د بشپړیدو خبرتیا ،او د جواز تعلیق د مودې پای ته رسیدو
وروسته ،د  DUIمحکوم شوی فرد د دې وړ دی چې خپل جواز د سرکټ کاتب دفتر لخوا بیرته صادر کړي.
د طبي بیا کتنې بورډ
د کنټاکي پولیس د نژاد ،رنګ ،ملي اصلیت ،جنس ،مذهب ،عمر او معلولیت پر بنسټ تبعیض نه کوي.
د غوښتنې سره سم ،د کنټاکي ایالت پولیس به مناسب ځایونه چمتو کړي چې یو معلول کس ته د ازموینې په ټولو مرحلو کې د ګډون لپاره مساوي فرصت
ورکړي.
د طبي بیاکتنې بورډ د کنټاکي ترانسپورت کابینې له الرې اداره کیږي .د دې هدف دا دی چې مدیر ته د فزیکي یا رواني نیمګړتیاو اشخاصو جواز ورکولو
په اړه سم طبي مشورې چمتو کړي.
هر هغه موټر چلوونکی چې د طبي تشخیص وړ نیمګړتیا لري چې لږترلږه فزیکي یا رواني وړتیا نلري ترڅو په خوندي ډول د موټر چلولو لپاره په ټولو
شرایطو کې د موټر چلولو فعالیتونه د هغې مطابق کم کړي.
په فزیکي یا ذهني توګه معیوب چلونکي د لیوالتیا اشخاصو پام ته راوړل کیږي چې د زیان په اړه شخصي ،مفصل پوهه لري .په هغه حالت کې چې راپور د
پورته معیارونو الندې ومنل شي ،جواز اخیستونکی به اړ وي چې د موټر چلولو جواز ورکولو څانګې ته بشپړ طبي پوښتنلیک واستوي .طبي راپور به د
بیاکتنې بورډ ته وسپارل شي چې د طبي متخصصینو څخه جوړ دی چې د وسایطو مقرراتو ریاست کمیشنر لخوا ټاکل شوی .بورډ به راپور مطالعه کړي او
د دوی د طبي تخصص پراساس به د محدودیتونو وړاندیز وکړي چې ضعیف ډرایورانو ته د دوی په وړتیاو کې فعالیت کولو محدودیت ورکړي.
هغه موټر چلوونکي چې د نیولو حالت لري باید د اصلي غوښتنلیک یا د موټر چلولو جواز نوي کولو دمخه لږترلږه نهه ( )90ورځې د مودې لپاره ضبط
شي KRS 186.411 .وایي چې یو څوک چې د مرۍ ناروغي لري باید د ډاکټر لخوا د موټر چلولو جواز تصدیق کولو څانګې ته وړاندې کړي چې د هغه
حالت د درملو لخوا کنټرول شوی ،د درملو توضیحات ،د هغه خوراک چې هغه یې اخلي ،د هغه خپل بیان چې هغه وړیا دی .د غوښتنلیک نیټې څخه لږ تر
لږه  90ورځې دمخه قبضیت ،او دا چې هغه د خپل ډاکټر لخوا وړاندیز شوي درمل اخلي .کله چې څانګه دا ډول تصدیق ترالسه کړي ،حالت د طبي بیاکتنې
بورډ لخوا د دورې طبي پوښتنلیکونو له الرې څارل کیږي.
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ترافیکي سېګنالونه او نښې
معیاري رنګونه
ژېړ
عمومي اخطار

شین
د حرکت اجازه ،د لوري
الرښوونې څرګندوي.

سور
درېدل یا منع کېدل

معیاري شکلونه
د مشخصو نښو د پېژندلو لپاره شکلونه هم ګټور دي .د معیاري شکلونو تر منځ دي:
( DIAMONDپه یوه نقطه والړ
مربع  -د بیسبال الماس شکل) -
یوازې د سړک یا نږدې ساحې کې د
موجوده یا احتمالي خطرونو
خبرداری لپاره کارول کیږي.

افقي مستطیل
(مستطیل موازي یا په اوږدو کې) -
عموما د الرښود نښو لپاره.

مساوي مثلث
(مثلث په خپل نقطه والړ دی) -
یوازې د حاصالتو نښو لپاره کارول
کیږي.

شپږ ضلعي
(پنځه اړخیزه) – د ښوونځي
پرمختګ او د ښوونځي د خبرتیا
نښې.

عمودي مستطیل
(مستقیم)  -عموما د نښو تنظیمولو
لپاره.

ګول
(دایره)  -د اورګاډي د مخکینۍ
خبرتیا نښې.

(د پلیو الرویانو
ممانعت)
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(د یدک کشولو ساحه)

تنظیمي نښې

(ښي لوري ته د ګرځېدو ممنوعیت)

(کیڼ لوري ته د ګرځېدل ممنوعیت)

(د سرعت اندازه)

(الره ورکول)

(درېدل)

(دوه ځلي کیڼ لوري ته ګرځېدل)

(کیڼ لین باید کیڼ
لور ته وګرځي)

( THRUاو کیڼ اړخ ته)

(یوازې کیڼ لور)

(د سایکلونو ممنوعیت)

(یوه الره)
(د کیڼ لوري څخه را تلونکو
ترافیکو پر لور تلل)

(مناسمه الره)

(ښي لوری ساتل)

(مه داخلېږئ)

(کیڼ لور ساتل)

(منځنی لین ساتل)

(یوه الره)

(نه ګرځېدل)
( Uنه ګرځېدل)

(یوازې د بېړني وضعیت پارکېنګ)
(د الریو د کارولو ښي لین)

( 2ساعته پارکېنګ
)AM17:30 - AM 8:30

(ورو ترافیک سم وساتئ)

(د بس په تمځای کې مه پارک کوئ)

(یو مور پارکینګ
)9AM – 7PM

57

(په پام سره تېر شئ)

(په سره څراغ مه تېرېږئ)

(مه تېرېږئ)

(په هر وخت کې د پارک
کولو ممنوعیت)

د اخطار نښې

(د وېشل شوې
لویې الرې پای)

(د لین پای ته
رسېدل)

(وېشل شوې
لویه الر)

(د نه تېرېدو ساحې)

(د ترافیکو
ګډېدل)

(پر دواړو لوریو
د ترافیکو تېرېدل)

(کمه صفایي)

(د غواوو د
تېرېدو ځای)

(ښوونځی)

(د لوړو ژورو

(شا ته ګوالیي)

الره)

(د ښي لوري
ګوالیي)

(شا ته ګرځېدل)

(دوه الرې

(د نم په حالت
(د سایکل تېریدل)

(د پلیو تېریدل)

(فرعي سړک)

(فرعي سړک)

(نری پل)

(د دمې ځای)

(ښي لوري ته
ګرځېدل)

(غونډۍ)

کې ښویېدل)

(د سړک تقاطع)

(د پاخه سړک پای ته رسېدل)

58

(د غونډۍ له سړک څخه تېرېدل)

ترافیک)

(له ښوونځي څخه تېرېدل)

اضافي نښې

(د مزرعي
ماشینونه)

(" "Tتقاطع)

(د هویۍ تېرېدل)

الرښود نښې

د خدمت نښې

(مایله)

(ختیځ)

(ټلیفون)

(وتل)
(روغتون)

(د مېلې ساحه)
(د سایکل مسیر)

د بېړنیو وسایطو نښې نښانې

59

(پارک کول)

عمومي معلومات
د نقلیه وسیلې راجستر کول
د موټر د ملکیت ثبوت ته اړتیا ده .د سرلیک سند د ملکیت ثبوت دی .د مالکیت په لیږدولو سره ،د نوي سرلیک لپاره سرلیک او غوښتنلیک باید د کاونټي
کلرک ته وسپارل شي .د سرلیک ترالسه کولو فیس  6 $دی .د لویې الرې کارولو لپاره د موټر راجستر کولو پرته سرلیک ترالسه کیدی شي .سرلیکونه
مالکینو ته لیږل کیږي .د جواز معلومات باید د مالک په کاپي کې ثبت شي .د دولت څخه بهر موټر په بل ایالت کې د امنیت ګټو تابع کیدی شي په کینټکي کې
تر هغه وخته پورې راجستر نشي تر څو چې لین ثبت شوی نه وي.
د مسافر وړونکي وسایط د زیږون په میاشت کې په حیرانونکي سیسټم کې راجستر کیږي .د فضل موده نشته.
د راجسټریشن لپاره غوښتنلیک باید په هغه هیواد کې د کاونټي کلرک ته ورکړل شي چیرې چې موټر په اصل کې چلیږي.
د نوم لیکنې فیس د زیږون میاشتې پورې تړل کیږي .د ریاست فیس په میاشت کې  1 $دی ،او د کلرک فیس په هرو دولسو میاشتو کې  3 $دی .د جواز
پلیټ د ملکیت لیږد وروسته د موټر سره پاتې کیږي او د تیر مالک د زیږون نیټه پای ته رسیږي.
په بل ایالت کې پیرودل شوی موټر ممکن د ننوتلو دمخه په کنټاکي کې راجستر نشي .استثنا د کینټاکي اوسیدونکي نظامي پرسونل ملکیت لرونکي موټرو
لپاره رامینځته شوی .وسایط د  ٪6کارولو مالیې تابع دي .کریډټ ممکن په نورو ایالتونو کې د ورته مالیاتو تادیه کولو لپاره اجازه ورکړل شي .یو غیر
اوسیدونکی باید خپل موټر په کنټاکي کې د هغه وخت په پای کې ثبت کړي چې د هغه د اصلی ایالت سره د متقابل تړون لخوا ورکړل شوی .سمدالسه د
استوګنې تاسیس کیدو سره  ،د کینټاکي جواز پلیټ باید وپیرل شي.
د معلولیت لرونکي شخص لپاره د جواز ځانګړي پلیټ د غوښتنلیک پر مهال د طبي سند سره د کاونټي کلرک ته شتون لري.
د شخصي مسؤلیت او د ملکیت زیان بیمه اړینه ده .د راجسټریشن نوي کولو لپاره ثبوت ته اړتیا ده ،او د بیمې ثبوت باید هر وخت په موټر کې وي.
د موټر چلونې جواز
ستاسو جواز د صادر شوي نیټې څخه د اعتبار وړ دی چې په جواز کې ښودل شوي د پای نیټې له الرې .تاسو کولی شئ خپل جواز ستاسو د پای نیټې څخه
شپږ میاشتې دمخه د خپل محلي سرکټ محکمې کلرک ته په شخصی ډول غوښتنه کولو سره نوي کړئ.
کله چې یو کس د  21کالو څخه کم عمر ولري د موټر چلولو جواز صادر شي ،دا به د هغه د  21کلیزې وروسته  30ورځو پورې اعتبار ولري.
د کینټکي د موټر چلولو جواز باید سمدالسه ترالسه شي کله چې د استوګنې ځای رامینځته شوی وي.

د غړي ورکول
که تاسو یا د کورنۍ کوم غړی د ژوند کولو لپاره پښتورګو یا نورو حیاتي ارګانونو ته اړتیا لرئ ،ایا تاسو کولی شئ یو ترالسه کړئ؟ شاید د تمویل شوي
ارګانونو د جدي کمښت له امله د اوږد انتظار پرته .په  2006کې ،قانون تصویب شو چې د کینټاکي اوسیدونکو ته دا توان ورکوي چې د عضوي بسپنې په
اړه خپلې هیلې په خوندي ډیټابیس کې مستند کړي چې د کینټکي ارګان ډونر راجسټری په نوم یادیږي .تاسو به د کینټاکي ارګان ډونر راجسټری کې د
شاملیدو په اړه وپوښتل شي کله چې تاسو د خپل سرکټ محکمې کلرک دفتر کې د موټر چلولو جواز یا دولتي  IDترالسه کوئ .دلته یو شمیر پوښتنې شتون
لري چې ممکن د کینټاکي ارګان ډونر راجسټری کې د ګډون په اړه ولري.
 .1ایا څوک کولی شي د کینټاکي ارګان ډونر راجسټري کې شامل شي؟
هو .د کینټاکي هر اوسیدونکی کولی شي خپل نوم د کینټاکي غړي ورکوونکي راجسټری کې اضافه کړي.
 .2کومو ارګانونو او نسجونو ته اړتیا ده؟
وروستیو پرمختګونو دا ممکنه کړې چې د  25مختلف نسجونه او ارګانونه لکه پښتورګي ،زړه ،پانقراص ،سږي ،ځیګر ،قرنیه ،د
هډوکي میرو ،د زړه والوز ،او پوستکي انتقال کړي .د بریالیتوب کچه اوس د پخوا په پرتله ښه ده .په حقیقت کې ،لومړی او تر ټولو
بریالی انتقال د وینې انتقال دی.
 .3ایا زما ملکیت باید د بسپنې لپاره پیسې ورکړي؟
نه .په بسپنه کې ټول لګښتونه د ټرانسپالنټ پروګرام لخوا ورکول کیږي.
 .4د انتقال په اړه د دیني او اخالقي مالحظاتو په اړه څه؟
په نړۍ کې اخالقي مشران د لوړ بشردوستانه ایډیالونو څرګندولو په توګه د دې ډول بسپنه ورکولو پلوي کوي .که تاسو کومه پوښتنه
لرئ ،مهرباني وکړئ د خپل پادری سره مشوره وکړئ.
 .5د جنازې او تدفین د ترتیباتو په اړه څه؟
د بسپنه ورکوونکي لخوا اجازه ورکړل شوي د غړو یا نسجونو لرې کول به د دودیز جنازې یا دفن کولو خدماتو کې مداخله ونه کړي.
 .6ارګانونه څنګه ویشل کیږي؟
ارګانونه د ډونر او ترالسه کوونکي نسجونو د مطابقت پراساس ویشل کیږي .ټولنیز یا مالي موقعیت هیڅکله د ترالسه کوونکي په
ټاکلو کې فکتور نه دی.
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ټرانسپالنټیشن د بل هر ډول درملنې په پرتله د لنډمهاله ناروغۍ په جریان کې خورا ډراماتیک اغیز لري .په هرصورت ،راتلونکی د بسپنه شوي غړو د
شمیر په زیاتوالي پورې اړه لري .د اعضاوو ورکول په حقیقت کې د ژوند ډالۍ ده .که تاسو غواړئ د عضوي او نسج بسپنه کولو له الرې د نورو سره
مرسته وکړئ ،مهرباني وکړئ خپل نوم د کینټاکي د عضوي ډونر راجستر ته اضافه کړئ .د کینټاکي ارګان ډونر راجسټری به د ډالۍ ډونر سند په توګه کار
وکړي لکه څنګه چې د یونیفورم اناتومیکل ډالۍ قانون کې بیان شوی .د ډالۍ سند د بسپنې لپاره قانوني جواز ګڼل کیږي او د بل رضایت ته اړتیا نلري.
رضایت باید د مور او پالر یا قانوني سرپرست څخه ترالسه شي که چیرې د عضوي بسپنه ورکوونکی د بسپنې په وخت کې د  18کلونو څخه کم وي .تاسو
هڅول کیږي چې د خپلې کورنۍ سره د خپلو هیلو په اړه بحث وکړئ .مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې تاسو کولی شئ هر وخت خپل نوم د راجستر څخه
لیرې کړئ.
په راجسټری کې د شاملیدو سربیره  ،تاسو ممکن د خپل جواز شاته السلیک هم وکړئ یا د نارنجي ډونر سټیکر ضمیمه کړئ .په هرصورت ،دا خورا مهم
دی چې تاسو د کینټکي ارګان ډونر راجسټری سره یوځای شئ ځکه چې د موټر چلولو جواز ممکن د مرګ په وخت کې د السرسي وړ نه وي او ستاسو
هیلې نشي پوره کیدی.
تاسو کولی شئ د کینټکي ارګان ډونر راجسټري آنالین کې هم ګډون وکړئ www.donatelifeky.orgکه چېرته تاسو کومه پوښتنه لرې ،د KYمحکمې له
سرکیوټ کاتب  Trust For Lifeپه وړیا شمېره  1-866-945-5433یا  info@trustforlife.orgبرېښنالیک له الرې اړیکه ټینګه کړئ.
ځیرکانه موټر چلول د انرژۍ له سپما او د هوا د کیفیت له غوره کوره سره مرسته کوي
سمارټ موټر چلول نه یوازې د ترافیکي ټکرونو د تکلیف  ،درد او لګښت څخه مخنیوي کې  ،بلکه د هوا ککړتیا او د ګازو تیلو لګښتونو کمولو کې هم ګټه
ورکوي.
• خوندیتوب او ساتنه دواړه په دې پورې اړه لري:
• خپل موټر په ښه چلولو حالت کې ساتل.
• د موټر چلولو ښه عادتونه کارول.
• یوازې د اړتیا په وخت کې موټر چلول
خپل موټر په ښه حالت کې وساتئ
یو موټر په ښه میخانیکي حالت کې خوندي ،د موټر چلولو لپاره اسانه ،د اعتبار وړ ،او لږ تېل کاروي .منظم میخانیکي ساتنه به دا هم تضمین کړي چې
ستاسو موټر به په ټرافیک کې په خوندي ډول حرکت کولو وړتیا ولري  ،د سړک له خرابیدو څخه مخنیوی وکړي  ،د ګازو تیل خوندي کړي  ،او لږ
ککړتیا وکړي .د مثال په توګه ،منظم ټون اپ به د انجن ډیر باوري فعالیت ورکړي او د تیلو اقتصاد به تر  15سلنې پورې ښه کړي .په منظم ډول د ټایر
فشار وګورئ .الندې انفالسیون شوي ټایرونه د ګاز مصرف ډیروي او کولی شي ستاسو موټر اداره کول خورا ستونزمن کړي .همدارنګه ،د انفالسیون
الندې ټایرونه به ګړندي اغوندي او د "بلو آوټ" لپاره ډیر خطر لري.
ستاسو د ټایر فشار څنګه چیک کوئ
ټایرونه په هره میاشت کې تر ( 1psiپه هر مربع انچ پونډه) له السه ورکولو لپاره پیژندل شوي ،نو په میاشت کې یو ځل (یا د اوږد سفر څخه مخکې) ټول
ټایرونه وګورئ ،ستاسو د اضافي فالتو په شمول .دلته یې څنګه:
د باور وړ فشار ګیج واخلئ.
 .1د خپل موټر دروازه پرانیزئ او دننه جام کې باید ستاسو د موټر وړاندیز شوي ( PSIد ټایر فشار اندازه کولو) سره سټیکر وي.
 .2خپل ټایرونه "سړه" وګورئ  -مخکې له دې چې تاسو موټر چلوئ یا لږترلږه درې ساعته وروسته له موټر چلولو.
 .3په خپل ټایر کې د والو ډډ ته د فشار ګیج دننه کړئ( .ګیج به "پاپ" شي او اندازه شوې شمیره به وښیې .کله چې تاسو د " "pssstغږ واورئ ،دا
د ټایر څخه هوا تیریږي .د تېښتې هوا باید د پام وړ فشار اغیزه ونکړي ،پرته لدې چې تاسو د هوا فشار ګیج ډیر اوږد ونیسئ).
 1د ملي لویې الرې د ترافیک خوندیتوب اداره http://www.trafficsafetymarketing.gov/teens
 2د  NHTSA 2012مطالعه د ټایرونو ستونزو باندې تمرکز کوي لکه څنګه چې د حادثې دمخه مرحله کې د سپکو موټرو لخوا
تجربه شوې  22جنوري 2016
 .4اندازه شوي  psiد هغه  psiسره پرتله کړئ چې په سټیکر کې ستاسو د موټر چلوونکي دروازې دننه یا د مالک الرښود کې موندل شوي .د خپل
ټایر سایډ وال کې د  psiسره مه پرتله کوئ.
 .5که ستاسو  psiد شمیر څخه پورته وي ،هوا پریږدئ تر هغه چې دا سره سمون ولري .که الندې وي ،هوا اضافه کړئ (یا د پرچون پلورونکي
سره مرسته وکړئ) تر هغه چې مناسب شمیر ته ورسیږي.
ستاسو د تګ ژورتیا څنګه چیک کړئ
په هره میاشت کې یو ځل ،یا مخکې له دې چې تاسو د سړک اوږد سفر پیل کړئ ،خپل ټایرونه د اغوستو او زیانونو ستونزو لپاره وګورئ .د اغوستلو لپاره
د چک کولو یوه اسانه الر د قلمي ازموینې کارول دي.
 .1یوه پیسه واخلئ او د ابراهیم لینکن بدن د خپلې ګوتې او ګوتې تر مینځ ونیسئ.
 .2په خپل ټایر کې یوه نقطه غوره کړئ چیرې چې ټریډ ترټولو ټیټ ښکاري او د لنکن سر په یوه نالی کې ځای په ځای کړئ.
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 .3که چیرې د لنکن د سر کومه برخه د پښو په واسطه پوښل شوې وي ،تاسو د قانوني او خوندي اندازې سره موټر چلوئ .که ستاسو چل له دې
څخه ښکته وي (نږدې  32/2انچ) ،ستاسو د موټر وړتیا په ناوړه شرایطو کې د سړک د نیولو وړتیا خورا کمه شوې.
موټروان د ځمکې د سطحې اوزون لوی مرسته کونکي دي .د اوزون ککړتیا د روغتیا ستونزو سره مرسته کوي لکه د سږو او زړه ناروغۍ ،الرجی او
سالم .ځوان ماشومان ،لویان ،او هغه خلک چې بهر کار کوي یا لوبې کوي د ځمکې د سطحې اوزون پورې اړوند د روغتیا ستونزو لپاره ترټولو لوی خطر
لري .که څه هم د نن ورځې نوي وسایط د زړو موټرو په پرتله لږ ککړتیاوې خپروي ،د دوی د اخراج کچه به لوړه شي پرته لدې چې دوی په احتیاط سره
وساتل شي .د موټر د عمر په څیر ،د هغې فعالیت او د تیلو اقتصاد کمیږي .د ایالت په لویو نفوسو مرکزونو کې د وسایطو د اخراج ازموینې برنامې هغه
موټرې پیژني چې د اخراج کچه لوړه کوي  ،مالک ته د اړتیا وړ ساتنې ته خبرداری ورکوي .لکه څنګه چې وسایط ترمیم کیږي ،د موټرو اخراج کم
شوی ،او د موټر مالک به معموال په فعالیت او د تیلو اقتصاد کې ښه والی وګوري.
د موټر چلولو ښه تخنیکونه وکاروئ
خپل موټر چلول پالن کړئ .په خوندي ډول خپل منزل ته د رسیدو لپاره د موټر چلولو کافي وخت ته اجازه ورکړئ .د امکان په صورت کې د ګڼې ګوڼې او
ګڼې ګوڼې ځایونو څخه ډډه وکړئ .د چټک پیل او ودریدو څخه ډډه وکړئ .په اسانۍ او اعتدال سرعت موټر چلوئ .خپل موټر چلول د ټرافیک او سیګنال
وخت ته ګړندۍ کړئ ،ترڅو تاسو لږ تر لږه بریک او سرعت وساتئ.
ستاسو د موټر اسانه عملیات به د ګاز ښه مایلج پایله ولري  ،پدې معنی چې ستاسو لپاره لږ لګښت .همدارنګه ،ستاسو موټر به په ډیر فشار کې نه اچول
کیږي؛ دا به هم د کم ساتنې او ترمیم لګښتونو پایله ولري.
لږ موټر چلوئ – د سفر نورو طریقو ته پام وکړئ
یوازې د اړتیا په وخت کې موټر چلوئ .څومره چې تاسو کولی شئ ډیری سفرونه یوځای کړئ .ستاسو موټر واقعیا خورا خوندي او خورا اقتصادي دی کله
چې پارک شوی وي .د کارپول کولو ،بس اخیستلو ،د بایسکل کارولو ،یا پیاده تګ په اړه فکر وکړئ.
د هوا د ککړتیا ،د وسایطو د اخراج ازموینې پروګرامونو ،او د بدیل ترانسپورت اختیارونو په اړه د نورو معلوماتو لپاره ،مهرباني وکړئ دا ویب پاڼې
وګورئ:
د  KYټرانسپورټ کابینه – www.transportation.ky.gov
د هوا کیفیت لپاره  KYڅانګه – http://www.eppc.ky.gov
د جیفرسن کاونټي د هوا ککړتیا کنټرول ولسوالۍ– http://www.apcd.org
د لوړ عمر موټر چلوونکي
موږ ټول غواړو د موټر چلولو وړتیا وساتو او هرچیرې او هرکله چې وغواړو الړ شو .په هرصورت ،موږ باید د خبرتیا نښو څخه خبر شو چې زموږ
موټر چلول ممکن هغومره خوندي نه وي لکه څنګه چې یو ځل وو .مهرباني وکړئ الندې لیست شوي د خبرتیا نښې ومومئ .که چیرې له دې نښو څخه له
یوې څخه ډیرې تاسو یا هغه چا ته پیښ شوي وي چې تاسو یې پاملرنه کوئ ،تاسو ممکن د موټر چلولو بیا ارزونه وکړئ .تاسو کولی شئ د نورو معلوماتو
لپاره د  1257-564-502کې د موټر چلونکي جواز ورکولو څانګې ،د طبي بیاکتنې بورډ سره اړیکه ونیسئ.
• یو ملګري یا د کورنۍ غړي ستاسو د موټر چلولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې.
• تاسو ځینې وختونه په هغه الرو کې د موټر چلولو پرمهال ورک کیږئ چې یو وخت پیژندل شوي وو.
• تاسو د پولیسو افسر لخوا ایستل شوي یاست او د موټر چلولو د خراب چلند په اړه خبرداری ورکړل شوی و ،پرته له دې چې تاسو ټکټ ترالسه
کړی وي.
• تاسو په تیرو یو څخه تر دریو کلونو کې ډیری حرکتي سرغړونې ،نږدې یادښتونه ،یا حقیقي ټکرونه درلودل.
• ستاسو ډاکټر یا بل روغتیا پالونکي تاسو ته الرښوونه کړې چې موټر چلول محدود یا بند کړئ.
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•
د موټر چلولو ازموینو لپاره د لیدنو وختونه
که تاسو په الندې هیوادونو کې ژوند کوئ ،نو تاسو به اړتیا ولرئ چې د مهارتونو (د موټر چلولو) ازموینې لپاره وخت ونیسئ .تاسو کولی شئ دا د تلیفون یا
شخص په واسطه ترسره کړئ.
(844) 253-5680
ادیر
کېنټون
(270) 384-2626
ناټ
(606) 785-5021
باالر
(270) 335-5123
الرو
(270) 358-3421
بارېن
(270) 651-3763
الچر
(606) 633-9979
بون
(859) 448-2920
لینکولن
(606) 365-2535
بویلي
(859) 239-7940
لوګان
(270) 726-2424
بولیټ
(502) 543-1276
مک کراکېن
(270) 444-4745
بټلر
(270) 526-5631
مارشال
(270) 527-3883
کالوې
(270) 753-2714
میډ
(270) 422-4961
کمپبېل
(859) 292-6311
مرسر
(859) 734-8452
کرسټین
(270) 889-6560
نلسون
(502) 348-3648
ډېویز
(270) 683-9932
اوهایو
(270) 298-3671
فایېټ
(877) 502-6317
اوډهام
(502) 222-1979
فرانکلن
(502) 564-4576
پیري
(606) 435-6093
فولټون
(270) 236-3944
پایک
(606) 433-7533
کرېفس
(270) 247-8808
سمپسون
(270) 586-4241
کرېسون
(270) 259-3040
ټایلر
(270) 465-6686
هارډین
(270) 766-5002
ټوډ
(270) 265-5631
هارلن
(606) 573-8808
ټریډ
(270) 522-6270
هنډرسون
(270) 826-2405
یونین
(270) 389-2264
هېکمان
(270) 653-3901
وارن
(270) 746-7419
هوپکین
(270) 824-7503
واشګنټن
(859) 336-3761
جفرسون
(844) 233-9944
ووډفورډ
(859) 873-3711
جسامین
(859) 887-1713
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د فدرال د موترونو د خوندیتوب اداره
د کنټاکي د ترانسپورت کابینه
د کنټاکي ایالت پولیس

وېب سایټونه
w.fmcsa.dot.gov
drive.ky.gov
www.kentuckystatepolice.org

د سړک د خطرونو راپور ورکولو لپاره ،لکه کثافات ،د سړک خنډونه ،د ونو ښکته کول ،لوړې اوبه ،ټرافیکي سیګنالونه او نور ،مهرباني وکړئ د
ترانسپورت کابینې سره اړیکه ونیسئ )367-5982( 1-877-FOR KYTC
د حادثو او/یا جرمي فعالیتونو راپور ورکولو لپاره تاسو ته نږدې د ایالتي پولیسو پوستې سره په الندې پاڼه کې لیست شویو شمېرو یا 1-800-222-5555
سره اړیکه ونیسئ.
د ایالتي پولیسو پوسټونه او شمېرې
اشلنډ
بولېنګ ګرین
کمپبېل بورګ
کولمبیا
ډرای رېج
د الېزابېت ښارګوټی
فرانکفروټ
هارلن
هازارډ
هنډرسون
لندن
میډیسنویل
مای فیلډ
مورهیډ
پیک ویل
ریچمونډ

(606) 928-6421
(270) 782-2010
(502) 532-6363
(270) 384-4796
(859) 428-1212
(270) 766-5078
(502) 227-2221
(606) 573-3131
(606) 435-6069
(270) 826-3312
(606) 878-6622
(270) 676-3313
(270) 856-3721
(606) 784-4127
(606) 433-7711
(859) 623-2404
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د عملي موټر چلونې راپور
هر  16یا  17کلن چلوونکی باید  60ساعته د موټر چلولو تمرین ولري (د الزمي  60ساعتونو څخه  10ساعته باید د شپې وي ).متقاضي او والدین /سرپرست
خبرتیا :د سړک له ازموینې څخه دوه ( )2ورځې مخکې  drive.ky.govته مرجعه
چې د موټر چلونې روزنه تصدیقوي باید راپور السلیک کړي.
وکړئ تر څو تصدیقي لیک چاپ شي .دغه لیک د سړک د سر ازموینې ورکولو لپآره الزامي دی.
په شپه کې د موټر چلونې سوابق ( 10ساعته الزمي دي(
د موټر چلونې نېټه

د موټر چلونې د وخت اندازه
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د والدینو/سرپرست ابتکارات

په ورځ کې د موټر چلونې سوابق
پورتنۍ اړتیا پر هر هغه متقاضي هم پلې کېږي چې له اتلمې کلیزې څخه مخکې یې یو مجوز ورکړل شوی وي.
د موټر چلونې نېټه

د موټر چلونې د وخت اندازه
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د والدینو/سرپرست ابتکارات

په ورځ کې د موټر چلونې سوابق
پورتنۍ اړتیا پر هر هغه متقاضي هم پلې کېږي چې له اتلمې کلیزې څخه مخکې یې یو مجوز ورکړل شوی وي.
د موټر چلونې نېټه

د موټر چلونې د وخت اندازه
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د والدینو/سرپرست ابتکارات

