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تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای 

 )Trust Way Immigration Services( بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت. مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت

شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره BC1268598 و در اداره مهاجـرت کانـادا به 

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا

به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

ارتباط با دفاتر کانادا )ونکوور و ریچموند(  ارتباط با دفـاتر ایـران )تهــران و کـاشـــان( 

)10 خط(  1+)30 خط(   )250( 201  2020 021  9130  2929

چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

خود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! مشتـــریان  وقـــت  برای  ویــژه ای  ارزش  ما 
قائــــل هستیـــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

بهتریــن هــا را بــه مشــتری پیشــنهاد مــی دهیم 
حتـــی به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـا با توجـه به تجربه 
قبلی وکال پذیرفته  می شود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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راهنمـاهـای در دستـرس

راهنماهــای زیر اطالعاتی در مورد اســتفاده ایمن 
خودروهــا و کامیــون های ســبک، وســایل نقلیه 
تجــاری و موتورســیلکت ها و کســب گواهینامه 
بــرای راننــدگان خــودرو و موتورســیکلت فراهــم 
می آورنــد. ایــن راهنماها اطالعــات در مورد همه 
انــواع کالس هــای گواهینامــه رانندـگـی در آلبرتا 
را فراهــم کرده و به شــما در دریافــت گواهینامه 
کمــک می کنند. نگه داشــتن ایــن راهنماها را در 
خودرو خود به عنوان منبع در نظر داشته باشید. 

راهنمای رانندگان برای استفاده، ایمنی و 
گرفتن گواهینامه

خودرو و کامیون های سبک

ایــن راهنما اطالعــات برای همه رانندگان را فراهم 
می آورد. 

راهنمــای رانندگان تجاری برای اســتفاده، 
ایمنی و گرفتن گواهینامه

کامیون ها، اتوبوس ها، پاســخ دهندگان 
به موارد اورژانسی و تاکسی ها

این راهنما اطالعات در مورد رانندگی وسایل نقلیه 
تجــاری را ارائــه مــی دهد. ایــن راهنما بــه همراه 
راهنمای رانندگان برای اســتفاده، ایمنی و گرفتن 
گواهینامه استفاده می شود. هر دو این راهنماها 
باید هنگام آماده شــدن برای آزمون  آئین نامه و 
نیــز یادگیری رانندـگـی با کامیون، پاســخ دهنده 
های اورژانسی، اتوبوس ها و همینطور مدیریت 

موارد خطرناک مورد استفاده قرار گیرند. 

مقــدمـه

راننــده ی حرفــه ای بــودن چیزی بیــش از قابلیت 
رانندـگـی با وســایل نقلیه مختلف اســت. به این 
ـی اســت که به کار خــود ببالید و بــه عنوان  معـن

راننده حرفه ای شناخته شوید. 

به عنــوان راننــده حرفه ای باید همیشــه مطمئن 
باشــید از نظــر روانی و فیزیکی در ســالمت کامل 
برای رانندگی به ســر می برید؛ وســیله نقلیه شما 
به خوبی نگهداری شده و در شرایط کارایی خوبی 
است و مطابق با قوانین رانندگی می کنید که این 
مورد شــامل نداشــتن حواس پرتی حیــن رانندگی 

نیز می شود. 

قبــال  در  کنیــد.  رانندـگـی  محتاطانــه  همیشــه 
راننــدگان صبر داشــته و تحمل خــود را باال ببرید. 
از خــود، وســیله نقلیه، مســافران و بار محافظت 
کنیــد. هــر چــه بیشــتر بتوانیــد موقعیت هــای 
ـی و از آنهــا اجتناب کنید،  خطرنــاک را پیش بیـن
احتمــال تصادف کاهش مــی یابد. تصادف کردن 
ممکن است منجر به از دست دادن درآمد، شغل، 

سالمتی و احتماال زندگی شود. 

ـی جاده  بــه یــاد داشــته باشــید کــه ایمـن
وظیفه ای همگانی است.

آدرس           در  نیــز  آنالیــن  بــه شــکل  راهنمــا  ایــن 
)زیــر   www.alberta.ca/driver-guides.aspx

آموزش رانندگان( در دسترس است. 

ـی راننــدگان موتورســیکلت برای  راهنماـی
استفاده، ایمنی و گرفتن گواهینامه

موتورســیکلت ها، موتورسیکلت های کم 
قدرت و دوچرخه های موتوری

ـی در مــورد اســتفاده ایمــن  ایــن راهنمــا اطالعاـت
و  قــدرت  کــم  موتورهــای  موتورســیکلت ها،  از 
دوچرخه هــای موتوری ارائه می دهد و با راهنمای 
رانندگان برای استفاده، ایمنی و گرفتن گواهینامه 

استفاده می شود. 

آماده حرکت: کتاب کاری برای مربی گری 
رانندگان جدید

ـی کــه قصــد آمــوزش به  ایــن راهنمــا بــه مربیاـن
راننــدگان جدیــد حین کســب تجربــه و مهارت را 

دارند کمک می کند. 

ایــن راهنمــا بــه همــراه راهنمــای راننــدگان برای 
اســتفاده، ایمنی و گرفتــن گواهینامه )خودروها 
و کامیــون های ســبک( اطالعــات حیاتی در مورد 
یادگیــری رانندـگـی کامیون، کشــنده، آمبوالنس، 
تاکســی و اتوبوس را به شما خواهد داد. این دو 
ـی را فراهــم می کنند که به شــما  راهنمــا اطالعاـت
در گرفتن گواهینامه رانندگی تجاری آلبرتا کمک 

می کنند. پیشــنهاد می شــود که شما آموزش و 
یادگیری را از یک آموزشــگاه رانندگی با مجوز، به 
منظــور بهبود دانش و مهارت خود شــروع کنید. 
افــراد به دنبال گرفتــن گواهینامه رانندگی کالس 
۱ یا ۲ باید برنامه ورودی ســطح مقدماتی اجباری 

)MELT( را سپری کنند. 

دوره های آموزش رانندگی برای استفاده از وسایل 
مســافربری، وسایل نقلیه تجاری و موتورسیلکت 

ها در دسترس هستند. 

اگــر به دنبــال اطالعاتی در مورد آموزشــگاه هایی 
کــه آموزش رانندگی ارائه مــی دهند یا اطالعاتی 
در مــورد فرآیند آزمون بــرای دریافت گواهینامه 

رانندگی هستید، موارد زیر را انجام دهید:

به صفحات زرد محلی خود رجوع کنید. 	

	 www.alberta.ca/driving-vehicles. سایت
aspx )زیر آموزش رانندگی( را ببینید.

ـی حمل و نقــل آلبرتا به  	 بــا مرکــز تماس تلفـن
شماره ۷۸۰۴۲۷۸۲۳۰ تماس بگیرید.

بــه شــماره ۳۱۰۰۰۰۰               بــدون هزینــه  تمــاس  بــا 
ـی آلبرتــا در هرجــای  می توانیــد بــا ادارات دولـت

https://ganjineh.ca/
www.alberta.ca/driver-guides.aspx
www.alberta.ca/driving-vehicles.aspx
www.alberta.ca/driving-vehicles.aspx
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برای یافتن خدمات در مورد آزمون و اطالعات در 
مورد گواهینامه رانندگی و مجوز وسایل نقلیه:

	  www.alberta.ca/drivers-road-test.aspx
را ببینید.

را  	  www.servicealberta.ca/1641.cfm
ببینید.

در             	 را  آلبرتــا  نامــی  ثبــت  دفاتــر  اتحادیــه 
www.e-rejistry.ca ببینید.

به فهرســت راهنمای محلــی خود زیر خدمات  	
گواهینامه و ثبت نام رجوع کنید.

بــا ۷۸۰۴۲۷۷۰۱۳ )خدمــات آلبرتــا( تمــاس  	
بگیرید.

استان دسترسی داشته باشید.

ـی نــدارد. به  ایــن راهنمــا هیچگونــه اجبــار قانوـن
شهرداری ها تحت قانون ایمنی جاده برای تصویب 
 آئین نامه در نواحی مانند مناطق ســرعت، مناطق 
مدرسه ای، مناطق زمین های بازی و پارکینگ ها 
الــزام قانونی داده می شــود. باید  آئین نامه های 

شهری محلی را بدانید.

قوانین و مقررات مربوط به رانندگی وسایل نقلیه 
را می توان در قانون ایمنی جاده پیدا کرد. 

این مستندات در 

قابــل   www.qp.alberta.ca/Laws_Online.cfm
دسترسی هستند. 

Queen’s Printer Bookstore

Suite 700, Park Plaza

Avenue 98–10611

Edmonton, Alberta T5K 2P7

Tel: 780–427–4952

Fax: 780–452–0668

ـی در آلبرتا ابتدا  بــرای خدمات بدون هزینه تلفـن
بــا ۳۱۰۰۰۰ و ســپس با شــماره مــورد نظر تماس 

بگیرید. 

ثبــت  ادارات  از  خــارج  آزمون هــای  آئین نامــه 
نامــی انجــام مــی شــوند. آزمون شــهری توســط 
آزمون گیر هــای دولــت آلبرتــا انجــام می شــود. 
آزمونهــای شــهری می تواننــد توســط شــخص در 
اداره ثبتی یا به شکل آنالین و از طریق سیستم 

زمان بندی دولت آلبرتا انجام شوند.

https://ganjineh.ca/
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

01
الزامـات گواهینــامه 

وســایــل  رانندگـی 

نقـلیـه تجـاری
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کشنده و نیز تریلر

وسایل مورد نیاز برای اتصال تشت همبندی 	

تریلــر تکی بــا حداقل طول ۴۸ فوت و حداقل  	
فاصله ۳۵ فوتی از خار محور  تا وسط هر محور

کالس ۲

حداقل سن برای یادگیری و گرفتن گواهینامه ۱۸ 
سال است. نمی توانید به عنوان راننده آزمایشی 

برای گواهینامه کالس ۲ اقدام کنید. 

دارنــده گواهینامــه رانندـگـی کالس ۲ می توانــد 
وسایل زیر را براند:

اتوبوس 	

هر وســیله نقلیه موتوری یا ترکیب وســایل  	
نقلیه ای که دارندگان گواهینامه کالس ۳، ۴ و ۵ 

می توانند برانند

وســایل نقلیــه کالس ۱ و ۶ تنهــا بــه قصــد  	
یادگیری

بایــد بــرای آزمون شــهری یک اتوبــوس با بیش 
از ۲۴ صندلــی سرنشــین بجز راننــده تهیه کنید. 
وســایل نقلیه مجهز به سیســتم ترمــز بادی باید 
سیســتم تاییدیه ترمز بادی کالس Q نیز داشته 
باشــند. اگر وسیله نقلیه فراهم شده برای آزمون 
شــهری مجهز به سیســتم ترمز بادی باشــد، باید 
یــا تاییدیــه Q  ترمــز بادی را داشــته یــا اینکه از 
یک ســازمان ترمز بادی گواهینامه پایان  دوره به 

همراه داشته باشید. 

اطالعــات در مــورد گواهینامه رانندگی کالس ۵ و 
۷ آلبرتا و وسایل نقلیه ای که در هر کالس وجود 
دارنــد را می توان در کتاب راهنمای رانندگان برای 
ـی و گرفتن گواهینامــه )خودروها  رانندـگـی، ایمـن
و کامیــون های ســبک( یافت. همــه راهنماها به 
www.alberta.ca/driv-  شــکل آنالین در آدرس:

er-guide.aspx )زیــر بخش آمــوزش رانندگی( در 
دسترس هستند. 

کالس ۱

حداقــل ســن یادگیــری و دریافــت گواهینامه ۱۸ 
سال است. اگر هنوز در مرحله آزمایشی رانندگی 

هستید نمی توانید برای کالس ۱ اقدام کنید.

رانندـگـی می توانــد   ۱ دارنــده گواهینامــه کالس 
وسایل زیر را براند:

هر وســیله نقلیه موتوری یا ترکیب وســایل  	
نقلیه ای بجز موتورسیکلت

رانندگی وسایل نقلیه کالس ۶ تنها به منظور  	
یادگیری

بایــد کشــنده - تریلر با مشــخصات زیــر را فراهم 
کنید:

جعبه دنده دستی ۱۳ سرعته 	

کشــنده - تریلــر با وزن خالــص حداقل ۱۱۷۹۴  	
کیلوگرم

سیســتم کامل ترمز بادی هم بر روی تریلر و  	
هم کشنده 

حداقــل وجــود یک محــور عقب ســرهم برای  	

کالس ۳

حداقل سن یادگیری و گرفتن گواهینامه ۱۸ سال 
اســت. شما نمی توانید به عنوان راننده آزمایشی 

برای گواهینامه کالس ۳ اقدام کنید. 

دارنــده گواهینامــه رانندـگـی کالس ۳ می توانــد 
وسایل نقلیه زیر را براند:

هر وســیله نقلیه موتوری یا ترکیب وســایل  	
نقلیــه که دارنــده گواهینامــه کالس ۵ می تواند 

براند

وســیله نقلیــه واحــد با تعــداد ســه محور یا  	
بیشتر

وسیله نقلیه واحد با سه محور و تریلر با یک  	
محور یا بیشتر، در صورتی که تریلر به ترمز بادی 

مجهز نباشد

تمام وسایل نقلیه تحت کالس ۱، ۲ و ۶ تنها  	
به منظور یادگیری

دارندگان گواهینامه رانندگی کالس ۳ نمی توانند 
از وسایل نقلیه زیر استفاده کنند:

وســایل نقلیــه  ای کــه دارای ظرفیــت صندلی  	
سرنشــین بــاالی ۱۵ نفــر باشــند؛ در مواقعــی که 
وسیله نقلیه حاوی سرنشینانی بجز راننده باشد.

برای جابجایی مسافران، شما باید یک وسیله  	
نقلیــه واحد با ســه محور یا بیشــتر بــرای آزمون 
شــهری فراهــم کنید. برای رانندگی وســایل نقلیه 
 Q مجهــز بــه ترمــز بادی بــه تاییدیــه ترمز بــادی
نیــاز اســت. اگر وســیله نقلیه فراهم شــده برای 
آزمون شــهری به ترمز بادی مجهز باشــد، باید یا 

سیســتم تاییدیه ترمز بادی Q داشــته باشــد یا 
اینکه گواهینامه از یک شــرکت معتبر ترمز بادی 

در دست داشته باشید.

تــــوجـــــه

رانندگان وســایل نقلیه موتــوری واحد که به 
عنــوان ادوات کشــاورزی ثبــت نام کــرده اند 
نیازی به داشتن سیستم ترمز بادی Q ندارند.

کالس ۴

حداقل سن یادگیری و گرفتن گواهینامه ۱۸ سال 
اســت. شما نمی توانید به عنوان راننده آزمایشی 

برای دریافت گواهینامه کالس ۴ اقدام کنید. 

دارنــده گواهینامــه رانندـگـی کالس ۴ می توانــد 
وسایل نقلیه زیر را براند:

هر وســیله نقلیه یا ترکیب وســایل نقلیه ای  	
که دارنده گواهینامه کالس ۵ می تواند براند. 

اتوبوسی که بجز راننده دارای ظرفیت صندلی  	
سرنشین بیش از ۲۴ نفر نباشد.

آمبوالنس یا تاکسی 	

تمام وسایل نقلیه موتوری تحت کالس های  	
۱، ۲، ۳ و ۶ تنها به منظور یادگیری

باید برای آزمون شــهری یک وسیله نقلیه کالس 
۵ یا اتوبوس با ظرفیت کمتر از ۲۴ نفر بجز راننده 
فراهم کنید. برای امتحان، وسایل نقلیه مجهز به 
ترمــز بادی باید به سیســتم تاییدیه Q ترمزهای 

https://ganjineh.ca/
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تعویض گواهینامه رانندگی

اطالعات زیر مخصــوص ارتقا گواهینامه رانندگی 
به کالس های حرفه ای است. 

ــورد                        م در  عمومی  ــات  ــالع اط

کالس های ۱، ۲، ۳ و ۴

حداقل سن برای یادگیری و گرفتن گواهینامه  	
در ایــن کالس ها ۱۸ ســال اســت. بــرای یادگیری 
رانندگی وســیله نقلیه کالس تجاری، باید حداقل 
 ۵ GDL گواهینامــه رانندـگـی کالس ۵ یــا کالس
را داشــته باشــید. اگر در برنامه تدریجی دریافت 
گواهینامه شــرکت کرده باشــید، نمی توانید برای 

این گواهینامه رانندگی اقدام کنید.

هنگام یادگیری راندن وسیله نقلیه مجهز به  	
ترمز بادی نیازی به سیستم پشتیبان آن ندارید. 

بــرای تعویض گواهینامــه کالس ۱، ۲ و ۴ به  	
گزارش پزشکی نیاز است.

فرم های پزشکی از طریق آژانس ثبت نام  	
و مطب دکتر در دسترس هستند. این فرم ها 

باید توسط یک دکتر تکمیل شوند.

در اولیــن اقدام برای دریافــت گواهینامه  	
به گزارش پزشک نیاز است و :

پــس از آن به صــورت متناوب برای هر  	
۵ سال تا ۴۵ سالگی

برای ســنین ۴۵ تا ۶۵ به صورت هر دو  	
سال یک بار

پس از ۶۵ ســالگی هر ســاله باید آن را  	

بادی مجهز باشــد. اگر وســیله نقلیه فراهم شده 
برای آزمون شــهری به ترمز بادی مجهز باشــد، یا 
باید دارای سیستم تاییدیه Q ترمزهای بادی بوده 
یــا اینکه بایــد گواهینامه معتبر از یک ســازمان 

ترمز بادی در دست داشته باشید.

آموزش اجباری سطح 
)MELT( ورودی

از ۱ مــارس ۲۰۱۹ هــر کــس که متقاضــی دریافت 
گواهینامــه کالس ۱ و ۲ باشــد بایــد در برنامــه 
آمــوزش اجبــاری ورودی )MELT( شــرکت کنــد. 
تکمیــل موفق دوره MELT پیش نیاز شــرکت در 
آزمــون شــهری کالس ۱ و ۲ گواهینامــه رانندـگـی 
است. فهرست آموزشگاه های معتبر ارائه دهنده 
www.alberta.ca/li- وبســایت در  دوره   ایــن 

در   censed-driver-training-schools.aspx
دسترس است. 

تهیه نمود.

هرگونــه  	 کــردن  گــزارش  مســئول  قانونــا 
بیماری و ناتوانی که ممکن اســت روی ایمنی 
وســیله نقلیه موتوری اثر گذار باشد به دفاتر 

ثبت نام آلبرتا هستید.

دفاتــر ثبت نام آلبرتا اگر در مورد شــرایط  	
پزشــکی راننده نگرانی داشته باشند می توانند 
فــرم های گزارش پزشــکی را از هر راننده ای در 

هر کالسی بخواهند. 

برای هر آزمون  آئین نامه، شــهری و تعویض  	
کالس رانندـگـی وســایل نقلیــه تجــاری هزینه ای 
دریافت می شــود. برای دریافت اطالعات در مورد 
هزینه های کنونی می توانید با هر دفتر ثبت نامی 

تماس گرفته و اطالعات را دریافت کنید. 

بــازه زمانی انتظار ۱۰ روزه برای متقاضیان غیر  	
GDL کالس ۵، متقاضیان جدید ۵-۶ و ۶ از سایر 
حــوزه هــای قضایی کانادا که قصــد تغییر کالس 
گواهینامه از ۱ تا ۴ را دارند مورد نیاز اســت. این 
بازه بــرای تأیید اطالعــات گواهینامه متقاضی از 

سوی آلبرتا در نظر گرفته می شود. 

رانندگی با گواهینامه غیر از کالس مشــخص  	
شــده خالف قانون است. همچنین اجازه رانندگی 
وســیله نقلیه توسط کسی که گواهینامه کالس 
مــورد نظــر را نــدارد، بــرای صاحــب وســیله نقلیه 

جریمه در پی خواهد داشت. 

https://ganjineh.ca/
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الزامات )نیازهای( بینایی

پیــش از تعویــض گواهینامه رانندـگـی آلبرتا به 
ـی نیاز داریــد. اگر  یــک فــرم تأییــد ارزیابی بیناـی
حداقل استانداردهای بینایی مورد نیاز را نداشته 
باشید، به یک بینایی سنج یا چشم پزشک ارجاع 
داده می شــوید تــا آزمون های ســنجش بینایی را 
از ابتــدا انجــام داده و او توصیه های الزم را ثبت 
کنــد. اگــر به عینک یا لنــز طبی نیــاز دارید، برای 
ـی آن ها را با خود به همراه داشــته  ـی بیناـی ارزیاـب

باشید. 

آزمـون  آئین نامه

بــرای تعویض گواهینامه رانندگی، باید در آزمون 
 آئین نامــه کالســی که قصد دریافــت گواهینامه 
آن را داریــد شــرکت کنیــد. می توانیــد در آزمون 
 آئین نامه بیشــتر دفاتر ثبت آلبرتا شرکت کنید. 
آزمــون بــر پایــه ســؤاالتی از این کتــاب و کتاب 
راهنمــای رانندگان برای رانندگی، ایمنی و دریافت 
گواهینامــه )خودروهــا و کامیــون هــای ســبک( 
است. بیشتر سؤاالت آزمون آئين نامه کالس ۱ و 

۲ از دوره های MELT گرفته شده اند. 

از شــما در مورد رانندگی ایمن، قوانین رانندگی و 
تابلوهای راهنمایی و رانندگی ســؤال می شــود. از 
ـی که رانندگان کالس ۱ ممکن اســت انواع  آنجاـی
دیگری از وســایل نقلیه را برانند، ممکن اســت از 
متقاضیــان گواهینامه کالس ۱ ســؤاالتی از دیگر 

بخش های این راهنما پرسیده شود.

آزمون شــامل ۳۰ ســؤال چند گزینه ای اســت که 
برای قبولی باید ۲۵ ســؤال از ۳۰ ســؤال را درست 
پاســخ دهیــد. وقـتـی شــش ســؤال غلــط جواب 
داده شــود آزمون متوقف شــده و مردودی لحاظ 

می شود. 

بــرای هر بررســی پیش از ســفر و آزمون شــهری 
زمــان معیــن در نظــر گرفتــه شــده اســت. بایــد 
بتوانید بررســی و آزمون شهری را در همان زمان 

معین تکمیل کنید. 

اگر وسیله نقلیه ای نتواند بررسی پیش از سفر را 
با موفقیت بگذراند، یا اینکه شما نتوانید بررسی 
پیش از سفر را موفقیت آمیز به پایان برسانید، 

آزمون شهری برگزار نمی شود. 

متقاضــی کــه گواهینامــه رانندگی تکمیل شــده 
)GDL( را داشته باشد برای گواهینامه کالس های 
باالتــر از کالس ۵ نیــازی بــه شــرکت در آزمــون 

شهری ندارد. 

تــــوجـــــه

آزمــون شــهری در وســیله نقلیــه مخصوص 
حمل مواد خطرناک انجام نمی شود.

آزمون شهری کالس ۱

متقاضــی باید کشــنده - تریلر با مشــخصات  	
زیر فراهم کند:

جعبه دنده دستی ۱۳ سرعته 	

کشنده - تریلر با وزن خالص حداقل ۱۱۷۹۴  	
کیلوگرم

سیســتم کامل ترمز بادی نصب شده روی  	
تریلر و  کشنده

وجود حداقل یک محور دو پشــته یا جفت  	
هم در تریلر و هم در کشنده

آزمــون شهـــری

اگــر برای گواهینامه تجاری گروه کالس های ۱، ۲ 
و ۳ درخواســت می دهید، عالوه بر آزمون شهری 
باید یک بررســی پیش از ســفر وسیله نقلیه نیز 
انجام دهید. باید موارد زیر را به آزمونگر رانندگی 

نشان دهید:

بررسی پیش از سفر وسیله نقلیه 	

اتصــال و جــدا کــردن صحیــح وســایل نقلیه  	
کالس ۱

بررسی واحدهای مختلف سیستم ترمز بادی  	
وسایل نقلیه مجهز به ترمزهای بادی.

بــه عنــوان بخشــی از آزمــون، باید بــه چیزهایی 
کــه بررســی مــی کنیــد اشــاره کــرده و فرآینــد را 
برای آزمونگیر شــرح دهیــد. برای مثال می توانید 
بگویید: در حال بررسی چراغ راهنمای چپ هستم 
تــا مطمئــن شــوم کار می کند، به درســتی نصب 
شــده و شیشــه آن پــاک بــوده و دارای تــرک و 

شکستگی نیست.

این راهنما حاوی بررســی های پیش از سفر برای 
انواع مختلف وســایل نقلیه اســت. بررسی پیش 
از ســفر وسیله نقلیه ای که با آن می خواهید در 
امتحــان شــرکت کنید را مطالعــه و تمرین کنید. 
فرآيند این راهنما تنها راهنمایی برای انجام حین 
آزمون شــهری اســت. ممکن اســت یک وســیله 
ـی بجــز مواردی  نقلیــه نیازمنــد بررســی واحدهاـی
باشــد که در این راهنما فهرســت شــده اند. حین 
بررسی پیش از سفر نباید از هیچگونه نوشته ای 

استفاده کنید. 
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متقاضــی باید یک وســیله نقلیــه با ۳ محور  	
یا بیشــتر تهیــه کند. از وســایل نقلیــه تفریحی 
دارای ســه محــور نمی تــوان اســتفاده کــرد. اگــر 
وســیله نقلیــه فراهم شــده بــرای آزمون شــهری 
دارای سیســتم ترمز بادی باشد، متقاضی یا باید 
تأییدیــه ترمز بادی Q یا گواهینامه معتبر از یک 

سازمان ترمز بادی دریافت کرده باشد.

تــــوجـــــه

راننــدگان وســایل نقلیــه تــک موتــوره کــه با 
عنوان تجهیزات کشــاورزی ثبت نام کرده اند 

نیازی به تأییدیه Q ترمزهای بادی ندارند.

 آزمونگیر باید مجوز آزمون شهری یا مدارک  	
تأییدیــه آزمون شــهری شــما را ببینــد. مجوز ها 
را می تــوان از اکثــر دفاتــر ثبتی خریــداری نمود. 
می تــوان آنالین از طریق دولــت آنالین آلبرتا یا 
در دفاتر ثبت آلبرتا آزمون شهری را برنامه ریزی 

کرد.

آزمون شهری کالس ۴

متقاضــی باید یک وســیله نقلیه کالس ۵ یا  	
اتوبــوس بــا ظرفیت صندلی کمتــر از ۲۴ نفر بجز 
راننــده تهیه کند. اگر وســیله نقلیه به سیســتم 
ترمز بادی مجهز اســت، متقاضی باید یا تأییدیه 
Q ترمزهای بادی را داشته یا اینکه از یک سازمان 

ترمز بادی دارای گواهینامه معتبر باشد. 

آزمونگیر باید مجوز آزمون شــهری یا مدارک  	
تأییدیــه آزمــون شــهری شــما را ببینــد. مجوزها 

وسیله اتصال تشت همبندی 	

تریلــر تـکـی بــا حداقــل طــول ۴۸ فــوت و  	
فاصلــه خار اتصال اصلی تا وســط محور عقب 

۳۵ فوت

آزمونگیر باید مجوز آزمون شــهری یا مدارک  	
تأییــد آزمــون شــهری شــما را ببینــد. مجوزها را 
می تــوان از اکثــر دفاتــر ثبــت خریــداری نمــود. 
می تــوان آنالین از طریق دولــت آنالین آلبرتا یا 
در دفاتر ثبت آلبرتا آزمون شهری را برنامه ریزی 

کرد. 

راننــده،  	 اینکــه  بــدون   ۱ کالس  گواهینامــه 
گواهینامــه سیســتم تاییدیــه ترمزهــای بادی را 

داشته باشد، قابل دریافت نیست. 

آزمون شهری کالس ۲

بــا ظرفیــت  	 اتوبــوس  یــک  بایــد  متقاضــی 
صندلــی باالی ۲۴ نفــر بجز راننده تهیــه کند. اگر 
وســیله نقلیه به سیستم ترمز بادی مجهز باشد، 
 Q متقاضی یا باید سیســتم پشتیبان ترمز بادی
را داشته باشد یا اینکه از یک سازمان ترمز بادی 

گواهینامه معتبر دریافت کرده باشد. 

آزمونگیر باید مجوز آزمون شــهری یا مدارک  	
تأییدیــه آزمــون شــهری شــما را ببینــد. مجوزها 
را می تــوان از اکثــر دفاتــر ثبتی خریــداری نمود. 
می تــوان آنالین از طریق دولــت آنالین آلبرتا یا 
در دفاتر ثبت آلبرتا آزمون شهری را برنامه ریزی 

کرد.

آزمون شهری کالس ۳

الزامات یادگیری

کالس های ۱، ۲، ۳ و ۴
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را می تــوان از اکثــر دفاتــر ثبــت خریــداری نمود. 
می تــوان آنالین از طریق دولــت آنالین آلبرتا یا 
در دفاتر ثبت آلبرتا آزمون شهری را برنامه ریزی 

کرد.

تــــوجـــــه

وســایل نقلیــه کالس ۵ بــرای یادگیــری نیــز 
مناسب هستند. 
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گواهینامه: تعویض و 
تغییر

دولــت آلبرتا فرســتادن نامه به منظــور یادآوری 
انقضــا گواهینامــه هــای رانندـگـی و برگــه ثبــت 
خودروهــا را متوقــف کــرده اســت. اهالــی آلبرتا 
می تواننــد برای یادآورهای الکترونیک با ثبت نام 
در E-registry یــا MyAlberta بــه صــورت رایگان 
درخواســت دهند. تعویــض گواهینامــه رانندگی 
شــما در تاریخ انقضا یا پیش از آن بر عهده خود 

شماست. 

بــرای تغییر اســم یــا آدرس گواهینامــه رانندگی 
می توانیــد با مراجعه به هر دفتر ثبتی این کار را 
انجــام دهید. طبق قانــون افراد موظفند هر گونه 
تغییــر در اســم یا آدرس را بــه دفاتر ثبتی اطالع 
دهند. پیش از هرگونه تغییر، تعویض یا تجدید 
گواهینامــه بایــد احــراز هویــت صحیح شــخص 

تکمیل شود. 

وسایل نقلیه کشاورزی 
مجهز به ترمز بادی

در آلبرتــا، اگر یک وســیله نقلیه تــک موتوره به 
عنوان وســیله مزرعه می رانید، نیازی به داشتن 
تأییدیه ترمز بادی ندارید. با این حال اگر وسیله 
نقلیه ترکیبی کشــاورزی می رانیــد که راننده آن 
بایــد گواهینامه رانندگی کالس ۱ داشــته باشــد، 
بــه تأییدیــه ترمز بادی نیــاز دارید. هنــگام ثبت 
درخواســت برای گواهینامه رانندگی کالس ۱، باید 
تأییدیه استفاده از ترمز بادی را، حتی در صورتی 
که وســیله نقلیه بــه عنوان وســیله مزرعه ثبت 

شده باشد، ارائه دهید. 

فعال می شوند(

در سیســتم ترمــز هیدرولیـکـی بــا قــدرت بــادی، 
کمپرســور هوا برای تقویت سیستم هیدرولیکی 
اســتفاده شــده در ترمزهای اصلی وســیله نقلیه 
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. افــراد متقاضی 
تأییدیــه Q سیســتم هــای ترمــز بادی نیــازی به 
رانــدن وســیله نقلیه مجهز به این نوع سیســتم 

ترمز ندارند.

تــــوجـــــه

هیچ راننده ای )بجز افراد تحت تعلیم( نیازی 
به رانندگی با وسیله نقلیه مجهز به سیستم 
ترمز بادی )سیســتم ترمز کامــال بادی( ندارد، 
مگــر اینکــه گواهینامــه باالتــر از کالس ۱ یــا 
گواهینامــه همراه یا تأییدیــه Q )ترمز بادی( 

داشته باشد. 

آمبوالنس

آمبوالنــس وســیله نقلیه اورژانســی بــرای حمل 
افــراد مجــروح بــوده و مجهز به تجهیــزات احیا و 

کمک های اولیه است. 

محور

محور یک میله اســت که دو چرخ یا بیشتر حول 
آن می چرخند. 

تعاریف

پایه  )ترمزهای  بادی  ترمزهای 

بادی(

دارای  بــادی  ترمــز  بــا سیســتم  نقلیــه  وســیله 
ترمزهایی اســت که با فشــار هوای ایجاد شده از 
یک موتور کمپرســور کار می کنند. این کمپرسور 
هوا را از طریق تعدادی شیلنگ، مخزن و شیرهای 
کنترلــی بــه همــه ترمزهــای اصلی وســیله نقلیه 
می فرســتد. افــراد متقاضــی گواهینامه تأییدیه 
Q ترمزهــای بــادی و گواهینامــه کالس ۱ ملزم به 
رانندگی وسیله نقلیه مجهز به ترمز بادی هستند.

بادی  هیدرولیکی  ترمز  سیستم 

)ترکیب ترمزهای پایه هیدرولیکی 

و بادی(

در سیســتم ترمــز هیدرولیـکـی بــادی محورهای 
اصلــی وســیله نقلیه با باد کار مــی کنند و برخی 
از محورهــای وســیله نقلیــه دارای ترمزهای پایه 
هیدرولیکی هســتند. افــراد متقاضی گواهینامه 
تأییدیــه Q ترمزهــای بــادی و کالس ۱ ملــزم بــه 
رانندگی با وســیله نقلیه مجهز به سیســتم ترمز 

هیدرولیکی بادی هستند. 

سیستم ترمز هیدرولیکی با قدرت 

اصلی  ترمزهای  )همه  ــادی  ب

باد  با  ولی  هستند،  هیدرولیکی 
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اقدام کنند؛ وقتی دوره برنامه پیشرفته رانندگان 
اتوبوس مدرســه را با موفقیت پشت سر بگذارند 
این تأییدیه به گواهینامه افراد اضافه می شود. 

تــــوجـــــه

از تاریــخ ۱ مارس 20۱9، دارنده یک گواهینامه 
ـی صادر شــده تحــت برنامه کد  تناســب ایمـن
ایمنی ملی آلبرتا، به شخصی اجازه نمی دهد 
که با اتوبوس مدرســه )اتوبوس مدرســه ای 
که در بخش 20.۵ )ج( از مقررات صدور مجوز 
و کنتــرل خــودرو AR320/2002( کــه دانــش 
آمــوزان را طبق بند ۱9 )۱( از آیین نامه ایمنی 
وســایل نقلیه تجــاری 121/2009 به مدارس 
منتقل می کند، را براند، مگر اینکه راننده دوره 
پیشرفته راننده اتوبوس مدرسه را که توسط 
مدیر تأیید شده است را با موفقیت به پایان 
برســاند. متعاقبــًا، راننــده بایــد در گواهینامه 
رانندـگـی خــود تأییدیــه "S" مناســب داشــته 

باشد.

اتوبوس مدرسه

بخــش ۲۰.۵ )پ(  آئین نامه صدور مجوز و کنترل 
خودرو:

ـی وســیله تجاری  )پ( اتوبــوس مدرســه بــه معـن
است که

 D یا B، C ،A2 ،A1 الزامات توصیف شده در نوع )i(
 CSA-D250-16 اتوبوس مدرسه توصیف شده در
را داشــته باشــد، یــا مدلــی از CSA-D250 مــورد 
اســتفاده هنگام ســاخت را داشته باشد و بتواند 

اتوبوس

بخش a( )۱( ۱۳۰( قانون ایمنی ترافیکی؛

اتوبوس به معنی وسیله نقلیه تجاری است 

که برای حمل ۱۱ مسافر یا بیشتر، به همراه  	  )i(
راننده وسیله نقلیه، طراحی شده باشد؛

)ii( کــه بــرای حمــل مســافران طراحی شــده و  	
مورد استفاده قرار می گیرد و شامل دیگر وسایل 
نقلیه تجاری که به عنوان اتوبوس ثبت شده اند 

نیز می شود.

Q تأییدیه

تأییدیه Q بر روی هر گواهینامه رانندگی می تواند 
اضافه شــود، وقتی راننــده ای به طور موفق دوره 
ترمــز بــادی آلبرتا را از طریق ســازمان مورد تأیید 
تکمیــل می کند، ایــن تأییدیه به گواهینامه فرد 

اضافه می شود. 

برای اطالعات در مورد شــرکت در دوره ترمز بادی 
مــورد تأیید، لطفــا با مدیریت برنامــه رانندگی به 

نشانی زیر تماس حاصل نمایید:

ادمونتون 780-427-8901

یا کلگری 403-297-6679

بــرای خدمــات رایگان در سراســر آلبرتا با شــماره 
0000-310 تماس بگیرید. 

S تأییدیه

ـی کــه گواهینامــه کالس ۱، ۲ یــا ۴ دارند  رانندگاـن
 S می توانــد برای تأییدیه اتوبوس مدرســه با کد

تریلر

به معنی وســیله ای اســت که بدون قدرت اولیه 
برای کشیده شدن توسط یک وسیله نقلیه دیگر 

طراحی شده باشد.

کامیون

به معنی وســیله نقلیه موتوری طراحی شده برای 
انتقال و حمل کاال و محموله های بزرگ است. 

کامیون کشنده

به معنی کامیونی اســت که ممکن اســت توسط 
تشت همبندی به یک نیم تریلر متصل شود، اما 
شامل کف کش، جرثقیل یا یدک کش نمی شود. 

به عنوان وســیله انتقال مســافران در شرایط زیر 
عمل کند

)A( اتوبــوس مدرســه توصیــف شــده در مقررات 
)AR121/2009( ایمنی وسایل نقلیه تجاری

)B( اتوبــوس مدرســه چند کاره توصیف شــده در 
CSA-D250-16 و

)C( وســیله نقلیــه تجاری که به عنــوان اتوبوس 
مهد کودک ثبت شده باشد،

یا

)ii( یک اتوبوس خارجی،

ولی شامل اتوبوس بین شهری که تحت مقررات 
بازرسی وسایل نقلیه )Ar 211/2006( دسته بندی 

نشود.

نیم تریلر

یعنی تریلری که:

)i( تنهــا دارای محــور نزدیک یا در انتهای وســیله 
نقلیه باشد؛

)ii( هنگام کشیده شدن، جلو تریلر توسط کشنده 
حمایت شود یا بدون وجود جفت چرخ جلویی به 

کشنده متصل شود؛

)iii( هنــگام اتصــال به کامیون کشــنده یــا تریلر 
ثانویــه، توســط مدلــی از خــار اصلــی یــا تشــت 

همبندی، متصل شود؛
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

02

کـد ملـی ایمنـی
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وســیله نقلیــه مســافربری تجاری بــا ظرفیت  	
صندلی اولیه ۱۱ نفر یا بیشتر به همراه راننده. 

تــــوجـــــه

کشــاورزان طبق قوانین استانی و نه مقررات 
فدرال، از شرط دریافت SFC معاف هستند.

هر حوزه قضایی کانادا شــرکت های حمل و نقلی 
کــه یک وســیله نقلیــه NSC در حــوزه آنها ثبت 
کرده انــد را تنظیم مــی کند. گواهینامه تناســب 
ایمنی آلبرتا می تواند در ســایر حوزه های قضایی 
کانــادا معتبــر باشــد؛ امــا فقط برای آن دســته از 
وســایل نقلیــه ثبت شــده در پالک هــای آلبرتا و 
ـی کــه شــرکت باربری اعــالم کرده  فقــط در صورـت
باشــد که آنها یک شــرکت "فدرال" هســتند. اگر 
یک شــرکت باربــری آلبرتا نیز دارای یک وســیله 
نقلیه تجاری باشــد که توســط الزامات NSC یک 
حوزه قضایی دیگر تنظیم می شــود، پس آنها به 

SFC دوم از آن حوزه احتیاج خواهند داشت.

ـی، باربری هــای NSC خود را  هــر حــوزه قضاـی
رصــد مــی کند و با کســانی که خطــر غیرقابل 
قبولــی بــرای عمــوم مــردم ایجــاد مــی کننــد 
برخــورد می کنــد. در صورـتـی که یک شــرکت 
باربــری به اقدامــات مداخله ای پاســخ ندهد 
و همچنــان خطری غیرقابــل قبول برای عموم 
باشــد، ممکن اســت با لغو ثبت SFC و ثبت 
نــام خــودروی تجاری خــود، از حمل و نقل آن 

مجموعه جلوگیری شود.

در ۱ آوریل سال ۱۹۸۹ هر قلمرو و استانی در کانادا 
بر ســر گروهی از استانداردهای عملیاتی و ایمنی 
برای وسایل نقلیه تجاری توافق کردند و کد ملی 
ایمنی )NSC( تصویب شد. آلبرتا نیز مانند سایر 
حــوزه هــای قضایی  مقررات الزم بــرای اجرای این 

استانداردها را تصویب کرد. 

شــخص یا شــرکتی کــه اتوبــوس و کامیون های 
تجــاری را اداره مــی کنــد عموما به حامل وســیله 
نقلیــه موتوری یــا به طور خالصه حامــل )باربری( 
نامیــده می شــود. هر دو قانون اســتانی و فدرال 
NSC وجــود دارند که ممکن اســت یــک باربری را 
 )SFC( ملزم به دریافت گواهینامه تناسب ایمنی
کنــد. در هــر زمــان فقط یــک قانون برای شــرکت 

باربری اعمال می شود.

قانون فدرال برای شــرکت های باربری که مایل به 
کار در خارج از آلبرتا هستند اعمال می شود و در 
صورت فعالیت شرکت های حمل و نقل را ملزم به 

دریافت SFC می کند:

کامیون، کشنده یا تریلر یا هر ترکیبی از این  	
وسایل نقلیه با وزنی بیش از ۴۵۰۰ کیلوگرم، یا

وســیله نقلیــه مســافربری تجاری بــا ظرفیت  	
صندلی اولیه ۱۱ یا بیشتر به همراه راننده.

قانــون اســتانی در مــورد شــرکتهای حمــل و  	
نقــل که فقط در داخــل آلبرتا کار می کنند اعمال 
می شــود و در صــورت فعالیــت شــرکتهای باربری 

ملزم به دریافت SFC هستند:

کامیون، کشنده یا تریلر یا هر ترکیبی از این  	
وســایل نقلیه با وزن ثبت شده ۱۱۷۹۴ کیلوگرم و 

بیشتر، یا 

مقررات

ـی بــرای اطمینــان از صالحیت  	 سیاســت هاـی
رانندگان برای نوع وسیله نقلیه ای که می رانند

همــه راننــدگان وظیفــه دارند سیاســت ها و  	
رویه های مندرج در برنامه ایمنی شــرکت خود را 

بدانند و از آنها پیروی کنند.

هر راننده باید:

ـی  	 آمــوزش مشــخص شــده در برنامــه ایمـن
شــرکت را فــرا گرفتــه و بداند کــه چگونه وظایف 
خــود را به درســتی و ایمن انجــام دهد )به عنوان 
مثــال آموزش در مورد ســاعت خدمــت رانندگان، 
بررســی های حین ســفر، محکم کرده بــار، وزن و 

ابعاد و غیره(

اطمینان حاصل کند که وســیله نقلیه مطابق  	
با سیاســت هــا و رویه های مالــک و طبق قانون 

کار می کند.

تمام اسناد کاربردی را در صورت لزوم تکمیل  	
و در اختیار داشــته باشد. )به عنوان مثال اسناد 

بارنامه و کاالهای خطرناک(

از نظــر پزشــکی بــرای رانندـگـی آمــاده بوده و  	
خســته نباشــد و یا اینکه تحت تأثیر الکل یا هر 

نوع مواد مخدر نباشد.

واجد شــرایط استفاده از وســیله نقلیه بوده  	
و هرگونــه مدارک الزم ماننــد گواهینامه رانندگی 
معتبر، ثبت نام خودرو و گواهی آموزش کاالهای 

خطرناک و بیمه را به همراه داشته باشد.

هرگونه تخلف، محکومیت و برخورد قانونی را  	

برنـامــه های ایمنـــی

در آلبرتا، یک شرکت حمل و نقل باید یک برنامه 
ـی مکتــوب را ایجاد، حفــظ و دنبال کند. یک  ایمـن
شــرکت حمل و نقــل که نتواند این شــرط قانونی 
را تکمیــل کنــد، ممکــن اســت منجر بــه مجازات 
صــدور  دادگاه،  در  اتهامــات  شــامل  انضباـطـی 
مجــازات اداری یــا لغو گواهینامه تناســب ایمنی 
آن هــا شــود. برنامــه ایمنی شــرکت باربــری باید 
مــوارد مربــوط به اســتفاده ایمن و کار با وســایل 

نقلیه تجاری را شامل شود:

محدودیت سرعت، استفاده از کمربند ایمنی،  	
استفاده از الکل و دارو، رانندگی مدافعانه، ایمنی 

حمل بار و سوخت گیری

ســوابق مناســب و ثبت اطالعــات از جمله در  	
صــورت لــزوم، بارنامــه، اعالمیــه، اســناد کاالهای 
خطرناک، ســوابق زمانی، سوابق روزانه رانندگان و 

برگه های اوزان

سیاســت ها و فرآیندهای مربــوط به انطباق  	
ـی، مســئولیت هــای آموزش داده شــده به  قانوـن

راننده، عملکرد و نظم

دســتورالعمل هــای مربــوط بــه اســتفاده از  	
ـی شــامل اســتفاده از مثلث های  تجهیــزات ایمـن
هشــدار دهنــده، کپســول اطفــاء حریــق، عینــک 

ایمنی و کاله ایمنی

آمــوزش هــای الزم بــرای کارکنــان در مــورد  	
ـی و مــوارد اســتفاده آنهــا و برنامه  قوانیــن ایمـن
متداوم برای ارزیابی مهارت های رانندگی کارکنان

حفــظ ســوابق کامل برای هر راننــده مطابق با  	
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قرار گرفته است، یا آن را برای بررسی در دسترس 
قــرار دهــد، همانطــور کــه در برنامــه نگهــداری 

پیشگیرانه شرکت مشخص شده است.

هرگونه بررسی حین سفر انجام شده به الزام  	
افســر پلیــس را گــزارش داده و مــدارک آن را بــه 

شرکت ارائه دهد.

هرگونه مشکل فنی پیش آمده حین بررسی  	
را به شرکت گزارش دهد.

از رانندـگـی وســیله نقلیــه بــا نقــص فنی که  	
ممکن است ایمنی راننده یا هر شخص دیگری را 

به خطر اندازد اجتناب کند.

برای کسب اطالعات بیشتر، به گواهی وسیله  	
نقلیــه تجاری و مقررات بیمه AR 121/2009، که 
از بخــش Queen's Printer در دســترس اســت 
مراجعــه کنیــد. )در پایــان این بخش بــه "آیا به 

اطالعات بیشتری نیاز دارید؟" مراجعه کنید.(

ساعات خدمت 

مقررات ســاعات خدمت، مقررات ایمنی است که 
اطمینــان حاصل می کنــد رانندگان تجاری فرصت 
الزم برای استراحت را پیدا کرده و هنگام خستگی 

به رانندگی ادامه نمی دهند. 

بــرای تنظیــم ســاعات کار راننــدگان، هــم قانون 
فــدرال و هــم قانــون اســتانی وجــود دارد. قانون 
آلبرتا تنها برای شرکت های حمل و نقل و رانندگان 
آنها اعمال می شــود که تنها در داخل آلبرتا کار 
می کنند. قانون فدرال در مورد شــرکت های حمل 
و نقل و رانندگان آنها اعمال می شود که در خارج 

به شرکت باربری گزارش دهد.

برای کســب اطالعات بیشــتر، به گواهی وســیله 
 ، AR 314/2002 نقلیــه تجــاری و مقــررات بیمــه
که از بخش Queen's Printer در دســترس است 
مراجعــه کنیــد. )در پایــان این بخش بــه "آیا به 

اطالعات بیشتری نیاز دارید؟" مراجعه کنید.(

برنامه های نگهداری پیشگیرانه

در آلبرتا، یک شرکت حمل و نقلی باید یک برنامه 
نگهداری و بررســی کتبی که همه وســایل نقلیه 
ثبت شــده شــرکت در آلبرتا، شامل وسایل نقلیه 
اجاره ای، را پوشش می دهد، ایجاد کرده و دنبال 

کند. 

یــک شــرکت حمــل و نقــل کــه نتواند این شــرط 
قانونی را تکمیل کند، ممکن اســت تحت مجازات 
انتظامــی از جملــه اتهامــات در دادگاه، مجــازات 
اداری یــا لغــو گواهی تناســب ایمنی قــرار گیرد. 
سیاست ها و رویه های مندرج در برنامه نگهداری 
باید بررســی های مــداوم و منظمی ایجاد کند که 
مطابــق بــا الزامات مشــخص شــده در آیین نامه 

باشد.

هر راننده ای مسئول موارد زیر است:

برنامه نگهداری شرکت را درک کند. 	

قادر باشد هر بررسی مورد نظر مقررات شامل  	
بررسی حین سفر وسیله نقلیه را انجام دهد.

مــدارک مــورد نظر مالک را تکمیــل کرده و به  	
او بازگرداند.

اطمینــان حاصل کند که خودرو مورد بررســی  	

مقــررات استــانی 
)آلبــرتـا(

"عــدم  و  "رانندـگـی"  از  )متشــکل  کاری  ســاعات 
رانندـگـی در حیــن انجام وظیفه"( مجــاز برای یک 
راننــده، در شــیفت کاری تنظیم می شــود که به 
طور کلی پس از یک دوره هشت ساعته متوالی 
از کار شــروع مــی شــود و وقـتـی تمام می شــود 
که راننده هشت ساعت پشت سر هم استراحت 
کند. برخی شرایط معادل نیاز هشت ساعته خارج 

از خدمت )استراحت( محسوب می شود.

طی شــیفت کاری، راننده در شرایط زیر نمی تواند 
رانندگی کند:

پس از ۱۳ ساعت رانندگی، یا  	

بــرای ۱۵ ســاعت در حــال انجــام وظیفه بوده  	
باشد.

راننــده بایــد بــا تکمیل دفتــر روزانه بــرای هر روز 
تقویــم ســاعات آن را یادداشــت کنــد، یــا اینکه 
قســمت هــای خــارج از خدمــت را در تاریــخ های 

معین مشخص کند. 

ـی از راننــده خواســته می شــود دفتــر روزانه  وقـت
تکمیل کند، باید مراحل زیر را انجام دهد:

همه اطالعات خواسته شده را وارد کند. 	

وضعیت حال دفتر روزانه را با آخرین تغییرات  	
به روز کند؛ مانند ساعات کاری و خارج از خدمت

دفتر روزانه را به دقت نگهداری کند. 	

از آلبرتــا یــک یــا چند وســیله نقلیــه در حال کار 
داشــته باشــند. پس از مشخص شدن اینکه یک 
شرکت حمل و نقل در قانون فدرال قرار دارد، تمام 
رانندگان وســایل نقلیه تحت کنتــرل باربری باید 
از الزامــات فــدرال پیروی کنند، حتی کســانی که 
هرگــز از آلبرتا خــارج نمی شــوند. الزامات اصلی 
ـی در زیر خالصه می شــود. برای درک کامل  نظارـت

همه نیازها، باید مقررات قابل اجرا را بخوانید.
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اطالعات بیشــتر نیاز دارید؟ انتهای همین بخش 
را ببینید.(

از مدارـکـی کــه حین ســفر تحویل مــی گیرد  	
کپی تهیه کند؛ مانند رسید هتل و سوخت

در بــازه ۲۰ روزه، دفتــر روزانــه و همه مدارک  	
داخل آن را به کارفرما تحویل دهد.

از هر دفتر روزانه و مدارک داخل آن یک کپی  	
برای حداقل شش ماه نگه دارد.

اگر همه چهار شرط زیر برقرار بود، نیازی به تکمیل 
دفتــر روزانــه نیســت. )با این حال، همــه مقررات 

مورد نیاز باید اجرا شوند(:

راننده شــیفت کاری را در یک جا شــروع کرده  	
و همانجا به پایان می رساند.

راننده در شــعاع ۱۶۰ کیلومتری پایانه مرکزی  	
فعالیت می کند.

از وقـتـی که راننده شــروع بــه کار می کند تا  	
ـی کــه از دوره کاری معــاف مــی شــود نباید  وقـت

بیشتر از ۱۵ ساعت طول بکشد.

کارفرما باید گزارشــات شــروع و پایان شیفت  	
هر راننده را حداقل تا شش ماه نگه دارد.

کارفرمای راننده باید موارد زیر را انجام دهد: 	

مطمئن شــود راننده مقررات را رعایت می کند  	
و 

گزارش های روزانه هر راننده را برای شش ماه  	
به شکل مرتب نگه دارد.

برای اطالعات بیشــتر به مقررات ســاعات خدمت 
Queen's Print- کــه در AR 317/2002  راننــدگان

er در دســترس اســت، مراجعه کنیــد. )بخش به 

متفاوت است.

شــرکت باربــری بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه 
راننــدگان آنهــا از چرخــه 1 یا 2 پیــروی می کنند. 
ســپس راننده بایــد در چرخه ثبت گــزارش روزانه 
خود زمان کار و استراحت را مشخص کند. بسته 
به چرخه رانندگی،  راننده نباید در شرایط تجمعی 

زیر رانندگی کند:

چرخه ۱ - ۷۰ ســاعت انجام وظیفه در طول ۷  	
روز متوالی؛ یا 

چرخه ۲ - ۱۲۰ ســاعت انجــام وظیفه در طول  	
۱۴ روز متوالی.

ـی کــه از چرخــه دوم اســتفاده می کنند  رانندگاـن
باید حداقل 24 ســاعت متوالی قبل از رسیدن به 

هفتادمین ساعت، کار خود را تعطیل کنند.

راننــده ای کــه روی چرخــه 1 کار مــی کنــد ممکن 
است با گرفتن 36 ساعت متوالی از کار، ساعات 
تجمــع خود را به صفر برســاند. راننده ای که روی 
چرخــه 2 کار مــی کند ممکن اســت با جمع کردن 
72 ســاعت متوالی از کار، ســاعات تجمع خود را 
بــه صفــر برســاند. یک راننــده بدون اســتراحت و 
تنظیــم مجــدد نمی تواند از یک چرخــه به چرخه 

دیگر حرکت کند.

هیــچ راننده ای نمی تواند بــه رانندگی ادامه دهد 
مگر اینکه در 14 روز گذشته کاری خود حداقل 24 

ساعت متوالی مرخصی گرفته باشد.

راننــده ها در شــرایط زیر نیازی بــه پر کردن دفتر 
روزانه ندارند:

راننــده ای که در شــعاع ۱۶۰ کیلومتری پایانه  	

مقـــررات فـــدرال

مقررات ســاعت خدمات رانندگان فدرال محدودتر 
از مقــررات آلبرتا اســت. مهم اســت کــه بدانیم 
مقــررات فــدرال دارای محدودیــت هــای روزانــه، 
شیفت کاری و چرخه تجمعی است که همه باید 
هر روز رعایت شوند. موارد زیر فقط خالصه ای از 

نیازهای اصلی نظارتی است.

طی روز )دوره ۲۴ ســاعته پشت سر هم مشخص 
شده توسط شرکت حمل و نقلی( راننده در شرایط 

زیر نباید رانندگی کند:

پس از ۱۳ ساعت رانندگی؛ یا 	

برای ۱۴ ساعت در حال انجام وظیفه باشد. 	

در هر روز یک راننده باید 10 ساعت از وقت خارج 
از کار را بگذرانــد؛ 8 ســاعت از اوقات باید پشــت 
سر هم باشد. دو ساعت دیگر باید در مدت زمان 
کمتــر از 30 دقیقــه ـطـی شــود. برـخـی امتیازات 

اعمال می شود.

طی یک شــیفت کاری )شیفت کاری وقتی شروع 
می شود که راننده ۸ ساعت زمان خارج از خدمت 
ـطـی کرده باشــد(، راننده نمی تواند در شــرایط زیر 

رانندگی کند:

پس از ۱۳ ساعت رانندگی؛ 	

پس از ۱۴ ساعت در حال انجام وظیفه؛ 	

پــس از اینکــه ۱۶ ســاعت از زمــان تجمعــی  	
آخرین ۸ ساعت استراحت گذشته باشد.

نیــاز اســتراحتی بیــن گــروه و راننــدگان مختلف 
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بــرای خدمــات رایــگان از هــر نقطــه در آلبرتــا، با 
شماره 0000-310 تماس بگیرید.

اطالعات بیشتر در آدرس زیر در دسترس است:

www.alberta.ca/ministry-transportation.
aspx

ـی وســایل نقلیه و خدمــات باربــری )حمل و  ایمـن
نقلی(

اتاق ۴۰۱، ساختمان اداری استانی

خیابان4920-51

Red Deer، آلبرتا

T4N 6K8

403-340-5021

بــرای دریافت خدمات رایگان از هر نقطه آلبرتا با 
شماره 0000-310 تماس بگیرید. 

مرکزی شــرکت باربری در حال کار و انجام وظیفه 
باشد.

راننــده ای کــه هر روز برای شــروع دوره کاری  	
حداقل ۸ ساعت خود، به پایانه مرکزی بر می گردد.

معتبــری  	 و  دقیــق  ســوابق  باربــری  شــرکت 
را نگهــداری مــی کند کــه برای هــر روز، وضعیت 
وظیفــه راننــده و چرخــه انتخاب شــده، ســاعتی 
که هر وضعیت وظیفه شــروع می شــود و پایان 
می یابد و تعداد کل ســاعات ســپری شده در هر 
وضعیــت را نشــان می دهد و آن ســوابق را برای 
حداقل مدت ۶ ماه پس از روزی که انجام شــده، 

نگه می دارد، و

راننــده ای کــه با مجوز ارائه شــده تحت این  	
مقررات کار نمی کند.

در صــورت اســتفاده از معافیــت شــعاع تکمیــل 
گــزارش، کلیه شــرایط دیگــر ایــن  آئین نامه باید 

همچنان برآورده شود.

برای کســب اطالعات بیشــتر، به مقررات ســاعت 
خدمــات SOR / 94-716 راننــدگان وســایل نقلیه 
تجــاری مراجعه کنید، که در Queen's Printer در 

دسترس است.

به اطالعات بیشتر نیاز دارید؟

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این قانون یا 
سؤال در مورد الزامات، موارد زیر را بررسی کنید.

قانون آلبرتا از طریق Queen's Printer در آدرس 
زیر قابل دسترسی است: www.qp.alberta.ca یا 

تلفن 780-427-4952.

قــرار گیرند. این شــامل اتوبوس های حمل و نقل 
شهری نیست، اما شامل اتوبوس های مدارس و 
اتوبــوس هــای تجاری نیز می شــود. اتوبوس ها 
باید هر شــش ماه یک بار بازرســی شوند. از سال 
1978، آلبرتا یک مورد بازرســی در نیمه هر ســال 
به عالوه بازرســی آخر سال از اتوبوس ها داشته 

است.

کامیون و تریلرها

تمــام کامیون ها، کامیون - کشــنده ها، تریلرها 
 )GVW( ـی و نیــم تریلرهــا بــا وزن ناخالص ترکیـب
ثبت شــده 11794 کیلوگرم یا بیشــتر باید بازرسی 
شــوند. کامیون هــا و تریلرها باید هر 12 ماه یک 
بار بازرســی شــوند. این ها همان وسایل نقلیه ای 
هستند که طبق قانون ایمنی ملی اداره می شوند.

چگونه می توانم اطالعات بیشتری 

وسایل  بازرسی  برنامه  مورد  در 

نقلیه آلبرتا کسب کنم؟

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد بازرســی 
از وســایل نقلیه تجــاری در آلبرتا، یا درخواســت 
مجوز تســهیالت برنامه بازرســی خــودرو یا مجوز 
تکنســین برنامه بازرســی خودرو برای بازرســی از 
وسایل نقلیه تجاری، با موارد زیر تماس بگیرید:

ایمنی خودرو

Atria طبقه اصلی، ساختمان دوقلوی

خیابان 4999-98

T6B 2XB ادمونتون ، آلبرتا

برنامه بررسی وسیله نقلیه 
)VIP(

برای وسایل نقلیه تجاری

بــرای حفظ و افزایش ایمنی وســایل نقلیه تجاری 
کــه در بزرگــراه هــای آلبرتا ســفر می کننــد، این 
اســتان یک برنامه بررســی ایمنی اجباری دارد. به 
این برنامه بازرسی وسایل نقلیه آلبرتا )VIP( برای 

وسایل نقلیه تجاری می گویند.

VIP بــرای وســایل نقلیــه تجــاری جایگزینی برای 
نگهداری پیشگیرانه مداوم توسط صاحبان وسایل 
نقلیــه نیســت، بلکــه اســتانداردهای برنامه های 

نگهداری مالکان را تعیین می کند.

یک وســیله نقلیه تجاری که از بررســی VIP عبور 
می کند، یک گواهینامه بازرســی و همچنین برگه 
بازرســی از وســیله نقلیــه تجاری برای چســباندن 

روی خودرو دریافت می کند.

هماننــد قانون ایمنی ملــی، اتوبوس های حمل و 
نقل شهری و کامیون های مزرعه هنگام کار فقط 
در مرزهای داخل آلبرتا از VIP مستثنی هستند.

نقلیه  بررسی وسایل  برنامه  تحت 

باید  تجاری  نقلیه  وسایل  کدام 

بازرسی شوند؟

اتوبوس ها

کلیــه اتوبوس های طراحی شــده برای حمل بیش 
از 11 مســافر از جملــه راننــده بایــد مورد بازرســی 
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مهـار بـار

اطمینان از ایمنی مناسب کلیه بارهای حمل شده 
توسط یک وسیله نقلیه تجاری مطابق با الزامات 
اســتاندارد ۱۰ امنیــت ملــی کانــادا )NSC( که در 
ـی خودروهای تجاری آلبرتا تصویب  مقررات ایمـن

شده است، اهمیت باالیی دارد.

وســایل نقلیــه تجــاری کــه بــا وزن بــاالی ۴۵۰۰ 
کیلوگرم ثبت شــده اند بایــد از محکم بودن باری 

که حمل می کنند، اطمینان حاصل کنند:

در صورتی که محموله حمل شده در داخل یا  	
بر روی وســیله نقلیه موجــود، بی حرکت یا ایمن 
نباشــد، مطابق با استاندارد NSC، به راننده اجازه 
نمی دهند که وســیله نقلیه تجــاری را اداره کند؛ 
چــرا که حمل چنین بــاری مربوط به نوع خاصی از 

وسیله نقلیه تجاری است.

در  	 را  تجــاری  نقلیــه  وســیله  نبایــد  راننــده 
صورتیکه محموله حمل شــده در داخل یا بر روی 
آن مطابــق با اســتاندارد NSC مهــار، بی حرکت و 
یا ایمن نشــده باشــد، اداره کند زیــرا حمل چنین 
باری مربوط به نوع خاصی از وسیله نقلیه تجاری 

است.

یک راننده یا شرکت حمل و نقل باید اطمینان  	
حاصــل کنــد که محموله های حمل شــده توســط 
یک وسیله نقلیه تجاری، بی حرکت یا ایمن است 

تا منجر به موارد زیر نشود:

نشــت، پخش شدن، انفجار، سقوط یا جدا  	
شدن محموله از وسیله نقلیه

محمولــه، بــاال یــا داخــل وســیله نقلیه به  	

780-427-8901

بــرای خدمــات رایــگان از هــر نقطــه در آلبرتا ، با 
شماره 0000-310 تماس بگیرید.

تــــوجـــــه

لطفــا بخواهید تا بــا تحلیلگر صــدور گواهی 
برنامه بازرسی وسایل نقلیه صحبت کنید. 

ـی  انــدازه ای حرکــت داشــته باشــد کــه تواناـی
حرکت را شدیدا تحت تأثیر قرار دهد. 

اگــر بــار به درســتی مهــار نشــده نباشــد، راننده، 
شــرکت حمل و نقل یا باربر ممکن است جریمه و 

مجازات شود.

ـی حمــل بــار آمریکای شــمالی را  اســتاندارد ایمـن
می توان در وبسایت شورای کانادایی حمل و نقل 

موتوری در آدرس زیر مشاهده نمود:

www.ccmta.ca/en/publications/nsc-car-
go-securement-standard-regulation-stan-
dard

https://ganjineh.ca/
www.ccmta.ca/en/publications/nsc-cargo-securement-standard-regulation-standard
www.ccmta.ca/en/publications/nsc-cargo-securement-standard-regulation-standard
www.ccmta.ca/en/publications/nsc-cargo-securement-standard-regulation-standard
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بررسی و گزارش آن تا مدت 24 ساعت معتبر  	
است.

راننــده قرار اســت برنامــه را انجــام دهد و در   	
وسیله نقلیه گزارش دهد.

راننده در هنگام بررســی، هنــگام حرکت و در  	
پایان سفر یا روز، هر نقصی را ثبت می کند.

راننــده نقــص را بــه شــرکت باربــری گــزارش  	
می دهد.

هدف بررسی پیش از سفر 
وسیله نقلیه

هدف از بررســی روزانه وســیله نقلیه اطمینان از 
شناسایی زود هنگام یک مشکل در وسیله نقلیه 
قبــل از شــروع بــه کار وســیله نقلیــه در بزرگــراه 
اســت. بررســی ها مانع از کارکردن وســیله نقلیه 
با شرایطی می شوند که احتمال ایجاد یا تشدید 

تصادفات را دارند.

روند بررسی سفر بخشی از الزامات قانونی شرکت 
حمل و نقل برای داشــتن و اجرای برنامه نگهداری 
کتبی است. همچنین تضمین می کند که ارتباط 
ـی روزانه وســیله نقلیه در  روشــنی در مــورد ایمـن

شرکت وجود دارد.

گزارش های بررسی به عنوان ارتباط بین رانندگان، 
شــرکت باربری و بخش تعمیر و نگهداری شرکت 
حمــل و نقلی اســت. گــزارش ها برای بررســی ها، 
ـی و ممکن اســت برای  ثبــت نقص، گــزارش خراـب
تأییــد تعمیــرات اســتفاده شــوند. گــزارش هــا 

بالفاصله پس از بررسی تکمیل می شوند.

مــرور خالصــه ای از برنامه بررســی روزانه شــامل 
موارد زیر است:

راننــده روی یــک وســیله نقلیه یــا ترکیبی از  	
وسایل نقلیه بررسی را انجام می دهد.

بررسی با استفاده از برنامه ای انجام می شود  	
که لیســت اجزا و سیســتم های وســیله نقلیه را 

که نیاز به بازرسی دارند نشان می دهد.

راننده گزارش بررسی را تکمیل می کند. 	

ثبت نقص

راننده موظف است بالفاصله پس از بررسی اولیه 
یــا هنگام کشــف نقص حین ســفر یــا در انتهای 
شیفت یا روز کاری، نقص را در گزارش ثبت کند.

گزارش نقص

بــه منظــور گزارش نقص به شــرکت حمل و نقلی، 
شــرکت می تواند کارمندی را برای دریافت گزارش 

نقص تعیین کند.

نقــص های جزئی و کوچک که در یک برنامه ذکر 
شده است، باید بالفاصله توسط راننده یا شخص 

ارزیاب به شرکت حمل و نقل گزارش شود.

بسته به وضعیت راننده، گزارش نقص به شرکت 
حمل و نقلی ممکن اســت شخصًا، از طریق تلفن، 
گزارش کتبی یا به شکل الکترونیکی انجام شود.

رانندگی با وسیله نقلیه دارای نقص

اگر راننده بالفاصله در گزارش بررسی روزانه نقص 
را مشاهده و آن را به شرکت گزارش دهد، ممکن 
اســت همانطور که در برنامه بررسی ذکر شده، با 

نقص جزئي به رانندگی ادامه دهد.

وســایل نقلیه ای که نبایــد با نقص عمده 
حرکت کنند

هنگامی که نقص عمده ای که در برنامه بررســی 
ذکر شــده اســت، در وســیله نقلیه وجــود ندارد، 
هیــچ شــرکتی به شــخص اجازه رانندـگـی نداده و 
هیچ شــخصی مجــاز به رانندگی با وســیله نقلیه 

تجاری نیست.

وسایل نقلیه ای که به 
بررسی نیاز دارند

شــرکت های حمل و نقلی تحت مقررات اســتانی 
ـی کــه تنهــا در آلبرتــا کار می کننــد( باید  )آنهاـی

بررسی روزانه را روی وسایل زیر انجام دهند:

کامیون های با وزن ثبت شده 11794 کیلوگرم  	
و بیشتر؛ و

وســایل نقلیــه مســافرتی تجاری بــا ظرفیت  	
صندلــی طراحی شــده 11 نفر یا بیشــتر بــه همراه 

راننده.

شــرکت هــای حمــل و نقــل تحــت نظارت فــدرال 
ـی کــه در خارج از اســتان آلبرتا بــا یک یا  )آنهاـی
چند وسیله نقلیه کار می کنند( باید گزارش های 

بررسی سفر را در مورد وسایل زیر تکمیل کنند:

کامیون های با وزن ثبت شده 11794 کیلوگرم  	
و بیشتر؛ و

وســایل نقلیــه مســافرتی تجاری بــا ظرفیت  	
صندلــی طراحی شــده 11 نفر یا بیشــتر بــه همراه 

راننده.

"وســیله نقلیه تجاری" به وســیله نقلیه ای گفته 
مــی شــود کــه بــه منظــور تأمیــن حمــل و نقــل 
توســط شــخص یا بــه نمایندـگـی از او در بزرگراه 
اداره می شــود اما شامل وســیله نقلیه مسافرتی 

شخصی نمی شود.

نقص فنی وسیله نقلیه

https://ganjineh.ca/
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ـی جدید پیش آمده در وســیله نقلیه آگاهی  فـن
داشته باشد. 

اگــر گزارش حاوی خطــوط اضافی بــرای تریلرهای 
اضافی باشــد، ممکن اســت به تعــداد تریلرها به 
گزارش اصلی ضمیمه برای آن تریلر اضافه شود.

تمام اطالعات الزم برای درج در یک گزارش باید با 
دقت کامل شود.

به درخواســت یک افســر بازپرس، یک راننده باید 
برنامه بررسی و گزارش کتبی بررسی سفر را تهیه 
کنــد. قانــون بررســی ســفر آلبرتــا در بخش های 
ـی وســایل نقلیــه تجاری  9 تــا 16  آئین نامــه ایمـن
121/2009 موجــود اســت و می تــوان آن را در 

www. آدرس  بــه   Queen's Printer وبســایت 
qp.alberta.ca مشاهده کرد.

در سراســر اســتان بازرســان وســایل نقلیه وجود 
دارند که بررســی از وســایل نقلیه تجاری را انجام 
می دهند تا زمان انجام تعمیرات، وسایل نقلیه ای 
کــه شــرایط الزم را ندارنــد می توانند از ســرویس 
خارج شــوند. این امر همچنین می تواند منجر به 
جریمه و امتیازات مربوط به نمایه شرکت حمل و 

نقلی یا چکیده رانندگی تجاری راننده شود.

برنامه بررسی سفر

کاربرد برنامه بررسی

کامیون، کشنده و تریلر یدک کش با استفاده  	
از برنامه A.1 که بخشی از تریلری در حال کشیده 
شــدن اســت، بازرسی می شــوند. در هنگام حمل 
تریلــر متفاوت، دالی )محل اتصال وســایل بزرگ( 

باید مورد بازرسی قرار گیرد. 

الزامـات بررسی توسـط 
راننـده

پس از اتمام بررســی، راننده موظف است گزارش 
خــود را تکمیــل و امضــا کنــد. راننــدگان مجاز به 
رانندـگـی با کامیون یا یدک کش تریلر نیســتند، 
مگــر اینکــه راننده یا شــخص دیگــری در طی 24 
ساعت قبلی، بررسی از وسیله نقلیه )ها( را انجام 

داده باشد.

عالوه بر بررســی اولیه، خواه توســط راننده انجام 
شــود یا نه، راننده موظف اســت وضعیت وسیله 
نقلیه )ها( را از نظر وجود نقص در مســیر کنترل 

کند.

عــالوه بر رانندگان، به ســایر افراد مانند کارمندان 
نگهــداری یــا خدمــه نیــز اجــازه انجام بررســی و 

تکمیل و امضای گزارشات داده می شود.

در صورت تکمیل گزارش بررسی سفر، بررسی سفر 
حداکثــر تا 24 ســاعت معتبر اســت. این به این 
معنی اســت که بررســی ســفر توسط یک شخص 
ممکن است توسط شخص دیگری استفاده شود؛ 

در صورتی که در عرض 24 ساعت تکمیل شود.

شــخصی غیــر از راننــده کــه بررســی را انجام می 
دهــد و گــزارش را امضــا مــی کنــد تحــت قانون، 
مســئول بررســی انجام شده و اطالعات مندرج در 
گزارش بررسی است. راننده ممکن است به چنین 
بررســی ای تکیــه کند و گــزارش را به افســر ارائه 
دهد، مگر اینکه راننده دلیلی بر این داشته باشد 
که بررسی و گزارش انجام شده الزامات مورد نیاز 
را برآورده نکرده یا اینکه راننده از مشــکل و نقص 

بررسی های سفر

تــــوجـــــه

در طــول ایــن بخــش تنهــا راننــده بــه عنوان 
شــخصی که بررســی را انجام می دهد در نظر 

گرفته شده است. 

رانندگان ممکن است روشی را برای بازرسی )روش 
چرخشــی( انتخــاب کنند که متناســب با وســیله 
نقلیه و محل آن باشــد. با این حال، از هر روشــی 
که اســتفاده شــود، هر وســیله تنظیم شده باید 
بازرســی شــود و در صورت کشــف نقص، باید در 

گزارش ثبت گردد و به شرکت گزارش شود.

بازرسی دقیق سفر زیر فقط به عنوان مرجع آورده 
شده است. برای تعیین اینکه آیا شرکت فرم های 
خــاص خود را بــرای ضبط وضعیت وســیله نقلیه 

دارد، با کارفرمای خود مشورت کنید.

تــــوجـــــه

بررســی ســفر وسیله نقلیه بخشــی از آزمون 
شــهری هنگام درخواســت گواهینامه کالس    

۱، 2 و ۳ رانندگی است. 

پیش از شروع بررسی

ـی را که تا حد ممکن تراز اســت انتخاب  	 زمیـن
کنیــد و وســایل نقلیــه را با خیال راحــت و دور از 

ترافیک پارک کنید.

شرکت های حمل و نقلی مؤظف اند نسخه ای  	
از برنامه بازرسی را در اختیار رانندگان قرار دهند.

راننــدگان مؤظف اند برنامه بازرســی را تکمیل  	
کرده و به یک افسر تحویل دهند.

یک برنامه و گزارش بازرســی ممکن اســت در  	
یک سند ترکیب و تنظیم شوند.

برنامه های بازرسی را از کجا تهیه کنید

ـی ملــی اســتاندارد 13، که  جــدول 1-4 از کــد ایمـن
 )CCMTA( توسط شــورای اداره حمل و نقل کانادا
منتشر شده است، از جمله در صورت تهیه توسط 
راننده یک وسیله نقلیه تجاری در آلبرتا، در آلبرتا 
قابل قبول است. این برنامه ها را می توان در این 
آدرس مشــاهده کــرد: www.ccmta.ca. برخی از 
شــرکت ها، انجمن ها و سازمان ها نیز برنامه ها 

و فرم های گزارش را تولید کرده و می فروشند.

https://ganjineh.ca/
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کامیون کشنده و نیم تریلر

 

اتوبوس مدرسه

 

وسیله نقلیه واحد با سه محور

 

آمبوالنس

ترمز دستی / فنری را اعمال کنید. جعبه دنده  	
را برای دنده دستی در دنده کم قرار دهید.

موتور را خاموش کنید. 	

چــرخ ها را قفل کنید و اطمینان حاصل کنید  	
کــه ایــن مســدود کننــده ها باعــث می شــود تا 
وسیله نقلیه به ویژه برای وسایل نقلیه مجهز به 
ترمــز بــادی در مواقعی که دیرتر آزاد می شــوند، 
حرکــت نکند. حداقل اندازه بلــوک های مربع باید 

15 در 15 سانتی متر باشد.

بررسی چرخشی

اشکال زیر یکی از روش های بررسی کامل چرخشی 
را نشــان مــی دهــد. قبل از شــروع هر ســفر، یک 
بررسی کامل انجام دهید. بررسی چرخشی ممکن 
اســت بــه هــر ترتیبی انجام شــود، امــا اطمینان 
حاصــل کنیــد که همه چیز را بررســی می کنید و 
همیشه دور خودرو را کاماًل طی می کنید. بسیاری 
از اطالعات قبل از سفر که در زیر ذکر شده است 
بــرای همه وســایل نقلیه تجاری مشــترک اســت. 
در مواقعــی که موارد اضافی برای انواع خاصی از 
وسایل نقلیه وجود دارد، تحت عنوان خاص خود 

نشان داده می شوند.

تــــوجـــــه

طبقــه بنــدی بــرای اتوبــوس شــامل: تجاری، 
اتوبوس مدرسه و اتوبوس خصوصی می شود. 
موارد خاص اتوبوس مدرســه که باید بررسی 

شوند آورده شده است. 

 

بررسی شود، مکانیزم فرمان فاقد سایش یا بازی 
)حرکت( بیش از حد باشد.

تمام اتصاالت شلنگ ایمن باشند، هیچگونه  	
نشــتی، انحــراف، بریدـگـی، ســاییدگی یــا ترـکـی 

مشاهده نشود.

کمــک فنرهــا شــل نبوده و نشــت نکننــد )در  	
صورت وجود در خودرو(.

سیســتم تعلیــق فاقــد فنــر تــرک خــورده، از  	
 U دســت رفته یا شکسته نباشــد، یا کمربندهای
شــکل شل، شکسته یا از دست نرفته باشند )اگر 

در وسیله نقلیه قابل مشاهده است(.

وسایل نقلیه مجهز به ترمز بادی

کمپرسور هوا به طور ایمن نصب شده باشد،  	
وضعیــت خطوط، اتصاالت ، شــیلنگ ها و اتصال 

دهنده ها مناسب باشد.

اتاقک ترمز برای شرایط و امنیت بررسی شود. 	

زاویــه جغجغه، حرکت میله فشــار و شــرایط  	
مکانیکی و فرسایش آنها بررسی شود.

خطــوط بادی فاقد نشــت، انقبــاض، بریدگی،  	
ساییدگی یا ترک خوردگی باشند.

تــــوجـــــه

ـطـی بررســی پیش از ســفر، به اتاقــک راننده 
رفتــه و چــراغ هــا را روشــن کنیــد تــا کارکرد 

صحیح آنها را از بیرون مشاهده کنید. 

وسیله  اطــراف  رفتن  راه  فرآیند 

نقلیه و بررسی روزانه:

با شــروع از جلو وســیله نقلیه و ســپس از طرف 
راننــده به به ســمت عقب، از جلــو تا عقب، موارد 

زیر را بررسی کنید:

خارج وسیله نقلیه

زیر کاپوت

همه انواع وسایل نقلیه

رادیاتور نشــت نداشــته باشــد، حــاوی مقدار  	
مناسبی مایع بوده و درب آن محکم باشد.

فن هیچگونه خمیدگی، شکســتگی و پروانه  	
از دست رفته یا تکه های افتاده نداشته باشد.

همــه تســمه ها کشــش مناســب داشــته و  	
هیچگونه نشــانه ای از فرسودگی در آن مشاهده 

نشود.

مقدار روغن و دیگر مایعات در سطح مناسب  	
باشد. 

فیلتر هوا را بررسی کنید.  	

باتری هیچگونه شکستگی، فرسودگی شدید  	
یا نشــت نداشــته باشد، ســرباتری ها به درستی 
متصــل باشــند، باتــری به درســتی در جــای خود 
محکــم باشــد )موقعیــت باتری در وســایل نقلیه 

مختلف متفاوت است(.

مکانیــزم فرمــان فاقــد قطعــات خــم شــده،  	
شکســته یا از دســت رفته باشد، پمپ و شیلنگ 
ـی مایعات  ـی برای نشــت و میزان کاـف فرمــان برـق
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شیشــه هــا تمیز بــوده و تــرک خورده نیســتند، 
بازتابنده ها تمیز هستند.

آینه متقاطع ایمن و تمیز بوده و ترک خورده  	
نیست )فقط در اتوبوس مدرسه(.

آمبوالنس

چراغ اضطراری کار می کند، شیشــه ها تمیز  	
بوده و هیچ ترکی روی آنها مشاهده نمی شود. 

سمت راننده وسیله نقلیه

همه انواع وسایل نقلیه

الستیک محور فرمان دارای عمق عاج مناسب  	
)کمتــر از ۳/۲ میلــی متــر(، بــاد مناســب، بــدون 
ـی، بریدگی یا  برآمدـگـی، جدا شــدن دیــواره جانـب

ساییدگی باشد.

لبه محور فرمان هیچ ترک، تکه های از دست  	
رفته، خم شــدگی یا رگه های زنگ زدگی نداشــته 
باشد، اتصال دهنده های چرخ ایمن هستند و از 

بین نرفته، شکسته یا سست نیستند.

سطح روغن در یاتاقان چرخ فرمان، در صورت  	
وجود، به اندازه کافی باشد.

برگــه بازرســی موجــود، معتبــر و در مــکان  	
مناســب نصب اســت )در صورت نیاز برای وسیله 

نقلیه خاص(.

آینه ها به طور ایمن وصل شده و ترک خورده  	
نیستند.

درب راننــده بــه درســتی کار مــی کنــد )بــرای  	
اتوبوس اعمال نمی شود(.

جلو وسیله نقلیه

همه انواع وسایل نقلیه

هیچ اثری از نشت مایعات روی زمین در زیر  	
خودرو وجود ندارد.

چراغ های جلو با نور باال و پایین کار می کنند،  	
شیشه ها تمیز بوده و ترک خورده نیستند.

چراغ های هشــدار دهنده خطر کار می کنند،  	
شیشه ها تمیز بوده و ترک خورده نیستند.

چــراغ راهنمــای راســت و چپ کار مــی کنند،  	
شیشه ها تمیز بوده و ترک خورده نیستند.

چــراغ هــای اصلــی و چراغ هــای نشــانگر کار  	
می کننــد، شیشــه هــا تمیز بــوده و تــرک خورده 

نیستند و بازتابنده ها تمیز هستند.

شیشه جلو اتومبیل تمیز و عاری از ترک های  	
اساسی است.

کامیون - کشنده

شماره خودرو معتبر، تمیز و محکم است. 	

اتوبوس

چــراغ چشــمک زن زرد و قرمــز متنــاوب کار  	
می کننــد، شیشــه هــا تمیز بــوده و تــرک خورده 

نیستند )فقط در اتوبوس مدرسه(.

بــازوی عبور ایمنی عابر پیــاده و دانش آموز  	
محکم اســت، آســیب ندیده و کار می کند )فقط 

در اتوبوس مدرسه(.

چــراغ اصلــی و چــراغ نشــانگر کار مــی کنند،  	

رینــگ هــای چــرخ محــور اول رانندـگـی هیچ  	
ترک، قطعه از دست رفته، خم شدگی یا رگه های 
زنگ زدگی ندارند، اتصال دهنده های چرخ محکم 

هستند و از بین نرفته و نشکسته اند.

الســتیک های محور دوم محــرک دارای عمق  	
عاج مناسب )کمتر از ۱/۶ میلی متر(، باد مناسب، 
ـی دیده  برآمدـگـی بــوده، جدا شــدن دیــواره جانـب
نمی شــود، بریدگی یا ســاییدگی وجود نداشــته، 
الســتیک های دوتایی یکدیگر را لمس نمی کنند 

و هیچ چیز بین آنها گیر نمی کند.

رینــگ های چرخ محور دوم محرک هیچگونه  	
ترک، تکه های از دست رفته، خم شدن یا رگه های 
زنگ زدگی ندارند، اتصال دهنده های چرخ محکم 

بوده، از بین نرفته و نشکسته اند.

پیچ و مهره های اتصال دهنده تشت همبندی  	
محکــم هســتند، صفحــه همبنــدی قفل شــده و 
محکــم اســت، صفحــه بــدون آســیب  دیدـگـی، 
شــکاف یا جدا شــدن جوش ها اســت، صفحه به 
قســمت برآمدگی متصل اســت )هیــچ نوری بین 

آنها قابل مشاهده نیست(.

آرواره های قفل تشت همبندی بسته هستند،  	
صفحه در زیر تریلر صاف قرار می گیرد، خار اصلی 

قفل شده است.

خــار اصلــی و خــار چهــار چنگالــی )در صورت  	
وجــود( فرســوده، آســیب دیــده، تــرک خــورده و 

شکسته نباشند.

صفحــات حرکــت کننــده )در صــورت وجــود(،  	
صفحــات چهارچنگالــی یــا صفحه کروی ســاییده 

پنجره ها تمیز هستند. 	

درپوش ســوخت موجود بوده و محکم است  	
)محل درپوش ســوخت ممکن است در هر خودرو 

متفاوت باشد(.

کامیــون - کشــنده و وســایل نقلیــه ســه 
محوره

میله کنار در راننده محکم است. 	

پله ها محکم بوده و در شرایط خوبی هستند. 	

مخزن سوخت هیچگونه نشتی ندارد، مخزن  	
محکم نصب شده است، دریچه هوا بسته نشده 
و درپوش اتصاالت به شــکل مناسب محکم شده 

است.

و  	 بــوده  خطــوط سیســتم ســوخت محکــم 
هیچگونه نشتی ندارند.

سیســتم اگزوز در شــرایط خوبی است، هیچ  	
گونه نشــتی ندارد ، صدا خفه کن به طور محکم 
وصل شده و محافظ گرما )در صورت وجود( محکم 

است.

درهای محفظه ذخیره ســازی به درستی باز و  	
بسته می شوند و محتویات سالم هستند.

الســتیک هــای محور اول محــرک دارای عمق  	
عاج مناسب )کمتر از ۱/۶ میلی متر(، باد مناسب، 
ـی دیده  برآمدـگـی بــوده، جدا شــدن دیــواره جانـب
نمی شــود، بریدگی یا ســاییدگی وجود نداشــته، 
الســتیک های دوتایی یکدیگر را لمس نمی کنند 

و هیچ چیز بین آنها گیر نمی کند.
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آنها را بررسی کنید(.

اتاقــک هــای ترمــز محکــم هســتند، هیــچ  	
نشــانه ای از تــرک خوردگی، فرســایش یا ســوراخ 
وجــود نــدارد و هیچ چیز مانع حرکت میله فشــار 

نمی شود.

جغجغه ها - دســتی را بکشــید و برای بررسی  	
وضعیت ســفر، وضعیت مکانیکی و ســاییدگی از 

یک میله حلقوی استفاده کنید.

خطــوط هــوا محکــم هســتند، هیــچ گونــه  	
نشــت، انقباض، بریدگی، ســاییدگی یا شکاف در 

شیلنگ ها وجود ندارد.

گلگیــر محکم بــوده و با الســتیک در تماس  	
نیست.

بدنه هیچ آســیبی، پرچ شکسته یا از دست  	
رفته، سوراخ یا جوشکاری جدا شده ای ندارد.

اتوبوس

بازوی متوقف کننده محکم اســت و آســیب  	
ندیده است )فقط در اتوبوس مدرسه(.

بدنه هیچ آســیب، پرچ شکســته یا از دست  	
رفته، سوراخ یا جوش جدا شده ای ندارد.

تکیــه گاه هــای چارچــوب و بدنــه اصلی فاقد  	
ســوراخ، خم، شکاف، جوش جدا شده یا ضربدری 

شکسته شده ای نیست.

نــوار بازتابنــده یکپارچــه دور اتوبــوس تمیز  	
است )فقط در اتوبوس مدرسه(.

چراغ های هشــدار نگهدارنده ترافیک و چراغ  	

نشده و مکانیزم قفل بسته شده باشد.

زنجیرها، کابل ها )در صورت وجود( هیچگونه  	
فشار بیش از حد یا شکستگی جوش ندارند و به 

طور ایمن به هم متصل شده اند.

میلــه محــور رانندـگـی )شــافت رانندـگـی( در  	
شرایط خوبی است و هیچ چیزی راه حرکت آن را 

سد نکرده است.

سیستم تعلیق دارای ترک خوردگی، از دست  	
دادن قطعــات یا شکســته شــدن فنرها نیســت، 
میلــه هــای انقباضی یا میله هــای متحرک ایمن 
بــوده و آســیب ندیــده، قطعه از دســت  رفته یا 
کمربندهای U شــکل شکسته ندارند، کمک فنرها 
به طور ایمن ســوار شــده و نشــت نمی کنند. اگر 
وســیله نقلیه دارای سیســتم تعلیق بادی است، 
کیســه هــای هــوای آســیب دیــده، فرســوده یــا 

غیرفعال را بررسی کنید.

مجموعــه محــور هیــچ گونــه شــکاف، ترک،  	
سوراخ، شکستگی جوش یا خم شدن ندارد.

چــراغ هــای راهنما به درســتی کار مــی کنند،  	
شیشه ها تمیز بوده و ترک خوردگی ندارند.

چراغ های ترمز کار می کنند، شیشه ها تمیز  	
بــوده و ترک خوردـگـی ندارند )در صورت امکان، از 
شــخص دیگری بخواهید کــه ترمزها را فعال کند 

تا عملکرد صحیح را بررسی کنید(.

چــراغ های خطــر و دنده عقــب کار می کنند،  	
شیشــه هــا تمیــز بــوده و تــرک خوردـگـی ندارند 
)در صــورت امــکان، از شــخص دیگــری بخواهید 
کنترل هــا را فعال کند تــا بتوانید عملکرد صحیح 

جک های زمینی باال برده شــده اند، دستگیره  	
محکم است، هیچ شکاف و شکستگی در اعضای 
ضربــدری یا کمربند اصلی وجود ندارد، مکانیســم 

پایین آمدن جک سالم است.

خطــوط بادی بــه طور ایمن محکم شــده اند،  	
هیچ گونه نشــت، انقباض، بریدگی، ساییدگی یا 

ترک در شیلنگ ها وجود ندارد.

چــراغ هــای هشــداردهنده ترافیـکـی و چــراغ  	
نشانگر کار می کنند، شیشه ها تمیز بوده و هیچ 

ترک خوردگی ندارند، بازتابنده ها تمیز هستند.

تجهیزات محکم کردن بار کار می کنند، نقاط  	
لنگر محکم هســتند، وســیله نقلیه و بار آسیبی 

نمی بینند.

الســتیک هــای محــور تریلــر اول دارای عمق  	
عاج مناسب )کمتر از ۱/۶ میلی متر(، باد مناسب، 
ـی دیده  برآمدـگـی بــوده، جدا شــدن دیــواره جانـب
نمی شــود، بریدگی یا ســاییدگی وجود نداشــته، 
الســتیک های دوتایی یکدیگر را لمس نمی کنند 

و هیچ چیز بین آنها گیر نمی کند.

رینــگ های چرخ محــور اول تریلر هیچ ترک،  	
قطعه از دست رفته، خم شدگی یا رگه های زنگ 
زدـگـی ندارنــد، اتصــال دهنــده های چــرخ محکم 

هستند و از بین نرفته و نشکسته اند.

الســتیک های محــور تریلــر دوم دارای عمق  	
عاج مناسب )کمتر از ۱/۶ میلی متر(، باد مناسب، 
ـی دیده  برآمدـگـی بــوده، جدا شــدن دیــواره جانـب
نمی شــود، بریدگی یا ســاییدگی وجود نداشــته، 
الســتیک های دوتایی یکدیگر را لمس نمی کنند 

نشانگر کار می کنند، شیشه ها تمیز بوده و هیچ 
ترک خوردگی ندارند، بازتابنده ها تمیز هستند.

تــرک خــورده،  	 سیســتم تعلیــق هیــچ فنــر 
گمشده یا شکسته، کمربند U شکل شل، گمشده 

یا شکسته ای ندارد.

آمبوالنس 	

چــراغ هــای هشــداردهنده ترافیـکـی و چــراغ  	
نشانگر کار می کنند، شیشه ها تمیز بوده و هیچ 

ترک خوردگی ندارند، بازتابنده ها تمیز هستند.

الستیک محور محرک دارای عمق عاج مناسب  	
)کمتــر از ۱/۶ میلــی متــر(، باد مناســب، برآمدگی 
بوده، جدا شــدن دیــواره جانبی دیده نمی شــود، 
بریدگی یا ساییدگی وجود نداشته، الستیک های 
ـی یکدیگــر را لمس نمی کننــد و هیچ چیز  دوتاـی

بین آنها گیر نمی کند.

لبــه چــرخ محور محــرک هیچ شــکافی ندارد،  	
اتصال دهنده های چرخ محکم هســتند و از بین 

نرفته اند.

جلو و طرف راننده تریلر )در صورت وجود(

برگه بازرســی موجود بوده، معتبر اســت و در  	
مکان مناسب نصب است.

بدنه هیچ آســیب، پرچ شکســته یا از دست  	
رفته، سوراخ یا جوش جدا شده ای ندارد.

تکیــه گاه هــای چارچوب و بدنــه اصلی فاقد  	
ســوراخ، خم، شکاف، جوش جدا شده یا ضربدری 

شکسته شده ای نیست.
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عقب وسیله نقلیه

همه انواع وسایل نقلیه

راهنمای راست و چپ کار می کند، شیشه ها  	
تمیز بوده و هیچ ترک خوردگی ندارند.

چراغ های هشــدار دهنده خطر کار می کنند،  	
شیشه ها تمیز بوده و هیچ ترک خوردگی ندارند.

چــراغ هــای ترمــز کار مــی کننــد، شیشــه ها  	
تمیز بوده و هیچ ترک خوردگی ندارند )در صورت 
امکان، از شخص دیگری بخواهید ترمزها را فعال 
کنــد تــا بتوانیــد عملکرد مناســب آنها را بررســی 

کنید(.

چــراغ هــای هشــداردهنده ترافیـکـی و چــراغ  	
نشانگر کار می کنند، شیشه ها تمیز بوده و هیچ 
تــرک خوردگی ندارند، بازتابنده ها و نوار بازتابنده 

یکپارچه )در صورت وجود( تمیز هستند.

پالک تمیز اســت، به طور محکم متصل شده  	
است، برگه ثبت نام معتبر است، نور پالک سالم 

است و کار می کند و شیشه آن تمیز است.

درهــا کار می کنند، بســته و محکم هســتند  	
)در صورت وجود(.

شیشــه هــای عقب تمیز هســتند )در صورت  	
وجود(.

گل گیرها محکم هســتند و روی الستیک ها  	
نمی مالند.

سیســتم اگــزوز محکم اســت و هیــچ گونه  	
نشــتی قابل مشــاهده ای ندارد، صدا خفه کن به 

و هیچ چیز بین آنها گیر نمی کند.

رینــگ هــای چــرخ محــور تریلــر هیــچ ترک،  	
تکه هــای از دســت رفته، خم شــدگی یا رگه های 
زنگ زدگی ندارند، اتصال دهنده های چرخ محکم 
هستند و از بین نرفته و شکسته یا شل نیستند.

صفحه متحرک و خار قفل شــونده -قفل شده  	
و محکــم هســتند، در اعضــای عرضــی، میله های 
بیــرون زده چــرخ هیچگونــه  لبــه  یــا  پیچشــی 
خمیدـگـی، شــکاف، شکســتگی یــا جــوش جــدا 

شده ای ندارند.

اتاقــک هــای ترمــز محکــم هســتند، هیــچ  	
ترک خوردگی ندارند و هیچ چیز مانع حرکت میله 

فشار نمی شود.

همــه جغجغــه هــا - به شــکل دســتی آنها را  	
بکشید یا از میله نگهدارنده برای بررسی وضعیت 
حرکت، وضعیت مکانیکی و سایش آنها استفاده 

کنید.

سیستم تعلیق دارای ترک خوردگی، از دست  	
دادن قطعــات یا شکســته شــدن فنرها نیســت، 
میلــه هــای انقباضی یا میله هــای متحرک ایمن 
بــوده و آســیب ندیــده، قطعه از دســت  رفته یا 
کمربندهای U شــکل شکسته ندارند، کمک فنرها 
به طور ایمن ســوار شــده و نشــت نمی کنند. اگر 
وســیله نقلیه دارای سیســتم تعلیق بادی است؛ 
کیســه هــای هــوای آســیب دیــده، فرســوده یــا 

غیرفعال را بررسی کنید.

مجموعه محورها فاقد شکاف، ترک، سوراخ و  	
جوش شکسته شده هستند.

کپســول آتــش نشــانی کاماًل شــارژ شــده و  	
برچســب نشان می دهد که منقضی نشده است، 
یک دستگاه هشدار دهنده معتبر نیز وجود دارد.

سمت شاگرد وسیله نقلیه

همه انواع وسایل نقلیه

بازرســی سمت شاگرد وسیله نقلیه را با استفاده 
از همان روشهای سمت راننده کامیون- کشنده و 

نیم تریلر ادامه دهید.

اتوبوس

درپــوش پرکننــده ســوخت موجــود و محکم  	
است.

درب مســافر به راحتی کار می کند و از داخل  	
به شکل محکم بسته می شود.

پلــه ها تمیز هســتند و چراغ زیــر پله ها، در  	
صورت وجود، کار می کند.

برگه بازرسی موجود، معتبر و در مکان صحیح  	
نصب شده است.

داخل وسیله نقلیه و روشن کردن موتور

همه انواع وسایل نقلیه

صندلی و آینه ها به درستی تنظیم شده اند. 	

ـی بــه درســتی تنظیم و بســته  	 کمربنــد ایمـن
می شود.

عملکرد پدال ترمز و کالچ را )در صورت وجود(  	
زیر پا حس کنید.

فرمان هیچگونه بازی یا شلی بیش از حد  ندارد. 	

طور ایمن وصل شده است )در صورت وجود(.

اتوبوس

چــراغ چشــمک زن زرد و قرمــز متنــاوب کار  	
می کننــد، شیشــه هــا تمیــز بــوده و هیــچ تــرک 

خوردگی ندارند )فقط در اتوبوس مدرسه(.

نــور ســفید چشــمک زن کار مــی کنــد )فقط  	
اتوبوس مدرسه(.

چــراغ هــای هشــداردهنده ترافیـکـی و چــراغ  	
نشانگر کار می کنند، شیشه ها تمیز بوده و هیچ 
تــرک خوردـگـی ندارند، بازتابنده ها تمیز هســتند 
)نــوار بازتابنــده یکپارچــه، فقــط بــرای اتوبــوس 

مدرسه، تمیز است(.

درب عقب به درســتی باز می شود، به راحتی  	
بســته می شــود، زنگ خطر اضطراری کار می کند 
و مهــر و موم درب عقب آســیب ندیده اند )فقط 

اتوبوس مدرسه(.

تجهیــزات ویــژه ای بــرای حمــل و نقــل افــراد  	
معلــول وجــود دارد و در صــورت مجهــز بــودن به 

درستی ایمن می شوند.

الســتیک زاپاس، در صورت مجهــز بودن، باد  	
شده و ایمن است، جک و ابزار به درستی در محل 

نگهداری می شوند.

آمبوالنس

تجهیزات بیمار

تجهیزات پزشکی به درستی قرار داده شده و  	
موجودی آن تکمیل است.
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زمــان جمع شــدن فشــار هــوا کافی اســت و  	
هنــگام فشــار دادن ترمز، افت فشــار هــوا از حد 

قابل قبولی فراتر نمی رود.

ترمزهــای اصلی بــا حرکت آهســته به جلو و  	
توقف، آزمایش شده اند.

اتوبوس

نرده مخصوص دستگیره محکم است. 	

کپســول آتــش نشــانی کاماًل شــارژ شــده و  	
برچســب آن معتبر اســت، یک دســتگاه هشــدار 

دهنده تأیید شده وجود دارد.

جعبه کمک های اولیه کاماًل مجهز است. 	

تمــام خروـجـی هــای اضطراری به درســتی باز  	
و بســته می شــوند )سیستم هشــدار، فقط برای 

اتوبوس مدرسه، کار می کند(.

ترمز دستی کار می کند. 	

بــازوی توقف و چــراغ ها کار مــی کنند )فقط  	
اتوبوس مدرسه(.

صندلی های مســافر به شــکل محکم بر روی  	
زمین بســته شده و از وضعیت مطلوبی برخوردار 

هستند.

فضای داخلی را برای تمیزی و آســیب بررسی  	
کنید.

مهارهــای مربــوط به کار با ویلچــر )در صورت  	
مجهز بودن( محکم هستند.

تمام درجه ها و چراغ های هشدار دهنده کار  	
می کنند.

سطح سوخت مناسب است. 	

پنجــره ها تمیز، شیشــه جلــو تمیز و عاری از  	
ترک های اساسی است.

بــرف پــاک کــن هــا کار مــی کنند، شــوینده  	
ـی دارد و بــه خوبی اســپری  شیشــه ها مایــع کاـف

می کند.

یخ زدا و بخاری به درستی کار می کنند. 	

بوق کار می کند و بوق دنده عقب در صورت  	
وجود به درســتی کار می کنــد - در برخی مقررات 
وسیله نقلیه را هنگامی که اطراف کارگران حرکت 

دارد به داشتن بوق دنده عقب ملزم می کنند.

موتور به خوبی و روان کار می کند. 	

هیــچ صــدای غیرمعمولــی در موتــور وجــود  	
ندارد.

هنگامی که کالچ به داخل فشار داده می شود  	
و در حالــی کــه سیســتم انتقال قــدرت در حالت 
ـی اســت بــرای گیربکــس دســتی )در صورت  خنـث

وجود(، صدای غیرمعمولی وجود ندارد.

کار  	  .P.A سیســتم  و  ـی  رادیوـی تجهیــزات 
می کنــد و آژیر در همه حالت ها فعال اســت )در 

صورت وجود(.

کامیون - کشنده

دریچه گاز دســتی و پدال گاز به درســتی کار  	
می کنند.

بـررسی پیش از حرکت 
ترمـز بـادی

اطالعات زیر فقط یک راهنما اســت. در نتیجه در 
بررســی پیش از سفر خودرو، راننده، نقش مهمی 
در حفــظ واحــد ترمــز بــادی دارد. یک راننــده باید 
هوشــیار باشــد و بدانــد که سیســتم ترمــز بادی 
چگونــه کار مــی کنــد. هرگونه مشــکل ترمز باید 

گزارش شود تا تعمیرات الزم انجام شود.

مرحله ۱

بــا قرار دادن وســیله نقلیه در ســطح هموار،  	
جلو چرخ ها را مسدود کنید.

بازرســی چشــمی از اجزای ترمز بادی را انجام  	
دهید.

مرحله ۲ )سیستم حفاظت کشنده(

موتور را با اســتفاده از کلید در حالت "آماده  	
حرکت" خاموش بگذارید.

دریچــه تأمیــن هــوای تریلــر )دکمــه قرمز( را  	
فشــار دهید؛ شــیر کنترل پارک )دکمــه زرد( باید 

کشیده شود.

هر دو خط هوا به تریلر را جدا کنید. 	

دریچــه تأمیــن هــوای تریلر باید بــا ۴۰ - ۶۰  	
پوند بر اینچ مربع )PSI( )۲۷۶ - ۴۱۴ کیلوپاسکال( 

یا باالتر روشن شود.

هشدار فشار کم هوا باید با ۶۰ پوند بر اینچ  	

تجهیزات و مدارک اضافی

همه انواع وسایل نقلیه

کپسول آتش نشانی کاماًل شارژ شده است و  	
برچسب نشان می دهد که منقضی نشده است.

یک دستگاه هشدار دهنده تایید شده وجود  	
دارد.

جعبه کمک های اولیه کاماًل مجهز است. 	

تمــام اســناد و مــدارک الزم در وســیله نقلیه  	
موجــود اســت. ایــن می توانــد شــامل ثبــت نام 
وسیله نقلیه و بیمه معتبر، گواهی بررسی برنامه 
بازرســی خودرو )VIP(، فرم بازرســی قبل از ســفر، 
گواهینامه تناسب ایمنی، مجوزها، دفترچه ثبت 

روزانه معتبر و سایر اسناد پشتیبانی باشد.

تمام تجهیزات محافظتی شــخصی که قبل از  	
رفتن به یک محل کار مورد نیاز است وجود دارد.

ابزارها به درستی محکم شده اند. 	

ـی، فیوزها، کمربندها و ســایر  	 المپهــای اضاـف
قطعات مورد نیاز وجود دارد.
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ترمزهــای اصلــی را برای کاهش فشــار هوا تا  	
ـی کــه گاورنر باز شــود، فعال کنیــد. مطمئن  وقـت
شــوید فشــار قطــع کــردن ۲۰ - ۲۵ پونــد بر اینچ 
مربع )۱۳۸ - ۱۷۲ کیلوپاســکال( کمتر از فشــار باز 

شدن گاورنر است. 

مرحله ۵ )نشت های سیستم بادی(

هر دو شــیر کنترل پارک را فشار داده و فشار  	
هوا را بازیابی کنید.

موتور را خاموش کنید. 	

ترمزهای اصلی را اعمال کرده و برای دو دقیقه  	
متوالی محکم فشار دهید.

پس از تثبیت سیســتم باید حداکثر ۴ پوند  	
بر اینچ مربع )۲۸ کیلوپاســکال( برای واحد قدرت، 
بــه عــالوه ۲ پوند بر اینچ مربع )۱۴ کیلوپاســکال( 

اضافی برای هر تریلر فشار هوا کاهش یابد.

ترمزهــای اصلــی را آزاد کرده و ترمزهای پارک  	
فنری را فعال کنید. 

مرحله ۶ )واکنش ترمز اصلی(

مسدود کننده های چرخ ها را بردارید. 	

ترمز پارک فنری را آزاد کنید.  	

بــا اســتفاده از شــیر پایی واکنــش ترمزها را  	
آزمایش کنید.

بــا اســتفاده از ترمــز دســتی تریلــر، واکنش  	
ترمزهای تریلر را آزمایش کنید.

مربع )۴۱۴ کیلوپاسکال( روشن شود.

ـی یــا دســتی را اعمــال کــرده و نگه  	 شــیر پاـی
دارید. هوا نباید از خط باز اصلی تریلر نشت کند.

مرحله ۳ )شیر کنترل پارک(

شــیر کنترل پارک را فشــار دهیــد )دکمه زرد  	
رنگ(.

شیر پایی را اعمال کنید. 	

شــیر کنتــرل پــارک بایــد در ۲۰ - ۴۵ پوند بر  	
اینچ مربع )۱۳۸ - ۳۱۱ کیلوپاســکال( شروع به کار 

کند.

هر دو خطوط هوایی را به تریلر وصل کنید. 	

مرحله ۴ )چرخه تأمین(

موتور را روشن کرده و با دور موتور باال حدود  	
۱۲۰۰ دور در دقیقه آن را روشن نگه دارید.

ـی کمپرســور را انجــام دهید؛  	 آزمایــش بازیاـب
بایــد در بازه زمانی ۳ دقیقــه به ۵۰ تا ۹۰ پوند بر 

اینچ مربع )۳۴۵ تا ۶۲۱ کیلوپاسکال( برسد.

چراغ هشــدار دهنده فشار پایین هوا باید در  	
۶۰ پوند بر اینچ مربع )۴۱۴ کیلوپاسکال( خاموش 

شود.

بــرای تأییــد قطع مســیر هــوا توســط گاورنر  	
در ۱۲۰ - ۱۳۵ پونــد بــر اینــچ مربــع )۸۲۸ - ۹۳۱ 
کیلوپاســکال( فشــار هوای سیستم را به حداکثر 

برسانید.

بررسی باید شامل موارد زیر باشد:

ـی کار  	 همــه چــراغ هــا تمیــز بــوده و به خوـب
می کنند.

هیچ نشت هوایی وجود نداشته باشد.  	

همه چرخ ها محکم بوده و الستیک ها دارای  	
باد مناسب و داغ نباشند.

هیچ جزء شکســته و شــلی در وسیله نقلیه  	
وجود نداشته باشد.

بار محکم باشد. 	

پالکارد کاالهای خطرناک تمیز و محکم باشــد  	
)در صورت وجود(.

مکانیسم قفل شــوندگی تریلر محکم بوده و  	
در شرایط مناسبی باشند. 

ترمزها به درستی تنظیم شده باشند.  	

بررســـی های حیــن 
ســـفر و تـــوقف

اســتراحت و توقف های بررســی دو هدف دارند. 
اول، آنهــا یــک وقفــه و تغییــر روال را فراهــم 
می کنند. بعد از توقف برای اســتراحت، احســاس 
خســتگی کمتــر و هوشــیاری بیشــتری خواهیــد 
داشــت. دوم اینکه، می توانید وسیله نقلیه خود 
را پس از مدتی که در جاده اســت، بررســی کنید. 
شــما قادر خواهیــد بود که ببینیــد آیا همه چیز 
هنوز محکم اســت و آنطور کــه باید کار می کند 

یا خیر.

اســتراحت و توقف برای بررســی را طبــق الزامات 
کــد ایمنی ملی )NSC( و خط مشــی شــرکت خود 

برنامه یزی کنید.

هنگام انتخاب جا برای توقف، موارد زیر را در نظر 
بگیرید:

مطمئن شــوید وســیله نقلیه کامــال از جاده  	
خارج شده است. 

باید قادر باشید به محل استراحت وارد شده  	
و خارج شوید و برای بررسی در حالت توقف مجبور 

به دنده عقب گرفتن وسیله نقلیه نباشید.

در پایین تپه یا شیب سرباالیی توقف نکنید. 	

منطقه توقف باید دارای یک خط شتاب گیری  	
مناســب باشــد تا بتوانید با ســرعت مناســب در 

بزرگراه ادغام شوید.

بررسی وســیله نقلیه در محل توقف استراحت و 

https://ganjineh.ca/


5657 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

بررسی های پس از سفر

در پایــان شــیفت، توصیه می شــود که بازرســی 
پس از ســفر را انجام دهید. با این کار می توانید 
در صــورت لــزوم قبــل از ســفر بعــدی خدمــات یا 
تعمیــرات مورد نیاز را بدســت آورید. این گزارش 
باید شــامل هر گونه مشــکل کشف شده در طول 
ســفر باشــد. عقب انداختن انجام بازرســی منجر 
بــه مشــکالتی ناامیدکننــده، زمان بــر و هزینه بر 

می شود.

از سفر برای اتوبوس  بررسی پس 

مدرسه

اتوبــوس مدرســه دچــار فرســودگی و خرابی قابل 
توجه می شــود. در شــرایط نامساعد جوی، اغلب 
در جــاده های دشــوار حرکــت می کنــد و معمواًل 
مملو از کودکان پر جنب و جوش است. به همین 
دلیل، مهم است که در پایان هر سفر اتوبوس را 

از داخل و خارج بازرسی کنید.

باید موارد زیر را انجام دهید:

اتوبوس را برای پیدا کردن وســایل گمشده و  	
کودکانی که در خواب هستند یا هنوز در اتوبوس 

هستند، بررسی کنید.

کف را تمیز کنید، مخصوصًا در اطراف پله های  	
جلویی.

وضعیت تجهیزات اضطراری را بررسی کنید. 	

گزارش به ایستگاه بررسی 
وسیله نقلیه

یـکـی از اشــتباهات رایــج در مورد ایســتگاه های 
بازرســی خودرو این اســت که فقط وسایل نقلیه 
بزرگ تجاری باید گزارش دهند. قانون این اســت 
کــه تمام وســایل نقلیه تجاری یا ترکیب وســایل 
نقلیــه با وزن بیش از 4500 کیلوگرم باید هنگام 
فعال شــدن چراغ های چشمک زن بزرگراه، خود را 
به ایســتگاه های بازرســی معرفی کنند. "وســیله 
نقلیه تجاری" به وســیله نقلیه ای گفته می شود 
کــه به منظور تأمین حمل و نقل توســط شــخص 
یا از طرف شــخصی در بزرگراه اداره می شــود اما 
شامل وسیله نقلیه مسافرتی شخصی نمی شود.

اگــر در حــال اســتفاده از وســیله نقلیــه موتوری 
هستید که نیاز به گزارش دارد، اگر وسیله نقلیه 
بارگیری شده است، به آرامی از خط مقیاس عبور 
کنید. در صورت خالی بودن، به آرامی در خط کنار 
خــط مقیــاس رانندـگـی کنید. چه با بــار چه خالی 
صفحــه نور را بــرای راهنمایی نگاه کنید. اگر چراغ 
"STOP" فعال است، وسیله نقلیه را متوقف کرده 
و منتظر دستورالعمل های بعدی باشید. اگر چراغ 
"BACK UP" فعال است، به آرامی و با اطمینان از 
وسیله نقلیه، عقب بروید و بخاطر داشته باشید 
کــه ممکــن اســت وســایل نقلیــه دیگــری نیز در 
پشت سر شما باشند. در صورت فعال بودن چراغ 
"PARK"، وســایل نقلیه را در قســمت پارک، پارک 
کرده و کلیه اسناد خودرو و راننده را به ساختمان 

مقیاس برسانید.

هرگونه آســیب جزئی و نشت مایعات در زیر  	
اتوبوس را گزارش دهید.

ـی و نشــت هــوا  	 الســتیک هــا را از نظــر خراـب
بررسی کنید.
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

04

ــی وســایــل  ــدگ ــن ران

نقلیـــه کـــــالس 1
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یا کامیون و تریلر یدک کش

25 متــر طــول کلــی بــرای ترکیبــات وســایل  	
نقلیه انجمن حمل و نقل کانادا )TAC( متشکل از 

.C و A ، B قطارهای گروه های

اگر وزن روی الستیک، محور یا گروه های محوری 
یــا وزن ناخالص وســیله نقلیه بیــش از حد مجاز 
 AR( کــه در مقررات انــدازه و وزن خــودرو تجاری
315/2002( آورده شده است، باشد هیچ وسیله 

نقلیه یا ترکیب وســایل نقلیــه ای مجاز به کار در 
بزرگراه ها نخواهد بود.

تجهیــزات مخصوص، با اندازه یــا وزن بزرگ تر از 
حــد معمول نیــاز به مجوز ویژه دارنــد. این مجوز 
شــرایط خاصی در آن خواهد داشــت. این شرایط 

موارد زیر را شامل می شود:

مسیرهایی که ممکن است طی کنید 	

روزها و ساعت های سفر 	

نوع تجهیزاتی که باید استفاده شود 	

هــر چیز دیگری که برای جلوگیری از آســیب  	
رسیدن به جاده و اطمینان از ایمنی الزم باشد.

رانندگی کامیون - کشنده   
و نیم تریلر

ــدازه و وزن  ــای ان ــت ه محدودی

وسایل نقلیه تجاری

وســایل نقلیــه تجــاری نبایــد بیــش از ابعــاد زیر 
باشند:

عــرض ۲/۶ متــر. اگر وســایل نقلیــه از ۲/۰۵ متر 
عریــض تــر باشــد، به چــراغ های هشــدار دهنده 
کناری نیاز اســت. این چراغ ها باید در جلو زرد و 

در عقب قرمز باشند.

۴/۱۵ متر ارتفاع از سطح زمین 	

۱۲/۵ متر طول برای یک کامیون  	

۶/۲ متر طول بین دو محور برای یک کامیون  	
- کشنده

23 متــر طول کلی بــرای یک تریلر، نیم تریلر  	

چقدر طول می کشد تا یک 
وسیله نقلیه متوقف شود؟

بــرای متوقــف کــردن یک وســیله نقلیــه در حال 
حرکت، یک راننده باید سه عمل را انجام دهد:

ببیند - یک خطر 	

فکر کند - تصمیم بگیرید که متوقف شوید. 	

انجــام دهد - پــا را روی پدال ترمز قرار دهید  	
تا جایی که خودرو متوقف شود.

عملکرد هر سیستم ترمز، کند کردن حرکت وسیله 
نقلیــه در حــال حرکت اســت. توقــف خودروهای 
ســنگین تجاری نسبت به وسایل نقلیه کوچکتر، 
زمان و مسافت بیشتری را می طلبد. برای غلبه بر 
وزن و حرکت رو به جلو، به نیروی ترمز بیشــتری 

نیاز است.

مسافتی که یک وسیله نقلیه تجاری برای توقف 
نیاز دارد تحت تأثیر چهار عامل زیر قرار دارد:

وضعیــت ترمــز. تمــام ترمزهای یک وســیله  	
نقلیــه بایــد وظیفــه را بــه همــان شــیوه انجــام 
دهنــد. اگــر یــک یا چند ترمــز به درســتی تنظیم 
نشده یا نگهداری نشوند، ترمزهای باقیمانده باید 
اصطکاک بیشتری ایجاد کنند. این بدان معناست 

که توقف وسیله نقلیه بیشتر طول می کشد.

1 .کشــش. کشــش، اصطکاک بین ســطح جاده و 
منطقه ای اســت که تایر با آن در تماس اســت. 
میزان کشــش وسیله نقلیه به موارد زیر بستگی 

دارد:

ترمزهای بادی

اطالعــات دقیق ترمز بــادی را می توان در کتابچه 
راهنمــای ترمزهــای بادی آلبرتــا یافت. این کتاب 
راهنمــا هنگامــی کــه برنامه ترمــز بــادی آلبرتا را 
در یک آموزشــگاه یــا نهاد مجــاز رانندگی تکمیل 
می کنیــد، بــه شــما ارائه می شــود. برای بدســت 
آوردن ضمیمــه ترمــز بــادی "Q" در گواهینامــه 
رانندـگـی خــود بایــد برنامــه را کامــل کنیــد. ایــن 
ضمیمــه برای کارکرد هر وســیله نقلیه دارای ترمز 

بادی الزم است.
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می برد، اندازه گیری می شود. زمان متوقف شدن 
یک وسیله نقلیه تحت تأثیر چهار عامل است:

1. زمــان ادراک، مدت زمانی اســت که فرد متوجه 
نیــاز به توقف وســیله نقلیه می شــود. میانگین 
زمــان ادراک حدود ســه چهــارم ثانیه اســت. اگر 
فــردی بــه رانندگی توجــه نکند یا از نظر جســمی 
یا روحی در شــرایط مناســب نباشــد، زمــان ادراک 
می توانــد افزایش یابــد. فاصله ادراک، مســافتی 
اســت کــه یک وســیله نقلیــه در این مــدت طی 

می کند.

2. زمــان عکس العمــل راننده مدت زمانی اســت 
که بین تصمیم گیری برای توقف و فشار واقعی 
روی پــدال ترمــز الزم اســت. زمان عــادی واکنش 
راننده حدود ســه چهــارم ثانیه اســت. اگر راننده 

وضعیت جاده 	

میزان سطح تماس الستیک با سطح جاده 	

وضعیت و فشار باد الستیک ها 	

	  )GVW( وزن ناخالص وسیله نقلیه

هرچه کشش خودرو بیشتر باشد، زمان و مسافت 
کمتری برای متوقف شــدن الزم اســت. بیشترین 
کشــش دقیقــًا قبــل از قفل شــدن همــه چرخ ها 
بــه وجود می آید. در هنگام لغزش )ســر خوردن( 

چرخ ها کشش کمتری وجود دارد.

2. وزن )GVW(. یک وسیله نقلیه سنگین اگر چه 
از کشش بهتری برخوردار است اما برای توقف به 
زمــان و مســافت بیشــتری نیــاز دارد. وقتی وزن 
دو برابــر می شــود، میــزان نیروی مــورد نیاز برای 
توقف وسیله نقلیه دو برابر می شود و توقف آن 
وســیله نقلیه حدود دو برابر طول خواهد کشــید 

)شکل 1 - صفحه 42(.

3. ســرعت. هرچه ســرعت بیشتر باشــد، زمان و 
مسافت بیشــتری برای توقف الزم است. شکل 2 
نشــان می دهد که دو برابر شــدن سرعت وسیله 
نقلیــه به این معنی اســت که برای توقف خودرو 
چهار برابر نیروی ترمز الزم اســت. شــکل 3 نشان 
مــی دهــد که اگر ســرعت و وزن هــر دو، دو برابر 
شــوند، مقدار نیروی مورد نیاز برای توقف خودرو 

هشت برابر افزایش می یابد.

فاصله توقف

مســافت توقــف کلــی بــرای توقف کامل وســیله 
ـی کــه راننــده بــه لزوم اســتفاده از  نقلیــه از زماـن
ترمزهــا تــا زمــان توقف کامــل وســیله نقلیه پی 

ـی تر از یک وســیله  جاذبــه بــه یــک توقف طوالـن
نقلیه که با همان ســرعت در یک ســطح مســطح 
حرکت می کند نیاز دارد. یک وسیله نقلیه که از 
یک تپه باال می رود در مسافت کمتری نسبت به 
وسیله نقلیه ای که با همان سرعت در یک سطح 
مسطح حرکت می کند، متوقف می شود، این به 

دلیل تأثیر زاویه جاده است.

اطالعات کلی در مورد ترمز گرفتن

هنــگام اســتفاده از ترمز، با فشــار یکنواخت  	
پدال را فشــار داده و با کم شــدن سرعت خودرو، 
پدال را آزاد کنید. درست قبل از توقف، ترمزها را 
رها کنید تا از حرکت تند یا سریع اجتناب کنید. 
ســپس دوبــاره به پــدال ترمز فشــار وارد کنید تا 

وسیله نقلیه متوقف شود.

به ترمزهای بادی ضربه نزنید )به طور متناوب  	
فشــار دهیــد و ســپس آزاد کنید(؛ زیــرا این امر 
منجر به کاهش فشــار هوا می شــود. ضربه زدن 
روی یک سراشــیبی طوالنی ممکن اســت به این 
معنی باشــد که فشــار هــوای کافی بــرای عملکرد 

مناسب ترمزها نخواهید داشت.

از اســتفاده بیــش از حــد ترمز در سراشــیبی  	
هــا خــودداری کنید. قبل از رفتن بــه باالی تپه با 
دنده سنگین حرکت کنید. از دور موتور و کاهش 
دنده برای کنترل وســیله نقلیه در سراشــیبی ها 

استفاده کنید.

در صورت پایین آمدن فشــار هوا، در اســرع  	
ـی امــن توقف کنید. قبــل از ادامه  وقــت در مکاـن

حرکت، فشار هوا را افزایش دهید.

زمان واکنش کمتری داشته باشد:

خسته است، یا 	

قبال الکل یا مواد مخدر مصرف کرده است 	

فاصلــه واکنــش، میزان مســافتی اســت که یک 
وسیله نقلیه در این مدت طی می کند.

3 زمــان تاخیــر، مدت زمانی اســت که سیســتم 
ترمــز بادی پس از فشــار دادن پدال ترمز توســط 
راننــده، پاســخ می دهد. ترمزهای بــادی بالفاصله 
پاســخ نمی دهند زیرا زمان زیادی طول می کشد 
تا هوای فشرده در سیستم جریان یابد که حدود 
۴/۱۰ ثانیــه طول می کشــد. فاصله زمــان تاخیر، 
مسافتی است که یک وسیله نقلیه در این مدت 

طی می کند.

4 مــدت زمــان ترمز زمانی اســت که بــرای توقف 
کامل وسیله نقلیه پس از اعمال ترمز الزم است. 

زمان ترمز بستگی به موارد زیر دارد:

نیرویی که با آن ترمز گرفته می شود 	

وضعیت ترمز و لنت ها 	

کشش الستیک ها روی سطح جاده 	

وزن و سرعت وسیله نقلیه 	

فاصله ترمز، مسافتی است که یک وسیله نقلیه 
در این مدت طی می کند.

فاصلــه توقــف کل مجموع فاصلــه ادراک، فاصله 
واکنش، فاصله زمان تاخیر و فاصله ترمز است.

عامــل دیگــری کــه در فاصلــه توقــف نقــش دارد 
شــیب یا زاویه جاده است. یک وسیله نقلیه که 
از پاییــن یــک تپه عبــور می کند بــه دلیل تأثیر 
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اتصال و جداسازی کامیون 
- کشنده و نیم تریلر

اتصال

مراحــل اصلــی اتصال کامیــون - کشــنده به نیم 
تریلر به شکل زیر است:

چرخ نیم تریلر را مسدود کنید. اگر فقط یک  	
مسدود کننده دارید، آن را در قسمت عقب چرخ 
نیم تریلر قرار دهید. اگر دو مسدود کننده دارید، 
یکی را در جلو و دیگری را در عقب چرخ نیم تریلر 

قرار دهید.

بررســی کنید که آرواره های تشــت همبندی  	
در وضعیت آزاد )باز( باشند.

وضعیت صفحه متحرک نیم تریلر، خار اصلی  	
و طوقه آن را از نظر سایش یا ترک خوردگی بیش 

از حد بررسی کنید.

کامیون - کشنده را موازی قالب با نیم تریلر  	
قــرار دهیــد. قبل از تماس بین تشــت همبندی و 

صفحه متحرک تریلر متوقف شوید.

بررسی کنید که ارتفاع تشت همبندی و نیم  	
تریلر با هم مطابقت داشته باشند.

تــــوجـــــه

برـخـی تریلرهــای قدیمــی ممکن اســت ترمز 
دستی داشته باشند.

قبــل از پایین آمدن از تپه، ترمزها را امتحان  	
کنید. به فشــار سنج هوا نگاه کنید، ترمز بگیرید 
و از دســت دادن فشــار غیر عادی هوا را بررســی 
کنیــد. اگــر افــت فشــار غیرطبیعــی وجــود دارد، 

حرکت نکنید.

اگــر از شــیر دســتی تریلــر بــه خصــوص در  	
تپه هــای شــیب دار زیاد اســتفاده شــود، ممکن 
اســت ترمزهای تریلر خراب شــوند. استفاده تنها 
از شــیر دســتی تریلر توصیه نمی شود زیرا منجر 
به ســایش بیشــتر ترمزهای تریلــر و نه ترمزهای 
کامیون- کشــنده می شــود. این امــر باعث ترمز 
نامتعادل بین کامیون - کشنده و تریلر می شود 

که می تواند باعث قیچی کردن واحد شود.

همیشه مطمئن شوید که ترمزها به درستی  	
تنظیــم شــده اند. اگــر تنظیــم نباشــند، برخی از 
ترمزها باید بیشتر از بقیه کار کنند. این می تواند 

باعث لغزش شود.

راننــده نباید هیچ تریلی را که بیش از 2300  	
کیلوگــرم وزن دارد و مجهــز به ترمز کنترل شــده 
توسط راننده نیست، به وسیله نقلیه متصل کند.

یکی را در جلو و دیگری را در عقب چرخ نیم تریلر 
قرار دهید.

جعبه دنده را در دنده پایین قرار دهید. 	

خطــوط بــرق و هــوا را جــدا کــرده و تشــت  	
همبندی را باز کنید.

اتصــاالت بــرق و خطــوط هوا را بــه کامیون -  	
کشنده وصل کنید.

کامیون - کشــنده را بــه آرامی به جلو حرکت  	
دهید تا تشــت همبندی از نیم تریلر جدا شود و 

سپس متوقف شوید.

ـی از نیــم تریلر  	 بررســی کنیــد کــه جک زمیـن
پشتیبانی می کند.

کامیون - کشــنده را بــه آرامی به جلو حرکت  	
دهید تا زمانی که قاب کشنده کامال از نیم تریلر 

جدا شود.

اتصال و جداسازی نگهدارنده های 

قالب اصلی

مراحــل اصلــی جداســازی نگهدارنــده هــای قالب 
اصلی به شکل زیر است:

قسمت کشنده / قدرت و تریلر را در یک خط  	
مستقیم پارک کنید.

ترمزهــای پــارک کشــنده / قــدرت و تریلــر را  	
اعمال کنید.

چرخ های تریلر را مسدود کنید.  	

اگر نیم تریلر حداقل در یک محور ترمز فنری  	
ـی را از کامیون - کشــنده به  نــدارد، خطــوط هواـی
نیــم تریلر متصل کرده و مخازن هوای تریلر را پر 

کنید.

ترمزهای نیم تریلر را تنظیم کنید. 	

کامیون - کشنده را تا زمانی که اتصال برقرار  	
نشود رو به عقب ببرید.

یــک تســت کشــش محکــم انجــام دهید تا  	
اطمینان حاصل کنید که از اتصال خوبی برخوردار 
هســتید. در صــورت وجــود لقــی قابــل توجــه، 

اصالحات الزم را انجام دهید.

با چشــم بررســی کنید که آرواره های تشــت  	
همبنــدی به خوبی در خار اصلی تریلر قفل شــده 

باشند.

جک زمینی را باال آورده و خطوط الکتریکی را  	
وصل کنید.

مسدود کننده های چرخ ها را بردارید.  	

جداسازی

مراحل اصلی جداســازی کامیون - کشــنده از نیم 
تریلر به شکل زیر است:

کامیون - کشــنده و نیــم تریلر را در یک خط  	
مســتقیم پــارک کنیــد و ترمزهای پــارک را اعمال 

کنید.

چرخ نیم تریلر را مسدود کنید. اگر فقط یک  	
مســدود کننــده داریــد، آن را در جلــوی چرخ نیم 
تریلــر قــرار دهید. اگر دو مســدود کننــده دارید، 
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پیش از اینکه قالب به چشــمی برسد توقف  	
کنید. 

چرخ های تریلر را مسدود کنید.  	

مطمئــن شــوید قــالب اصلــی آمــاده گرفتن  	
چشمی است. 

مطمئن شــوید قالب و چشــمی نشــانه ای از  	
ترک و خوردگی شدید نداشته باشند. 

مطمئــن شــوید چشــمی در ارتفاع مناســب  	
پاییــن تر برای دریافت قالب اســت، میله اتصال 

تریلر را در صورت نیاز تنظیم کنید. 

واحــد کشــنده / قــدرت را در موقعیــت قــرار  	
دهید تا بتوانید چشمی را روی قالب پایه پایین 

بیاورید.

قــالب پایه بــا ضربه محکم و ناگهانی بســته  	
شــده و از قفل شــدن محکــم آن اطمینان حاصل 

کنید.

کابل هــا / زنجیرهــای ایمنی را به درســتی به  	
واحد کشنده / قدرت متصل کنید.

خار ایمنی را ببندید )در صورت وجود(. 	

به درستی خطوط هوا، خط برق و سایر شیلنگ  	
های مرتبط را وصل کنید )در صورت وجود(.

سیســتم هــوا را شــارژ کنید و اگــر مجهز به  	
"خــار بدون حرکت" اســت، برای اطمینان از انرژی 

خار، یک تست کشش انجام دهید.

تمــام  	 بــودن  ایمــن  از  اطمینــان  بــرای 
مکانیســم های قفل، یــک بازرســی بصــری انجــام 

خطوط هوا، الکتریسیته و دیگر شیلنگ های  	
مربوط )در صورت وجود( را جدا کنید. 

کابل / زنجیرهای ایمنی را از قســمت کشنده  	
/ قدرت جدا کنید.

خار ایمنی را جدا کنید )در صورت وجود(. 	

مکانیســم قفل قالبی اصلــی )طناب ایمنی( را  	
آزاد کنید. 

 

قالب اصلی با چنگال و چشمی

جک زمینی را در صورت وجود پایین بیاورید؛  	
در غیــر اینصورت هنگام نیاز میله اتصال تریلر را 

مسدود کنید.

به آرامی قسمت کشنده / قدرت را جلو ببرید  	
تا قالب از چشمی بیرون بیاید. 

توقف کرده و بررسی کنید که قالب و چشمی  	
از هم فاصله گرفته باشند. 

مراحــل اصلی اتصال تجهیزات قالب اصلی به  	
شکل زیر هستند:

واحــد قدرت / کشــنده را در خط مســتقیم با  	
قالب چشمی قرار دهید. 

مکانیسم های اتصال

ترکیب تریلرهای دوگانه

هنــگام افــزودن تریلر دوم به عقــب تریلر  رهبر، 
مکانیــزم مبــدل مورد نیاز اســت. هر مبــدل باید 
پیوست تشت همبندی خود را داشته باشد. سه 

نوع مبدل مختلف وجود دارد.

قطاری

این مبدل دارای یک میله کشــویی A شکل است 
کــه به یــک نقطه قالب تنها در تریلر رهبر متصل 
  A-dolly اغلب به آن A می شــود. به دلیل شــکل
)چــرخ کوچــک( گفته می شــود. هنگامــی که دو 
تریلر با استفاده از A-dolly بهم متصل می شوند، 
کل واحــد را قطــار A می نامند. ایــن مبدل ها دو 
نقطــه از مفصل را تبدیل مــی کنند )مفصل هایی 
کــه امــکان حرکت پهلو به پهلو یــا حرکت جانبی 
را دارنــد(. یـکـی از این نقــاط در قالب و دیگری در 

تشت همبندی است. 

قطــار - مثالــی از یک واحد متصل با اســتفاده از 
A چرخ کوچک نوع

B قطاری

در یک قطار B، مبدل بخشی از تریلر رهبر )اصلی( 
اســت. مجموعه تشــت همبندی روی محور عقب 

دهید.

ـی )در صــورت وجــود( را در  	 پــای جــک زمیـن
موقعیــت حرکــت قرار دهید و مســدود کننده ها 

را بردارید.

از ایمــن بــودن تجهیــزات اتصالــی اطمینان  	
حاصل کنید و قفل ایمنی را دوباره بررسی کنید.

بررســی  اتصــال،  فرآینــد  در  وظیفــه  مهمتریــن 
فیزیکی و بصری تمام اتصاالت است. عدم انجام 
ایــن کار ممکن اســت منجر به یــک حادثه جدی 

شود.
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قطار نوع C - مثال اتصال واحد ها با اســتفاده از 
C مبدل دالی نوع

ترتیب اتصال

هنــگام اتصــال دو یــا چنــد تریلــر بــه یــک واحد 
کشــنده، همیشه سنگین ترین تریلر را مستقیمًا 
به کشــنده متصل کنید. ســبک تریــن تریلر باید 
دورترین فاصله از واحد کشــنده را داشــته باشد. 
صــرف نظــر از طــول تریلرهــا ایــن قاعــده رعایت 
می شــود. اگر تریلرها با توجه به وزن بهم متصل 
نشــوند، واحــد ناپایــدار خواهد بــود. تریلر عقب 
متزلزل خواهد شــد و ممکن است کنترل واحد از 

بین برود.

ـی از ترکیــب طوالنی وســایل  مثــال هاـی
نقلیه

 

تریلــر اصلی قــرار می گیرد. یا به طــور دائمی در 
موقعیت ثابت اســت یا بــا محور عقب به بیرون 

می لغزد.

هیچ دالی مبدل مورد نیاز نیست، زیرا واحد دوم 
مســتقیمًا بــه قاب گســترده واحــد اصلی متصل 

می شود. 

قطــار نــوع B - مثال اتصــال واحد با مبــدل دالی 
B نوع

C قطار

قطــار C ماننــد قطــار A اســت ، به ایــن دلیل که 
از یک مبدل مســتقیم اســتفاده می کند. تفاوت 
ایــن دو در این اســت که قطــار C دارای دو قالب 

چشمی و دو میله اتصالی در مبدل است.

دو میلــه به این معنی اســت کــه فقط یک نقطه 
اتصالــی وجــود دارد. نتیجه این اســت که تریلر 
کمتــر به یک ســمت حرکــت می کنــد و پایدارتر 
است. برای بهبود عملکرد حتی بیشتر، مبدل های 

جفت میله ای دارای محور خودگردان هستند.

هنگام رانندگی با قطار C، بررســی کنید که فشــار 
هــوا بر روی محور فرمان در حد اســتاندارد وجود 
داشــته باشــد. اگــر فشــار هــوا خیلی کم شــود، 
چرخ ها بیش از حد حرکت اضافی خواهند داشت 
و واحد ناپایدار می شود. این امر می تواند منجر 
بــه لغزش فرمان شــود کــه می تواند بــه مبدل و 

راننده آسیب برساند.

داشته باشد:

دارای گواهینامه رانندگی معتبر کالس 1 یا  	
معادل آن باشد.

یــک دوره ترمــز بادی معتبر را پشــت ســر  	
گذاشته باشد.

حداقل 24 مــاه یا 150،000 کیلومتر تجربه  	
رانندـگـی با خودروهای مفصلی در گروه کالس 

یک را داشته باشد.

طی 48 ماه گذشته دوره پیشرفته رانندگی  	
حرفه ای )PDIC( را گذرانده باشد.

دوره آموزشــی راننده وسایل نقلیه ترکیبی  	
اتحادیــه کامیــون داران کانادایی یا معادل آن 

را گذرانده باشد.

دارای چکیده راننده باشد و تاریخ آن بیش  	
از یک ماه قبل از تاریخ صدور گواهینامه راننده 
نباشــد. نبایــد حاوی محکومیت هــای قضایی 
در رابطه با رانندگی در ۳۶ ماه گذشــته باشــد؛ 
نبایــد بیــش از دو تخلــف رانندـگـی در ۱۲ ماه 
گذشته داشته باشد و نباید ۳ تخلف رانندگی 
در ۳۶ مــاه گذشــته در آن ثبت شــده باشــد. 
تاریخ محکومیــت و تاریخ فعلی، تاریخ هایی 
هســتند که بــرای تعیین بازه زمانی اســتفاده 

می شوند. 

در ۱۲ مــاه گذشــته در رابطــه بــا مقــررات  	
کنونی، شــرایط مجوزگیری و مشــکالت مربوط 

به رانندگی LCV ها یاد گرفته باشد. 

 رانندگی با وسایل نقلیه 
ترکیبی طویل

هنگامــی که طبق ماده 62 قانــون ایمنی ترافیک 
 )LCVs( مجوز حرکت وســایل نقلیه ترکیبی طویل
صادر می شــود، لیســتی از مفاد کلــی باید دنبال 
شود. برخی از این مقررات در زیر ذکر شده است.

تــــوجـــــه

برای داشــتن یک لیست کامل کنونی و قبلی 
از کلیــه مقــررات، شــرکتهای حمــل و نقلــی 
کــه مایــل به اســتفاده از LCV هســتند، باید 
بــا شــعبه مهندســی حمــل و نقــل بــا شــماره                     
بــرای  بگیریــد.  تمــاس   )403(  340-5189

خدمات رایگان از هر نقطه در آلبرتا، با شماره       
0000-310 تماس بگیرید.

شــرکت هــا بایــد مدرـکـی داشــته باشــند که  	
رانندگان و مربیان رانندگان آنها شرایط ذکر شده 
در راهنمــای رانندگی وســایل نقلیه رانندگی و / یا 
ـی اتحادیه کامیون داران وســایل  مربیــان کاناداـی

نقلیه ترکیبی طوالنی را برآورده و حفظ کنند.

شرکت حمل و نقل مسئول صدور گواهینامه  	
رانندگی LCV ساالنه اســت. گواهینامه راننده 12 
ماه پس از تاریخ صدور معتبر است و هنگام کار 
با LCV باید همیشــه در اختیار راننده باشد. قبل 
از صــدور گواهینامــه رانندگی LCV، شــرکت باید 
اطمینان حاصل کند که راننده شــرایط زیر را دارد. 
راننــده باید این شــرایط را بــرای رانندگی LCV ها 
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مهــارت ها و مانــورهای 
راننـــدگی 

فاصله طولی بین وسایل نقلیه

بــه یــاد داشــته باشــید کــه قانــون دو ثانیه ای 
حداقل فاصله طولی برای وسایل نقلیه مسافربری 
اســت و با هر سرعتی قابل اجرا است. هنگام کار 
بــا وســیله نقلیه بــزرگ، از قانون چهــار ثانیه ای 
برای تعیین فاصله طولی مطمئن استفاده کنید. 
بــه وســیله نقلیه جلــو نگاه کنید کــه از کنار یک 
شــی ثابت مانند یک پست تلفن عبور می کند و 
شــروع به شــمارش روی هزار و یــک، هزار و دو و 
غیره کنید. اگر قبل از شــمردن تا هزار و چهار به 
جســم برسید، خیلی ســریع دنبال می کنید. برای 
افزایش فاصله بین وســیله نقلیه خود و وســیله 

نقلیه پیش رو، باید سرعت خود را کم کنید.

تریلرهای دو و سه گانه فضای بیشتری نسبت به 
سایر وسایل نقلیه تجاری اشغال می کنند. آنها نه 
تنها طویل تر هستند، بلکه به فضای بیشتری نیز 
احتیاج دارند زیرا نمی توانند به سرعت بچرخند یا 
متوقف شــوند. فاصله طولی را بیشتر کنید. قبل 
از ورود یــا عبور از ترافیــک اطمینان حاصل کنید 
که شــکاف ها به اندازه کافی بزرگ هســتند. قبل 
از تغییــر مســیر مطمئن باشــید کــه از کناره ها 
فاصلــه کافی دارید. وقتی شــرایط جوی، جاده ای 
یا ترافیکی نامناســب اســت، مسافت طولی را دو 

برابر کنید.

محدودیــت ســرعت بــرای وســایل نقلیه 
ترکیبی طویل

حداکثر ســرعت مجاز برای رانندگان وسایل نقلیه 
ـی طویــل نبایــد بیــش از 100 کیلومتــر در  ترکیـب
ســاعت یا ســرعت مجاز نصب شده، هر کدام که 

کمتر باشد.

گــردش هــا

چرخانــدن یــک وســیله نقلیــه بزرگ در مقایســه 
بــا چرخاندن وســیله نقلیه مســافربری، مهارت و 
ـی مــی خواهــد. بــرای شــروع، به  دانــش متفاوـت
قوانیــن کلی چرخش که در کتاب راهنمای راننده 
برای رانندـگـی، ایمنی و صدور مجوز توضیح داده 
شــده اســت، نگاهی بیندازید. تمایــالت خروج از 
مسیر در خودروهای بزرگ و اینکه شعاع چرخش 
آن گسترده تر از سایرین است را به خاطر داشته 
باشید. روش فرمان گیری دست به دست توصیه 
می شــود. همیشــه برای هدایت وسیله نقلیه از 
هر دو دست استفاده کنید. قبل از شروع چرخش 
دنده مناســب را انتخاب کنیــد مگر اینکه خودرو 

گیربکس اتوماتیک داشته باشد.

گردش به راست

 

توجــه داشــته باشــید کــه بــه ازای هــر چرخش 
فرمــان، چــرخ هــای عقــب مســیری کوتاهتــر از 
چرخ های جلو را طی می کنند. در هر نوبت به این 
خــروج از مســیر کوچک اجازه دهیــد اتفاق افتد. 
در غیر این صورت، وســیله نقلیه شــما می تواند 
به وســیله نقلیه دیگری، یا یک چیز ثابت برخورد 
کنــد، یــا از جــدول عبور کند و به یــک عابر پیاده 

برخورد کند.

خــروج از مسیــر

در هــر وســیله نقلیه ای کــه محور عقــب هنگام 
چرخــش قــادر به هدایت نباشــد، الســتیک های 
عقــب مســیری متفاوت از الســتیک هــای محور 
فرمــان را دنبال خواهنــد کرد. به این حالت خروج 
از مســیر گفته می شــود. دو نوع خروج از مسیر 

وجود دارد:

1. خروج از مسیر با سرعت پایین هنگام رانندگی 
در شهر معمول است. در پیچ های با سرعت کم 
یا متوســط، الســتیک های عقب به سمت داخل 
مســیر فرمــان گیری کشــیده می شــوند. هر چه 
فاصله محور چرخ خودرو بیشتر باشد یا پیچ تنگ 
تر باشد، خروج از مسیر بیشتری اتفاق می افتد.

2. خروج از مسیر با سرعت باال اثر نیروی گریز از 
مرکز )پرت شــدن به بیرون( اســت. وقتی وسیله 
نقلیه با سرعت بیشتری حرکت می کند، تایرهای 
عقــب هنــگام چرخش از مســیر فرمــان گیری به 
ســمت بیرون کشیده می شــوند. هنگام رانندگی 
با یک وسیله نقلیه بزرگ، موقع ورود به پیچ ها 
در بزرگــراه های باز از ســرعت متوســط اســتفاده 
کنید. در غیر این صورت، ممکن اســت با سرعت 
باال از مسیر خارج شوید و منجر به یک وضعیت 

خطرناک شوید.
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گردش به چپ

 

هنــگام گردش به چــپ، اطمینان حاصل کنید که 
قوس چرخش وســیله نقلیه شــما به اندازه کافی 
گســترده اســت و اجازه می دهد وسیله نقلیه در 
ســمت چپ بدون عبور از خط وســط خارج شــود. 
پیچ شــما باید به اندازه کافی گسترده باشد تا از 
قطع گوشه و برخورد خودرو با وسیله نقلیه دیگر 
جلوگیری کند. پیچ را با رانندگی به ســمت راست 

خط وسط جاده ورودی کامل کنید.

اگــر خیابــان باریک اســت، قبل از شــروع پیچ به 
ـی به داخل تقاطع وارد شــوید. ممکن اســت  خوـب
الزم باشــد از خــط مرکزی خیابانی کــه به آن وارد 
می شــوید یا از خط دوم ترافیک پیچیدن را آغاز 
کنیــد. در هــر زمــان از چرخش، محتاط باشــید و 
اطمینــان حاصل کنید که این کار با ایمنی انجام 

می شود.

در هنگام چرخش به دنبال وسایل نقلیه کوچکتر 
و دوچرخه ســواری باشــید که ممکن است سعی 
کنند از سمت راست کشنده - تریلر حرکت کنند.

 

پیچ به چپ

 جلوی وســیله نقلیه را به لبه خارجی پیچ )سمت 
راســت جاده( نزدیک نگه دارید تا چرخ های تریلر 

روی باند سمت چپ نروند. 

پیــچ هـا

بــا ســرعتی وارد پیــچ شــوید کــه نیازی بــه ترمز 
نباشد، ولی در عین حال به شما اجازه دهد تا در 

حالت پیچیدن به تدریج شتاب بگیرید.

هنــگام ورود به یک پیچ، نیــروی گریز از مرکز بر 
روی خــودرو تأثیــر می گــذارد. این نیرو وســیله 

نقلیه را به سمت خارج پیچ سوق می دهد.

کشــش وسیله نقلیه در برابر نیروی گریز از مرکز 
مقاومت می کند. میزان کشــش چرخ های شــما 
بــا ســطح جاده، میــزان کنترلی کــه می توان روی 

وسیله نقلیه حفظ کرد را تعیین می کند.

هنگامــی که ســرعت افزایــش می یابــد، تکانه و 
نیــروی گریــز از مرکــز هر دو بیشــتر می شــوند. 
وقـتـی خیلــی ســریع وارد یــک پیــچ می شــوید، 
ممکن است این نیروها بیشتر از کشش موجود 
باشد. این می تواند کنترل وسیله نقلیه را از بین 

ببرد.

اگر با سرعت باال حرکت می کنید و سعی کنید با 
ترمز گرفتن سرعت را کاهش دهید، این می تواند 
منجــر به لغزیدن خودرو، چپ یا قیچی کردن آن 

شود. 

پیچ به راست

 جلوی وســیله نقلیه را نزدیک به مرکز جاده نگه 
دارید تا چرخ های تریلر از روی حاشــیه یا جدول 

عبور نکنند یا از آسفالت خارج نشوند. 
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چرخانده شوند.

بــرای پارک در ســرباالیی با جــدول، چرخ های  	
جلو باید همیشه به سمت چپ چرخانده شوند.

جــدول،  	 بــدون  و  در ســرباالیی  پــارک  بــرای 
واحد های کشنده و تریلر با یک نقطه اتصال باید 
چرخ های جلو را همیشه به سمت چپ بچرخانند.

تــــوجـــــه

اگــر جــدول وجــود دارد، قبــل از اعمــال ترمــز 
دستی، اجازه دهید تا حرکت وسیله نقلیه تا 
جایی کــه چرخ های جلو با جدول تماس پیدا 
می کننــد، ادامــه پیدا کند. اگر وســیله نقلیه 
شروع به حرکت کند، این امر باعث می شود 

که وسیله نقلیه از کنار جاده بیرون نرود. 

پـارک کـردن

همیشه یک مکان امن برای پارک خودرو انتخاب 
کنید. ترمز دستی کشنده را اعمال کنید. برای نگه 
داشــتن یک واحد پارک شده از شیر دستی تریلر 
استفاده نکنید. گیربکس را در پایین ترین دنده 
یــا دنده عقب قــرار دهید )در صــورت وجود(. اگر 
وســیله نقلیه دارای یک محور دو ســرعته است، 

محور را در محدوده پایین قرار دهید.

از  اســتفاده  بــا  را  بــه طــور مناســب چــرخ هــا 
مســدودکننده هــای چرخ مســدود کنیــد. حداقل 
اندازه مسدود کننده های مربع باید 15 سانتی متر 

در 15 سانتی متر باشد.

انتظار نداشته باشید که گیربکس کار ایمن سازی 
خــودرو را انجام دهد. همیشــه از سیســتم ترمز 

پارک و مسدود کردن چرخ ها استفاده کنید.

پارک در تپه ها

طبــق قانــون، چرخ هــای یک وســیله نقلیه پارک 
شــده نبایــد بیــش از 50 ســانتی متــر از جــدول 
فاصله داشــته باشند. هنگام پارک، وسیله نقلیه 
باید در جعبه دنده دستی در دنده پایین یا دنده 
عقــب و برای گیربکــس اتوماتیک در حالت پارک 
قرار داده شود. ترمز پارک را اعمال کنید. اطالعات 
زیر مربوط به وســایل نقلیه پارک شــده در سمت 
راســت جاده اســت. برای وسایل نقلیه پارک شده 
در ســمت چپ جاده )یک طرفه(، چرخ های جلو را 

در جهت مخالف بچرخانید.

بــرای پــارک در ســرازیری، با یا بــدون جدول،  	
چرخ هــای جلــو بایــد همیشــه به ســمت راســت 

 

راهنما دید مناسبی از مسیر حرکت وسیله نقلیه 
و ارتباط چشمی با راننده دارد.

اگــر داشــتن راهنمــا امــکان پذیــر نیســت،  	
همیشــه قبل از شــروع حرکت، ناحیه ای را که در 
آن در حــال دنده عقب گرفتن هســتید، بررســی 
کنیــد. از وســیله نقلیه پیاده شــوید، پشــت آن 
قدم بزنید و منطقه را با چشــم بررســی کنید. به 

دنبال موانع و فضاهای باز باشید.

اگــر فاصلــه برگشــت از دو برابر طــول خودرو  	
بیشتر است، توقف کنید، بیرون بیایید و مناطق 
پشــت، باال، پاییــن و اطراف کل وســیله نقلیه را 

چشمی بررسی کنید.

پــای خــود را از روی گاز برداریــد. برای شــروع  	
دنــده عقــب واحد بــه ندرت نیــاز به اســتفاده از 
آن خواهید داشــت. همیشــه کمترین دنده برای 
عقــب رفتــن موجــود را انتخاب کنیــد. در صورت 
نیاز به متوقف شدن سریع، حرکت خود را بسیار 
آهســته انجــام دهید و پای راســت خــود را روی 

پدال ترمز قرار دهید.

مــوارد زیــر برخی مثــال هــای راهنماهای دســتی 
هستند.

 

  حرکت به چپ        حرکت به راست

دنده عقب

هنــگام دنــده عقب گرفتن با یــک نیم تریلر،  	
فرمان را در جهت مخالف به مکانی که می خواهید 
تریلر حرکت کند، بچرخانید. روش دیگر قرار دادن 
دســت در پاییــن فرمان و حرکت دادن دســت در 
همان جهتی اســت که مــی خواهید تریلر حرکت 
کنــد. کشــنده بایــد یک شــکل S را دنبــال کند تا 

بتواند به راحتی تریلر را به اطراف منتقل کند.

همیشــه وســیله نقلیه را بــه آرامی به عقب  	
حرکت دهید و از هر دو آینه دید عقب استفاده 
کنید. هرگز فراموش نکنید که همیشه در پشت 
وســیله نقلیــه یک نقطه کــور وجــود دارد که در 

آینه ها قابل مشاهده نیست.

با برنامه ریزی قبلی از دنده عقب غیرضروری  	
خودداری کنید.

قبــل از حرکــت به عقب، بــرای احتیاط ایمنی  	
بــوق را بــه صــدا درآورید. برای هر طولــی از دنده 
عقــب گرفتــن، حداقل یک بــار بــوق زدن را تکرار 

کنید.

در صورت امکان، از شــخصی بخواهید که به  	
عنــوان راهنمــا عمل کند و ســیگنال های دســتی 
را بیــن راننــده و راهنمــا ایجــاد کنــد. راهنما باید 
بتواند مســیری که وســیله نقلیه طی می کند را 
ببیند. راننده باید قادر به دیدن راهنما باشــد. اگر 

نمی توانید راهنما را ببینید، متوقف شوید.

بــه یاد داشــته باشــید کــه حتی با داشــتن  	
راهنما، راننده هنوز مســئول تمام حرکات وسیله 

نقلیه است.
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راســت بچرخانید تا تریلر را به ســمت چپ حرکت 
دهیــد. هنگامــی که تریلر به ســمت فضای پارک 
خم شد، فرمان را به سمت چپ بچرخانید و اجازه 
دهید کشنده تریلر را به فضای دلخواه دنبال کند.

وقتی تریلر موازی با فضای پارک اســت، فرمان را 
حتی بیشــتر به ســمت چپ بچرخانید تا کسنده 
نســبت بــه تریلر در خط مســتقیم قــرار گیرد. به 
آرامی برگشتن به فضای پارک را به پایان برسانید.

دنده عقب گرفتن ۹۰ درجه، سمت نقطه 
کور )سمت راست(

 

برگشــت از سمت کور از همان مراحل دنده عقب 
گرفتــن ســمت واضح اســتفاده می کنــد. با این 
حال، دیدن اینکه کجا می روید، دشــوارتر است. 
پــس از شــروع به دنــده عقب گرفتن، بیشــتر از 
آینه سمت راست، از جمله آینه محدب استفاده 

خواهید کرد.

بــرای بررســی موقعیت خــود باید مرتبــًا متوقف 
شده و از کشنده خارج شوید.

ایــن نــوع دنده عقــب ســخت تریــن و همچنین 
بالقوه خطرناک ترین نوع اســت. اگر می توانید از 

آن اجتناب کنید.

دنده عقب در مسیر مستقیم

خــط مســتقیم ســاده تریــن و ایمن ترین شــکل 
دنده عقب گرفتن اســت. هر زمان که امکان دارد 
مســتقیمًا دنده عقــب بگیرید. به طور معمول در 
ـی کــه در حال عقــب رفتن  هــر دو آینــه از فضاـی

هستید نمای واضحی خواهید داشت.

دنده عقب گرفتن ۹۰ درجه، دنده عقب از 
یک طرف )سمت چپ(

 

دنده عقب به ســمت چپ نمــای واضحی در آینه 
ـی کــه در حــال دنــده عقب  ســمت چــپ از فضاـی

گرفتن به آن هستید فراهم می کند.

حرکت به عقب را شروع کرده و فرمان را به سمت 

هنــگام رانندگی در مناطق شــهری )شــهرها(،  	
بایــد فقــط در مســیرهای مشــخص شــده بــرای 
کامیون ها و وسایل نقلیه با بار خطرناک رانندگی 

کنید.

در صــورت رانندـگـی بــا وســیله نقلیــه ای که  	
کاالهــای خطرناک را حمــل می کند، باید مطابق با 
قوانین فدرال و استانی توصیف کنید که چگونه 

کاالهای خطرناک باید ذخیره و حمل شوند.

اگر بار یک وسیله نقلیه بیش از ۱/۵ متر از عقب 
خودرو بیرون زده یا گسترش یابد، موارد زیر الزم 

است:

در ســاعات روشــنایی روز، یــک پرچــم قرمــز،  	
کمتــر از 30 ســانتی متــر مربــع، باید بــه انتهای 

بیرون زدگی متصل شود.

در ساعات شب باید یک چراغ قرمز به انتهای  	
بیرون زدگی متصل شود.

تــــوجـــــه

اگــر کامیون یا وســیله نقلیه شــما کاالها یا 
ـی را بــه ایاالت متحــده حمل می کند  کاالهاـی
و ایــن کاری نیســت که شــما به طــور منظم 
انجــام مــی دهید، بایــد قبل از ایــن با وزارت 
حمــل و نقــل یــا اداره راهــداری در هــر ایالت 
که در آن ســفر خواهید کرد تماس بگیرید و 
ســفر خود را شــروع کنید، هــر ایالت قوانین 
مختلفــی دارد. اگر قبل از ســفر کلیه مجوزها 
و مدارک مناســب را بدســت آورید، سفر شما 

سریعتر و روانتر خواهد بود.

اطالعات مهم برای 
رانندگان تجاری

هنــگام حمل الوار بر روی یک وســیله نقلیه،  	
ممکــن اســت هنگام چرخش، پشــت بیــرون زده 
الوارهــا بــه باند کناری وارد شــوند. قبــل از اینکه 
بپیچید، ســعی کنید اجازه دهید ترافیک نزدیک 

شما از طرفین عبور کنند.

ـی رخ داد، هــر چه زودتر  	 اگــر در بزرگــراه خراـب
ـی ایمــن در ســمت  وســیله نقلیــه را در موقعیـت

راست مسیر متوقف کنید.

اگر خرابی در بزرگراه رخ داد، خارج از محدوده  	
شــهری بین طلوع و غــروب آفتاب )در طول روز(، 
چراغ های خطر اضطراری را فعال کنید. یک وسیله 
هشــدار دهنده تأیید شــده در بزرگراه همســو با 
وســیله نقلیه حدود 30 متر )حدود 100 فوت( در 

جلو و عقب خودرو قرار دهید.

از  	 خــارج  دهــد،  رخ  بزرگــراه  در  ـی  خراـب اگــر 
محــدوده شــهری بین غــروب و طلــوع آفتاب )در 
تاریـکـی هــوا( یا هر زمان که نور کافی برای دیدن 
واضح افراد یا وســایل نقلیه در بزرگراه در فاصله 
150 متــری وجود نــدارد، چراغ های خطر اضطراری 
را فعال کنید. یک دســتگاه هشــدار دهنده تأیید 
شــده، 75 متر )حدود 250 فوت( در جلو و پشــت 

وسیله نقلیه قرار دهید.

اگر کامیون شــما دارای مواد منفجره یا مواد  	
قابل اشتعال است، باید قبل از عبور از هر گذرگاه 

کنترل نشده، توقف کنید.
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الزم را داشته باشید تا به سرعت با شرایط متغیر 
در داخل و خارج اتوبوس سازگار شوید.

ـی را که تحت آن فعالیت  کلیــه قوانین و مقرراـت
می کنید، از جمله سیاســت های شــرکت را باید 

بدانید.

اطالعات برای رانندگان 
اتوبوس های کالس ۲ و ۴

اگــر چه ممکن اســت اطالعات زیــر در مورد انواع 
اتوبــوس هــا اعمال شــود، اما در اصــل مربوط به 
عملکــرد اتوبوس هــای مدارس اســت. اگر راننده 
ـی اگــر اتوبــوس مدرســه  اتوبــوس هســتید، حـت
نباشــد، هنوز باید این بخش را با دقت بخوانید. 
بیشتر حقایق و رویه هایی که در پایین می آید 
در مورد رانندگی کلیه اتوبوس ها صدق می کند.

شــما به عنوان یک راننده اتوبوس، بدون در نظر 
گرفتن شــرایط آب و هوایی، جاده ای یا ترافیکی 
در طول ســفر، مســئول حمل و نقــل ایمن تعداد 
زیــادی از مســافران هســتید. ایــن مســئولیت 
در همــه حــاالت  وجــود دارد؛ چــه اتوبوســی که 
بــا آن رانندـگـی مــی کنید یک اتوبــوس تجاری و 
مدرســه٬ای باشــد چه شخصی. شــما باید مهارت 

امکان پذیر نیست باشد، چراغ های خطر اضطراری 
را فعال کنید. یک دســتگاه هشــدار دهنده تأیید 
شــده 75 متر )حدود 250 فوت( در جلو و پشــت 

اتوبوس قرار دهید.

اگــر نمی توانید ســریعًا مشــکل را برطرف کنید یا 
نمی توانیــد از رادیــو یــا تلفــن کمــک بگیرید، در 

اتوبوس بمانید.

گردش به راست/ چپ

هنــگام گــردش به چپ یا راســت در یــک تقاطع، 
موارد زیر را انجام دهید:

بســته به جهت حرکت، با قرار دادن اتوبوس  	
در باند مناسب، از قبل آماده شوید.

ـی راهنمــای گــردش مناســب را  	 در زمــان کاـف
بدهید تا نســبت به قصد خود به ســایر رانندگان 

هشدار داده باشید.

سرعت و دنده را به دنده پایین مناسب مورد  	
نیاز برای اجرای گردش کاهش دهید.

قبل از گردش، ترافیک و شــرایط ســمت چپ  	
و راست و سپس دوباره چپ را بررسی کنید. هم 
مراقــب تــردد وســایل نقلیه و هم مراقــب عابران 

پیاده باشید.

عالئم راهنمایی و رانندگی که شــما را هدایت  	
مــی کننــد را بررســی کنید؛ بــه عــالوه از عالئم و 
نشانه هایی که در ترافیک روبرو اعمال می شوند، 

آگاه باشید.

گردش را انجام دهید. 	

رانندگی ایمن اتوبوس 
مدرسه

خرابی اتوبوس مدرسه

حتی اگــر روزانه قدم زدن اطــراف اتوبوس انجام 
شــود و برنامــه منظمــی بــرای تعمیــر و نگهداری 
رعایــت شــود، ممکن اســت بــدون انتظــار قبلی، 
اتوبــوس خــراب شــود. اگــر ایــن اتفــاق در جاده 

افتاد، موارد زیر را انجام دهید:

در صورت امکان، اتوبوس را در مکانی امن و  	
تا حد زیادی دور از جاده متوقف کنید.

شــرایط را تحلیل کنید. اگر اتوبوس در مکان  	
خطرناـکـی متوقــف شــد، مســافران را از اتوبوس 
پیــاده کنیــد و آنهــا را بــه مکانی امــن راهنمایی 
کنیــد. اگــر خطری وجود نداشــته باشــد، معمواًل 

ماندن مسافران در اتوبوس ایمن تر است.

ـی و اینکــه وســیله نقلیه در  	 در صــورت خراـب
بزرگــراه خارج از محدوده شــهری در فاصله زمانی 
بیــن طلوع و غــروب آفتاب )در طول روز( متوقف 
شــده اســت، چراغ هــای خطــر اضطــراری را فعال 
کنیــد. یک دســتگاه هشــدار دهنده تأیید شــده 
را 30 متــر )در حــدود 100 فــوت( در جلو و پشــت 

اتوبوس قرار دهید.

اگر خرابی رخ دهد و وســیله نقلیه در بزرگراه  	
خارج از محدوده شــهری در طول دوره بین غروب 
و طلــوع آفتــاب )در تاریـکـی( یا هر زمــان که نور 
کافی برای دیدن واضح مردم یا وســایل نقلیه در 
بزرگراه هــا در فاصلــه 150 متــر )حــدود 492 فوت( 
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تخلیــه شــده در حیاط مدرســه یا محلــی در کنار 
زمین مدرسه غیرقانونی است، مگر اینکه راهنمای 
مســئولی در خــارج از قســمت انتهــای اتوبــوس 
حضور داشــته باشــد. به یاد داشــته باشــید که 
شــما مســئول کلیه حرکات اتوبوس هستید. در 
اینجــا چند دســتورالعمل برای دنبــال کردن آورده 

شده است.

از نظر فیزیکی، ناحیه را از نظر موانع و فضای  	
خالی مناسب بررسی کنید.

از یک بزرگســال مســئولیت پذیر بــه عنوان  	
راهنما استفاده کنید.

از راهنماهای دستی استفاده کنید. 	

به شخص بگویید کجا بایستد. 	

هنگام حرکت بوق بزنید. 	

به آرامی به عقب بروید. 	

اگــر نمی توانســتید راهنما را ببینید، ســریعا  	
توقف کنید. 

به یاد داشــته باشید، حتی با وجود راهنما، هنوز 
هم شما مسئول تمامی حرکات اتوبوس هستید.

هنــگام نیــاز به دنــده عقــب گرفتن، در خــارج از 
محدوده مدرســه، مطمئن شــوید منطقه خالی از 
هرگونــه مانعی باشــد و از هــر دو آینه های بغل 

استفاده کنید. 

دور زدن )تغییر جهت(

بعضی از مسیرهای اتوبوس ممکن است نیاز به 
یک راننده داشــته باشــد تا یک دور زدن را انجام 

گــردش به چپ - از ســمت چپ ترین باند  	
شــروع کنید )مگر اینکه با پیکان های موجود 
در یــک عالمــت راهنمایی و رانندگی یا ســطح 
جــاده منــع شــود(. اگــر بــرای چرخــش توقف 
کردیــد، چــرخ های جلــو را صاف نگــه دارید و 
پــدال ترمز را فشــار دهید تــا اطمینان حاصل 
شــود چراغ های ترمز شــما روشن است و اگر 
از پشــت اتوبوس شما کســی نزدیک شود به 
سمت ترافیک پیش رو رانده نمی شود. هنگام 
گــردش بــه چــپ از بزرگــراه دو بانده، ســریعًا 
بررســی پشت شــانه و آینه را بررسی کنید تا 
اطمینان حاصل کنید که مســیر وسایل نقلیه 

در حال سبقت گرفتن را مسدود نمی کنید.

گردش به راســت - از ســمت راســت ترین  	
باند شروع کنید.

در باندهای گردش دوتایی به چپ، اســتفاده  	
از باند بیرونی گردش به چپ ارجح است.

در هنگام گردش هرگز دنده را تعویض نکنید. 	

آینه های چپ و راست را در حالی که در حال  	
گردش هستید از نظر لغزش و عدم انسداد بدنه 

اتوبوس بررسی کنید.

بعد از اتمام گردش بررسی کنید که راهنمای  	
گردش شما خاموش شده باشد.

دنده عقب گرفتن

دنده عقب گرفتن در اتوبوس مدرسه دلیل اصلی 
تصــادف اتوبوس های مدرســه اســت. در صورت 
امــکان بایــد از انجــام آن خــودداری شــود. دنده 
عقب گرفتن در اتوبوس مدرســه پر از مســافر یا 

کنید )موارد ۳ و ۴ شکل زیر را ببینید(.

 

اگــر طول اتوبوس کمتر از عرض باند وســطی که 
جریان ترافیک را جدا می کند باشد، می توان دور 
زدن U شــکل در بزرگراه تقسیم شده با چهار باند 

را انجام داد.

اتوبوس باید در چهارراه کامال متوقف شــود. جلو 
و عقــب اتوبــوس بایــد از تمام باندهــای حرکتی 

ترافیکی خالی باشد.

ســوار و پیـاده کـردن مســافران

 

رانندگان اتوبوس مدرســه بایــد فرآیندهای زیر را 
دنبال کنند:

طبــق قانــون، از چــراغ هــای قرمــز چشــمک  	
زن و بــازوی متوقــف کننــده فقط هنگام ســوار و 
پیاده کردن مســافران اســتفاده می شود. راننده 
بایــد بدانــد که چراغ های چشــمک زن چه موقع 
بایــد اســتفاده شــوند. مقامــات محلــی ممکــن 
اســت اســتفاده از آنهــا را منع یا محــدود کنند. 
همــه راننــدگان باید هنگام ســوار و پیاده کردن 

دهــد. تنها زمانی که باید یک دور زدن در بزرگراه 
دو بانده انجام شــود برای این است که در امالک 
خصوصــی انجام نشــود. دور زدن ها با بازگشــت 
بــه جاده ای در ســمت راســت جــاده اصلی انجام 
مــی شــود. هرگــز به بزرگــراه یا آن ســوی بزرگراه 
برنگردیــد. هنگامی کــه باید یــک دور زدن انجام 

شود، روش زیر توصیه می شود:

پیــش از دور زدن، ســرعت خــود را از قبــل  	
کاهش دهید.

اتوبــوس را در موقعیــت مناســب در جــاده  	
اصلــی متوقف کنیــد. باید تقریبًا بــه اندازه طول 
اتوبوس، جلوتر از جاده ای باشید که می خواهید 
بــه آن دنده عقب بگیرید. برای اطمینان از وجود 
ـی در ترافیک برای اجــازه دور  زمــان و فضــای کاـف
زدن، ترافیــک را از همه جهت بررســی کنید. صبر 

کنید تا ترافیک جهت حرکت شما عبور کند.

با اســتفاده از آینه ها و بررســی پشت شانه  	
در ســمت راست، وقتی ترافیکی وجود نداشت به 

جاده سمت راست بروید.

ـی کــه امن و آزاد اســت دوبــاره به جاده  	 وقـت
اصلی وارد شوید.

به یاد داشته باشید، هیچوقت به عرض بزرگراه 
دنده عقب نگیرید. 

اگر در نقاط دور زدن باید مســافر ســوار یا پیاده 
کنید، موارد زیر را انجام دهید:

پیش از دور برگردان مســافران را ســوار کنید  	
)شماره های ۱ و ۲ شکل زیر را ببینید(.

پــس از دنده عقب گرفتن مســافران را پیاده  	
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است، دنده برای جعبه دنده دستی خالص است، 
یــا برای اتوماتیک در حالت پارک قرار دارد و ترمز 
پارک اعمال شده است. پدال ترمز را محکم فشار 

دهید.

درب اتوبــوس را بــاز کنیــد و اجــازه دهیــد  	
مسافران پیاده یا سوار شوند.

اگــر دانــش آمــوزان پــس از پیاده شــدن از  	
اتوبــوس بایــد از بزرگراه در منطقه ای روســتایی 
)خــارج از شــهر( عبــور كننــد، به آنهــا بگویید كه 
حداقــل 10 قــدم جلوتــر از اتوبوس رفتــه، قبل از 
ورود بــه جاده توقــف كنند و قبل از عبور از جاده 
منتظــر جهت حرکت شــما باشــند. با آنهــا ارتباط 
چشــمی برقرار کنیــد. قبل از اینکه اجــازه عبور از 
جلــوی اتوبــوس را بدهید، پشــت و جلــو جاده را 
بررسی کنید. هنگام عبور دانش آموزان، آن ها را 
از یاد نبرید و مطمئن باشــید که می توانید همه 

آنها را ببینید.

قبــل از حرکت، همــه آینه هــا، از جمله آینه  	
اضافی را بررســی کنیــد تا اطمینــان حاصل کنید 
که هیچ دانش آموزی در نزدیکی اتوبوس منتظر 

نمانده است.

بعد از نشستن همه دانش آموزان، چراغ های  	
چشمک زن متناوب را خاموش کنید، ترمز پارک را 
رها کنید و وقتی ایمن اســت راهنمای چپ بزنید 

و دوباره وارد جریان ترافیک شوید.

رانندگان همچنین باید از موارد زیر آگاه باشند:

هنــگام ورود یا خــروج دانش آمــوزان، نباید  	
اتوبوس در حال حرکت باشد.

مســافران، چــراغ های چشــمک زن را فعال کنند، 
مگر هنگام کار در جاده ای که  آئین نامه، استفاده 

از آنها را ممنوع کرده است.

راننــدگان وســایل نقلیه، باید هنــگام نزدیک  	
شــدن بــه اتوبــوس مدرســه متوقــف شــده کــه 
چراغ های قرمز چشــمک زن را روشــن کرده، در هر 
دو جهت در یک بزرگراه تقسیم نشده و از پشت 
اتوبوس در یک بزرگراه تقسیم شده، توقف کنند.

در اتوبــوس های مجهز به سیســتم هشــت  	
چراـغـی، چــراغ هــای زرد چشــمک زن بایــد فعــال 
شــوند زیــرا اتوبــوس به منظــور توقــف، در حال 
کاهش ســرعت اســت. قبل از روشــن کردن چراغ 
قرمز چشــمک زن، با اجازه دادن به وســایل نقلیه 
بــرای عبور، در صورت امکان، اختالل در ترافیک را 

به حداقل برسانید.

قبــل از توقــف بــرای ســوار و پیــاده کــردن  	
مســافران، تا حد ممکن به ســمت راست بکشید. 
ـی را انتخــاب کنیــد کــه بتوانــد جــای پــای  مکاـن
ـی داشــته باشــد و حداقــل یــک متــر بــا  مطمئـن
دانش آموزان منتظر ســوار شــدن فاصله داشــته 
باشــد. ایــن قانون بــه راننــده اجازه مــی دهد در 
صــورت نبــود مــکان مناســب و ایمن در خــارج از 

جاده، روی جاده توقف کند.

وقتی اتوبوس کاماًل متوقف شــد، چراغ های  	
قرمز چشمک زن را فعال کنید. وقتی اتوبوس در 
حالت سوار یا پیاده کردن مسافران نیست، نباید 
از چراغ های متناوب چشمک زن استفاده شود.

قبل از ســوار یا پیاده کردن، بررسی کنید که  	
تمام ترافیک پشــت سر و جلو شما متوقف شده 

متوقف در سمت راست جاده است. )برای وسایل 
نقلیه پارک شــده در ســمت چپ جاده، چرخ های 

جلو را در جهت مخالف بچرخانید(:

بــرای پــارک در ســرازیری، با یا بــدون جدول،  	
چرخ هــای جلــو همیشــه بایــد به ســمت راســت 

بچرخند.

بــرای پارک در ســرباالیی با جــدول، چرخ های  	
جلو باید همیشه به سمت چپ چرخانده شوند.

برای پارک در سرباالیی و بدون جدول، وسایل  	
نقلیه تک واحدی باید همیشــه چرخ های جلو را 

به سمت راست بچرخانند.

تــــوجـــــه

اگــر جــدول وجــود دارد، قبل از کشــیدن ترمز 
دســتی، اجازه دهید تا وســیله نقلیه تا جایی 
کــه چــرخ هــای جلو در تمــاس با جــدول قرار 
مــی گیرند، بچرخد. اگر وســیله نقلیه شــروع 
بــه حرکــت کند، ایــن امر باعث می شــود که 

وسیله نقلیه از کنار جاده خارج نشود.

فرآیند عبور از روی ریل راه آهن

تقاطــع های ریلی خطر ویژه ای دارند زیرا هر زمان 
ممکــن اســت قطــار در حال عبــور باشــد. قوانین 
عبور از راه آهن و سیاست هیئت مدیره مدارس 
و همچنین  آئین نامه های شــهرداری را به خوبی 

بدانید.

طبق قانون شما به عنوان راننده اتوبوس مدرسه 

دنده عقب رفتن با اتوبوس مدرســه در حیاط  	
مدرســه بدون راهنمایی شــخص مسئولی که در 
بیــرون و عقب اتوبوس قرار گرفته باشــد، خالف 
قانون اســت. شــما باید همیشــه قــادر به دیدن 
راهنما باشــید. شما مســئول همه حرکات وسیله 

نقلیه هستید.

اطمینــان حاصل کنید که تمام دانش آموزان  	
در حالی که اتوبوس در حرکت است نشسته اند.

هرگــز از ظرفیت صندلــی های اتوبوس، افراد  	
بیشتری سوار نکنید.

همیشــه قبــل از فعال کردن چــراغ های قرمز  	
چشمک زن یا دادن راهنما به دانش آموزان برای 
عبور از مسیر، مکرر آینه را بررسی کنید تا مطمئن 
شــوید عدم ایمنی های موجود را می بینید. حتی 
اگــر ســایر راننــدگان طبــق قانون ملزم بــه توقف 

شوند، ممکن است این کار را نکنند.

اگــر راننده وســیله نقلیه با دیــدن چراغ قرمز  	
چشــمک زن توقف نمی کند، شــماره پالک خودرو 
را یادداشــت کنیــد و بالفاصلــه ماجــرا را به مقام 

پلیس محلی و ناظر خود گزارش دهید.

پارک در تپه

طبــق قانــون، چرخ هــای یک وســیله نقلیه پارک 
شــده نبایــد بیــش از 50 ســانتی متــر )حــدود 19 
اینــچ( از حاشــیه )جدول( فاصله داشــته باشــند. 
هنــگام پارک، وســیله نقلیه بایــد در دنده پایین 
یــا معکــوس بــرای جعبه دنده دســتی یــا خالص 
بــرای جعبــه دنده اتوماتیک باشــد. ترمــز پارک را 
اعمال کنید. اطالعات زیر مربوط به وســایل نقلیه 
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قطار را می بینید یا می شنوید و قطاری را در حال 
آمدن نمی بینید، تا وقتی که مطمئن نشــده اید 
ـی خطری اســت از ریل عبــور نکنید. اگر نور  کار ـب
شــدید خورشــید، مه، بــرف یا دود دید را دشــوار 
مــی کند، به ســمت مســیر برویــد تــا ببینید آیا 

می توانید از آنجا سالم عبور کنید یا خیر.

به یاد داشته باشید، به عنوان راننده اتوبوس  	
مدرســه، هرگز نباید بــدون خاموش کردن موتور، 
گرفتن ترمزها، قرار دادن جعبه دنده در پایین ترین 
حالت دنده )دســتی( یا پارک )اتوماتیک( و بیرون 

آوردن کلید، از اتوبوس خارج شوید.

وقتی برای ادامه حرکت مطمئن شدید، دنده  	
کم مناسب را انتخاب کنید.

مجبور هســتید در تقاطــع ریلی توقف کنید مگر 
اینکه یکی از موارد زیر وجود داشته باشد:

محل عبور دارای یک راهنمای کنترل ترافیک،  	
چراغ ها و زنگ است، یا

یک افســر پلیس یا پرچمدار شما را به ادامه  	
کار راهنمایی می کند.

فرآیندهای زیر برای تمام تقاطع های ریلی کنترل 
نشده اعمال می شوند:

نباید صدای اضافی از اتوبوس شــنیده شود.  	
هــر فــن یــا رادیویی را کــه کار می کنــد خاموش 

کنید و از مسافران بخواهید که ساکت باشند.

اگر در باند ســمت چپ یک بزرگراه چند بانده  	
قرار دارید، قبل از عبور از باند راست، راهنما بزنید 

و به سمت راست روانه شوید.

وجود ترافیک در پشــت ســر را بررسی کنید.  	
هنــگام توقف در تقاطع ریلــی نباید از چراغ قرمز 

یا زرد چشمک زن استفاده کرد.

کمتــر از پنــج متر )حــدود 16 فــوت( یا بیش  	
از 15 متــر )حــدود 49 فوت( از نزدیکترین مســیر 

توقف کنید.

جعبه دنده دستی را در حالت خالص یا پارک  	
قــرار دهیــد. بــرای جعبــه دنــده اتوماتیــک، ترمز 
دســتی را اعمال کرده و فشــار محکم را روی پدال 

ترمز حفظ کنید.

درب ورودی و پنجره راننده را باز کنید. به هر  	
دو طرف نگاه کنید و به قطارهای نزدیک شــونده 
گوش دهید. اگر راهنمای هشدار دهنده یا سوت 
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شــما نباید یک وســیله نقلیه بارگیری شده را، تا 
موارد زیر رخ ندهد، حرکت دهید:

مواد به طور مساوی در کانتینر )گاری( توزیع  	
شود.

بــار محکــم شــده باشــد، بنابراین نمــی ریزد  	
یــا نمــی افتــد و بــه وســایل نقلیه دیگر آســیب 
نمی رســاند و باعث صدمه به شخصی نمی شود. 
هنــگام ایمــن ســازی بارها بایــد از قانــون ایمنی 
ترافیــک پیروی کنید. اگر شــهرداری قانونی دارد 
کــه مــی گویــد باید بــار را با طناب محکــم کنید، 
بایــد از انجام آن اطمینــان حاصل کنید. در حین 
پوشاندن بار، مراقب ذراتی باشید که ممکن است 

در طناب گیر کرده باشند.

درب عقــب خــودرو، تخته های عقــب، درها،  	
برزنــت هــا، الســتیک لــوازم یدکی و هر وســیله 

دیگری که باید بسته شود را محکم کنید.

بارگیری و تخلیه وسایل 
نقلیه کمپرسی

بارگیری

خط مشــی شــرکت خود را بــرای بارگیری وســیله 
نقلیه در ســایت دنبال کنید. برخی از شــرکت ها 
ترجیح می دهند رانندگان در داخل وســیله نقلیه 
بماننــد در حالی که دیگران از آنها می خواهند تا 

هنگام بارگیری در خارج از خودرو بایستند.

هنــگام تــرک وســیله نقلیــه، از فرآینــد تماس با 
ســه نقطه اســتفاده کنیــد؛ به ایــن معنی که دو 
دســت و یــک پــا یا دو پا و یک دســت همیشــه 
روی وسیله نقلیه باقی می مانند. هرگز از وسیله 
نقلیه به بیرون پرش نکنید. هنگامی که در خارج 
از وســیله نقلیه هســتید، از تجهیزات محافظتی 

مناسب استفاده کنید.

مثال های کالس ۳ وسایل نقلیه موتوری شامل کامیون های طراحی شده برای حمل و نقل کاال و بار می شوند.

pdf.2009_ohsc

در صورت امکان، از شخصی بخواهید هنگام  	
ـی کند. اطمینان  تخلیه، وســیله نقلیه را راهنماـی
حاصل کنید که شما و راهنما از راهنماهای دستی 
مشابه استفاده کرده و آنها را درک کرده اید. راهنما 
باید همیشه بیرون و عقب خودرو باشد تا بتواند 
مســیری را که وســیله نقلیه طی می کند ببیند و 
توسط راننده دیده شود. راننده باید همیشه قادر 
بــه دیدن راهنما باشــد. اگر نمی توانیــد راهنما را 

ببینید، توقف کنید.

بــه یاد داشــته باشــید، حتی با داشــتن یک  	
راهنما، شــما هنوز مســئول تمام حرکات وســیله 

نقلیه هستید.

سیم های باالی سر و موانع را بررسی کنید. 	

گاری را بــرای تخلیــه بلند نکنیــد، مگر اینکه  	
وسیله نقلیه در سطح زمین باشد.

حین تخلیه

وســایل نقلیــه و افــراد دیگر نباید در شــعاع  	
تخلیه گاری بلند شده باشند.

قبل از اینکه مواد به یک قیف ریخته شوند،  	
بیــرون بروید و نــگاه کنید تا مطمئن شــوید که 

قیف خالی است.

بــرای جلوگیری از به بغل افتادن، یاد بگیرید  	
که مناطق و موقعیت های خطرناک را تشــخیص 
دهیــد. اینهــا شــامل ســطوح نرم یــا ناهمــوار یا 

پرشدگی ضعیف است.

هیــچ ماده سســت، گرد و خاک یا ســنگی در  	
درب عقــب، کنــاره های کانتینر یا وســایل اتصال 
وجود نداشــته باشــد. مواد سســت را بــا برس یا 

جارو تمیز یا پاک کنید.

وســیله نقلیه بارگیری می شود، بنابراین کل  	
قوانین و مقررات مربوط به حوزه قضایی محل کار 
وســیله نقلیه، ابعاد کلی و وزن کلی هر محور با 

آن همخوانی دارد.

پیش از تخلیه

اگر برای بارگیری باید به موقعیتی دنده عقب  	
بگیرید، به آرامی حرکت کنید. قبل از دنده عقب 
در منطقــه ای ناآشــنا، بیــرون برویــد، بــه اطراف 
محل نگاه کنید و مســیری که دنبال خواهید کرد 

را طی کنید.

برای دید بهتر باید وســیله نقلیه را به سمت  	
راننده )چپ( برگردانید. برای بررسی موقعیت خود 

به طور مداوم از آینه ها استفاده کنید.

اگر وسیله نقلیه به حسگر عقب مجهز است،  	
مطمئن شــوید که کار می کند. بعضی از مقررات 
وقتی وســایل نقلیه در اطراف کارگران روی زمین 
هستند نیاز به زنگ هشداردهنده عقب پشتیبان 
دارد. ایــن هشــدار دهنــده بایــد خودکار باشــد و 
نمی تواند ســوئیچ قطع کننده داشــته باشد، این 
قضیــه در قانون ایمنی و بهداشــت شــغلی 2009 

مشخص شده است.

برای اطالعات بیشــتر در مــورد این قانون به این 
www.employment. .وب ســایت مراجعه کنیــد

alberta.ca/documents/WHS/WHS-LEG_
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رانندگان کامیون های 
میکسر

کامیــون هــای میکســر در گــروه وســایل نقلیــه 
کالس 3 به جز در مشــخصات خاص آن وســیله 
نقلیــه، به همــان روش هــای اساســی مربوط به 
بازرســی های قبــل از ســفر اشــاره شــده در بخش 
قبلی نیاز دارند. اگرچه بارگیری و تخلیه محصول 
متفاوت خواهد بود، اما اقدامات احتیاطی ایمنی 
مشابه و همچنین ارزیابی شرایط در هر محل کار 
مورد نیاز اســت. راننده وســیله نقلیه در هر زمان 

مسئول کامیون است.

میکسرهای بتن در هنگام بارگیری بسیار سنگین 
و ناپایــدار هســتند. بــه دلیــل عملکرد چرخشــی 
اســتوانه میکســر و خصوصیــات منحصــر به فرد 
بتــن، هنگام حمل بتن با گرانروی زیاد در پیچ ها، 
دور برگردان ها و سطوح شیب دار نیاز به مراقبت 

ویژه است.

زنجیــر درب عقــب و زاویــه بســتر کامیون را  	
برای کنترل ســرعت جریان مــواد از گاری، تنظیم 

می کند.

کتابچه راهنمای اپراتور وســیله نقلیه را برای  	
دستورالعمل های دقیق تخلیه بررسی کنید.

درب عقب را رها کنید. توجه داشــته باشــید  	
باری که در پشــت گاری جمع شــده و درب عقب 
بســته می تواند منجر به عقب کشــیدن وســیله 

نقلیه شود.

در صــورت گیــر افتادن بار داخــل گاری داخل  	
آن نروید. ابتدا گاری را پایین بیاورید.

اگــر راهنمای خود را از دســت دادید، تا زمان  	
برقراری تماس چشمی توقف کنید.

پــس از اتمام تخلیــه، گاری را پایین آورده و  	
اطمینــان حاصــل کنیــد که درب عقب قفل شــده 

است.

تــــوجـــــه

قبل از تنظیم ترمز دستی، در جایی که جدول 
وجــود دارد، اجــازه دهیــد تا وســیله نقلیه تا 
جایی که چرخ های جلو با جدول تماس پیدا 
مــی کنند، بچرخنــد. این امر باعث می شــود 
تــا در صورت شــروع حرکت وســیله نقلیه، از 

پرش از شانه جاده جلوگیری شود.

پارک در تپه

طبــق قانــون، چرخ هــای یک وســیله نقلیه پارک 
شده نباید بیش از 50 سانتی متر از جدول فاصله 
داشته باشند. هنگام پارک، وسیله نقلیه با جعبه 
دنــده دســتی بایــد در دنــده پایین یا عقــب قرار 
گیــرد. برای جعبه دنده اتوماتیک، وســیله نقلیه 
را در حالــت پــارک قرار دهید و ترمز پارک را اعمال 
کنیــد. اطالعات زیر مربوط به وســایل نقلیه پارک 
شــده در ســمت راســت جاده اســت. برای وسایل 
نقلیه پارک شده در سمت چپ جاده )یک طرفه(، 

چرخ های جلو را در جهت مخالف بچرخانید.

هنگام پارک در ســرازیری، بــا یا بدون جدول،  	
چــرخ هــای جلــو همیشــه باید به ســمت راســت 

چرخانده شوند.

هنگام پارک در سرباالیی، با جدول، چرخ های  	
جلو باید همیشه به سمت چپ چرخانده شوند.

هنــگام پــارک در ســرباالیی، بــدون جــدول،  	
وســایل نقلیه تک واحدی همیشه باید چرخ های 

جلو را به سمت راست بچرخانند.
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

07

وسـایـل  راننــدگـی 

نقلیــه کــــالس 4
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یکی یا موارد زیر را انجام دهد:

)الــف( رانندگی با وســیله نقلیه با ســرعت  	
بیش از حد مجاز؛

ـی کنتــرل  	 )ب( از کنــار یــک چــراغ راهنماـی
ترافیک بدون توقف کردن عبور کند.

ج( می توانــد بــا هــر مــاده ای کــه در ایــن  	
قانون یا ســایر مقررات یا  آئین نامه شهرداری 
مبنی بر اســتفاده از بزرگراه ها تصویب شــده 

است، مغایرت داشته باشد.

)۲( وســیله نقلیــه اورژانســی، وقتی آژیر  	
آن روشــن است، نســبت به هر وسیله نقلیه 

دیگر حق تقدم دارد. 

اســتفاده از چــراغ هــای قرمز چشــمک زن به  	
تنهایی، راننده را از قانون ایمنی ترافیک مستثنی 

نمی کند.

وسایل نقلیه اورژانسی

وســایل  رانندگی  قانونی  جوانب 

نقلیه اورژانسی

ـی و رانندگی می گوید  	 ـی راهنماـی قانــون ایمـن
کــه آژیــر در یــک وســیله نقلیــه اضطــراری فقط 
هنگامی اســتفاده می شــود که وسیله نقلیه در 
واکنش به شــرایط اضطراری، تماس اورژانسی یا 

به عنوان زنگ خطر به صدا در می آید.

در هنــگام کار بــا وســیله نقلیــه اورژانســی،  	
قانون اظهار می دارد:

)1( در صورتی که با توجه به شرایط، انجام  	
چنین کاری منطقی و ایمن باشد، شخصی که 
با یک وسیله نقلیه اضطراری رانندگی می کند 
ممکــن اســت در حین کار آژیر وســیله نقلیه 

مثال هایی از وسایل نقلیه موتوری کالس ۴ آمبوالنس، تاکسی، اتوبوس های با ظرفیت مسافر کمتر از ۲۴ 
نفر و وسایل نقلیه مورد استفاده برای اجاره هستند.

کافی نیســت. اجــازه ندهید آژیرهــا و چراغ های 
اضطراری به شــما احســاس امنیت کاذب بدهند. 
این وســایل هشــدار دهنده به نفع عموم اســت. 
اگــر راننــدگان بداننــد کــه آمبوالنس آنجاســت، 
بیشــتر راننــدگان مســیر را آزاد می کننــد. تصور 
نکنیــد که ســایر رانندگان وســیله نقلیه شــما را 
دیــده انــد و یا اینکــه آنها از مســیر دور خواهند 
شــد. مســئولیت رانندـگـی ایمــن بــه عهده شــما 

راننده خودرو اورژانسی است.

دیگر عوامل

بــه عنــوان یــک راننــده فوریــت هــای پزشــکی، 
شناســایی مواردی که می توانند منجر به تصادف 
شــوند بســیار مهــم اســت. حــرکات رانندگی که 
می توانند در تصادف نقش داشته باشند عبارتند 

از:

دنده عقب گرفتن 	

شرایط جاده ای بد 	

دور زدن 	

تعویض باند حرکت 	

نداشــتن آگاهی نســبت به انــدازه واحد که  	
می توانــد منجــر بــه لغزش بــه نقطه کور ســمت 

راست شود.

رانندگی بسیار سریع برای شرایط موجود جاده 	

اگــر بــه یــک تقاطع بــا ترافیــک متقاطــع نزدیک 
شدید، سرعت خود را کم کنید و در صورت عملی 
بــودن، برای مــدت کوتاهی توقف کنید. با ســایر 
راننــدگان در تقاطــع ارتبــاط چشــمی برقــرار کرده 

ـی ترافیــک بــه رانندگان وســایل  	 قانــون ایمـن
نقلیــه فوریــت هــای پزشــکی اجــازه مــی دهد تا 
تحت شــرایط محدود برخی از قوانین راهنمایی و 
رانندگی را نادیده بگیرند. عدم رعایت شرایط الزم 
به این معنی اســت کــه راننده در صورت تصادف 
ممکن اســت تحت مجازات هــای مدنی و کیفری 

قرار گیرد.

حـتـی در جدی ترین شــرایط اورژانســی، یک  	
راننــده فوریت های پزشــکی باید ایمنی دیگران را 

در نظر بگیرد.

در هنگام پارک یک وســیله نقلیه اورژانسی،  	
قانون بیان می کند:

در صورتی که با توجه به شــرایط، منطقی  	
و ایمــن باشــد، یک وســیله نقلیه اورژانســی 
می توانــد در حالی که چراغ های چشــمک زن 
خــود را فعال می کند، برخالف هر ماده ای که 
در ایــن قانــون یا ســایر مقررات یــا  آئین نامه 
شــهرداری حاکم بر پارکینگ موتور مقرر شده 

است، وسیله نقلیه را پارک کند.

عوامل رانندگی تدافعی

چراغ های جلو

همیشــه از چــراغ های جلــو به همراه چــراغ های 
اورژانسی روی سقف استفاده کنید.

چراغ ها و آژیر

در هنــگام کار آمبوالنــس در مواقــع اورژانســی، 
آژیرهــا طبــق قانــون الزم هســتند. اســتفاده از 
چــراغ های ســقفی قرمز چشــمک زن بــه تنهایی 
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رانندگی تاکسی

به عنوان راننده تاکسی، اولین و مهمترین نگرانی 
ـی اســت. در کار رانندگی با چالشــهای  شــما ایمـن
زیادی روبرو خواهید شــد و باید از ســایر کاربران 
جاده و رانندگی آنها آگاه باشــید. برای رســیدگی 
مؤثر به این مسئله، صبور باشید و پیش فعاالنه 
رانندـگـی کنیــد. برای اینکه بتوانیــد روی رانندگی 
متمرکز شوید، اطمینان حاصل کنید که هیچ چیز 
در خــودرو، از جمله سرنشــینان، شــما را از انجام 
وظیفــه باز نمی دارند. این مســئولیت شماســت 
کــه حمــل و نقــل ایمن را به همه مشــتریان خود 
ارائــه دهیــد. بــا این حال، در شــرایط زیــر ممکن 

است از حمل مسافران خودداری کنید:

وســیله نقلیــه شــما در حــال حاضــر حداکثر  	
تعداد مسافر را حمل می کند.

مســافر با شــما یا دیگران رفتار توهین آمیز  	
یا خطرناک دارد.

عــادت هــای خــوب حرفــه ای بــا روابــط خــوب با 
مســافر همــراه اســت. از نظــر مســافران، خدمات 
مطمئــن و خبره به این معنی اســت که آنها را از 
مســتقیم ترین مســیر به جایی که با خیال راحت 

و ایمن به آنجا برسند، ببرید.

مجوزهای تاکسی یا لیموزین

شــهرداری ها شــرایط مختلفی بــرای صدور مجوز 
تاکســی دارند. در مورد شــرایط الزم بــرای گرفتن 
مجــوز تاکســی یــا لیموزیــن بــا شــهرداری خــود 

مشورت کنید.

و هنگامــی کــه توســط آنها دیــده شــدید ادامه 
دهید. در محل های عبور عابر پیاده حتی بیشــتر 
مراقبــت به خرج دهید. بســیاری از عابران پیاده، 
از جمله کودکان مدرسه ای، ممکن است از آمدن 

آمبوالنس به سمت آنها اطالع نداشته باشند.

اگــر بــا چــراغ و آژیر فعــال در بزرگراه چهــار بانده 
رانندـگـی می کنید، در صــورت امکان در باند چپ 

)سرعت( بمانید.

هنگام رســیدن به صحنه تصادف، وســیله نقلیه 
را پــارک کنیــد تــا از فــرد )هــای( آســیب دیده و 
سرنشین محافظت کند. چراغ های چشمک زن را 
فعــال نگه دارید و چراغ های جلو را روشــن کنید 
تا خودرو برای سایر رانندگان کاماًل قابل مشاهده 

باشد.

کمربندهای ایمنی

 

مطابــق قانــون آلبرتا، کلیه رانندگان و مســافران 
ملزم به اســتفاده از کمربند ایمنی در مکان هایی 

هستند که عبور و مرور ارائه می شود.

بــا ایــن حال، راننده تاکســی هنگام حمل مســافر 
برای پاداش یا کرایه دربســتی، از بســتن کمربند 

ایمنی معاف است.

تــــوجـــــه

همیشه قوانین شهرداری ها در مورد رانندگی 
تاکسی را بررسی کنید.
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دیگر استفاده کنندگان 
گواهینامه کالس ۴

تعریف "برای اجاره"

بــرای راننــده ای کــه تحــت شــرایط اجاره وســیله 
نقلیــه کار مــی کنــد، مجــوز کالس 4 الزم اســت؛ 
طبق مقرراتی که در زیر برای صدور مجوز و کنترل 

وسیله نقلیه تعریف شده است.

اجــاره یک وســیله نقلیه به این معنی اســت که 
برای خدماتی که وســیله نقلیــه مربوطه برای آن 
منظور اســتفاده می شــود، به مالک یــا راننده یا 
کارفرمــای راننده مبلغی پرداخت خواهد شــد؛ اما 
بــرای اهــداف اختصاصی بخــش 23 )گواهینامه 
 ،)5 )گواهینامــه کالس   25 بخــش  و   )3 کالس 
بایستی خاطرنشان کرد هنگامی که راننده از یک 
وســیله نقلیه مســافربری شــخصی بــرای حمل و 
نقــل مســافران به طور اتفاقی یــا در مواقع خاص 
اســتفاده مــی کنــد، این وســیله نقلیــه موتوری 
اجاره نشده است و می تواند در ازای حمل و نقل 
این مسافران فقط در یک یا چند موقعیت خاص 

به شرح زیر حق الزحمه یا کرایه دریافت کرد:

1. بــه عنــوان پرداخت برای کیلومترهــای پیموده 
شــده با نــرخ بیش از حد مجــاز معافیت مالیاتی 
کــه کارفرمایــان بــه کارمندان پرداخــت می کنند؛ 
همانطــور که در بخــش 7306 مقررات مالیات بر 

درآمد کانادا )CRC فصل 945( مقرر شده است.

2. بــه عنــوان بازپرداخــت مســتقیم هزینه های 
خارج از هزینه های شخصی که مستقیمًا مربوط 

بـانــد ویــــژه 

 

عالئــم اختصاصی باند در باال یــا در کنار باند قرار 
مــی گیرند تا نشــان دهند این بانــد ها فقط برای 
وســایل نقلیه خاص اســتفاده می شوند. عالمت 
روی تابلــو نــوع وســایل نقلیه مجاز به اســتفاده 
ـی که ممکن  از بانــد را نشــان می دهــد. نمادهاـی
اســت دیــده شــود، اشــکال اتوبوس، تاکســی و 
دوچرخــه اســت. خطوط رزرو شــده که بــرای بهره 
برداری نیمه وقت تعیین شــده اند، ســاعات روز 
و روزهای هفته را که این باند رزرو شــده اســت 
نشــان می دهند. اگر یک خط برای استفاده تمام 
وقــت تعیین شــده باشــد، عالمت زمــان و روز را 
نشان نمی دهد. در انتهای باند رزرو شده عالمت 
ـی وجــود دارد که نشــان می دهــد باند رزرو  نهاـی
شده به پایان می رسد. الماس سفید روی زمینه 
سیاه نشان می دهد که وسایل نقلیه در باند رزرو 

شده در همان مسیر ترافیک حرکت می کنند.

به حمل و نقل اســت؛ از جمله، بدون محدودیت، 
بنزین، پارکینگ، گذرگاه های ورودی و عوارض.

3 در مــواردی کــه راننــده طــرف یک توافــق نامه 
بــرای ارائــه خدمات حمــل و نقل فقط بــه اعضای 
خانــواده و آشــنایان راننــده یــا افرادی اســت که 
راننده سرپرســت قانونی یا قیم ایشــان محسوب 
می شــود، حــق الزحمــه یــا کرایــه فقــط در ازای 

جابجایی این افراد دریافت می شود.
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اصول عمومی برقراری 
ارتباط

برای کشــف روش برقراری ارتباط هر شخصی  	
وقــت بگذاریــد. قبــل از اینکــه بــه یک دســتیار 
مراجعه کنید، در هر زمان ممکن مستقیمًا با فرد 

معلول ارتباط برقرار کنید.

هنگام مالقات با مشتری برای اولین بار، مهم  	
اســت که فرایندی که برای حمل و نقل فرد دنبال 
می شــود، بررســی گردد. به این ترتیب مشــتری 
اطمینان می یابد و می فهمد چه اتفاقی می افتد.

ـی برای هــر زمان قابل توجهی با کســانی  	 وقـت
کــه از صندلــی چرخــدار یا وســایل کمــک حرکتی 
اســتفاده مــی کنند صحبت می کنیــد، خود را در 

مقابل آنها، در سطح چشم آنها قرار دهید.

بــه افرادی کــه می تواننــد در صــورت نیاز به  	
حرکت پیاده روی کنند، پیشنهاد دهید اما قبل از 
کمک، صبر کنید تا پیشنهاد شما پذیرفته شود.

هنگام کمک به افراد کم بینا، مهم است که  	
خود را معرفی کنید. با گفتن جمالتی مانند "شما 
می توانیــد بازوی من را بگیریــد" یا "آیا می توانم 
به شــما کمک کنم / شــما را راهنمایی کنم" کمک 
کنیــد. اگــر کمــک شــما پذیرفتــه شــد، بگذارید 
شخصی که هدایت می شود بازوی شما را بگیرد.

هنــگام کمــک بــه مســافرانی کــه کم شــنوا  	
هســتند، با اشــاره به دســت یا بازو آنهــا را کمی 

لمس کنید تا توجه آنها جلب شود.

شــما به عنوان راننــده معلولین، بایــد از نیازهای 
منحصــر بــه فرد مســافران خود که ممکن اســت 
از کودکان خردســال تا افراد مســن باشــند، آگاه 
باشــید. از آنجا که نیازهای آنها ممکن اســت به 
ناتوانی های شــناختی، رشــدی، حسی یا جسمی 
ـی کــه  مرتبــط باشــد ، شــما بایــد بــا روش هاـی
می توانیــد بهترین خدمات را به مشــتریان دارای 
معلولیت های مختلف ارائه دهید،آشــنا شــوید. 
بــه عنوان مثال، ســالمندان ضعیــف و افرادی که 
توانایی تحرک آنها کم اســت ممکن است شرایط 
ســالمتی داشــته باشــند که بر تعادل آنها تأثیر 

بگذارد و منجر به عدم ثبات یا سقوط شود.

همچنین حساس بودن به فضای شخصی مسافر 
بســیار مهم است. رانندگان باید تشخیص دهند 
که برخی از افراد اگر در محیط جدیدی قرار بگیرند 
ممکن است احساس عدم اطمینان داشته باشند.

مهــم اســت کــه با پاســخگویی بــه نیازهــای هر 
شخص با مسافران خود ارتباط برقرار کنید. از آنجا 
که معلولیــت ها می توانند در زمان های مختلف 
به روش های مختلفی بر فرد تأثیر بگذارند، هرگز 
تصور نکنید که نیازهای فرد را بدون ســؤال قبلی 
مــی دانیــد. مهمتر از همــه، با صبــوری و متانت 

نیازهای مشتری خود را درک کنید.

اصول کلی برای کمک به 
فرد روی ویلچر

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه پــای مســافر بــا  	
چرخ های ویلچر در تماس نباشد.

ویلچر را با سرعت عادی پیاده روی هل دهید.  	
حداقــل ســه متــر )10 فــوت( روبــرو و در امتــداد 

کناره های ویلچر را ببینید.

مراقب ترک یا برآمدگی های کوچک و اشــیاء  	
در مســیر خود و ســایر افراد باشــید. سرعت خود 
را آهســته نگــه داریــد. ویلچــر را بــه آرامی روی 

ناهمواری ها یا ترک های بزرگ حرکت دهید.

مسافت را به جای جلوی صندلی با جلو پدال  	
پا تخمین بزنید.

دسته های شل یا دسته هایی را که در جای  	
خود قفل نشده اند، بررسی کنید.

مراقب باشــید وقتی ویلچر متوقف شــده به  	
آن نکوبید.

هنــگام توقف ویلچــر، ترمزهــای آن را اعمال  	
کنید. 

می توانیــد اطالعــات بــا جزئیات بیشــتر در مورد 
حمل و نقل مســافران معلــول را با تماس با موارد 

زیر به دست آورید:

شعبه سیاست های استراتژیک

ادمونتون 780-427-7944

بــرای خدمــات رایــگان از هــر نقطــه در آلبرتــا، با 
شماره 0000-310 تماس بگیرید.

اصول عمومی برای 
رانندگی

از اســتحکام مناســب مســافران در وســیله  	
نقلیه )مســافران روی صندلــی و صندلی چرخدار( 

اطمینان حاصل کنید.

و  	 شــروع  توقــف،  از  کنیــد،  رانندـگـی  روان 
پیچیدن ناگهانی که ممکن است باعث جابجایی 
یا از دست دادن تعادل مسافران شود، جلوگیری 

کنید. اطراف پیچ ها آرام و روان برانید.

دمــای هــوا و گــردش هــوا را در داخل خودرو  	
مناسب و مطبوع نگه دارید.

ســطح صدا را در خودرو، از جمله موسیقی یا  	
رادیو، در ســطح مطلوبی برای مسافران خود حفظ 

کنید.
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الزامات آموزشی

شرکت های حمل و نقلی موظفند اطمینان حاصل 
کننــد کــه کارکنان آنها آموزش مناســب برای کار 
ایمــن با کاالهای خطرناک را دیده اند. این معمواًل 
به معنای یک برنامه آموزشــی داخلی برای کسب 
گواهــی آمــوزش کاالهــای خطرنــاک اســت. این 
گواهی نشــان می دهــد که کارمند آمــوزش را با 
موفقیــت به پایان رســانده اســت. شــرکت های 
حمــل و نقلــی می تواننــد آمــوزش های شــخصی 
خود را ارائه دهند یا ممکن است شخصی را برای 
آموزش به رانندگان اســتخدام کنند. با این حال، 
در همه موارد، کارفرما باید از آموزش راضی باشد، 
و گواهی آموزش را امضا کند که نشان می دهد 
راننده دوره کاالهای خطرناک را با موفقیت پشت 

سر گذاشته است.

در صورت درخواســت بازرســی کاالهــای خطرناک، 
طبــق قانون یک راننــده کاالهای خطرناک ملزم به 

ارائه گواهی آموزش می باشد.

قوانیــن مربــوط بــه کاالهــای خطرنــاک بیان 
مــی٬دارد کــه هیچ کــس نمی توانــد کاالهای 
خطرنــاک را حمــل کنــد، مگــر اینکــه آموزش 
ببیند یا در تماس مستقیم با کسی باشد که 

آموزش دیده باشد.

کالس ۲:

 گازها

۲.۱ گاز اشتعال زای متراکم

۲.۲ گاز متراکم غیر قابل اشتعال و غیر سمی

۲.۳ گاز سمی اشتعال زا.

کالس ۳: 

 

مایعات اشتعال زا

۳ مایعی با نقطه اشــتعال در فضای بســته کمتر 
از ۶۰.۵ درجه سانتیگراد.

کالس ۴:

 

مــواد جامــد قابــل اشــتعال، مــوادی کــه 
احتــراق خود بــه خود دارنــد و موادی که 

کاالی خطرناک چیست؟

۹ کالس بــرای کاالهــای خطرناک وجود دارد. برخی 
کالس ها خود دارای تقسیماتی هستند.

کالس ۱:

 

مواد منفجره

ـی کــه به صــورت تــوده منفجر  ۱.۱ مــاده یــا کاالـی
می شود.

۱.۲ ماده یا کاالیی با خطر پرتاب قطعات، اما خطر 
انفجار انبوه نیست.

۱.۳ ماده یا کاالیی که دارای یک خطر آتش سوزی 
همــراه با خطــر انفجــار جزئی یا یک خطــر انفجار 
جزئی یا هر دو باشــد؛ اما خطر انفجار توده وجود 

ندارد.

۱.۴ مــاده یــا کاالیی کــه هیچ خطر قابــل توجهی 
نداشــته باشد؛ با اثرات انفجاری که تا حد زیادی 
به بســته محدود می شــود و هیــچ گونه پرتاب 
قطعات یا قطعات متالشــی شــده ای بــا اندازه یا 

دامنه قابل توجه از آن انتظار نمی رود.

۱.۵ مــاده بســیار حســاس کــه خطر انفجــار توده 
مانند مواد موجود در ۱.۱ در آن وجود دارد.

۱.۶ مــاده ای فــوق العــاده حســاس کــه می تواند 
ماننــد مــواد موجــود در ۱.۱، خطر انفجــار توده ای 

داشته باشد.
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۵.۲ یک ترکیب آلی که دارای ساختار دو ظرفیتی 
"0-0" است که یک ماده اکسید کننده قوی است 
و ممکن است در معرض تجزیه انفجاری باشد یا 

به گرما، شوک یا اصطکاک حساس باشد.

کالس ۶:

 

مواد سمی و مواد عفونی

۶.۱ یک جامد یا مایع وقتی سمی است که:

بخارات آن استنشاق می شوند، 	

در تماس با پوست است 	

بلعیده می شود. 	

۶.۲ موجودات عفونی یا ارگانیســم هایی که باور 
بــر این اســت که برای انســان و حیوانات عفونی 

هستند.

کالس ۷:

در اثر تماس با آب،گازهای قابل اشــتعال 
منتشر می کنند

۴.۱ ماده جامدی که:

هنگام انتقال به راحتی مشتعل می شود، 	

به شدت و مداوم می سوزد، یا 	

از طریــق اصطــکاک یا گرمای نگهداری شــده  	
در حیــن تولید یا فرآوری به آتش ســوزی کمک 

می کند.

۴.۲ ماده ای که هنگام قرار گرفتن در معرض هوا 
ممکن است خود به خود مشتعل شود، یا ممکن 
است خود به خود گرم شود تا جایی که در تماس 

با هوا شعله ور شود.

۴.۳ ماده ای که ممکن است در صورت تماس با 
آب یا بخار آب، گاز قابل اشــتعال از خود ســاطع 
کنــد یــا گرمای کافی ایجاد کند تا گاز را مشــتعل 

کند.

کالس ۵:

 

مواد اکسید کننده و پراکسیدهای آلی

۵.۱ ماده ای که با تولید اکســیژن یا ســایر مواد 
اکسید کننده، به احتراق مواد دیگر کمک می کند، 

خواه خود ماده قابل احتراق باشد یا نباشد.

حوادث خطرناک

راننــده ای کــه مســئولیت، مدیریــت یــا کنتــرل 
کاالهــای خطرنــاک را در هنگام وقــوع یک حادثه 
خطرنــاک از قبیل نشــت یا تصادف، یا رهاســازی 
غیــر عمــدی یا نزدیک به رهاســازی بر عهده دارد، 

باید بالفاصله حادثه را به موارد زیر اطالع دهد:

پلیس محلی 	

دولــت آلبرتا، مرکز هماهنگی و اطالع رســانی  	
)CIC( با شماره 9600-272-800-1

صاحب وسیله نقلیه 	

کارفرما 	

شخص یا شرکتی که مالک محموله کاالهای  	
خطرناک است.

 مواد رادیواکتیو

مواد رادیواکتیو نامگذاری نشــده اند، فقط توسط 
فعالیــت یــا الزامات بســته بنــدی آنهــا توصیف 

شده اند.

کالس ۸:

 

مواد خورنده

مواد خورنده باعث خوردگی فلز، پوســت انسان و 
بافت های داخلی می شوند. 

کالس ۹:

 

سایر مواد و محصوالت

۹.۱ کاالهای خطرناک متفرقه.

۹.۲ ماده ای خطرناک برای محیط زیست.

۹.۳ یک زباله خطرناک.
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نشــانه هـای ایمنــی

ـی، در صورت نیاز، توســط فرســتنده  عالئــم ایمـن
ارائه می شــود. راننــده ای که کاالهای خطرناک را 
حمــل می کند ایــن مســئولیت را دارد که قبل از 
بارگیری، پــالکارد یا صفحه نارنجی رنگی را بر روی 
وســیله نقلیه وصل کند. عالئم ایمنی باید در هر 

طرف و انتهای تریلر یا واحد کشنده قرار گیرد.

پالکاردها و تابلوها ممکن است به قسمت جلوی 
وســیله نقلیه اصلی منتقل شوند تا عالئم ایمنی 
قابــل مشــاهده باشــد. عالئم ایمنی تــا زمانی که 
احتمــال ایجاد خطر وجود دارد، باید روی وســیله 
نقلیه یا کانتینر بزرگ بمانند. این بدان معناست 
کــه کاالهــای خطرنــاک تخلیــه شــده و کانتینــر 
یــا وســیله نقلیه از تمــام باقیمانده مــواد کاالی 

خطرناک تمیز و پاکسازی می شود. 

اگــر پالکاردهــا و تابلوهــای کاالهــای خطرناک در 
طول سفر گم شوند، آسیب دیده یا از بین بروند، 

شرکت حمل و نقلی باید آنها را تعویض کند.

مــدارک

هر راننده ای که کاالهای خطرناک را حمل می کند، 
باید یک نســخه از ســند حمل و نقل ، مانیفســت 
ضایعات یا هرگونه ســند )اسناد( دیگری که طبق 
قانون الزم اســت را به همراه داشته باشد. وقتی 
راننده در کابین کامیون است، سند یا اسناد باید 
در دسترس باشد یا در محفظه نصب شده بر روی 
درب راننده باشــد. وقتی در کابین نیستید، سند 
یــا مــدارک باید روی صندلی راننــده یا در محفظه 

درب راننده قرار داده شده باشد.

ـی تریلــر پــارک شــده ای کــه حامــل کاالهای  وقـت
خطرناک اســت به کشنده متصل نیست، مسئول 
محــل پارکینگ باید یک نســخه از مــدارک را نگه 
دارد. اگــر مســئولی در قســمت پارکینــگ وجــود 
ندارد، باید کپی اسناد موجود در یک ظرف ضدآب 
بــه تریلــر، در مکانی کــه به راحتی قابــل رویت و 

دسترسی است، متصل کنید.

هنگامــی کــه یــک راننده بیــش از یک بــار کاالی 
خطرناک را تحویل می گیرد و آن را با یک کامیون 
مخــزن دار، تریلر مخزن دار یا ســیلندر منفرد گاز 
حمل می کند، تغییر مقدار کاالهای خطرناک باید 
در سند حمل و نقل نشان داده شود. این کار باید 

بعد از هر بار تحویل انجام شود.

تــــوجـــــه

هــر وســیله نقلیــه ای کــه بــرای حمــل مــواد 
کالس ۱، مــواد منفجــره، اســتفاده می شــود، 
باید ســندی را به امضا مالک یا شــخصی که 
وسیله نقلیه را اجاره می دهد، همراه داشته 
باشــد، که نام راننده )رانندگان( مجاز توســط 
آنها برای کارکردن یا همراهی وسیله نقلیه را 

نشان می دهد.

برای اطالعات تکمیلی در مورد حمل و نقل کاالهای 
خطرناک، لطفا با موارد زیر تماس حاصل نمایید:

کاالهای خطرناک،

شعبه ایمنی وسیله نقلیه و راه آهن

ادمونتون 780-422-9600

بــرای خدمات رایگان از هر نقطه آلبرتا، با شــماره 
۲۴ ساعته 9600-272-800-1 تماس بگیرید.
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

10
ــنــدگــی  ــات ران ــک ن

ــرای  مــســئــوالنــه ب

راننــدگان تجـــاری
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هــای  رایانــه  ماننــد  الکترونیـکـی،  دســتگاه های 
ـی، دوربیــن هــا،  لــپ تــاپ، بــازی هــای ویدیوـی
نمایشــگرهای ســرگرمی ویدئویی، برنامه نویسی 
و پخش کننده های صوتی قابل حمل؛ وارد کردن 
اطالعات در دســتگاه هــای GPS؛ خواندن مطالب 
چــاپ شــده در وســیله نقلیه؛ نوشــتن؛ چــاپ یا 
طراحی و اســتفاده از وســایل نظافت شخصی نیز 

جز این موارد محسوب می شوند.

انواع وسایل نقلیه اورژانسی که از 

این قاعده مستثنی هستند
ـی ترافیــک، یک وســیله نقلیه  طبــق قانــون ایمـن
اورژانسی شامل: وســایل نقلیه خدمات پلیسی، 
واحدهای پاسخ به آتش سوزی، آمبوالنس ها و 
واحدهای قطع گاز که به تماس پاســخ می دهند، 
مــی شــود. راننــدگان وســایل نقلیــه اورژانســی 
فقــط هنــگام اقدام در محدوده اســتحفاظی خود 
می توانند از دستگاه های ارتباطی دستی یا سایر 

وسایل الکترونیکی استفاده کنند.

رانندگان  برای  که  هایی  فعالیت 

تجاری مجاز است
ایــن فعالیــت ها طبــق قانــون محدودیت خاصی 

ندارند:

در هنــگام اســکورت وســایل نقلیــه بــزرگ،  	
بــرای تمــاس بــا کارفرمــای خود یــا مشــارکت در 
مدیریــت  و  نجــات  جســتجو،  موقعیت هــای 
اورژانســی، از رادیــو های دو طرفه یــا رادیو های 
 )CB( Citizen's Band دســتی ماننــد رادیوهــای

استفاده کنید.

قوانین انحراف از رانندگی 
برای رانندگان تجاری

انواع وسایل نقلیه
قانــون انحــراف از رانندـگـی در مورد کلیه وســایل 
ـی ترافیــک  نقلیــه همانطــور کــه در قانــون ایمـن
تعریــف شــده اعمــال خواهــد شــد. این وســایل 
نقلیه شــامل اتومبیل، موتورســیکلت، خانه های 
متحرک، کامیون کشنده، وسایل نقلیه مزرعه ای 

و دوچرخه خواهد بود.

گوشی های همراه و دیگر انحرافات 

)حواس پرتی ها(
هنــگام رانندـگـی از تلفن همراه یا ســایر وســایل 
الکترونیـکـی اســتفاده نکنیــد. اســتفاده از تلفن 
همــراه برای برقراری یــا دریافت تماس یا دریافت 
یا ارسال پیام کوتاه موجب حواس پرتی می شود 
و می توانــد توجه شــما را در زمان رانندگی از بین 
ببــرد. ایــن قضیــه در مــورد تلفــن های همــراه با 
هندزفــری نیــز صــدق می کنــد. اگر مــی خواهید 
تمــاس بگیریــد یا پیــام متنی دریافت یا ارســال 

کنید، در مکانی امن و قانونی توقف کنید.

بــه  منجــر  کــه  ندهیــد  انجــام  ـی  هاـی فعالیــت 
ـی شــما حیــن رانندـگـی می شــوند. در  حواس پرـت
حالــی کــه تمــام اشــکال رانندـگـی حــواس پــرت 
ممکن است خطرناک باشد، قانون ایمنی ترافیک 
شــامل جریمــه هایی برای برخی حــواس پرتی ها 
اســت. این موارد شــامل اســتفاده از تلفن همراه 
اســت. ارســال پیام کوتــاه یا ایمیل، اســتفاده از 

تجسس و نجات مستثنی هستند
ایــن قانون به منظــور تداخــل در عملیات تجاری 
ثابت یا تالش برای جســتجو و نجات نیســت. در 
مــواردی که برای برقراری ارتباط با کارفرمای راننده 
به این نوع ارتباطات نیاز باشد یا هنگام مشارکت 
در برخی از شــرایط مدیریت اورژانســی، استفاده 
از آنچــه معمــواًل به عنوان رادیوی CB دســتی یا 
"تلفــن هــای میکروفونی" نامیده می شــود مجاز 

است.

ـی  ایــن قانــون در مــورد برداشــتن ابزارهــای ایمـن
ترافیــک نیســت. اســتفاده از رادیو های دســتی 
برای برقراری ارتباط با شــرایط آب و هوایی شدید 
یــا خطــری در جاده هــا، مانند تصــادف، می تواند 
در گــروه ســناریوی "اورژانســی" قــرار گیرد. حمل 
و نقــل آلبرتــا تشــخیص مــی دهد کــه رانندگان 
تجــاری حرفه ای هســتند و پیــش بینی می کند 
هنگام انتخاب استفاده از سیستم های رادیویی 
ـی خوبی بگیرند. همانند  عمومی، تصمیمات ایمـن
ســایر قوانین، مأمــوران اجرای وظیفــه در نهایت 
ـی کننــد تا  وظیفــه دارنــد شــرایط خــاص را ارزیاـب
مشخص کنند آیا شهروندان از این قانون تبعیت 

می کنند یا خیر.

رانندگان اتوبوس های گردشگری
رانندگان اتوبوس گردشگری باید مطابق با قانون 
عمل کرده و نباید حواسشان پرت شود. واحدهای 
هندزفــری بــرای اطمینــان از انطبــاق بــا قانــون و 
همچنین راه حــل های نوآورانه فناوری برای ارائه 

اطالعات به مسافران در دسترس هستند.

صفحــه هــای نمایشــی را که مجاز هســتند مورد 
استفاده قرار دهید:

سیستم ناوبری GPS - تا وقتی که سیستم  	
روی وســیله نقلیــه نصــب شــود و قبل از شــروع 
ـی برنامه ریزی  رانندـگـی سیســتم به صورت صوـت
شــود. هنــگام رانندـگـی نمی توانیــد واحــد را نگه 

دارید یا به صورت دستی اطالعات را وارد کنید.

درجــه، تجهیزات، دســتگاه یا سیســتمی که  	
اطالعات مربوط به سیستم های وسیله نقلیه یا 

مکان خودرو را فراهم می کند.

یک سیستم اعزام برای حمل و نقل مسافران 	

یک سیســتم ردیابی حمل و نقل لجســتیکی  	
کــه محل خــودرو، وضعیت راننده یــا تحویل کاال 

برای اهداف تجاری را ردیابی می کند.

ـی کــه در  	 کامپیوترهــای اعــزام شــبیه آنهاـی
تاکســی هــا و کامیــون هــای تحویــل اســتفاده 

می شوند.

ـی کــه از سیســتم هــای اعزامــی بــرای  رانندگاـن
جابجایی مســافران یا دســتگاه های ردیابی حمل 
و نقــل لجســتیکی بــرای اهداف تجاری اســتفاده 
می کننــد، همچنــان می تواننــد رایانــه هــای داده 
همراه را در وسایل نقلیه خود نصب و فعال کنند. 
تمــام راننــدگان باید تمرکــز خود را بــر روی جاده 
حفــظ کننــد و به همیــن ترتیب، راننــدگان نباید 
هنــگام رانندـگـی اطالعــات را در این دســتگاه ها 

تایپ کنند.

های  تلفن  یا   BC رادیــوهــای 

تجاری،  اهــداف  از  میکروفونی 
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داشتن سر

داشتن رؤیا و افکار متفرقه 	

رانندگی چند کیلومتر قبلی بدون به یادآوری  	
آنها

لغزش بین باندها، با ســرعت دیگران را دنبال  	
کردن و ندیدن تابلوهای ترافیکی

دیدن وسیله نقلیه پشتی در آینه که به نظر  	
می رسد از ناکجاآباد ظاهر شده است.

بیشــتر تصادفات مربوط به خستگی، بین ساعت 
1 تــا 4 بعــد از ظهــر اتفاق می افتــد و اوایل صبح 
بین ساعت 2 تا 6 صبح به طور معمول، تصادفات 
مربــوط بــه خســتگی در ســرعت هــای باالتــر رخ 
می دهد و می تواند منجر به پرت شــدن رانندگان 
از جاده یا برخورد وســایل نقلیه با ســایر وســایل 

نقلیه یا اشیاء ثابت شود.

چگونه  را  رانندگی  حین  خستگی 

کاهش دهیم

روشــن کــردن رادیــو، باز کــردن پنجره، نوشــیدن 
قهــوه، آدامس جویدن یا غــذا خوردن به کاهش 
خســتگی راننــده بــرای مــدت زمــان کوتــاه کمک 
می کند اما اقدامات زیر به جلوگیری از خســتگی 

راننده کمک می کند:

از ســاعت بیولوژیـکـی خــود آگاه شــوید و  	
از رانندـگـی در زمــان کــم شــدن انرژی بــدن خود 

اجتناب کنید.

در صــورت خــواب آلودـگـی در جــاده، توقــف  	

خستــگی

رانندگی در حالی که خسته هستید می تواند شما 
را در معــرض خطرات جاده ای قــرار دهد. رانندگی 
خــواب آلوده به انــدازه رانندگی تحت تأثیر مواد 
مخــدر خطرناک اســت؛ زیــرا زمان واکنــش راننده 
را کاهــش مــی دهــد، آگاهــی را پاییــن آورده و 
می توانــد ماننــد الــکل یا مــواد مخدر قضــاوت را 

مختل کند.

کمبــود خواب یکی از دالیــل عمده خواب آلودگی 
اســت. ســایر عوامــل مؤثــر شــامل رانندـگـی بــه 
ـی، رانندگی در مســافت هــای طوالنی بدون  تنهاـی
وقفه و اســتراحت و رانندگی در طول شــب یا در 
مواقعــی کــه راننــده به طــور معمول مــی خوابد، 
ـی که باعــث افزایش  می شــوند. مصــرف داروهاـی
خواب آلودگی می شــوند و یا نوشــیدن الکل نیز 

در خستگی راننده نقش دارند.

افرادی که بیشتر در معرض خطر خوابیدن پشت 
فرمان هستند، کارگران شیفتی، رانندگان تجاری، 
افراد دارای اختالالت خواب درمان نشده، نوجوانان 
و جوانان هســتند. تصادفات مربوط به خســتگی 
در رانندگان جوان معمول اســت زیرا تمایل دارند 
بیــدار بماننــد ، کمتر از آنچه کــه باید، بخوابند و 

بیشتر شب ها رانندگی می کنند.

نشانه های هشداردهنده رانندگی 

در حالت خواب آلودگی

خمیازه کشیدن 	

ـی در تمرکز چشــم هــا و باال نگه  	 عــدم تواناـی

عبـور از تقــاطــع ریــلی

 

عبور از مسیرهای ریلی به دلیل موارد زیر می تواند 
برای رانندگان وسایل نقلیه بزرگ خطرناک باشد:

وســایل نقلیه طویل به طی مســافت بیشــتر  	
نیــاز دارنــد و بــرای عبــور کامــل از تقاطــع زمــان 

بیشتری صرف می کنند.

وســایل نقلیه ســنگین تر برای توقف قبل از  	
تقاطع به زمان و فضای بیشتری نیاز دارند.

در صورت وقوع تصادف، وسایل نقلیه بزرگتر  	
بیشتر ممکن است قطار را از ریل خارج کنند.

توقف  پیشنهادیبرای  های  روش 

کردن

ســرعت خــود را کم کنید، در صورت داشــتن  	
جعبــه دنــده دســتی به دنــده پایین تــر بروید و 

ترمزهای خود را امتحان کنید.

ترافیــک پشــت ســر خــود را بررســی کنید و  	
سپس به تدریج متوقف شوید.

در فاصلــه بیش از پنج متــر )حدود 16 فوت(  	
و بیــش از 15 متر )حــدود 49 فوت( از نزدیکترین 

کنید.

شــب قبل از یک سفر طوالنی به مقدار کافی  	
بخوابید.

از کار در تمــام ـطـی روز و ســپس رانندـگـی  	
در تمــام طــول شــب خــودداری کنید. یک شــب 
اســتراحت کنید تا اینکه مســتقیم کل مســیر را 

رانندگی کنید.

هر دو ساعت یا هر 160 کیلومتر استراحت را  	
برنامه ریزی کنید. حرکات کششــی انجام داده یا 

پیاده روی کنید تا هوای تازه بگیرید.

اســتراحت اواسط بعد از ظهر را انجام دهید.  	
20-40 دقیقه چرت داشته باشید.

بــا یک مســافر بیدار و هوشــیار ســفر کنید.  	
داشــتن کســی بــرای گفتگــو باعث بیــدار ماندن 
راننــده می شــود و همچنین مســافر می تواند در 
صورت بروز عالئم خستگی به راننده اطالع دهد.
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است.

دیگر مالحظات
گیر کردن و توقف وسیله نقلیه روی ریل

اگر وســیله نقلیه شــما متوقف شــد یا روی ریل 
گیر کرد، بالفاصله از وســیله نقلیه خارج شــوید. 
اگــر قطــار در حــال نزدیک شــدن اســت، از ریل و 
قطار در حال حرکت دور شــوید. در صورت برخورد 
قطار به وســیله نقلیه، این کار احتمال برخورد با 
بقایای در حال پرواز به شــما را کاهش می دهد. 
اگر شماره اضطراری شرکت راه آهن وجود دارد با 
آن تماس بگیرید و در غیر اینصورت با ۹۱۱ تماس 

بگیرید. 

مشاهده مسیرهای روی ریل

تا وقتی که نتوانســتید هر دو جهت را به اندازه 
کافی نگاه کنید و مطمئن شوید که قطار نزدیک 
نمــی شــود، از روی ریــل عبور نکنید. بــه ویژه در 
تقاطــع هــای بــدون دروازه، چراغ چشــمک زن یا 
زنگ بســیار مراقب باشــید. حتی اگــر راهنماهای 
و  باشــد  داشــته  وجــود  فعــال  هشــداردهنده 
نشــان دهنده نزدیک شدن قطار نباشد، هنوز باید 
نــگاه کنیــد و گــوش دهید تا مطمئن شــوید که 

ادامه کار ایمن است.

هنــگام نزدیک شــدن بــه تقاطع ریلی روســتایی 
کنترل نشده در شب محتاط باشید. ممکن است 
قطــاری از مقابل شــما عبور کنــد. وجود یک قطار 
ممکــن اســت مانند یک شــی ســیاه و تاریک در 

پس زمینه یک جاده، تاریک به نظر برسد.

اندازه وسیله نقلیه و عبور کامل 

ریل توقف نکنید.

بــرای شــنیدن بهتــر صــدای قطار، شیشــه را  	
پاییــن داده و هرگونــه صــدای داخــل خــودرو را 

بکاهید.

در حالــی کــه متوقف شــده اید، بــا دقت به  	
جهــت نزدیک شــدن قطارها نــگاه کنید به اطراف 
ـی مانند آینه و ســتون های  و مــوارد حــواس پرـت

شیشه جلو نگاه کنید.

هنــگام انتظــار، ترمزهــای پارک خــود را فعال  	
کنید تا به مسیر روی ریل حرکت نکنید.

ادامه سفر

قبــل از شــروع مجدد ســفر، اطمینــان حاصل  	
کنیــد که در ســمت دیگر مســیر به انــدازه کافی 
فضای الزم برای عبور کل واحد، از جمله بیرون زدگی 
عقب خودرو وجود دارد. توجه داشــته باشید که 
قطــار یک متر از ریل هــای دو طرف بیرون خواهد 

زد.

از دنــده ای اســتفاده کنید که به شــما اجازه  	
می دهد بدون تغییر دنده از مسیر عبور کنید.

قبل از ادامه یک بار دیگر راهنماهای ترافیکی  	
را بررسی کنید.

اگــر چــراغ هــای عبــور پس از روشــن شــدن  	
شروع به چشمک زدن کردند، ادامه دهید. ادامه 

دادن از دنده عقب گرفتن ایمن تر است.

اگر بیش از یک مســیر وجود داشــته باشــد،  	
ممکــن اســت بیــش از یک قطــار وجود داشــته 
باشد. تصور نکنید قطاری که عبور کرد تنها قطار 

قوانین را بدانید
تقاطع های کنترل شده

 

گــذرگاه کنترل شــده عبارت از عبــور با کمک یک 
شــخص پرچــم دار، تابلوی توقــف، دروازه عبور یا 
دســتگاه راهنمای الکتریکی یا مکانیکی است. در 
صورت وجود تابلو توقف برای همه وســایل نقلیه 
الزم اســت در معابر کنترل شده راه آهن متوقف 

شوید.

تقاطع های کنترل نشده

 

طبــق قانــون برـخـی از وســایل نقلیــه موظــف به 
توقف در تمام تقاطع های کنترل نشــده راه آهن 

هستند. این وسایل نقلیه عبارتند از:

از طــول وســیله نقلیــه خود، میزان بیــرون زدگی 
و فضــای موجــود در آن طرف تقاطــع ریلی اطالع 
داشــته باشــید. وقتی به یک تقاطــع نزدیک می 
شــوید و یــک عالمــت توقــف )STOP( در ســمت 
مخالف مســیرها به ســمت شــما است، به فضای 
بیــن ریــل و تابلــو توجه کنیــد. اطمینــان حاصل 
کنیــد که فضــای کافی برای عبور کامــل از ریل ها 
ـی  در ســمت دیگــر وجــود دارد. اگــر فضــای کاـف
وجود نداشــته باشــد و وســیله نقلیه شما بیش 
از حــد روی ریــل بماند،  باید بــه صورت دیداری و 
شنیداری اطمینان حاصل کنید که قطار پیش رو 
وجود ندارد. ســپس به سمت عالمت توقف رفته 
و متوقف شــوید. در صورت ایمن بودن، اطمینان 
حاصــل کنید که وســیله نقلیه شــما بیش از 20 

ثانیه مسیر عبور راه آهن را مسدود نمی کند.

عبور از تقاطع های روستایی در جاده های 
روستایی

بــه دلیل مــوارد زیر هنــگام عبور از خطــوط ریلی 
در مناطق روســتایی باید توجه بیشــتری به خرج 

دهید:

شیب نزدیک شدن ممکن است بیشتر باشد. 	

توده های برفی ممکن است بلند تر باشند. 	

درختــان و بوته های بیشــتری ممکن اســت  	
دیده شوند.

سیســتم های هشدار دهنده خودکار کمتری  	
وجود دارد.

شــیب محــل عبــور ممکن اســت ناهمــوار و  	
سخت باشد.

https://ganjineh.ca/


122123 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

هرگز وســیله نقلیه با نشت سوخت را روشن  	
نکنیــد. نشــت را ترمیــم کــرده و از مــواد جــاذب 
تأیید شــده برای جذب و پاکسازی نشت سوخت 

استفاده کنید.

هنگام ســوخت گیری موتور وســیله نقلیه را  	
خاموش کنید.

قبل از پر کردن مخزن ســوخت، نازل ســوخت  	
را در برابــر لوله پرکننده مخزن خودرو لمس کنید 
تــا از اتصــال آن اطمینــان حاصل شــود. این کار 
همچنیــن از جرقــه هــای ناشــی از الکتریســیته 

ساکن جلوگیری می کند.

در نزدیـکـی مناطــق ســوخت رســانی ســیگار  	
نکشید.

فشــار الســتیک خــود را مرتبًا بررســی کنید.  	
الستیک های نرم گرما ایجاد می کنند و می توانند 

باعث آتش سوزی شوند.

هنگام حرکت وســیله نقلیــه اطمینان حاصل  	
کنیــد که تمام ترمزهای وســیله نقلیه شــما آزاد 
شده است. با کشیدن ترمزها گرما ایجاد می شود 
که می تواند با توقف خودرو گریس را در توپی ها 

مشتعل کند.

اگــر در حال حمل مســافر در اتوبوس هســتید و 
متوجه آتش ســوزی یا خطر آتش سوزی شدید، 
ـی امن توقف کنید. مســافران  بالفاصلــه در مکاـن
خود را از اتوبوس خارج کرده و به یک مکان امن 
حداقــل 35 متــر )115 فــوت( بــا فاصله از وســیله 
نقلیــه منتقل کنید. کپســول های آتش نشــانی 
قابــل حمــل در بیشــتر وســایل نقلیــه تجــاری در 

اتوبوس های مدرسه  	

وســایل نقلیه ای که مواد منفجره را به عنوان  	
بار یا بخشی از بار خود حمل می کنند

وســایل نقلیــه ای کــه بــرای حمــل مایعات و  	
گازهای قابل اشــتعال تعیین شــده باشــند، خواه 

وسیله نقلیه پر باشد یا خالی.

اگر یک افسر پلیس یا یک شخص پرچم دار ریل 
مشــخص در تقاطــع حضور دارد، از دســتورالعمل 
وی در مــورد ادامــه یــا عــدم ادامــه در تقاطــع 
تبعیــت کنیــد. همچنیــن توجه داشــته باشــید 
کــه شــهرداری ها ممکن اســت عالوه بــر مقررات 
اســتانی،  آئین نامه ای تنظیم کنند که بر عملکرد 
شــما در مــورد توقف یا عدم توقف حاکم اســت. 
ایــن  آئین نامه ممکن اســت در هر یک از تقاطع 

های راه آهن در حوزه قضایی آنها اعمال شود.

آتش و کپسول آتش 
نشانی

 

آتــش ســوزی می تواند بــه چندین دلیل شــروع 
شــود. در اینجــا چنــد نکتــه بــرای جلوگیــری از 

آتش سوزی آورده شده است.

پین را بکشید )Pull( و نازل را به سمت خارج از 
بدن خود بگیرید.

 

کپسول آتش نشانی را به سمت پایین و مرکز 
.)Aim( آتش هدف بگیرید

 

دسته را به آرامی و یکنواخت فشار دهید 
)Squeeze(. تا وقتی که آتش خاموش شد و/ 
یا کپسول تمام شد، فشار دادن را ادامه دهید.

 

 .)Sweep( کپسول را به طرفین تکان دهید
از یک طرف آتش شروع کرده و به آرامی به 

سمت دیگر بروید. از وسط آتش سوزی شروع 
نکنید.

کابین راننده نگهداری می شوند.

استفاده از کپسول آتش نشانی

ســعی نکنیــد آتشــی فراتــر از توانایی خــود را با 
کپسول آتش نشانی خاموش کنید.

بــه یــاد داشــته باشــید بســته بــه نــوع و اندازه 
کپســول، فقــط هشــت تــا ده ثانیه تخلیــه مواد 

شیمیایی خواهید داشت.

بــا وجود اینکــه انــواع مختلفی از کپســول های 
آتش نشــانی وجود دارد، امــا همه آنها به همان 

روش اولیه استفاده می شوند.

آن را از پوشش خارج کنید. 	

در صــورت امکان از طرف باد به آتش نزدیک  	
شوید.

خاموش کننده را در حالت ایستاده نگه دارید.

کلمه PASS را به خاطر بسپارید.

کلمه PASS به معنی:

پس از خاموش شــدن آتش، مــوارد زیر را انجام 
دهید:

کپســول  	 و  کــرده  تعویــض  را  ـی  ایمـن پیــن 
آتش نشانی را به محفظه نگهداری آن برگردانید.

در مورد بازرســی پس از ســفر توجه داشــته  	
باشــید که از خاموش کننده استفاده شده است 

و خاموش کننده فورًا شارژ یا تعویض شود.
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

11

ــری و  ــی ــت گ ــوخ س

مصرف بهینه سوخت
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نقلیه یا کانتینر پروپانی را انجام دهند.

اطمینان حاصل کنید که چیزی در فاصله سه  	
متــر )10 فــوت( از نازل یا مخزن در حال پر شــدن 

وجود ندارد.

از دســتکش و لبــاس محافظ مناســب مانند  	
پیراهن آستین بلند استفاده کنید.

لــوازم جانبی موتور و برق وســیله نقلیه باید  	
خاموش باشند.

ســیگار نکشــید و مطمئن باشــید هیچکس  	
سیگار نمی کشد.

هنگام سوخت گیری از تلفن همراه استفاده  	
نکنید.

بــه درســتی شــیلنگ پــر کننــده را بــه مخزن  	
سوخت خودرو وصل کنید.

درجــه ثابت ســطح مایع )شــیر دمنــده( را باز  	
کنید.

هنگامی که ســطح سوخت به حداکثر میزان  	
مجــاز در مخــزن برســد، پروپــان مایع بــه صورت 
مه از ســطح درجه مایع تخلیه می شــود. اکنون 

سوخت گیری باید پایان یابد.

درجه سطح ســنج ثابت باید خاموش شده و  	
اتصال پر شدن قطع شود.

درجــه شــناور مغناطیســی متصل بــه مخزن  	
باید نشان دهد که ظرفیت مخزن اکنون پر شده 
اســت. ظرفیــت کل مخــزن تقریبــًا 80 درصــد پر 

می شود.

سوخت گیری یک وسیله 
نقلیه

 

گازوئیل و دیزل

در حالت موتور روشن، سوخت گیری نکنید. 	

هرگز باک بنزین را بیش از حد پر نکنید. 	

در صورت ریختن ســوخت عمده یا جزئی، به  	
مســئول اطالع دهید تــا بالفاصله با اســتفاده از 

یک ماده جاذب تأیید شده، آنر ا تمیز کند.

در نزدیکی جرقه های الکتریکی یا شعله های  	
روباز سوخت گیری نکنید.

ســیگار نکشــید و مطمئن باشــید هیچکس  	
سیگار نمی کشد.

هنگام سوخت گیری از تلفن همراه استفاده  	
نکنید.

پروپان

فقط افرادی که گواهینامه داشته یا آموزش  	
مناسب دیده اند می توانند سوخت گیری وسیله 

مصـــرف بهینـــه 
ســــوخــت

اولویت روز افزون

اطالعات زیر توسط منابع طبیعی کانادا با همکاری 
دولت آلبرتا برای معرفی روش های مصرف بهینه 
ارائــه شــده اســت کــه می تواند مصرف ســوخت 
و انتشــار گازهــای گلخانــه ای را کاهــش دهــد. 
FleetSmart )ناوگان هوشــمند( جــزء این برنامه 
اســت. برای کســب اطالعات بیشــتر در مورد این 
www. :موضوع به وب ســایت زیــر مراجعه کنید
alberta.ca/climate-change-and-transporta-

tion.aspx

بــا نوســان قیمــت ســوخت، راننــدگان مســتقل 
و شــرکت هــای بــزرگ حمــل و نقل در تالشــند تا 
بودجــه دقیق هزینه ســوخت را تأمین کنند و به 
طور فعال در جستجوی راه هایی برای کنترل این 

هزینه ها هستند.

البته، پول تنها مسئله نیست. محیط زیست نیز 
عامل کلیدی اســت. تقریبًا 30٪ از کل انتشــارات 
گازهــای گلخانــه ای در کانادا توســط بخش حمل 
و نقــل جــاده ای تولید می شــود کــه بخش قابل 
توجهــی از آنهــا از خودروهــای ســنگین تولیــد 
می شود. خوشــبختانه، تصمیمات عملی بسیاری 
وجود دارد که می توانید به عنوان یک راننده برای 
صرفــه جویی در مصرف ســوخت - از مشــخصات 
خــودرو گرفتــه تا تکنیک هــا و رفتارهای پشــت 

فرمان - انجام دهید.

هنــگام روشــن بــودن موتــور یــا روشــن بــودن 
فرســتنده رادیویی، سوخت گیری وسیله نقلیه را 
انجام ندهید. در هنگام حضور مسافران نباید به 
وســایل نقلیه مانند اتوبوس، اتوبوس مدرسه یا 
تاکســی سوخت رســانی کرد. قبل از ســوار کردن 
مســافران مطمئن شــوید که ســوخت کافی برای 

سفر وجود دارد.

https://ganjineh.ca/
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جانبی

آیرودینامیک کشــنده را بهینه کنید: کاهش  	
10٪ کشــش آیرودینامیکی می تواند 5٪ بهره وری 
ســوخت را افزایــش دهد. اســتفاده از دو یا ســه 
تریلــر به جای تریلرهای منفــرد را در صورت اجازه 

در نظر بگیرید.

از الســتیک هــای بــا عــاج طراحی شــده برای  	
همــه موقعیــت هــا اســتفاده کنیــد؛ نســبت به 
الستیک های معمولی روی محور رانندگی و محور 

عقب، مصرف سوخت بهینه تری دارد.

استفاده از الستیک های با مقاومت چرخش  	
پایین را در نظر بگیرید. هنگامی که به مشخصات 
یک کامیون جدید نگاه می کنید، به یاد داشــته 
باشــید که الســتیک های تکی مقاومت چرخشی 

کم و همچنین ارتفاع و وزن کمتری دارند.

کامیون با مشــخصات ســبک تر را در صورت  	
لــزوم انتخــاب کنید. وزن کمتر وســیله نقلیه به 
معنــای صرفه جویی در مصرف ســوخت اســت و 
همچنیــن می تواند ظرفیت بــار را افزایش دهد و 
درآمــد را بــه ازای هر کیلومتر طی شــده افزایش 

دهد. 

و  	 روغــن  گرم کننــده  مثــل  ـی  جانـب لــوازم  از 
گرم کننــده هــای توده ای )برای کمک به اســتارت 
در روزهای ســرد و گرم کردن مایعات(، گرم کننده 
ســوخت )برای جلوگیری از ســفت شدن سوخت(، 
فن های کنترل شونده توسط ترموستات، پوشش 
باتــری و گــرم کن هــای داخل کابیــن راننده برای 
بهبود بهره وری و مصرف بهینه ســوخت، استفاده 

کنید. 

تصمیم گیری هوشمندانه

عــادت های رانندگی شــما می تواند میزان مصرف 
ســوخت شــما را کاهش دهد. در اینجا چند نکته 

وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید:

آمادگی و برنامه ریزی

مســیر خــود را بــا دقــت برنامــه ریــزی کنید:  	
مسیرهای مسطح نسبت به مسیرهای کوهستانی 
مصــرف ســوخت بهینــه تــری دارنــد. رانندگی در 
بزرگراه نســبت به رانندگی "درون شــهری" مصرف 
ســوخت بهینه تری دارد )ســوخت کمتری مصرف 

می شود(.

گزینه های مشخصات وسیله نقلیه خود را با  	
دقت در نظر بگیرید و همیشــه میزان بار خود را 
به حداکثر برســانید: به جای ظرفیت 60٪، ســعی 

کنید به ظرفیت 80 یا 90٪ برسید.

کتابچــه راهنمــای مالــک وســیله نقلیه خود  	
را بخوانیــد و توصیــه های رانندگی خودروســاز را 

دنبال کنید.

سوخت و موتور وسیله نقلیه شما

اســتفاده از درجــه و نــوع مناســب ســوخت  	
می تواند تا 3٪ باعث بهبود مصرف سوخت شود.

یــک جعبه دنده انتقال مســتقیم رانندگی به  	
جــای انتقــال قــدرت حیــن رانندگی ممکن اســت 

مصرف سوخت را تا 2٪ کاهش دهد.

وسایل  و  نقلیه  وسیله  انتخاب 

در مقایســه بــا یــک بزرگــراه کوهســتانی 18  	
درصد و

25 تا 35 درصد در مقایسه با طی یک مسیر  	
حومه ای.

اهمیت دادن به وسیله نقلیه

نگهــداری پیشــگیرانه نقــش بســزایی در حفــظ 
سالمت و کارایی وسیله نقلیه شما دارد. هنگامی 
که کامیون شــما به درســتی ســرویس می شود، 
می توانید با کارایی بیشــتری کار کنید و از خرابی 
غیرمنتظــره جلوگیــری کنیــد. مشــکالت کوچــک 
باید قبل از بزرگتر شــدن - و گران تر شــدن - آنها 
برطــرف شــود. عالوه بر تعمیــر و نگهداری منظم، 
شما همچنین باید موارد زیر را نیز در نظر داشته 

باشید:

مطابــق توصیــه هــای خودروســاز اطمینــان  	
حاصل کنید که الستیک های شما در حد مناسب 
باد شــده اند - برای هــر 10 پوند در هر اینچ مربع 

فشار، 1٪ از سوخت هدر می رود.

قبــل از ورود بــه جاده، اطمینــان حاصل کنید  	
که بررســی پیش از ســفر را انجــام داده اید - نه 
تنها این یک قانون اســت بلکه می تواند به شــما 
کمک کند در هنگام سفر از خرابی های ناخواسته 

جلوگیری کنید.

بررسی پس از سفر را برای شناسایی مشکالتی  	
که می تواند دفعه بعدی شما را به تأخیر بیندازد، 

انجام دهید.

اطمینان حاصل کنید که ســطح تمام مایعات  	

دست و پنجه نرم کردن با آب وهوا

ـی بــر بــازده ســوخت تأثیــر  شــرایط آب و هواـی
می  گــذارد. رانندگی در جاده های پوشــیده از برف 
می توانــد مصرف ســوخت را بیــن 15 تا 20 درصد 
افزایــش دهــد و اقتصــاد ســوخت به طــور قابل 
توجهی تحت تأثیر بادهای شــدید قرار می گیرد. 
در اینجا چند روش برای به حداقل رساندن اثرات 

آب و هوا وجود دارد:

با تغییر زمان ســفر یا مسیرها، از رانندگی در  	
آب و هوای بد در صورت امکان اجتناب کنید.

سرعت را متناسب با شرایط تنظیم کنید، به  	
عنوان مثال، در صورت وزش باد شــدید سرعت را 

کاهش دهید.

ـی بهتر وســایل نقلیــه دیگر  	 بــرای پیــش بیـن
کــه پیش رو دارید، ســرعت خــود را کم کرده و با 

سرعت پایین حرکت کنید.

کشــنده و تریلر خود را روی شیب یخی پارک  	
نکنیــد - گیــر کردن باعث اتالف ســوخت و وقت 

می شود.

تــــوجـــــه

انتخاب مســیر مســطح بــا بزرگــراه های چند 
بانده، بازده سوخت شما را به شکل زیر بهبود 

می بخشد:

4 تا 11 درصد در مقایسه با یک بزرگراه مسطح  	
دو بانده.

https://ganjineh.ca/
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می تواند به موتور صدمه بزند.

هنگام گرم شدن موتور دور موتور را افزایش  	
ندهیــد. پنج دقیقه در جا زدن برای گرم کردن به 
طور کلی کافی است و هنگام کشیدن برای پارک 
کردن، با کشــیدن دریچه گاز، خنک شدن خود به 

خود اتفاق می افتد.

اطمینان حاصل کنید که فشــار روغن و فشار  	
هــوا در هنــگام راه انــدازی در محــدوده عملکــرد 

طبیعی خود قرار دارند.

پس از گرم کردن اولیه و رانندگی نرم و آرام  	
وســیله نقلیه خــود را گرم کنید. ســعی نکنید با 
فشــار دادن شــدید دریچــه گاز ســرعت زیادی از 

موتور بگیرید.

هنــگام عبــور از بــاالی تپه، شــتاب دهنده را  	
رها کنید و اجازه دهید نیروی جاذبه کار را انجام 

دهد.

در صورت لزوم از کروز کنترل استفاده کنید. 	

سرعت متوسط خود را کاهش دهید - رانندگی  	
ســریع بــدون توجــه بــه اینکه بــا چه وســیله ای 

رانندگی می کنید، سوخت را می بلعد.

بــه نرمــی دنده عــوض کنیــد - تعویض دنده  	
حرفــه ای منجر به بهبود حــدود 30٪ هزینه های 

عملیاتی می شود.

عــدم  	 کنیــد،  اســتفاده  کالچ  از  همیشــه 
انجــام این کار می تواند منجر به ســاییده شــدن 

دندانه های گیربکس شود.

تعویــض دنده باال رونده را با ســرعت تقریبی  	

مناســب است. خالی بودن و پرشدن بیش از حد 
هــر دو می توانــد به وســیله نقلیه شــما آســیب 

برساند.

نشــانگر محدودیت خود را از نظر عالئم وصل  	
شدن یا آلودگی فیلتر هوا کنترل کنید.

در طول ســفر به طور مداوم وضعیت وسیله  	
نقلیه خود را کنترل کنید: هر ســه ســاعت، درجه 

الستیک ها و محموله را چک کنید.

رانندگی هوشمندانه

وقتی موتور را روشــن می کنید، بازدهی ســوخت 
شــروع می شود. گرمایش مناسب به روان سازی 
اجزا و آب بندی کمک می کند و ســایش و نشت 
را کاهــش می دهــد. با اســتارت صحیح کامیون 
می توانید در مصرف ســوخت صرفه جویی کنید. 

موارد زیر را در نظر داشته باشید:

هنگام راه اندازی وسیله نقلیه خود اطمینان  	
حاصــل کنید که از گاز اســتفاده نمــی کنید و در 

دنده ای هستید که نیازی به گاز دادن ندارد.

بــه دریچــه گاز تزریق ســوخت موتــور ضربه  	
نزنید: مقدار ســوخت مورد نیاز برای روشن شدن 
از قبل اندازه گیری شده است. به همین ترتیب، 
در هنگام به حرکت افتادن با موتورهای مکانیکی 
قدیمــی، بــه دریچــه گاز ضربه نزنیــد: این باعث 
اتالف سوخت می شود و می تواند به دیواره های 

سیلندر آسیب برساند.

هنگام مشــكل در راه انــدازي موتور از میزان  	
کمــی اتر اســتفاده كنيد: اســتفاده بيــش از حد 

سرعت باال در حدود 1600 دور در دقیقه - به جای 
2000 دور در دقیقــه - دنــده تعویض کنید. شــما 
کمتر دنده عوض می کنید، صرفه جویی می کنید 

و انتشار کمتری ایجاد می کنید.

وفق دادن با شرایط جاده

رانندگی هوشــمند و با مصرف بهینه ســوخت نیز 
رانندگی ایمن محســوب می شود. شرایط مختلف 
جــاده ای و ترافیـکـی چالــش هــای مختلفی را به 
همــراه دارد. به عنوان یک راننده، مهم اســت که 

موارد زیر را در ذهن داشته باشید:

نــور: رانندـگـی خود را بر اســاس دیــد تنظیم  	
کنید. در شرایط آفتابی از عینک آفتابی استفاده 
کنید و در شرایط با نور ضعیف سرعت را کاهش 

دهید.

وضعیــت بــدن: صندلی خــود را بــرای راحتی،  	
هوشــیاری، دیــد و دسترســی بــه کنتــرل هــا در 

موقعیت صحیح تنظیم کنید.

ترافیک: ســعی کنید با همان سرعت ترافیک  	
در حال حرکت، حرکت کنید و در محدوده سرعت 
مجاز بمانید. با مالحظه باشــید و حق تقدم را به 

رانندگان دیگر بدهید.

خیابان هوشمند

مدیریت ســرعت جاده با اســتفاده از تکنیک های 
هوشــمند رانندگی به شما امکان می دهد سرعت 
خود را ثابت نگه داشته و بازده سوخت را افزایش 
دهید. به طور کلی، برای هر 10 کیلومتر در ساعت 
باالتر از 90 کیلومتر در ســاعت، شما 10٪ سوخت 

1600 دور در دقیقــه تمرین کنیــد. تعویض دنده 
قبــل از رســیدن به حداکثــر دور در دقیقه، باعث 
کاهش فرسودگی تجهیزات، کاهش میزان صدا و 

صرفه جویی در مصرف سوخت می شود.

موتــور را در باالتریــن محــدوده دنــده به کار  	
بگیرید تا در محدوده دور پایین قرار بگیرد.

از تأخیر انداز خود به درســتی استفاده کنید  	
و در صورت عدم نیاز آن را خاموش کنید - اجازه 

دهید زمین برای شما کار کند.

در جا کار کردن

موتور کامیون با ســرعت 900 دور در دقیقه چهار 
لیتر ســوخت می ســوزاند. در توقف های طوالنی 
مــدت موتــور خــود را خاموش کنیــد - در مصرف 
انــرژی صرفه جویی خواهیــد کرد، نیازهای تعمیر 
و نگهــداری را کاهــش مــی دهید، عمــر موتور را 
طوالنی می کنید و از انتشــار گازهای غیرضروری 
جلوگیــری می کنید. اگر یــک ناوگان 10 کامیونی 
بــه مــدت 260 روز، یــک ســاعت در روز در جا کار 
کند، تقریبًا 10400 لیتر سوخت )11440 دالر به ازای 
هــر لیتــر ۱.۱0 دالر( صرفه جویی مــی کند. ناوگان 
ـی 114400 دالر و ناوگان 500 کامیونی  100 کامیوـن

572000 دالر پس انداز می کند.

بهره بردن از تکنولوژی

طراـحـی های جدید موتور مزایای بســیار خوبی را 
ارائه می دهند؛ اســب بخار و گشتاور بیشتری را 
در بــازه های دور موتــور پایین تر ارائه می دهند. 
از  و  در دقیقــه  در حــدود 1200 دور  می توانیــد 
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توقف ایمن

فاصلــه طولی را رعایت کنید تا همیشــه بتوانید 
بــا خیال راحــت و کارآمــد ترمز کنیــد. رانندگی با 
ســرعت 70 کیلومتر در ســاعت نیاز به مســافت 

توقف حدود 300 فوت )90 متر( دارد.

بیشتری مصرف می کنید.

رانندگی تدافعی

رانندگی هوشمند یک نگرش و یک مهارت است. 
ذهن تیزبیــن و تصمیم گیــری زیرکانه می تواند 
تــا حد زیادی به حفاظت از ایمنی شــما و دیگران 
کمک کند؛ این در حالی است که افزایش بهره وری 
سوخت نیز الزم نیست. رانندگی تدافعی به شما 
امکان می دهد خطرات را پیش بینی کرده و یک 
ســرعت ثابت را حفظ کنید. هنگامی که شــما به 
صورت تدافعــی رانندگی می کنید، حرکت خود را 
حفــظ مــی کنید؛ این بدان معناســت کــه مجبور 
نیســتید بــه طــور مداوم ســرعت از دســت رفته 
را افزایــش دهید. برق اســتفاده نشــده ســوخت 
سوخته نشده است. در اینجا چند تاکتیک مفید 

آورده شده است:

اجازه ندهید ناامیدی شــما را مجبور به انجام  	
حرکات ناگهانی غیر ایمن یا مانورهای دیگر کند.

بــه جلو نگاه کنیــد و توقف ها را پیش بینی  	
کنید. توقف تدریجی به سمت محلی که باید در 

آن توقف کنید کارآمدتر است.

با فاصله طولی ۴ ثانیه ای نســبت به وسایل  	
نقلیه دیگر حرکت کنید.

از نقــاط کور خود آگاه باشــید و مرتبًا آنها را  	
بررسی کنید.

از وضعیــت جســمی و روـحـی خــود از جملــه  	
اثــرات الــکل و مواد مخدر، ســن، رفتــار، بیماری، 
خســتگی، احساســات و رژیــم غذایی خــود آگاه 

باشید.
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