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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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12 مقدمه 

15 گرفتن گواهینامه ی رانندگی 

16 جدول طبقه بندی گواهینامه های رانندگی 

19 چه نوع گواهینامه ای؟ 

20 کسب تدریجی گواهینامه 

21 درخواست گواهینامه 

22 مدارک اضافی 

22 مدرک نام قانونی 

23 اظهارنامه ی ضامن 

23  ملزومات گواهینامه ی تدریجی 

27 نرسیدن به موقع به آزمون شهری یا اعالم لغو آزمون 

28 آزمون شهری غیرقابل انجام 

28 ساکنین جدید اونتاریو 

30 می توانید قبول شوید؟ 

31 انتخاب آموزشگاه رانندگی 

33 خالصه 

35 رانندگی ایمن و مسئوالنه 

37 آمادگی برای رانندگی 

37 از نظر فیزیکی و روانی هوشیار باشید 

38 وسیله ی نقلیه ی خود را بشناسید 

38 قرارگرفتن در موقعیت 

39 دید شفافی داشته باشید 

40 نقاط کور خود را بیابید 

41 کمربندهای خود را ببندید 

42 ایمنی کودکان 

45 در شب و شرایط نامناسب چراغ های جلو را روشن کنید 

46 خالصه 

49 رانندگی  

50 فرمان گیری آرام 

51 استفاده از راهنما و چراغ های ترمز 

52 از راست برانید 

52 از محدودیت سرعت پیروی کنید 

53 از پلیس اطاعت کنید 

53 ایجاد فضا 

54 خالصه 
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57 شریک شدن جاده با دیگر کاربران آن 

58 شریک شدن جاده با عابرین پیاده 

61 شریک شدن جاده با دوچرخه سواران 

64 شریک شدن جاده با وسایل نقلیه ی تجاری بزرگ 

65 شریک شدن جاده با اتوبوس های شهری 

66 شریک شدن جاده با ماشین آالت کشاورزی 

67 شریک شدن جاده با وسایل متصل به اسب 

67 خالصه 

69 رانندگی در تقاطع ها  

70 تقاطع های کنترل شده 

71 تقاطع های کنترل نشده 

72 حق تقدم 

73 خالصه 

74 توقف کردن 

75 توقف در تقاطع های ریلی راه آهن 

76 توقف در محل عبور مدارس 

77 توقف برای اتوبوس های مدرسه  

78 توقف برای نواحی عبور عابرین پیاده 

79 خالصه 

81 تغییر مسیر  

82 گردش به طرفین 

83 گردش به راست 

83 گردش به راست با چراغ قرمز 

84 گردش به چپ 

85 باندهای گردش به چپ 

86 رانندگی در میدان ها 

88 مدیریت شرایط مشخص در میدان 

89 دنده  عقب گرفتن 

90 دورزدن 

91 دوربرگردان U شکل 

91 دورزدن سه نقطه ای 

92 خالصه 

95 تغییر موقعیت 

96 تغییر باندها 

97 سبقت گرفتن 

99 سبقت گرفتن در شب 

100 باندهای سبقت و صعود 

101 سبقت گرفتن از قطار شهری 

101 خالصه 
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103 پارک در مسیرهای حرکتی  

105 پارک کردن برای افراد دارای ناتوانی 

106 پارک دوبل 

107 پارک روی تپه 

108 توقف گاه های کنار جاده 

109 خالصه 

111 رانندگی در آزادراه  

112 ورود به آزادراه 

113 رانندگی در آزادراه 

114 خروج از آزادراه 

114  )HOV( باند وسایل نقلیه با سرنشین باال

115 خالصه 

117 مواجهه با موقعیت های مختلف 

118 رانندگی پرخاشگرانه و خشم جاده 

119 مسابقه ی خیابانی 

120 رانندگی خواب آلود 

121 کارگران در جاده 

122 حیوانات روی جاده 

123 رانندگی با حواس پرتی 

124 تلفن های همراه 

124 وسایل نقلیه ی اورژانسی 

127 نکاتی برای یادآوری 

128 خالصه 

131 رانندگی در شب و در آب وهوای بد 

132 سریع تر از نور جلورفتن 

133 تابش خیره کننده  

133 مه 

135 باران 

136 جاده های سیالبی 

136 لغزش 

137  )ABS( سیستم های ترمز ضدقفل

138 برف 

138 بوران 

140 یخ 

140 برف  روب ها 

141 خالصه 
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143 مواجهه با مواقع اضطراری 

144 اگر ترمزها ازکار افتادند 

145 اگر در آزادراه به مشکل برخوردید 

146 اگر الستیک ترکید 

146 در تصادفی که یک نفر صدمه دیده است 

147 در تصادفی که کسی صدمه ندیده است 

148 خالصه 

151 رانندگی بهینه 

153 پیش از اینکه رانندگی کنید 

153 حین رانندگی 

154 در گاراژ 

156 خالصه 

159 تابلوها و چراغ های ترافیکی 

160 تابلوها 

177 خالصه 

178 چراغ های راهنمایی و رانندگی 

179 چراغ و پیکان ها برای کمک به گردش وسایل نقلیه 

182 خالصه 

183 چراغ راهنمای عابران پیاده 

184 خالصه 

185 نشانه گذاری های جاده 

188 خالصه 

191 حفظ گواهینامه ی رانندگی 

192 تجدید گواهینامه ی رانندگی 

196 قوانین گواهینامه ی رانندگی 

196 سیستم نمرات منفی 

198 جدول جرائم 

200 دالیل دیگر ازدست دادن گواهینامه ی رانندگی 

200 تعلیق ها 

207 خالصه 

209 وسیله ی نقلیه ی شما 

210 نگه داری وسیله ی نقلیه 

211 عادات رانندگی 

212 نگه داری منظم 

214 ثبت و بیمه ی وسیله ی نقلیه 

216 بکسل 
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گذراندن دوره ی پیشــرفته از مزایــای آن بهره مند 
شوند. 

در حیــن خواندن، یادتان باشــد کــه این کتابچه 
فقط یک راهنماســت. بــرای مطالعه ی توضیحات 
رســمی قوانین، به قانون ترافیک بزرگراه اونتاریو 
و مقــررات آن مراجعــه کنیــد. بــرای آگاهــی از 
بــرای  رانندـگـی  گواهینامــه ی  گرفتــن  چگونـگـی 
انــواع دیگــر وســایل نقلیــه در بخــش دوی ایــن 
کتابچــه، کتابچــه ی راهنمــای رســمی MTO برای 
 MTO موتورســیکلت، کتابچــه ی راهنمای رســمی
 MTO بــرای کامیــون، کتابچــه ی راهنمای رســمی
 MTO بــرای اتوبوس و کتابچه ی راهنمای رســمی

برای ترمز بادی در دسترس شماست. 

مقــدمـه

اونتاریو پیشتاز ایمنی جاده  در کانادا و آمریکای 
از  راه وترابــری گســتره ای  وزارت  اســت.  شــمالی 
روش ها را برای حفظ این موقعیت و بهبود همه ی 

رانندگان معرفی کرده است. 

اکثــر تصادفات به دلیل خطا یا رفتار راننده، مانند 
دنبالــه روی خیلــی نزدیــک، ســرعت باال، اشــتباه 
در دادن حــق تقــدم، گردش های نامناســب، عبور 
از چراغ هــای قرمــز و تغییــر بانــد مــداوم، اتفــاق 
می افتنــد. همچنین رانندگانی نیز وجود دارند که 
عمــدًا زندـگـی بقیه را با رفتارهــای بی پروا به خطر 
می اندازنــد. آمارها نشــان می دهند کــه رانندگان 
تــازه کار بــه احتمــال بســیار باالتــری نســبت  بــه 
راننــدگان خبره در تصادفات جــدی و مرگ ومیرها 

درگیر می شوند. 

پویش های استانی استفاده ی صحیح از کمربند و 
صندلی  کودک را بهبود داده است و با اطالع رسانی 
به مردم درباره ی رانندگی و مصرف الکل و رانندگی 
پرخاشــگرانه، درحــال ایجــاد تفاوت اند. سیســتم 
دریافت تدریجی گواهینامه ی اونتاریو )GLS( که 
به رانندگان جدید اجازه ی کســب مهارت و تجربه 
در محیط هــای کم خطــر را می دهــد، بــه پــرورش 

رانندگان بهتر و ایمن تر نیز کمک می کند. 

ایــن کتابچــه ی راهنمــا اطالعــات پایــه ای را کــه 
راننــدگان جدید بــرای رانندـگـی در اونتاریو به آن 
نیــاز دارنــد ارائه می دهــد: قوانین جــاده، عادات 
رانندـگـی ایمن و چگونگی گرفتن گواهینامه برای 
رانندگی یک خودرو، ون یا کامیون کوچک. وزارت 
همچنیــن توصیه می کند که همــه ی رانندگان با 
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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
گرفتن گواهینامه ی 

راننــــدگــــــی
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جــــدول طبقــه بندی 
گواهینامه های رانندگی

A کالس

اجازه ی رانندگی با هر نوع ترکیب کشنده-تریلر را 
دارد و می تواند در کالس D و G نیز رانندگی کند.

 

B کالس

اجــازه ی رانندگی با هر نــوع اتوبوس برای اهداف 
 C، D، مدرســه ای را دارد و می تواند در کالس های

E، F و G نیز رانندگی کند.

 

C کالس

اجــازه ی رانندـگـی با هــر نوع اتوبــوس معمولی را 
دارد و می تواند با هر وسیله ی نقلیه ای در کالس 

D، F و G رانندگی کند.

صرف نظــر از اینکــه راننــده ی جدیــد، مســافر یــا 
ســاکن جدیــد اونتاریــو هســتید، ایــن بخش به 
شــما می گویــد که بــرای رانندـگـی در اونتاریو چه 
گواهینامه ای باید داشــته باشــید و  چطور آن را 

به دست آورید.

اگــر بــرای اولیــن گواهینامــه ی خود درخواســت 
سیســتم  شــما  بــرای  بخــش  ایــن  می دهیــد، 
گواهینامــه ی تدریجی، چگونگی درخواســت برای 
ـی که باید قبول شــوید و  گواهینامــه، آزمون هاـی
حــق رانندگی در هر ســطح گواهینامــه را توضیح 

می دهد.

الزامـات راننـدگـی در اونتــاریـو

ساکنین اونتاریو برای گرفتن گواهینامه ی معتبر 
رانندـگـی اونتاریــو و رانندگی در این اســتان باید 

حداقل ۱۶ سال سن داشته باشند. 

مســافرین اونتاریــو که ـطـی اقامــت در اونتاریو 
می خواهند رانندگی کنند باید حداقل ۱۶ سال سن 
و گواهینامه ی رانندگی معتبری از اســتان، ایالت 
یــا کشــور خود داشــته باشــند. اگر قصــد اقامت 
بیــش از ســه مــاه در اونتاریــو را داریــد، بایــد از 

کشور خود مجوز رانندگان بین المللی را بگیرید.

ســاکنین جدید اونتاریو بــا گواهینامه ی رانندگی 
معتبر از اســتان، ایالت یا کشور دیگر، می توانند 
پس از گذشت ۶۰ روز از نقل مکان به اونتاریو از 

آن استفاده کنند.

اگر به ســاکن دائــم اونتاریو تبدیل شــوید، باید 
گواهینامه ی رانندگی اونتاریو را بگیرید. 

 

D کالس

اجــازه ی رانندگی با وســیله ی نقلیــه ی موتوری با 
وزن خالــص یــا وزن خالــص تأییدشــده ی بیــش 
از ۱۱۰۰۰ کیلوگــرم را دارد یــا هــر نــوع کامیون یا 
ـی کــه وســیله ی نقلیه ای با کمتــر از ۴۶۰۰  ترکیـب
کیلوگرم وزن را می کشــد. همچنیــن می تواند در 

کالس G رانندگی کند.

 

E کالس

اجازه ی رانندگی بــرای حمل ونقل هرگونه اتوبوس 
مدرسه با حداکثر ظرفیت سرنشین ۲۴ نفر را دارد 

و می تواند در کالس F و G رانندگی کند.

 

F کالس

اجازه ی رانندگی با هر اتوبوس معمولی، با ظرفیت 
سرنشــین ۲۴ نفر، همچنیــن آمبوالنس را دارد و 

می تواند در کالس G رانندگی کند.

 

G کالس

اجــازه ی رانندگی با این وســایل نقلیه را دارند: هر 
خــودرو، ون یــا کامیون ســبک یا ترکیب وســایل 
نقلیه و وســایل نقلیه ی یدک کشی شــده تا ۱۱۰۰۰ 
کیلوگرم، به شرطی که کشنده سنگین تر از ۴۶۰۰ 
کیلوگــرم نباشــد. وانـتـی که یک خانه ی ســیار با 
ـی بیــش از ۴۶۰۰ کیلوگــرم را می کشــد، امــا  وزـن
ترکیب کشــنده و تریلر از ۱۱۰۰۰ کیلوگرم بیشــتر 
نمی شــود نیــز در کالس وســایل نقلیــه ی G قــرار 

می گیرد.

 

1G کالس

ســطح اول گرفتن تدریجی گواهینامه. دارندگان 
می توانند وســایل نقلیــه ی کالس G را با همراهی 
راننــده ی دارای گواهینامــه کامل بــا حداقل چهار 
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رانندگی کنند.

M2 کالس

گواهینامــه ی  تدریجــی  کســب  دوم  ســطح 
موتورسیکلت، شامل موتورسیکلت های سه چرخ، 
موتورســیکلت های ســرعت محدود )اسکوترهای 
کمک موتــوری  دوچرخه هــای  و  موتــوری( 
)موتــور کم قــدرت( اســت. دارنــدگان می تواننــد 
موتورســیکلت  را فقــط با درصد الــکل صفر برانند. 
دارنــدگان همچنیــن، تحــت شــرایطی کــه بــرای 
دارندگان گواهینامه ی کالس G1 اعمال می شود، 

می توانند وسایل نقلیه ی کالس G را نیز برانند.

L با شرایط M کالس

دارندگان فقط می توانند موتورســیکلت با سرعت 
محدود یا موتور کم قدرت را برانند.

L با شرایط M2 کالس

موتورســیکلت های  می تواننــد  فقــط  دارنــدگان 
سرعت محدود یا موتور کم قدرت را برانند.

 

سال سابقه برانند. تحت شرایط خاصی این اتفاق 
امکان پذیر است.

2G کالس

ســطح دوم گرفتن تدریجی گواهینامه. دارندگان 
بــدون  را   G کالس  نقلیــه ی  وســایل  می تواننــد 
همراهی راننده ی باتجربه برانند؛ ولی تحت اعمال 

شرایط خاص هستند.

M کالس

اجازه ی رانندگی با هر نوع موتورســیکلت، شــامل 
موتورسیکلت سه چرخ، موتورسیکلت های سرعت 
محــدود )اســکوترهای موتــوری( و دوچرخه هــای 
دارنــد.  را  کم قــدرت(  )موتورهــای  کمک موتــوری 
دارنــدگان می توانند همچنیــن در کالس G تحت 
شــرایطی بــرای دارنــدگان گواهینامــه ی G1 نیــز 

رانندگی کنند. 

M1 کالس

بــرای  گواهینامــه  تدریجــی  کســب  اول  ســطح 
موتورســیکلت های  شــامل  موتورســیکلت ها، 
محــدود  ســرعت  موتورســیکلت های  ســه چرخ، 
)اسکوترهای موتوری( و دوچرخه های کمک موتوری 
)موتور کم قدرت( می شــوند. دارندگان این ســطح 
تحت شــرایط مشــخص می تواننــد در این کالس 

چـــه نـــوع 
گـــواهینـــامـــه ای؟

در اونتاریــو، دوازده نــوع کالس مختلــف رانندگی 
وجــود دارد. هرکــدام به شــما صالحیــت رانندگی 
بــا یک نوع وســیله ی متفــاوت را می دهد. کالس 
گواهینامــه ی شــما باید با وســیله ی نقلیه ای که 
می رانید هم خوانی داشــته باشــد. بــرای رانندگی 
با خودرو، ون یا کامیون ســبک بــه گواهینامه ی 
کالس G نیــاز دارید. پیــش از گرفتن گواهینامه 
بــرای رانندـگـی با هر نوع وســیله ی نقلیه ی دیگر، 
بایــد ابتدا گواهینامه ی کالس G را دریافت کرده 
باشــید. تنها استثناء موتورســیکلت ها هستند. 
 ،G می توانیــد بــدون گرفتن گواهینامــه ی کالس
گواهینامه ی موتــور )کالس M( را بگیرید. جدول 
طبقه بنــدی گواهینامه ی رانندگی به شــما نشــان 
می دهد که برای راندن هر نوع وسیله ی نقلیه به 

چه کالس گواهینامه ای نیاز دارید. 

بــرای آگاهــی دربــاره ی آزمون هــای آیین نامــه و 
شــهری باید گواهینامه کالس M موتورســیکلت 
را بگیرید و کتابچه ی راهنمای رســمی MTO برای 
موتورســیکلت را مطالعــه کنیــد. اطالعــات دیگر 
گواهینامه هــا، کالس هــای A، B، C، D، E و F، را 
می توانید در کتابچه ی راهنمای رسمی MTO برای 
کامیــون و کتابچــه ی راهنمای رســمی MTO برای 
اتوبــوس پیــدا کنید. اگــر می خواهید وســیله ی 
نقلیــه ی مجهز بــه ترمز بادی را برانیــد، کتابچه ی 
راهنمــای رســمی MTO برای ترمز بــادی، چگونگی 

کسب صالحیت را به شما می گوید. 

برـخـی وســایل نقلیــه ی تفریحــی دارای الزامــات 

M با شرایط M کالس

موتورســیکلت های  می تواننــد  فقــط  دارنــدگان 
سه چرخ را برانند.

M با شرایط M2 کالس

موتورســیکلت های  می تواننــد  فقــط  دارنــدگان 
سه چرخ را برانند.

توجه
 برای رانندگی با هر وسیله ی نقلیه ی موتوری 
مجهــز به ترمز بــادی، به ضمیمــه ی ترمزهای 
بادی Z روی گواهینامه ی رانندگی نیاز است. 
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کسب تدریجی گواهینامـه

راننــدگان جدیــدی که بــرای اولیــن گواهینامه ی 
موتورســیکلت یا خودرو درخواســت می دهند به 
سیســتم گواهینامــه ی تدریجــی اونتاریــو وارد 
می شــوند. گواهینامــه ی تدریجــی بــه راننــدگان 
جدید به  تدریج اجازه ی کسب تجربه و مهارت های 
رانندـگـی را می دهــد. فرایند کســب گواهینامه ی 
دومرحلــه ای حداقــل بــه بیســت مــاه زمــان برای 

تکمیل شدن نیاز دارد.

برای درخواست گرفتن گواهینامه، باید حداقل ۱۶ 
سال سن داشته باشید، در آزمایش بینایی سنجی 
قبول شــده باشــید و آزمــون آیین نامه ی قوانین 
جــاده و نشــانه های ترافیـکـی را گذرانده باشــید. 
پــس از اینکــه در این آزمون ها قبول شــدید، به 
ســطح یــک وارد می شــوید و گواهینامه ی کالس 

G1 را دریافت می کنید.

برای گرفتن گواهینامه ی کامل باید در دو آزمون 
آیین نامــه قبــول شــوید. قبول شــدن در اولیــن 
آزمــون شــهری به شــما اجــازه ی رفتن به ســطح 
دو )کالس G2( را می دهــد، آزمــون دوم اجــازه ی 

رانندگی کالس G کامل را به شما می دهد.

گواهینامــه ای مخصوص اند. اگر برنامه ی رانندگی 
با وســیله ی نقلیه ی خارج جاده یا اســنوموبیل را 
دارید، بخش وسایل نقلیه ی خارج جاده را در این 

کتابچه مطالعه کنید.

بــرای دوچرخه ســواری در اونتاریو بــه گواهینامه 
نیــاز نداریــد؛ بــا ایــن حــال دوچرخه هــا در قانون 
نقلیــه محســوب  وســیله ی  بزرگراه هــا  ترافیــک 
شــده اند و دوچرخه ســواران حق و مسئولیت های 
مشــابه دیگــر رانندگان وســایل نقلیــه تحت این 
قانــون را دارند. اطالعات دوچرخه ســواری  ایمن را 
می توان در مهارت های دوچرخه سواری و راهنمای 
دورچرخه ســواران جوان چاپ شــده توســط وزارت 

راه  وترابری یافت.  

ـی شــما در رانندگی اثــر بگذارد گزارش  روی تواناـی
کنیــد. طبق قانون، پزشــکان و عینک ســازان باید 
نام و آدرس افراد باالی ۱۶ ســالی که شرایطشــان 

برای رانندگی ناامن است گزارش دهند.

درخواســت  دربــاره ی  بیشــتر  آگاهــی  بــرای 
گواهینامه، وبســایت وزارت راه وترابری به آدرس 

www.mt.gv.n.ca را بررسی کنید.

مدارک شناسایی

هرکــدام از مــدارک پاییــن می تواند بــرای تکمیل 
مــوارد موردنیــاز نــام قانونی، تاریــخ کامل تولد و 

امضا مورد استفاده قرار گیرند:

پاسپورت )کانادایی یا خارجی( 	

کارت شهروندی کانادا با عکس 	

مدارک مهاجرت دائم 	

	 )PRC( کارت اقامت دائم

مدارک سفر به کانادا )از ۱۰۰۰( 	

	 )IMM 5292 تأییدیه ی اقامت دائم )از

مدارک مهاجرت موقت 	

	 )IMM 1442( مجوز دانشجویی

	 )IMM 1442( مجوز کاری

	 )IMM 1442( مدارک سفر

	 )IMM 1442( مجوز سکونت موقت

	  IMM( گزارشات متعاقب به قانون مهاجرت
1442 به همراه عکس(

درخـواست گــواهینامـه

برای درخواســت گواهینامه، باید مدرک شناسایی 
ـی، تاریــخ تولید )نشــان دهنده ی روز، ماه و  قانوـن
سال تولید( و امضا ارائه دهید. مدارک باید اصل 
و  معتبــر باشــند. فتوکپی و مــدارک بدون تاریخ 

معتبر قابل قبول نیستند.

مدارک را به مرکز آزمون رانندگی یا مرکز سفر  )مرکز 
آزمــون رانندگی موقتی کــه مرکز منطقه ای ندارد( 
بیاوریــد. بــرای فهمیــدن موقعیــت نزدیک تریــن 
مرکــز آزمــون و اینکــه آیــا بــاز اســت، از قبــل 
تمــاس بگیرید. می توانیــد در اینترنت به آدرس                                                                   

www.drivetest.ca آن را بیابید.

هنــگام درخواســت بایــد هزینــه ی آن را پرداخت 
کنید. این هزینه شامل هزینه ی آزمون آیین نامه، 
اولین آزمون شهری و هزینه ی گواهینامه ی پنج 
ســاله می شــود. هزینه های بیشتری برای دومین 
آزمــون شــهری و هــر آزمــون دیگری کــه ممکن 
اســت نیاز به شرکت در آن داشته باشید، وجود 
دارد. برای گرفتن وقت آزمون شهری، باید هزینه 

را اول پرداخت کنید.

وقتی درخواســت دادید، از شما سؤاالتی در مورد 
ســالمتی تان پرسیده خواهد شد.  افراد با شرایط 
فیزیـکـی یــا ذهنی خاص به  دالیــل ایمنی اجازه ی 
رانندگی ندارند. اگر شــرایط فیزیکی و روانی شــما 
به گونــه ای باشــد کــه گواهینامــه به شــما تعلق 
نگیــرد، هنــگام درخواســت دادن بــه شــما گفتــه 

خواهد شد.

پــس از اینکــه گواهینامه گرفتیــد، باید هرگونه 
تغییر در شــرایط پزشــکی خود را که ممکن است 
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مــدرک نـام قــانونــی

اگــر مــدارک اضافی ارائه شــده برای تأییــد تاریخ 
تولــد یا امضــا نام قانونی را نشــان ندهنــد )مثاًل 
نــام تغییــر کرده یا در یــک یا دو عــدد از مدارک 
متفاوت اســت(، از درخواســت دهنده می خواهند 
کــه مدرک نــام قانونی اضافی ارائــه دهد. مدارک 
اضافی پایین برای اثبات نام قانونی موردقبول اند:

گواهی ازدواج )کانادایی یا خارجی، صادرشده  	
توسط دولت(

مدرک تغییر نام 	

رأی دادگاه برای سرپرستی، تغییر نام یا طالق  	
)بایــد نام قانونی، تاریخ تولــد و مهر دادگاه را در 

خود داشته باشد.(

برای تأیید تاریخ کامل تولد، در مواقعی که هیچ 
تاریخی در دسترس نیست یا فقط بخشی از آن 

در دسترس است:

استشهادنامه  دالیل عدم وجود تاریخ تولد را  	
با مدرک ارائه می دهد. برای اطالعات بیشتر لطفًا 
با خدمات اونتاریو با شماره ی 2999-235-416 یا 
خط بــدون هزینه با شــماره ی 1-800-378-3445 

)در سراسر کانادا( تماس بگیرید.

توجه
کارت شناســایی مســتقیم از والدیــن یا قّیم 
بایــد  درخواســت دهنده  نیســت.  قابل قبــول 
مــدرک قابل قبــول بــا امضــای خــود را تحویل 

دهد. 

مــــدارک اضـــافــــی

اگر مدارک ارائه شده از فهرست قبلی، نام قانونی، 
تاریخ تولد کامل )روز، ماه، سال( یا امضا را نشان 
ندهد، به مدارک اضافی نیاز است. مدارک اضافی 
بایــد اثبات نبــود اطالعــات یا اطالعــات ناقص را 

فراهم کند.

مــدارک زیر تأییدیه ی قابل قبولی برای تاریخ تولد 
و نام قانونی اند:

گواهی تولد کانادایی یا آمریکایی 	

مــدارک زیــر تأيیدیــه ی قابل قبولــی بــرای امضــا 
هستند:

گواهینامه ی رانندگی )فقط از کانادا و آمریکا( 	

کارت شناســایی بــا امضــا )صادره از اســتان/  	
قلمروی کانادایی یا ایالت آمریکایی(

گواهی کانادایی وضعیت بومی 	

کارت دانشجویی اونتاریو با امضا 	

امضــای  	 بــا  اونتاریــو  ســالمت  کارت 
درخواســت دهنده. )مشــتریان ممکن اســت برای 
تأییدیــه ی امضــا، کارت ســالمت دریافــت کنند. 
کارت سالمت یا شماره ی سالمت ثبت یا فتوکپی 

نخواهد شد.(

 ملـزومــات گواهینـامه ی 
تــدریجــی

این هــا قوانینی اند که باید در هر ســطح پیروی 
کنید:

	 )G1 سطح اول )کالس

آزمون آییننامه G1؛ چک لیست 	

آزمون خروج G1؛ چک لیست 	

	 )G2 سطح دو )کالس

آزمونهای شهری 	

آزمون خروج G2؛ چک لیست 	

)1G سطح اول )کالس

ســطح یــک دوازده مــاه طــول می کشــد. وزارت 
راه وترابــری بــه همــه ی رانندگان جدید پیشــنهاد 
می دهد برای کمک به یادگیری مهارت ها و دانش 
مناسب رانندگی در کالس های موردتأیید آموزش 
رانندگی شــرکت کنند. باید به  محض رســیدن به 
ســطح یــک رانندگی، آموزش ها را شــروع کنید تا 
بتوانیــد تــا حــد ممکن تجربــه ی رانندگی کســب 
کنید. اگر در یک دوره ی تأییدشــده قبول شوید، 
می توانید ســطح یک را در هشت ماه تمام کنید. 
بــا ایــن حــال در ســطح یک، ایــن قوانیــن اعمال 

می شوند:

اظهــارنـامـه ی ضـامــن

اگــر درخواســت دهنده نتواند یکی از مــدارک باال 
برای تأیید امضا را ارائه دهد، می تواند اظهارنامه ی 
کامل و اصلی از یک ضامن را برای گواهی امضای 
خــود ارائه دهــد. درخواســت دهندگان باید ابتدا 
مطمئــن شــوند هیــچ مــدرک امضــای دیگــری از 
فهرســت مدارک شناســایی پیشــین در دسترس 

نیست. برای گرفتن فرم ضامن:

فــرم اظهارنامه ی ضامن را از وبســایت وزارت  	
راه وترابــری یا از وبســایت آزمــون رانندگی دانلود 

کنید، یا

یــا در مرکــز آزمــون رانندگی درخواســت کپی  	
فرم را بدهید.
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بایــد در آزمــون شــهری مهارت هــای رانندگی 
قبــول شــوید تــا به ســطح دو برویــد. در این 
زمــان، گواهینامــه ی کالس G2 به شــما داده 

خواهد شد.

چک  1G؛  آیین نامه ی  ــون  آزم

لیست

پیش از شــرکت در آزمون آیین نامه ی G1، حتمًا 
کتابچه ی راهنمای رانندگی رسمی MTO را مطالعه 

کنید. 

موارد زیر را برای آزمون به همراه بیاورید:

دو برگه ی شناسایی 	

پــول بــرای هزینه هــای آزمــون؛ نقــد، کارت  	
اعتباری

ـی )اگر بــرای رانندگی به آن  	 لنــز یــا عینک طـب
نیاز دارید(

آزمون خروج از 1G؛ چک لیست

پیــش از شــرکت در آزمــون خــروج از G1، حتمــًا 
کتابچه ی راهنمای رانندگی رسمی MTO را مطالعه 

کنید.

موارد زیر را برای آزمون به همراه داشته باشید:

وسیله ی نقلیه در شرایط عملکردی مناسب 	

اگر الکل مصرف کرده اید، نباید رانندگی کنید.  	
درصد الکل خون شما باید صفر باشد.

نبایــد به  تنهایی رانندـگـی کنید؛ یک راننده ی  	
همــراه باید روی صندلی مســافر جلو بنشــیند. او 
تنها کســی اســت که می تواند حیــن رانندگی در 
صندلی جلو کنار شــما باشــد. راننده ی همراه باید 
گواهینامــه ی معتبــر کالس G )یا باالتر( داشــته 
باشــد، حداقل چهار سال تجربه ی رانندگی داشته 
باشــد و ســطح الکل خونی اش هنگام همراهی با 
شــما کمتر از ۰.۵ درصد باشــد. زمان سپری شــده 
 G2 ـی کــه گواهینامــه ی در ســطح G2، تــا وقـت
معتبــر باشــد )تعلیــق نشــده باشــد(، در تجربه ی 
چهارساله ی راننده ی همراه در نظر گرفته می شود. 
مــوارد  راننــده ی همــراه می توانــد  گواهینامــه ی 
اصالحی داشته باشد، اما نباید تعلیق شده باشد.

همــه ی اشــخاص داخل خــودرو بایــد کمربند  	
سالم داشته باشند.

نبایــد در بزرگراه هــای ســری ۴۰۰ بــا تابلــوی  	
ســرعت باالتــر از ۸۰ کیلومتر بر ســاعت رانندگی 
کند. همچنین، نباید در برخی جاده های مشــخص 
با ســرعت بــاال، مانند مســیر »کوییــن  الیزابت«، 
مسیر »دان  ولی« و بزرگراه »گاردینر« در ناحیه ی 
تورنتوی بزرگ، مســیر بزرگــراه »رو« در ویندزور و 
در مسیر »کونیستوگا« در کیچنر-واترلوو رانندگی 
کنید. با این حال، اگر راننده ی همراه شما مدرس 
رانندگی اســت، می توانید در هر جاده ای رانندگی 

کنید.

نباید بین نیمه شب و ۵ صبح رانندگی کنید. 	

پــول برای هزینه هــای آزمون )اگر مــورد نیاز  	
است(

ـی )اگر بــرای رانندگی به آن  	 عینــک یــا لنز طـب
نیاز دارید(

ســی دقیقه قبل از قرار شــروع آزمون شهری  	
در محل حضور داشته باشید.

)2G سطح دو )کالس

سطح دو حداقل دوازده ماه طول می کشد. در این 
ســطح، به دلیل مهارت های رانندگی ای که کسب 

کرده اید، امتیازات رانندگی بیشتری دارید.

در سطح دو:

اگر الکل مصرف کرده اید، نباید رانندگی کنید.  	
سطح الکل خون شما باید صفر باشد.

همه ی سرنشــینان خودرو باید کمربند ســالم  	
داشته باشند.

عالوه بــر ایــن، محدودیت هــای زیــر بین ســاعات 
نیمه شــب و ۵ صبح برای رانندگان G2 با ســن ۱۹ 

سال و کمتر اعمال می شود.

در شش ماه اول پس از گرفتن گواهینامه ی  	
G2، اجازه ی حمل فقط یک مســافر با سن ۱۹ سال 

یا کمتر دارید.

پس از گذشت شش ماه از صدور گواهینامه ی  	
G2 و تا وقتی که گواهینامه ی کامل G بگیرید یا 
۲۰ ســاله شــوید، اجازه حمل سه مسافر با سن ۱۹ 

سال یا کمتر را خواهید داشت. 

استثنائات: محدویت های مسافران رانندگان 
G2، برای افراد ۱۹ ساله و کمتر، در صورتی که 
راننــده ای بــا گواهینامــه ی کامــل در صندلی 
مســافر جلو همراهتان باشــد، یا سرنشــینان 
اعضای اصلی خانواده ی شــما باشــند )قّیم یا 
ـی، ازدواجی،  کســانی که با شــما ارتبــاط خوـن
سرپرســتی یــا رابطــه ی تحــت  قانــون دارند( 

اعمال نمی  شود.

پــس از دوازده مــاه در ســطح دو، بــرای آنکه 
واجــد شــرایط دریافــت گواهینامه بــا حقوق 
کامل شوید، می توانید آزمون شهری بدهید.  
بــرای گرفتــن گواهینامه ی G بــا حقوق کامل 

باید در این آزمون قبول شوید.

توجه
امــروزه تحت قانــون همه ی راننــدگان جوان 
کالس  از  صرف نظــر  کوچک تــر،  و  ســاله   ۲۱
گواهینامــه، باید درصــد الکل خونشــان برابر 

صفر باشد. 
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شــما بایــد برای آزمون شــهری وســیله ی نقلیه ی 
مناســبی بــا خــود بیاورید. وســیله ی نقلیــه باید 
مناســب، در شــرایط عملکردی خوب و دارای ثبت 

و بیمه باشد. 

اگــر شــما راننده ی ســطح یک هســتید، باید یک 
راننــده همــراه شــما بــه مرکز آزمــون بیایــد. اگر 
راننده ی ســطح دو هســتید، آماده ی این باشــید 
که اگر در آزمون قبول نشــدید و اجازه ی رانندگی 
نداشــتید، با وســیله ی حمل ونقل دیگری به منزل 

برگردید. 

جــز  بــه   سرنشــینی  و  خانـگـی  حیــوان  هیــچ 
آزمون گیرنــده اجــازه ی حضــور در خــودرو حیــن 
آزمون را ندارد. مدرس رانندگی، دوستان، آشنایان 
و مترجمین اجازه ی همراهی شما حین رانندگی را 

ندارند.

همه ی آزمون های شــهری بازه ی زمانی مشــخصی 
دارنــد. پیــش از اینکــه آزمــون را شــروع کنیــد، 
ـی را کــه باید آزمــون را تمام  آزمون گیرنــده، زماـن
کنیــد به شــما اطالع خواهد داد. حیــن آزمون از 
شــما هیچ عمــل غیرقانونی ای خواســته نخواهد 
شد.  آزمون گیرنده آزمون را شرح می دهد و شما 
باید دســتورهای او را دنبال کنیــد. آزمون گیرنده 
حین آزمون اجازه ی راهنمایی شــما را ندارد، پس 
اگر هر ســؤالی دارید، پیش از شــروع آزمون آن 

را بپرسید. 

حین آزمون شهری اجازه ی استفاده از کمکی های 
رانندـگـی الکترونیـکـی، مانند سیســتم های پارک 
بانــد، کــروز کنتــرل و  پایــش  مــوازی خــودکار، 
دوربین هــای عقــب را نداریــد. در آزمــون جــاده، 
از شــما انتظــار مــی رود مهارت های مناســب برای 

توجه
بــرای  محدودشــده   M کالس  گواهینامــه ی 
موتورسیکلت های با سرعت محدود و رانندگان 
موتورهای کم قدرت، بــه دارنده ی گواهینامه 
فقــط اجــازه ی رانندـگـی با موتورســیکلت های 
بــا ســرعت محــدود و موتورهــای کم قــدرت 
 M را می دهــد. بــا هیــچ گواهینامــه ی کالس
دیگری (شــامل 1M، 2M)L)، M)L( یا M( حق 
رانندگی با موتورسیکلت های با سرعت محدود 
یا موتورهای کم قدرت را ندارید. برای آگاهی 
بیشتر از چگونگی گرفتن گواهینامه ی کالس 
M محدودشــده برای رانندگی موتور کم قدرت 
و الزامات گرفتن گواهینامه ی تدریجی، لطفًا 
رســمی  موتورســیکلت  راهنمــای  کتابچــه ی 

MTO را مطالعه کنید.

آزمون های شهری

آزمون هــای شــهری مهــارت  رانندگی شــما را برای 
راندن وسیله ی نقلیه در ترافیک بررسی می کنند. 
توانایی  شما در پیروی از قوانین جاده و روش های 

رانندگی ایمن آزموده می شود.

وقـتـی احســاس کردیــد واجــد شــرایط رانندـگـی 
بــرای  ـی  کاـف اعتمادبه نفــس  و  هســتید  ایمــن 
شــرکت آزمون شــهری را دارید، ازطریق اینترنت، 
تلفــن یــا با حضــور در هر کــدام از مراکــز آزمون 
بگیریــد.  خــود  بــرای  آزمــون  نوبــت  رانندـگـی، 
یــا                                                         647-776-0331 شــماره های  بــا  می توانیــد 
6110-570-888-1، یا در آدرس Drivetest.ca، با 

مرکز آزمون رانندگی تماس بگیرید. 

رانندگی وســیله ی نقلیه ی موتوری را بدون تکیه 
بــر کمک های رانندگی )مانند چک شــانه، بررســی 

آینه و...( انجام دهید.

در پایــان هر آزمون، آزمون گیرنــده گزارش کامل 
مهارت هایتــان را به شــما می دهد و هر مشــکلی 
را کــه به وجود آورده اید توضیــح می دهد. اگر در 
آزمون قبول نشوید، گزارش نشان می دهد که به 
بهبود نیاز دارید. وقتی تمرین بیشتری داشتید، 
می توانید دوباره برای آزمون شــهری قرار مالقات 
تنظیــم کنید. بایــد بین آزمون هــا حداقل ۱۰ روز 

صبر کنید.

آزمون خروج 2G؛ چک لیست

پیــش از دادن آزمون خــروج از G2 باید تجربه ی 
رانندـگـی در بزرگراه )بزرگراه های با حداقل ســرعت 
۸۰ کیلومتر بر ســاعت( را داشــته باشــید. پیش 
از آزمــون جاده، باید فرم اعــالم تجربه ی رانندگی 
در بزرگــراه را کــه تجربه ی رانندگی بزرگراه شــما را 
توصیــف می کند، تکمیل کنید. برای آزمون موارد 

زیر همراهتان باشد:

وسیله ی نقلیه با شرایط عملکردی مناسب 	

پــول بــرای هزینه های آزمــون )اگــر موردنیاز  	
بود(

عینــک یا لنز طبی )اگر برای رانندگی به آن ها  	
نیاز دارید(

حداقل ۳۰ دقیقه پیش از قرار آزمون شهری  	
در محل حضور داشته باشید.

نرسیـــدن بـه موقــع 
به آزمـون شهـــری یـا 
اعــالم لغـــو آزمــون

اگر در بازه ی کمتر از ۴۸ ساعت قرار مالقات آزمون 
جاده را لغــو کنید یا دوباره برنامه ریزی کنید، اگر 
بــه قرار مالقــات نرســید، هزینــه ی پرداختی برای 
آزمون شــهری به شــما عودت داده نخواهد شد. 
فقط در شــرایط موجــه )مانند مــرگ در خانواده ی 
شــما(، هزینه ی آزمون شهری به  عنوان اعتبار در 

گزارش رانندگی شما باقی خواهد ماند.



2829 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

سـاکنین جدیـد اونتـاریـو

و  هســتید  اونتاریــو  جدیــد  ســاکن  شــما  اگــر 
گواهینامه ی رانندگی معتبری از اســتان یا کشور 
دیگــری داریــد، می توانیــد تــا ۶۰ روز از آن در 
اونتاریو اســتفاده کنید. اگــر می خواهید پس از 
۶۰ روز به رانندگی ادامه دهید، باید گواهینامه ی 

رانندگی اونتاریو را دریافت کنید.

تبدیل گواهینامه برای کشورهایی 

با قوانین مشابه

اونتاریو با همه ی استان ها  و قلمروهای کانادایی 
)شــامل نیروهای کانادایی اروپــا( توافقات تبدیل 
گواهینامــه دارد. همچنیــن با اســترالیا، اتریش، 
بلژیک، فرانســه، آلمان، بریتانیــا، ایرلند، جزیره ی 
من، ژاپن، نیوزیلند، ایرلند شمالی، جمهوری کره، 
ســوئیس، تایوان و ایــاالت متحده ی آمریکا هم 

توافقاتی وجود دارد. 

بــه راننــدگان گواهینامــه ی کالس G کامــل داده 
می شــود، بــه این معنی که گواهینامه ی مشــابه 
همین کالس را داشــته اند. اگر کمتر از دو ســال 
ســابقه ی رانندگی داشته باشــید، سابقه  تجربه ی 
شــما محســوب می شــود و می توانید وارد سطح 
دوم سیستم گواهینامه ی تدریجی شوید. وقتی 
کــه دو ســال ســابقه ی رانندگی شــما کامل شــد، 
می توانید در آزمون شهری سطح دو شرکت کنید 

و گواهینامه با حقوق کامل را دریافت کنید.

آزمــون شهــری 
غیـرقابـل انجــام

اگــر وســیله ی شــما اســتانداردهای وزارت را برای 
هــدف آزمون شــهری نداشــته باشــد، یــا دلیلی 
غیرمرتبط با وســیله ی نقلیه وجود داشــته باشد 
که آزمون گیرنده تشخیص دهد آزمون نمی تواند 
تکمیــل شــود، آزمون گیرنــده آزمــون را غیرقابــل 
 انجــام تعییــن می کنــد. اگر آزمون شــهری شــما 
غیرقابل  انجام تشخیص داده شده است، شما ۵۰ 
درصد هزینه ی آزمون شــهری را از دست خواهید 
داد. پنجــاه  درصــد دیگــر هزینه به  عنــوان اعتبار 
گزارش رانندگی شما باقی می ماند و می توانید در 
ثبت نــام آزمون بعدی از آن اســتفاده کنید. برای 
رزرو آزمون شهری جدید، شما مجبور به پرداخت 
۵۰ درصــد از هزینه به  دلیل غیرقابل  انجام بودن 

آزمون پیشین هستید. 

اگر نگرانید که آزمون شــهری شما غیرقابل  انجام 
دانسته شود، پیش از اینکه آزمون را رزرو کنید، 
با مرکز آزمون رانندگی تماس بگیرید تا درباره اش 

صحبت کنید.

حوزه های  برای  گواهینامه  تبدیل 

قضایی نامشابه

از همه ی درخواســت دهندگان بــرای گواهینامه ی 
کــه  می شــود  خواســته  اونتاریــو  رانندـگـی 
گواهینامــه ی خارـجـی معتبر ارائه دهنــد، آزمون 
بینایی سنجی و آزمون آیین نامه را قبول شوند و 
همــه ی هزینه های الزم را پرداخــت کنند و مدرک 

شناسایی موردقبول ارائه دهند. 

درخواست دهندگانی که این نیازها را برآورده  	
کننــد می توانند گواهینامــه ی G1 دریافت کنند. 
درخواســت دهندگان می توانند پس از دوازده ماه 
از تجربــه ی خارجی و اونتاریــو در آزمون خروج از 

G1 شرکت کنند.

با موفقیت در تکمیل دوره ی رانندگان پایه ی  	
موردتأیید وزارت، این بازه  ی دوازده ماهه می تواند 

به هشت ماه کاهش یابد. 

می شــود  	 خواســته  درخواســت دهندگان  از 
کــه مــدارک کافی بــرای اثبــات تجربــه ی رانندگی 
بــا گواهینامــه ی خارجی ارائه دهنــد. با این حال، 
وزارت ممکن است اظهار درخواست دهندگان برای 
تجربه ی رانندگی گواهینامه ی خارجی را تا دوازده 

ماه قبول کند. 

مــاه،  	 دوازده  از  بیــش  تجربــه ی  بــرای 
از  تأییدیــه  نامــه ی  بایــد  درخواســت دهندگان 
ســفارت/ کنســول گری یــا آژانــس گواهینامه به 
انگلیسی یا فرانسوی ارائه دهند. پیش از شرکت 
در آزمــون خروج از G2 بــه ۲۴ ماه کامل تجربه ی 

خارجی و اونتاریو نیاز است.

تنها تجارب سه سال گذشته موردقبول واقع  	
می شوند.

عــادات و قوانیــن رانندـگـی در مکان های مختلف 
متفــاوت اســت. برای همین راننــدگان باتجربه از 
کشــورهای دیگر بایــد خود را با قوانیــن اونتاریو 
آشــنا کنند. کتابچــه ی راهنمای رانندگان رســمی 
MTO و وبســایت وزارت راه وترابــری منابــع خوبی 

هستند. 
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استارت، توقف و گردش 	

تابلو و چراغ های ترافیکی 	

ازجملــه  	 نقلیــه،  وســایل  از  ســبقت گرفتن 
دوچرخه ها و نیز رانندگی در باند سبقت

کنترل شده  	 تقاطع های  داخل  حرکت 
وکنترل نشده

پارک موازی و دنده عقب گرفتن 	

پیش بینی شرایط خطرناک و آمادگی برای آن  	

دیگر عادات رانندگی ایمن 	

ایــن آزمون هــا  از شــرکت در  حتمــًا پیــش 
اطالعــات داخــل ایــن کتابچــه را بخوانید. از 
آزمون هــای نمونــه ای کــه ممکــن اســت در 
آزمــون آیین نامــه بــا آن هــا مواجــه شــوید 

استفاده کنید.

می تـوانید قبــول شویـد؟

ـی را که بــرای قبولی  ادامــه ایــن کتابچه اطالعاـت
در آزمون هــا نیاز دارید به شــما می دهد و وقتی 
کــه گواهینامــه گرفتید، حق داشــتن آن را حفظ 
ـی ممکن اســت درباره ی  می کنــد. در آزمــون کتـب

موارد زیر از شما سؤال کنند:

کمربندهای ایمنی 	

تابلو و چراغ های ترافیکی 	

وسایل نقلیه ی اورژانسی 	

چگونگی استفاده از چراغ های جلو 	

محدودیت های سرعت 	

ورود به آزادراه ها و خروج از آن ها 	

بــه خودروهــای  	 ـی  وقـت راننــدگان  وظیفــه ی 
خیابانی یا اتوبوس های مدارس می رسند

تعلیق گواهینامه ی رانندگی 	

سیستم نمرات عدم شایستگی 	

سبقت گرفتن از وسایل نقلیه ی دیگر 	

گزارش تصادفات 	

شریک شدن جاده با دیگر کاربران آن 	

قوانین جاده 	

آزمون شــهری اینکه تا چقــدر به  خوبی از دانش 
خود حین رانندگی استفاده می کنید را می آزماید. 

برای موارد زیر آزموده می شوید:

انتخاب آموزشگاه رانندگی

به عنوان راننده ی جدید، انتخاب آموزش حرفه ای 
رانندـگـی بهتریــن راه برای نشســتن روی صندلی 

راننده با ایمنی کامل است. 

در   )BDE( تــازه کار  راننــدگان  آمــوزش  دوره ی 
آموزشــگاه مــورد تأییــد دولــت محلــی می تواند 
مهارت هــا و رفتارهــای الزم بــرای یــک راننــده ی 
مسئولیت پذیر و ایمن را به شما بیاموزد. دوره ی 
BDE ممکن است شما را زودتر برای آزمون شهری 
ـی در هزینه هــای  آمــاده کنــد و باعــث صرفه جوـی

بیمه  ای شود. 

عالوه بــر آموزش موارد پایه، آموزش رانندگی روی 
تکنیک های رانندگی استراتژیک، رفتار و اخالق های 
ـی  حین  رانندـگـی مثبــت، جلوگیــری از حواس پرـت
ـی و مدیریــت خطــر، رانندگی  رانندـگـی، پیش بیـن
در آزاد راه، رانندگی در شــب و رانندگی در شــرایط 
ســخت تأکیــد می کنــد. بیشــتر برنامه هــا بــرای 
راننــدگان جدیــد طراحی شــده اند، اما بســیاری از 
آموزشــگاه های رانندگی دوره ها و خدماتی را برای 

بهبود مهارت هایتان ارائه می دهند.

اگــر دوره ی تأییدشــده ی BDE را گذرانده باشــید، 
در ســابقه ی گواهینامه تــان ثبــت خواهد شــد و 
ـی که باید در ســطح یک بگذرانیــد را تا چهار  زماـن
ماه کاهش می دهد. همچنین ممکن است باعث 
صرفه جویی هزینه برای بیمه ی خودروی شــما نیز 

بشود. 

همه ی آموزشگاه های رانندگی گواهینامه ی وزارت 
آموزش در کالس و در خودرو را با پرداخت هزینه 
ارائــه می دهند. همــه ی دروس را مدرس رانندگی 

دارای مجوز از وزارت آموزش می دهد. 

دوره هــای BDE مــورد تأیید وزارت، ارائه شــده در 
آموزشگاه رانندگی، باید حداقل ۴۰ ساعت باشند. 
این مدت ممکن اســت شــامل این موارد باشــد: 
حداقل ۲۰ ساعت در کالس، ۱۰ ساعت در وسیله ی 
نقلیه و ۱۰ ساعت آموزش انعطاف پذیر که شامل 

موارد زیر باشد:

آموزش رانندگی کالسی 	

آموزش با کامپیوتر 	

آموزش در وسیله ی نقلیه 	

آموزش با شبیه ساز رانندگی 	

پیوند های خانگی )تکلیف در منزل( 	

همــه ی آموزشــگاه های تحــت مجــوز وزارت یــک 
اگــر  می دهنــد.  ارائــه  اونتاریــو  در   BDE کالس 
آموزشــگاه رانندـگـی بتواند بــا الزامــات قانونی و 
برنامه ای پیش بیاید، مجوز هر ســه ســال یک بار 
تجدید می شــود. فقط مدرسین دارای مجوزی که 
برای آموزشگاه های رانندگی کار می کنند می توانند 

دوره ی BDE را آموزش دهند.

همه ی آموزشــگاه های رانندگی مورد تأیید وزارت 
در وبسایت وزارتخانه فهرست شده اند.

توجه
همچنیــن  وزارتخانــه  وب ســایت  در 
آموزشــگا های رانندگی ای که مجوزشان باطل 
شــده، در لیســت آموزشــگاه هایی کــه مــورد 

تأیید نیستند فهرست شده است.
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استفاده از وسیله ی نقلیه برای آزمون شهری 	

رسید هزینه ها 	

و  	 آموزشــگاه  قــرارداد  شــفاف  بیانیــه ی 
شــامل  دوره،  هزینه هــای  همــه ی  دربرگیرنــده ی 
اســتفاده از وســیله ی نقلیه برای آزمایش شهری 

و هر آزمون شهری جایگزین 

منابــع گواهــی؛ تاریخچــه ی آمــوزش عالــی،  	
رفتار مناســب و احترام برای همه ی دانش آموزان 
بدون هیچ تبعیضی )کد حقوق انســانی اونتاریو 

را ببینید(

سال های حضور در این حرفه 	

بیمه ی حفاظت مشتری 	

برای یافتن آموزشــگاه رانندگی مورد تأیید وزارت 
کــه آموزش باکیفیــت و محیط یادگیــری راحتی 
را ارائــه می دهد، وبســایت را بررســی کنید. لطفًا 
مطمئن شوید آموزشگاه دوره ی BDE مورد تأیید 
وزارت را بــا حداقــل ۴۰ ســاعت ارائــه می دهــد. 
 ،DVD ویدیــو،  بــه  بایــد  همچنیــن  آموزشــگاه 
پروژکتور، کامپیوتر و دیگر وسایل کمکی سمعی 

و بصری مجهز باشد. 

برای کمک به انتخاب بهترین آموزشگاه رانندگی 
و دوره، لطفًا از چک لیست زیر استفاده کنید:

بسته ی اطالعات دوره 	

برنامه های شخصی سازی شده 	

کفایت تجهیزات کالسی و امکانات مربوطه 	

نرخ پایین دانش آموز/ معلم 	

موضوعات پوشش داده شده در کالس 	

وســیله ی  	 در  پوشش داده شــده  موضوعــات 
نقلیه

آموزش های انعطافی پوشش داده شده 	

صالحیت و تجربه ی مدرس 	

ترفیع دوره ای مدرس 	

گزارش های تکامل و پیشرفت دانش آموزان 	

حداقل ۲۰ ســاعت آموزش کالسی، ۱۰ ساعت  	
آموزش پشت فرمان و ۱۰ ساعت آموزش انعطافی

تجهیزات آموزشی مدرن 	

خـالصـه

تا انتهای این بخش، باید این موارد را بدانید:

ـی ای کــه بایــد بــرای گرفتــن  	 الزامــات قانوـن
گواهینامه ی رانندگی داشته باشید.

طبقه بندی هــای مختلــف گواهینامه و اینکه  	
اجازه ی رانندگی با چه نوع وسیله ی نقلیه ای را به 

شما می دهند.

مدارک شناسایی ای که باید هنگام درخواست  	
برای گواهینامه ارائه دهید.

محدودیت ها و الزامات آزمونی که باید تحت  	
 سیستم گواهینامه تدریجی رعایت کنید.
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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

رانندگی ایمن 

و مسئـوالنـه
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رخ دادن ببینید و ســریع  و مؤثر به آن ها پاســخ 
دهیــد تــا از اتفاق افتادن آن هــا جلوگیری کنید. 
بــه این رانندـگـی پدافندی یــا اســتراتژیک گفته 
می شــود. دوره هــای اجتنــاب از برخــوردی وجــود 
دارنــد کــه می توانیــد در آن ها ایــن تکنیک ها را 

تمرین کنید.

رانندگی پدافندی بر پایه ی ســه ایده اســت: دید، 
فضــا و ارتباط.دیــد به  معنی دیدن و دیده شــدن 
اســت. بایــد همیشــه از ترافیــک جلــو، عقــب و 
کنار خود آگاه باشــید. چشــم های خــود را مداوم 
بچرخانیــد، زودتــر جاده و طرفیــن را ببینید و هر 
پنــج ثانیه یک بار آینه ها را بررســی کنید. هر چه 
بیشــتر جلــو را ببینیــد، کمتر غافلگیر می شــوید 
ـی بــرای اجتنــاب از خطــرات خواهید  و زمــان کاـف
داشــت. با اســتفاده از چراغ های راهنما در مواقع 
الزم مطمئن شــوید دیگر رانندگان می توانند شما 

را ببینند. 

مدیریــت فضــای اطراف وســیله ی نقلیه به شــما 
اجــازه ی دیــدن  و دیــده شــدن و همچنیــن زمان 
و فضــای کافی بــرای پرهیز از برخــورد را می دهد. 
ـی باقی  در جلــو، پشــت و طرفیــن فاصلــه ی ایمـن
بگذارید؛ چون بیشــترین خطــر تصادف در جلوی 
شماســت، با فاصلــه ی زیاد حرکــت کنید.با دیگر 
کاربران جاده ارتباط برقرار کنید تا مطمئن شــوید 
می بیننــد که چــه کاری می کنیــد. در تقاطع ها با 
عابرین پیاده، دوچرخه ســواران و رانندگان ارتباط 
چشمی برقرار کنید و هرگاه می خواهید سرعت را 
کاهــش دهید، توقف کنیــد، گردش کنید یا باند 
را عــوض کنیــد، راهنمــا بزنیــد. اگر بــه توجه فرد 

دیگری نیاز دارید، بوق بزنید.

ـی از دانــش،  رانندـگـی ایمــن و مســئوالنه ترکیـب
مهارت و رفتار را می طلبد.

برای شــروع، شــما باید قوانین و اعمال رانندگی را 
بدانید تا به شــما کمک کند در ترافیک به  شــکل 
ایمــن حرکت کنیــد. شکســتن قانون هــای جاده 

دلیل اصلی تصادفات است.

این قوانین را دولت های فدرال، استانی و شهری 
تصویب می کنند و پلیس از هر سطحی می تواند 
ـی کنــد. اگر یک قانــون ترافیکی را  آن هــا را اجراـی
بشــکنید، ممکن اســت جریمه شــوید، بــه زندان 
برویــد یــا گواهینامــه ی رانندگی تــان را از دســت 
ـی کــه گواهینامه تــان تعلیــق  بدهیــد. اگــر وقـت
می شــود حین رانندگی دیده شــوید، ممکن است 

وسیله ی نقلیه ی شما توقیف شود. 

امــا فقط پیــروی از ایــن قوانین برای شــما کافی 
نیســت. باید به ایمنی دیگران روی جاده اهمیت 
دهید. همه مســئول اجتناب از تصادف اند. حتی 
اگر نفر دیگری اشــتباهی مرتکب شــود، اگر شما 
می توانســتید به شــیوه ای دیگر عمــل کنید و از 
برخــورد جلوگیــری کنیــد، ممکن اســت مســئول 
تصادف شــناخته شوید؛ چون رانندگان باید برای 
ایجاد جریــان ترافیک ایمن با هم همکاری کنند، 
ـی باشــید،چیزهایی را انجــام  بایــد قابل پیش بیـن
دهید که دیگر کاربران جاده از شــما انتظار دارند 
و با احترام رفتار کنید. رانندگی محترمانه به این 
معنی اســت که به رانندگان دیگر فضای تعویض 
باند بدهید، جلوی راه دیگران را سد نکنید و برای 
گردش ها و پیچیدن های خود به  شــکل مناســب 

راهنما بزنید.

بایــد بتوانیــد موقعیت های خطرنــاک را پیش از 

از نظر فیزیکی و روانی 
هوشیـــار باشیــــد

بــرای رانندـگـی بایــد در شــرایط فیزیـکـی و روانی 
ـی کــه مریــض یــا مجروح  مناســبی باشــید. وقـت
هســتید، الکل مصرف کرده اید یا دارویی مصرف 
کرده ایــد که توانایی شــما برای رانندگی را کاهش 

می دهد، رانندگی نکنید. 

وقـتـی خســته اید رانندـگـی نکنیــد. ممکن اســت 
پشــت فرمان خوابتان ببــرد و زندگی دیگران را در 
جــاده بــه  خطر بیندازیــد. اگر حـتـی خوابتان نبرد 
هم، خســتگی روی توانایی شــما برای رانندگی اثر 
می گذارد. ســرعت فکرکردن شــما کند می شــود و 
ممکــن اســت برخی چیزهــا را نبینید. در شــرایط 
اضطراری ممکن اســت تصمیم اشتباهی بگیرید، 

یا تصمیم درست را به  سرعت اتخاذ نکنید. 

وقتی که ناراحت و عصبانی هستید، رانندگی 
نکنید. احساسات قوی می تواند توانایی شما 
بــرای فکرکــردن و واکنــش ســریع را کاهــش 

دهد. 

آمادگی برای رانندگی

پیــش از اینکــه رانندگی کنید، مطمئن شــوید با 
شــرایط فیزیکی، روانی و احساسی خود، وسیله ی 
نقلیــه و شــرایطی کــه در آن رانندـگـی می کنیــد 
احســاس راحتی می کنید. اگر درباره ی هرکدام از 

این ها شک دارید، رانندگی نکنید.

ـی شــما بــرای رانندگی می توانــد از یک روز  تواناـی
بــه روز دیگــر متفاوت باشــد. بیماری، خســتگی، 
استفاده از داروی بانسخه و بدون نسخه، استرس 
و شرایط روانی و احساسی شما می تواند توانایی 
عملکــرد شــما روی وســیله ی نقلیه ی موتــوری را 
شــدیدًا کاهش دهــد. پیش از اینکــه رانندگی را 
شــروع کنیــد باید ایــن موارد را در نظــر بگیرید و 
نباید وقتی برای رانندگی آماده نیستید وسیله ی 

نقلیه ی موتوری را برانید. 
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قرارگرفتن در موقعیت

 

مطمئــن شــوید به  شــکل مناســب پشــت فرمان 
می نشــینید. مطمئــن شــوید آنقــدر در صندلــی 
راننــده باال می نشــینید کــه می توانید جــاده را از 
روی فرمــان و کاپــوت ببینیــد. بایــد زمیــن چهار 
فوت جلوتر وســیله ی نقلیه را بتوانید ببینید. در 
صورت نیاز، از یک کوسن محکم استفاده کنید.

باید مستقیم و صاف نشسته  باشید و آرنج هایتان 
کمی خم شــده باشــد. صندلی هــا را تنظیم کنید 
تــا پــا بــه  راحتی بــه پدال ها برســد. برای بررســی 
موقعیت، ســعی کنید پایتــان را کف خودرو، زیر 
پــدال ترمز قرار دهید. اگر بدون کشــش بتوانید 
این را انجام دهید، به  درســتی نشســته اید. این 
شما را در موقعیت مناسب و صاف رو به باال نگه 
می دارد و پایداری بیشــتری هنــگام مانوردادن با 

وسیله ی نقلیه به شما می دهد.

اگر وســیله ی نقلیه ی شــما مهار ســر قابل تنظیم 
دارد، بایــد مطمئــن شــوید ارتفاع مناســبی دارد. 
پشت ســر باید مســتقیمًا جلوی میانه ی مهار سر 

باشد تا از شما در تصادفات حفاظت کند. 

وسیـــله ی نقـــلیه ی 
خـود را بشنــاسیـــد

 

پیــش از اینکــه وســیله ی نقلیــه را برانیــد، آن را 
بشناســید. امروزه انواع بســیار زیادی از وســایل 
نقلیه با مشخصه های متفاوت وجود دارند، شامل 
سیستم های احتراق ســوخت، ترمزهای ضدقفل، 
رانندگی چهارچرخ و سیستم هایی که برای کنترل 
کشــش و پایداری استفاده می شــوند. کتابچه ی 
راهنمــای وســیله ی نقلیــه را بررســی کنیــد. برای 
رانندگی در شــرایط و وضعیت های ســخت، بخش 

مدیریت موقعیت های خاص را ببینید. 

بایــد بدانید که همــه ی کنترل ها و تجهیزات کجا 
قــرار دارنــد و چــه کاری انجــام می دهند. بررســی 
کنیــد همــه ی چراغ هــای هشــدار و درجه هــا کار 
ـی که پــس از حرکت  می کننــد. مراقــب چراغ هاـی
روشن می مانند باشید؛ می تواند به  معنی مشکل 

جدی در وسیله ی نقلیه شما باشد. 

به خوبی با کنترل ها آشــنا باشید تا برف پاک کن و 
شوینده ها، چراغ های جلو، نور باال، بخاری و یخ زدا 
را بدون نگاه کردن روشن کنید. یادگیری استفاده 
از این کنترل های حیاتی بدون برداشتن چشم از 

روی جاده بخش مهمی از رانندگی است. 

دید شفافی داشته باشید

هنــگام رانندـگـی دیــد واضحــی داشــته باشــید. 
هیچ چیزی که باعث مسدودشــدن دید می شــود 
قــرار ندهیــد. شیشــه های  روی شیشــه ی جلــو 
وسیله ی نقلیه نباید با چیزی که دید شما در هر 
مســیری را مســدود می کند، پوشیده شده باشد. 
هیچ کــدام از شیشــه های جلو یا شیشــه های در 
جلو نباید پوشــیده باشند و جلوی دید بقیه برای 

دیدن داخل خودرو را بگیرند. 

بررســی کنیــد که فضــای کافی بــرای رانندگی 
مناســب و ایمــن روی صندلــی جلــو داریــد. 
نگذاریــد مســافران یا وســایل مختلف فضای 

رانندگی شما را شلوغ کنند.
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هم پوشانی نداشته باشند. چون آینه بغل ها فقط 
زوایای باریکی را نشــان می دهند، برگرداندن ســر 
برای چک شانه تنها راه دیدن چیزی در نقاط کور 

است.

بایــد نقاط کور وســیله ی نقلیه ی خــود را بدانید. 
بــا راه رفتــن یک نفر در اطراف خــودرو و دیدن آن 
فرد در آینه ها می توانید مکان و بزرگی نقاط کور 

وسیله ی نقلیه را بفهمید.

نقـاط کور خـود را بیـابید

 

آینه هــا را بررســی و تنظیــم کنید و نقــاط کور را 
پیــدا کنید: ناحیــه ای در طرفین وســیله ی نقلیه 
کــه نمی توانیــد ببینیــد. ممکــن اســت افــراد و 
ـی در ایــن نقــاط هســتند  دوچرخه ســواران را وقـت
نبینیــد. در برخی وســایل نقلیه نقــاط کور آنقدر 
بزرگ اســت که ممکن است وسیله ی نقلیه ای در 

این نقطه وجود داشته باشد و آن را نبینید. 

طوری آینه ها را تنظیم کنید که کمترین نقطه ی 
کــور ممکــن وجود داشــته باشــند. نقــاط کور در 
بیشتر وسایل نقلیه در عقب سمت راست و چپ 
وسیله ی نقلیه هستند. برای کاهش بیشتر نقاط 
کور، آینه ی داخلی را طوری تنظیم کنید که مرکز 
آینــه مرکز شیشــه ی عقب خودرو را نشــان دهد. 
وقتی آینه ی داخلی درســت تنظیم شــده باشــد، 
بایــد بتوانید مســتقیم پشــت خــودرو را ببینید. 
آینه ی سمت چپ را با خم شدن و تغییر موقعیت 
و حرکــت دادن آینه تغییر دهید تا بتوانید عقب 
خودرو را ببینید. آینه بغل راست را به  سمت وسط 
وسیله ی نقلیه تنظیم کنید و آن را طوری تغییر 
دهید که بتوانید انتهای خودرو را ببینید. ســعی 
کنیــد چیزهایی که در آینه هــا می توانید ببینید 

او نیز وجود داشــته باشــد. رانندگان تازه کار باید 
برای هر سرنشــین یک کمربند داشته باشند. اگر 
ـی بــرای همه ی سرنشــینان کار  کمربندهــای ایمـن
نکنند ممکن است راننده گواهینامه ی خود را ۳۰ 

روز از دست بدهد. 

کمربندهــا بایــد به انــدازه ای محکم بســته شــده 
باشــند که شــما را حین تصادفات در صندلی نگه 
دارنــد. هیچوقــت بیــش  از یــک نفــر را روی یک 
صندلــی جــای ندهید؛ ایــن در تصــادف می تواند 
منجــر بــه صدمه و حتی مرگ شــود. بند شــانه را 
روی شــانه ببندیــد، هیچ وقــت آن را زیــر بــازو یا 
پشــت نیندازید. بند پهلــو را روی نیمه ی پایینی 

پهلوی خود ببندید، نه روی معده. 

همیشــه از کمربندتان اســتفاده کنیــد، حتی اگر 
ـی بــا ایربــگ فعــال نشســته باشــید.  در موقعیـت
ایربگ هــا جایگزین کمربند نیســتند. در تصادف، 
کمربند شــما را روی صندلی نگه می دارد و ایربگ 

می تواند از شما محافظت کند. 

توجه
 ســفر ایمــن بــرای مســافر داخــل وســیله ی 
نقلیه با کمربندهای درست بسته شده شکل 
می گیــرد. جابه جایی خارج از وســیله ی نقلیه 
ایمن نیست، مثال پشت وانت یا روی تریلری 
که در حال کشیده شدن است. مهم است که 
سرنشــینان داخل خــودرو در جای خود محکم 
باشــند کــه در زمــان تصادفــات از خــودرو به 

بیرون پرتاب نشوند. 

کمربنـدهای خود را ببندید

 

استفاده ی صحیح از کمربند ایمنی می تواند جان 
شــما را نجــات دهد. حتی افزایــش کوچک تعداد 
ـی را می بندنــد می تواند  افــرادی کــه کمربند ایمـن

زندگی های بسیاری را نجات دهد.

ـی دارد  ـی کــه کمربند ایمـن هربــار کــه در خودروـی
حرکــت می کنیــد، باید از کمربند ایمنی اســتفاده 
کنیــد. همــه  ی مســافران بایــد کمربنــد، صندلــی 

کودک یا کمربند کمکی خود را ببندند. 

ـی کــه کمربنــد نمی بندنــد تــا ۱۰۰۰ دالر  رانندگاـن
جریمــه می شــوند و دو امتیــاز عدم شایســتگی 
دریافت می کنند. همچنین رانندگان اگر از بستن 
مناســب کمربند افراد زیر ۱۶ سال، کمربند صندلی 
کــودک و کمربنــد کمـکـی اطمینان حاصــل نکنند 
نیــز ممکن اســت جریمه شــوند و امتیــاز منفی 
بــرای آن هــا در نظر گرفته شــود. رانندگان ســطح 
یــک )G1( فقط اجازه ی همراهی راننده ی همراه در 
صندلی مســافر جلــو را دارند و بایــد کمربند برای 
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صندلی هــای کــودک بایــد اســتانداردهای ایمنی 
وســایل نقلیه ی موتوری کانادا را داشــته باشــند. 
طبق دستورالعمل های سازندگان، کمربند و بندها 
باید محکم شــده باشــند. وســایل نقلیه ی جدید 
مجهز به سیستم جهانی لنگر پایین )UAS(، برای 
مهار صندلی کودک، نیازی به استفاده از کمربند 
ـی ندارند. صندلــی کمکی به ترکیب بند پهلو  ایمـن

و شانه نیاز دارد. 

ـی کــه کمتــر از ۹ کیلوگــرم )۲۰ پوند( وزن  نوزاداـن
دارند، باید روی صندلی کودک خودرو روبه پشــت 
که با کمربند ایمنی یا بند UAS به خودرو متصل 
شــده بنشــینند. بهترین محل برای نصب صندلی 
کــودک روبه پشــت، روی صندلی عقب وســیله ی 
نقلیه است. هیچوقت صندلی رو به پشت کودک 
را در محلی که به ایربگ مجهز است قرار ندهید. 
اگــر ایربگ باد شــود، می تواند صدمــات جدی به 

کودک وارد کند. 

کــودکان ۹ تــا ۱۸ کیلوگــرم )۲۰ تــا ۴۰ پوند( باید 
در صندلــی کــودک متصــل به وســیله ی نقلیه با 
کمربنــد یا بند UAS مهار شــوند؛ بندهای صندلی 
باید به لنگر صندلی وسیله ی نقلیه متصل شوند. 
کودکان بیشــتر از ۹ کیلوگرم )۲۰ پوند(، اگر برای 
قد و وزنشان مناسب باشد، باید در صندلی کودک 
روبه پشــت نگه داشته شــوند. وقتی می خواهید 
صندلی کودک را در وســیله ی نقلیه ی خود نصب 
کنیــد، همیشــه از دســتورالعمل ســازنده پیروی 

کنید. 

صندلی هــای کمـکـی ۶۰ درصــد حفاظت بیشــتری 
نســبت  بــه کمربنــد تنهــا ایجــاد می کننــد. ایــن 
صندلی ها را باید کودکان پیش دبستانی و کالس 

ایمنی کودکان

 

بــرای حفاظت ایمن در وســیله ی نقلیــه، کودکان 
باید به  درســتی در صندلی کودک، صندلی کمکی 
یــا بــا کمربند، بســته به قــد، وزن یا ســن آن ها، 
قرار گرفته باشــند. تحقیقات نشــان می دهند که 
صندلی کودکی که درســت از آن اســتفاده شــده 
می توانــد احتمــال صدمه یا مــرگ را تا ۷۵ درصد 

کاهش دهد. 

راننده مسئول باید مطمئن شود افراد زیر ۱۶ سال 
بــه  درســتی در صندلی قــرار گرفته انــد و صندلی 
کــودک یــا صندلی کمکی با کمربند بســته شــده 
است. جریمه ی اســتفاده نکردن از صندلی کودک 
یا صندلی کمکی الزم طبق قانون تا ۱۰۰۰ دالر و دو 
امتیاز منفی اســت. در اونتاریو، همه ی رانندگان 
ملــزم به اســتفاده ی مناســب از صندلی کودک و 
صندلی کمکی هنگام حمل کودکان کم سن وســال 

هستند. 

یا بلندتر باشد.

کــودک را روی صندلــی ای کــه جلــوی آن ایربــگ 
خاموش نشده است قرار ندهید. ایمن ترین مکان 

برای کودکان زیر ۱۳ سال، صندلی عقب است.

همیشه اشیاء آزاد در وسیله ی نقلیه را با بند 
و تورهــای محموله محکم کنید، یا آن ها را به 
کامیون منتقل کنید تا از مسافران در تصادفات 

یا توقف های ناگهانی محافظت کنید.

نصــب صحیــح صندلــی کــودک بــرای اطمینان از 
ایمنی کودک مهم اســت. واحد ســالمت عمومی 
محلــی منبع خوبی برای فهمیــدن چگونگی نصب 
صحیح صندلی کودک است. همچنین می توانید 
از کلینیک صندلی کودک که با تکنیک های معتبر 
نصب صندلی به شما کمک می کند، بازدید کنید.

بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد صندلــی کودک، 
وبسایت وزارت راه وترابری را ببینید. 

توجه
 اگر صندلی کودک دست دوم می خرید، مراقب 
باشــید. بــرای احتیاطات باید مطمئن شــوید 
صندلــی کــودک با همــه ی دســتورالعمل های 
ســازنده مطابــق باشــد و همــه ی تجهیــزات 
تجــاری را داشــته باشــد؛ نشــانی از صدمه یا 
زوال نداشــته باشــد؛ هیچوقــت در تصــادف 
نبوده باشــد، هیچوقت خراب نشــده باشد و 
از عمــر مفید و تاریخ انقضای تعیین شــده ی 

سازنده نگذشته باشد.

اول دبســتان کــه صندلــی کودکشــان برایشــان 
کوچک شــده، زیر هشت سال یا ۱۸ کیلوگرم )۴۰ 
پوند( یا کمتر از ۳۶ کیلوگرم )۸۰ پوند( هستند و 
قدشان کمتر از ۱۴۵ سانتی متر )۴ فوت و ۹ اینچ( 
اســت، اســتفاده کنند. صندلی های کمکی کودک 
را بــاال می آورند تــا کمربندهای بزرگســال مؤثرتر 
عمل کنند. سر کودک باید به  کمک باالی صندلی 
کمکی، وســیله ی نقلیه یا مهار سر حفاظت شود. 
باید از صندلی کمکی با بند پهلو/ شــانه استفاده 
کنید. بند پهلو/ شــانه باید بسته شود تا کمربند 
محکــم روی بــدن، روی شــانه و روی مرکز ســینه 
بســته شــود و بند پهلو محکم بدن و پهلو را نگه 
دارد. هنــگام نصــب صندلــی کمکی در وســیله ی 
نقلیه از دســتورالعمل های سازنده پیروی کنید و 
صندلی کمکی را وقتی کودکی روی آن نیســت با 

کمربند ببندید یا از وسیله ی نقلیه خارج کنید.

اگر وســیله ی نقلیه شــما فقط کمربند پهلو دارد، 
کــودک را فقــط بــا کمربنــد پهلــو محکــم کنیــد. 
هیچوقــت از کمربنــد پهلــو بــا صندلــی کمـکـی 

به تنهایی استفاده نکنید. 

کــودکان وقتی که بتوانند کمربند را به  درســتی 
ببندند )بند پهلو  روی پهلو، بند شــانه روی مرکز 
ســینه و روی شــانه(، یا هریک از معیارهای زیر 
ـی  را داشــته باشــند، می تواننــد از کمربنــد ایمـن

استفاده کنند:

کودک هشت ساله شود. 	

وزن کودک ۳۶ کیلوگرم )۸۰ پوند( یا بیشــتر  	
باشد.

قد کودک ۱۴۵ ســانتی متر )۴ فوت و ۹ اینچ(  	
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ـی از صندلی کــودک اســتفاده می کنید،  	 وقـت
مطمئــن شــوید صندلــی بــا کمربنــد خــودرو یــا 
ـی )UAS( محکم شــده   سیســتم بنــد لنگــر جهاـن
است. برای صندلی های رو به  جلو، مطمئن شوید 
بنــد کمربنــدی نیز اســتفاده شــده اســت. وقتی 
صندلی کودک نصب می کنید، با یک زانو صندلی 
را فشــار دهیــد و از وزن بــدن برای هــل دادن آن 
به صندلی وسیله ی نقلیه استفاده کنید، سپس 
کمربنــد یــا بنــد UAS صندلــی خــودرو را تا جایی 
کــه ممکــن اســت محکم کنیــد. صندلــی کودک 
نصب شــده نباید بیش از ۲.۵ سانتی متر )۱ اینچ( 
ـی که کمربند یا بنــد UAS از درون صندلی  از جاـی

کودک رد شده، حرکت داشته باشند. 

ـی که نیاز اســت، از یک قفل برای  	 در هــر جاـی
اطمینــان از اینکه کمربنــد در موقعیت قفل باقی 
مانــده و ـطـی تصادف شــل نمی شــود، اســتفاده 
کنیــد. بــرای دیدن اینکــه آیا نیاز به اســتفاده از 
قفل دارید، به راهنمای دارندگان وسیله ی نقلیه ی 

خود مراجعه کنید.

اگر صندلی کودک روبه پشــت در زاویه ی ۴۵  	
درجه قرار نگیرد، می توانید از یک حوله یا میله ی 
اســتفاده  آن  زیــر   )pool noodle( اســتریوفرم 
کنید. هشــتاد درصد این پایه زیر صندلی کودک 
روبه پشــت بایــد توســط صندلی وســیله ی نقلیه 

حمایت شود. 

کمربنــد و صندلی کــودک زندگی را نجات 
می دهد

کمربندهــا و صندلی هــای کــودک خطــر صدمه و 
مرگ در تصادفات را کاهش می دهند.

و  	 نگــه می دارنــد  داخــل  را  کمربندهــا شــما 
بــه کنترل وســیله ی نقلیــه حین تصــادف کمک 
می کننــد. افــرادی که حیــن تصادف از وســیله ی 
نقلیــه به بیرون پرتاب می شــوند کمتــر احتمال 

دارد نجات یابند.

 کمربندها بدن و سر شما را از برخورد به داخل  	
خودرو یا افراد دیگر داخل وســایل نقلیه حفاظت 
می کننــد. وقـتـی وســیله ی نقلیه به شــیء جامد 
برخــورد می کنــد، افــراد داخل تا وقـتـی که چیزی 
جلــوی آن هــا را نگیرد به حرکــت ادامه می دهند. 
اگر کمربند نبســته باشید، فرمان، شیشه ی جلو، 
داشــبورد یــا شــخص دیگر ممکن اســت شــما را 
متوقــف کند. ایــن تصادف انســانی گاهی باعث 

صدمات جدی می شود. 

آتش ســوزی و غرق شدن در آب در تصادفات  	
نادر است. اگر اتفاق افتاد، کمربند به شما کمک 
می کند هوشــیار باقی بمانید و این شــانس را به 
شــما می دهد که بتوانید از وسیله ی نقلیه خارج 

شوید. 

در توقــف یا انحراف هــای ناگهانی، هیچ کس  	
نمی تواند بچه ای را که در صندلی کودک نیســت 
یــا کمربند نبســته مهار کند. نــوزادان و کودکانی 
که به  شــکل مناســبی روی صندلی مهار نشده اند 
ممکن است به داخل وسیله ی نقلیه یا افراد دیگر 
برخورد کنند یا از خودرو به بیرون پرتاب شوند.

خودروهایی که به شــما نزدیک می شوند، چراغ ها 
را بــه نورپاییــن تغییر دهید. وقـتـی در فاصله ی 
نزدیک تــر از ۶۰ متــری خودروی جلویی هســتید، 
بــه  جز وقتی کــه می خواهید ســبقت بگیرید، از 
نورپایین استفاده کنید. این قوانین برای همه ی 
جاده هــا، از جملــه جاده های تقسیم شــده، اعمال 

می شوند. 

روشــن کردن چراغ هــای جلــو باعــث روشن شــدن 
سیســتم های چــراغ دیگر، ماننــد چراغ های پارک، 
چراغ های پشتی و چراغ های پالک  عقب می شود. 
چراغ هــای روز )دی الیت( کــه گاهی حالت دیگری 
گاهــی سیســتم  و  جلــو هســتند  چراغ هــای  از 
جداگانــه ای برای خــود دارند، مخصوصــًا آن هایی 
که برای دیدن بهتر وسیله ی نقلیه در شرایط نور 
کافی روز طراحی شده اند، وقتی وسیله ی نقلیه ی 
شما روشن باشد و چراغ های جلو خاموش باشند، 

به  شکل خودکار فعال می شود. 

می کنیــد،  رانندـگـی  نقلیــه  وســیله ی  در  وقـتـی 
چراغ های جلو در فاصله ی یک ســاعت و نیم قبل 
از غروب آفتاب و یک ساعت و نیم پس از طلوع 
آفتــاب، همچنیــن هــر زمانی کــه نور کم باشــد، 
ماننــد مــه، برف یا بــاران که اجــازه ی واضح دیدن 
افــراد و وســایل نقلیه را در ۱۵۰ متــری نمی دهد، 
باید روشــن باشــند. لطفًا بخش رانندگی در شــب 
و در شــرایط آب وهوایی بد را ببینید. با فقط یک 
چراغ جلوی روشن و چراغ هایی که درست تنظیم 
نشــده اند، رانندـگـی نکنید. کل سیســتم نوردهی 
را منظــم بررســی کنیــد، آن را تمیز نگــه دارید و 
کاســه ی چراغ هــای ســوخته را در اســرع وقــت 

تعویض کنید. 

در شـــب و شـرایــط 
نامناســب چـراغ های 
جلـو را روشــن کنیــد

 

چراغ های جلو این امکان را به شــما می دهند که 
مســیر جلــوی وســیله ی نقلیــه را در مواقعی که 
دیــد محــدود اســت ببینیــد؛ همچنین وســیله ی 
نقلیه ی شــما را برای بقیه نیز قابل دیدن می کند. 
چراغ هــای جلوی وســیله ی نقلیه ی شــما باید نور 
ســفید داشته باشد تا فاصله ی حداقل ۱۵۰ متری 
جلو دیده شود و به  اندازه ای قوی باشد که اشیاء 
در ۱۱۰ متــر جلوتــر را روشــن کنــد. همچنین باید 
چراغ های عقب قرمز داشته باشید که از فاصله ی 
۱۵۰ متری دیده شــود، همچنین یک چراغ سفید 
برای روشــن کردن پالک عقــب؛ وقتی که چرا غ ها 
روشن هستند. چراغ های جلو به گزینه ای مجهزند 
که می توانید برای روشن کردن مسیر بیشتری در 
جلــو از نــور باال اســتفاده کنیــد و هروقت که به 
خودرویی نزدیک می شــوید بــرای کاهش خیرگی 
ـی از  دیگــران از نورپاییــن اســتفاده کنیــد. وقـت
چراغ هــای نوربــاالی جلــو اســتفاده می کنیــد، به  
یاد داشــته باشــید که در فاصلــه ی ۱۵۰ متری از 
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خـالصـه

در انتهای این بخش، باید موارد زیر را بدانید:

مفهوم رانندگی ایمن و مسئوالنه و پدافندی 	

عواملی که ممکن است روی آمادگی روانی و  	
فیزیکی شما برای رانندگی اثر بگذارند

چگونــه خــود را بــا کنترل هــا و اســتفاده از  	
موقعیت های صندلی وسیله ی نقلیه آشنا کنید

ـی در مــورد کمربنــد، صندلــی  	 الزامــات قانوـن
کمکی و صندلی کودک 

ـکـی و چگونه از سیســتم نوردهی وســیله ی  	
نقلیه استفاده کنید.

چراغ هــای پارک فقط برای پارک کردن هســتند. در 
نور کم، از چراغ های جلو استفاده کنید و از چراغ 

پارک استفاده نکنید.

 

چراغ هــای دی الیت نباید در نور ضعیف به  عنوان 
چــراغ جلو اســتفاده شــوند. چون نوع نامناســبی 
از نــور را بــه  وجود می آورند و ممکن اســت باعث 
خیرـگـی دیگــران شــوند یــا دیگــر سیســتم های 
نــور موردنیــاز، ماننــد چراغ های عقــب را غیرفعال 
کنند. چراغ های دی الیت باید فقط در شــرایط نور 
کافی برای آنکه وســیله ی نقلیه بهتر دیده شــود 
اســتفاده شوند. اگر وسیله ی نقلیه ی شما به نور 
دی الیت مجهز نیست، باید برای ایجاد بهبود دید 

مشابه، چراغ های جلو را روشن کنید. 

اگــر وســیله ی نقلیه ی شــما به ایــن گزینه مجهز 
اســت، توصیه می شــود بــا حالت کامــاًل خودکار 
سیســتم های چــراغ  خــودرو رانندـگـی کنیــد. این 
اطمینــان بیشــتری بــرای اســتفاده ی صحیــح از 
سیســتم نوردهــی به  دســت می دهــد. همچنین 
باید همیشــه برای اطمینــان از عملکرد و فعالیت 
صحیــح نوردهــی وســیله ی نقلیه کل سیســتم، 

چراغ های آن را پایش کنید. 
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فرمــان گیـــری آرام

همــه ی فرمان گیری هــا باید آرام و دقیق باشــند. 
باید بیشــتر فرمان گیری و تغییــر باندها را بدون 
برداشــتن هیچ کــدام از دســت ها از روی فرمــان 
انجام دهید. بایــد بتوانید هنگام تعویض دنده، 
تغییــر کنترل هــا یــا بررســی نقــاط کور فرمــان را 

تنظیم کنید تا در مسیر مستقیم بمانید. 

فرمان را به  شکل ساعت فرض کنید و دست های 
خود را در ساعات ۹ و ۳ قرار دهید.

همیشــه هنــگام رانندگی از ترافیــک اطراف خود 
آگاه باشــید. یــک روال برای دیدن جلو، پشــت و 
اطــراف به  وجــود آورید. هر پنــج ثانیه آینه های 
خود را بررســی کنید و بــا برگرداندن گردن و نگاه 
از روی پشــت شــانه نقاط کور را ببینید. با تغییر 
سرعت، دیگر رانندگان را از نقطه ی کور خود خارج 
کنید و در نقاط کور وسایل نقلیه ی دیگر رانندگی 
نکنید. این مخصوصًا برای وقتی که اطراف وسایل 
نقلیــه ی تجــاری بــزرگ رانندـگـی می کنیــد صدق 
می کنــد؛ زیرا عمومًا نقاط کــور بزرگی در طرفین و 
پشــت دارند. در غروب و طلوع، وقتی که دیگران 
در تنظیم نور مشکل دارند، بسیار محتاط باشید.

فضای مناســبی را اطراف وسیله ی نقلیه به  وجود 
آورید و انتظار اتفاقات پیش بینی نشده را داشته 
باشــید. حرکات رانندگان دیگر را پیش بینی کنید 
و فضــای کافی را برای هــر خطای احتمالی در نظر 
بگیریــد. فاصله ی جلوتر را ببینیــد و مراقب افراد 
داخل خودروهای پارک شــده باشــید، ممکن است 
جلوی شما بخواهند از پارک بیرون آیند یا اینکه 
بخواهنــد در خــودرو را بــاز کنند.  مراقب وســایل 
نقلیــه ی کوچک تــر، دوچرخه هــا و عابریــن پیاده 

باشید. 

دیگــر آن را می بینند. پیش از اینکه عملی انجام 
دهیــد آزادبــودن مســیر را بررســی کنیــد، راهنما 
به تنهایی کافی نیســت. از قوانین گردش، چه به 
چــپ چــه به راســت، تغییــر باند و حــق تقدم در 
مورد وسایل نقلیه و عابرین پیاده پیروی کنید. 

اگر راهنماها و چراغ های ترمز شــما کار نمی کنند، 
از دســت  و بــازو برای پیغام  فرســتادن اســتفاده 
کنیــد. تصاویــر صفحــه ی قبــل چگونـگـی انجــام 
پیغام هــای بــا دســت و بــازو را نشــان می دهند. 
وقتی به پیغام های دیگران نگاه می کنید، به  یاد 
داشــته باشید که دوچرخه سواران ممکن است با 
نگه داشــتن بازوی راســت به  شــکل مستقیم به 

بیرون، به راست راهنما بزنند. 

پــس از راهنمازدن، فقــط در صورتی  که ایمن بود 
حرکت کنید. 

استفـاده از راهنمـا و 
چـراغ های ترمـــز

 

راهنماهــا بــه راننــدگان دیگر اطــالع می دهند که 
می خواهیــد چــه کاری انجام دهید و قصد شــما 
برای گردش به طرفین یا توقف را به آن ها هشدار 

می دهند. 

پیــش از توقــف، کاهــش ســرعت، گــردش بــه 
طرفین، تغییر باند، خروج از جاده یا بیرون آمدن 
از موقعیــت پــارک، از راهنماهــا و چراغ های ترمز 
استفاده کنید. پیش از انجام عمل، پیغام درست 
را خیلی زودتر بفرستید و مطمئن شوید رانندگان 
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از محدودیــت سرعــت 
پیــروی کنیــد

تابلو هــای  روی  ســرعت  از محدودیــت حداکثــر 
نصب شده در کنار جاده پیروی کنید، اما همیشه 
در سرعتی که اجازه ی توقف ایمن به شما می دهد 
حرکــت کنیــد. این به معنی رانندـگـی زیر حداکثر 
ـی بــد، ترافیک های  ســرعت در شــرایط آب وهواـی
ســنگین یــا نواحی ساخت وســازی اســت. نواحی 
مدرســه ای و ساخت وسازی گاهی محدودیت های 
ســرعت پایین تری دارند تــا از کودکان و آن هایی 

که نزدیک جاده کار می کنند محافظت کنند. 

ـی تابلــوی محدودیــت ســرعت وجود نــدارد،  وقـت
حداکثر ســرعت در شــهر، خیابان و روســتاها ۵۰ 
کیلومتــر بــر ســاعت و ۸۰ کیلومتر بر ســاعت در 

جاهای دیگر است.

کروز کنترل یک ابزار کمک راننده است که میزان 
مصرف سوخت را بهبود می بخشد و از باالتر رفتن 
ناخواســته ی سرعت بیشتر از حد مجاز جلوگیری 
می کند. با این حال، در برخی شرایط، مانند شرایط 
بد رانندـگـی )جاده های خیس، یــخ زده یا لغزنده(، 
در ترافیک سنگین یا وقتی که احساس خستگی 

می کنید، نباید از کروز کنترل استفاده کنید.

وسایل هشــدار محدودیت سرعت غیرقانونی اند. 
اگــر حیــن رانندگی با چنین وســیله ای دســتگیر 
شــوید، جریمه می شوید و نمرات منفی برای شما 

در نظر گرفته می شود.

از راسـت برانیــد

در ســمت راســت جاده یا باند راست در جاده های 
چندبانــده بمانیــد؛ مگــر اینکه بخواهیــد به چپ 
بپیچید یا اینکه از وســایل نقلیه ی دیگر ســبقت 
بگیرید. اگر خیلی آرام تر از وســایل نقلیه ی دیگر 
حرکت می کنید، این موضوع اهمیت باالیی پیدا 

می کند.

ایجــاد فضــا

به  عنوان قانونی کلی، با سرعت ترافیک اطرافتان 
بدون ســریع تر رفتن از محدودیت سرعت، حرکت 
کنیــد. فضــای خوبی اطراف وســیله ی نقلیه باقی 
بگذارید تا دیگر رانندگان بتوانند شما را ببینند و 

از تصادف جلوگیری کنید.

هروقــت کــه دنبــال وســیله ی نقلیــه ی دیگــری 
می رویــد، بــه فضــای کافی در صــورت ترمزگرفتن 
ناگهانی وســیله ی نقلیه ی دیگر بــرای توقف نیاز 
دارید. این به شــما اجازه ی دیدن اطراف وسیله ی 
ـی برای  ـی را می دهــد و فضــای کاـف نقلیــه ی جلوـی

توقف ناگهانی را به شما می دهد.

مســیر حرکت عادی و معمولی ترافیک را مسدود 
نکنید.

 

برای ایجاد فضای دو ثانیه ای، این مراحل را دنبال 
کنید:

1. یــک نشــانگر روی مســیر جلوتر، ماننــد تابلوی 
جاده یا تیر تلفن، انتخاب کنید.

ـی از  ـی انتهــای وســیله ی نقلیــه ی جلوـی 2. وقـت
نشانگر رد شد، هزارویک، هزارودو، بشمارید. 

از پلـیس اطـاعـت کنیـد

ـی افســر پلیــس مســیر  ترافیــک را هدایت  وقـت
می کنــد، حتی اگر مســیر برخالف چــراغ یا تابلوی 
راهنمایی و رانندگی باشد، باید از او اطاعت کنید.

ـی افســر پلیــس بــه شــما پیغــام کنــارزدن  وقـت
وســیله ی نقلیــه می دهــد، باید در ســریع ترین و 
ایمن تریــن جایی که می توانید در ســمت راســت 
به  شــکل ایمن کنار بکشــید. در وســیله ی نقلیه 
بمانیــد و منتظر افســر پلیس باشــید. باید فورًا، 
گواهینامــه ی  پلیــس،  افســر  درخواســت  طبــق 
رانندگی، مجوز )یا کپی( و بیمه ی وســیله ی نقلیه 
را نشــان دهید.  برخالف تصور عموم، شما مهلت 
۲۴ ســاعته ای بــرای ارائــه ی ایــن مــدارک ندارید. 
اگر از دســتور افســر پلیس برای کنارزدن اطاعت 
نکنید، شــما خطر جریمه شــدن )تــا ۲۵۰۰۰ دالر(، 
تعلیق شــدن مجــوز و حتی به زنــدان افتادن را به 

 جان می خرید. 
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خـالصـه

در انتهای این بخش باید موارد زیر را بدانید:

چگونگی فرمان گیری و اســتفاده از سیســتم  	
راهنمازدن وسیله ی نقلیه و راهنمای دستی دادن

اهمیــت حفظ فاصله و ایجاد فضا و چگونگی  	
اندازه گیری فاصله ی طولی

چــه وقت وســیله ی نقلیه ی خــود را در جاده  	
کنار بزنید و از محدودیت سرعت و پلیس اطاعت 

کنید.

3. وقتی ابتدای وسیله ی نقلیه ی شما به نشانگر 
رسید، شمردن را متوقف کنید. اگر پیش از اینکه 
هزارودو را بشــمارید به نشانگر رسیدید، سریع تر 

دنبال  کنید. 

به  یاد داشته باشید که قانون دو ثانیه حداقل 
فاصله ی دنباله روی را به  وجود می آورد و فقط 
بــرای شــرایط ایــده آل رانندگی بــه  کار گرفته 
می شــود. در شــرایط مخصوص، مانند شرایط 
آب وهوایی بد، وقتی دنبال موتورســیلکت یا 
کامیون هــای بزرگ حرکــت می کنید، یا وقتی 
که بارهای سنگین حمل می کنید، به فاصله ی 

بیشتر نیاز دارید.
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اخبار محلی
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کانادا

04

شریک شدن جـاده 

با دیگـر کاربران آن
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شریــک شدن جــاده با 
عــابریـــن پیـــــاده

ـی جاده مســئولیتی اســت که بیــن عابرین  ایمـن
و راننــدگان مشــترک اســت. عابریــن پیــاده باید 
مطمئن شــوند کــه رانندگان آن هــا را می بینند و 
پیش از اینکه عابرین بخواهند وارد جاده شوند، 
راننــدگان توقــف می کنند یــا درحــال توقف کردن 
هســتند. راننــدگان باید به عملکرد وســایل نقلیه 
توجه بسیاری کنند تا به حضور عابرین پیاده در 
جاده به  شکل مناسب پاسخ دهند. در بسیاری از 
مــوارد، ایــن به  معنی دادن حق تقــدم به عابرین 

پیاده است.

یادآوری
 برقراری ارتباط چشمی بین عابر و راننده یکی 

از کلید های ایمنی عابر پیاده است.

مراقب کودکان باشید

در نواحی مدرســه ای، نواحی مسکونی و هر مکان 
دیگــری کــه ممکــن اســت کــودکان راه برونــد یا 
بــازی کننــد، بااحتیــاط و به آرامــی رانندگی کنید. 
راننــده نبایــد بــه دانش کــودک در مــورد قوانین 
ترافیــک اتکا کنــد، در نتیجه باید انتظار اتفاقات 
پیش بینی نشــده را داشــته باشــد. کودک ممکن 
اســت از بین خودروهای پارک شــده بیــرون بپرد 
یا بدون بررســی ترافیک ســعی کند از خیابان رد 
شــود. هنگام گرگ ومیش )غــروب آفتاب(، وقتی 

جاده های اونتاریو مأمن کاربران جاده ی بســیاری، 
موتورســیکلت ها،  پیــاده،  عابریــن  جملــه  از 
دوچرخه هــا، کامیون هــای بــزرگ و ماشــین آالت 
کشاورزی هســتند. از دیگر کاربران جاده، سرعت 
ـی کــه روی جــاده اشــغال  حرکــت بقیــه و فضاـی

می کنند، آگاه باشید.

روی پیاده رو هســتند، رانندگان و دوچرخه سواران 
می توانند به حرکت ادامه دهند.

مراقب نواحی امن اجتماعی باشید

تابلوها نشاندهنده ی نواحی ای هستند که جامعه 
دریافتــه اســت که خطر مشــخصی بــرای عابرین 

پیاده وجود دارد.

مراقب عابرین با حرکت کند باشید

بســیاری از جاده های امروزی اجازه ی عبور عابرین 
پیــاده ی کنــد در یــک چرخــه ی کامــل ترافیکی را 
نمی دهند. پس صبور باشــید و به همه ی عابرین 

زمانی برای عبور از خیابان دهید. 

افراد مسن و عابرین پیاده ی با معلولیت و ناتوانی 
به احتیاط و ادب بیشــتری از طرف رانندگان نیاز 
دارند؛ زیرا ممکن اســت به  آرامی عرض خیابان را 

طی کنند.

عابریــن پیــاده ی نابینا یــا آســیب دیده ی بینایی 
ممکن اســت از عصای ســفید یا سگ راهنما برای 
حرکت ایمن در پیاده رو و تقاطع ها استفاده کنند.

وقتی وســیله ی نقلیه ی بی صدا می رانید 
مراقب باشید

راننــدگان وســایل نقلیه ی هیبریــدی و الکتریکی 
ـی که به  بایــد مراقب افــراد آســیب دیده ی بیناـی
صــدای موتــور پیــش از ورود به تقاطع وابســته 
هســتند، باشند. وقتی که در حال کاهش سرعت 

که کودکان ممکن است هنوز در حال بازی باشند، 
ولی به درستی دیده نشوند، بسیار احتیاط کنید.  

مراقب همه ی خطوط عابرین پیاده باشید

خط عابر پیاده می تواند بخشی از جاده باشد که:

پیاده روهــای جهــات مخالــف جــاده را با یک  	
مسیر به هم وصل می کند.

دارای تابلــو، خطوط و نشــانه گذاری های دیگر  	
روی جــاده بــرای عبــور عابریــن پیــاده اســت، از 
ـی کــه روی خط عابــر پیاده توقــف کرده  خودروـی
ســبقت نگیرید. وســیله ی نقلیه ی متوقف شــده 
می تواند سرنخی باشد که یک عابر پیاده در حال 

عبور است.

یادآوری
نشــانه گذاری  پیــاده  عابــر  خطــوط  همــه ی 
نشــده اند، اما تقریبــًا همــه ی تقاطع ها محل 

عبور عابر پیاده دارند.

مراقــب نواحی عبور مــدارس و محافظین 
باشید

رانندگان، از جمله دوچرخه سواران، باید در خطوط 
عابــر پیاده، خطوط عبور مدارس و دیگر نواحی ای 
که گارد عبور وجود دارد، توقف کنند و حق تقدم 

را به عابرین بدهند. 

فقــط وقـتـی که عابرین پیــاده و محافظــان عبور 
خیابــان مــدارس عبــور کرده اند و به  شــکل ایمن 
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مراقب لباس های تیره باشید

دیــدن عابرین پیاده با لباس های تیره،  مخصوصًا 
در شــب، کار سختی است. هنگام رانندگی در نور 
کــم مراقبت بیشــتری الزم اســت. گرگ ومیش و 

لباس تیره گاهی منجر به تصادف می شوند.

مراقب وسایل حمل ونقل مدرن باشید

تکنولوژی هــای جدیــد اجازه ی نصــب موتور روی 
تخته های اســکی، اســکوترها و حتی صفحه های 
غلتـکـی را می دهنــد. ایــن وســایل ممکــن اســت 
کنتــرل را کاهش دهند و حتی اســتفاده کنندگان 
را بــه جــاده هــل دهــد. بســیاری از دوچرخه های 
الکتریـکـی امــروزی طــوری ســاخته شــده اند کــه 

شبیه اسکوترهای موتوری به نظر می رسند.

هنگام پیچیدن  مراقب باشید

خطوط عابر پیاده ی ایمن و دارای راهنما همیشــه 
از تصادفات وسیله ی نقلیه و عابر پیاده در امان 
نیســتند. افراد بسیار بیشتری با خودروهایی که 
بــه چپ می پیچند برخورد می کنند تا خودروهایی 
که به راست می پیچند؛ چون هر دو طرف، مسیر 
دیگری را نگاه می کنند: رانندگان مشــغول عبور از 
تقاطع انــد و عابریــن از خیابان، مســتقیم را نگاه 

می کنند.

یــا توقف هســتید، وســیله ی نقلیه شــما صدای 
قابل تشــخیصی تولیــد نمی کنــد، پــس احتیــاط 

شدید الزم است.

ـی  درماـن اســکوترهای  و  ویلچــر  مراقــب 
باشید 

افرادی که روی ویلچرهای موتوری و اســکوترهای 
ـی حرکت می کنند نیز عابر پیاده محســوب  درماـن

می شوند.

مراقب خودروهای خیابانی باشید

برـخـی ایســتگاه های توقف خودروهــای خیابانی، 
جزیره یا ناحیه ی ایمنی برای ســوار و پیاده شــدن 
مســافران دارنــد. از ایــن  جزایــر و نواـحـی ایمــن 
بــا ســرعت معقولــی رد شــوید. همیشــه بــرای 
مواقعــی کــه عابریــن پیــاده حــرکات ناگهانی یا 

پیش بینی نشده انجام می دهند، آماده باشید.

مراقب پیامک دهندگان باشید

قانــون پیامک نــدادن فقط بــرای راننــدگان اعمال 
نمی شــود. عابرین پیاده گاهی در حال اســتفاده 
از وســایلی مثل تلفــن همراه، هندزفری، وســایل 
ـی، GPS و پخش کننده های موســیقی، دچار  جیـب
حواس پرتی می شــوند. کســانی کــه از هدفون یا 
هندزفری اســتفاده می کننــد گاهی صدای بوق یا 

دیگر صداهای ترافیکی را نمی شنوند.

دوچرخه ســواران وقتی با سرعت عادی یا بیشتر 
از ترافیــک حرکــت می کنند، به چــپ میپیچند یا 
در موقعیــت گردش به چپ قــرار می گیرند؛ ملزم 
به حرکت در نزدیکی لبه ی راســت جاده نیســتند. 
)دوچرخه ســواران اجــازه ی گردش به چــپ از باند 

گردش به چپ را هروقت که بشود، دارند.(

 

هنــگام عبــور از کنــار دوچرخه ســواران، راننــدگان 
وســایل نقلیــه ی موتــوری بایــد حداقل یــک متر 
فاصلــه، فاصله ی مناســب بین وســیله ی نقلیه و 
دوچرخه سوار را حفظ کنند. )تصویر باال را ببینید( 
موفق نشــدن در انجــام ایــن کار ممکن اســت به 
جریمــه ی نقــدی از ۶۰ تــا ۵۰۰ دالر و دو امتیــاز 
منفی در ســابقه ی رانندگی شود. هر وقت امکان 
داشت، باید برای عبور، باند حرکت را عوض کنید.

با فاصله ی بســیار کم پشت دوچرخه سوار حرکت 
نکنیــد. آن ها برای مواقعی که ســرعت را کاهش 

می دهند یا توقف می کنند، چراغ ترمز ندارند.

تقاطع ها:

بــرای اجتنــاب از تصادف بــا دوچرخه ســواران در 
تقاطع ها، موارد زیر را به  یاد داشته باشید:

وقتی قصد گردش به راســت را دارید، راهنما  	

شریک شدن جاده با 
دوچـرخــه ســواران

انتظــار مــی رود دوچرخه و دوچرخه هــای موتوری 
با ســرعتی پایین تر از ترافیــک اطراف با فاصله ی 
یــک متری از جــدول یا خودروهای پارک شــده، یا 
در نزدیـکـی لبه ی ســمت راســت جــاده، وقتی که 
جدولــی وجود ندارد، حرکت کننــد. با این حال در 
صورت نیاز برای ایمنی، می توانند از هر بخشی از 

باند مانند موارد زیر، استفاده کنند:

از موانعــی ماننــد گــودال، یــخ، شــن، خــاک،  	
خیابان هــای خــراب یــا شــیارزده  شــده، حفــره و 

دریچه های فاضالب دوری کنید.

از خطــوط راه آهن یا خطــوط تراموا با زاویه ی  	
۹۰ درجه عبور کنید.

از عبور از مســیرهایی که برای عبور به  شــکل  	
اشتراکی ایمن نیست، اجتناب کنید.

نزدیــک نواـحـی پارک ممکن اســت یــک باند  	
دوچرخه نیز وجود داشــته باشــد. )شکل پایین را 

ببینید(
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مراقــب راهنمای دســت دوچرخه ســواران باشــید. 
بیرون گرفتــن  بــا  اســت  ممکــن  دوچرخه ســوار 
مســتقیم بازوی راست، قصد خود برای گردش به 

راست را نشان دهد. 

هروقت که امکان پذیر بود، با دوچرخه سواران 
ارتباط چشمی برقرار کنید.

 

باکس هــای دوچرخــه می توانند از تصــادف بین 
دوچرخه ســواران  و  موتــوری  نقلیــه ی  وســایل 
جلوگیــری کننــد. معمــواًل یک جعبه ی رنگ شــده 
بــا عالمــت دوچرخه ی ســفید رنگ داخــل آن روی 
جاده وجود دارد. خطوط نزدیک شــدن و دورشــدن 
از باندهــای دوچرخه نیز ممکن اســت رنگ شــده 
باشــند. راننده باید منتظــر عالمت چراغ راهنمایی 
پشــت این جعبه  بماند. روی جعبه توقف نکنید. 

)شکل باال را ببینید(

بزنید و آینه ها و نقاط کور سمت راست را بررسی 
کنید تا مطمئن شــوید مســیر دوچرخه سواری را 

مسدود نمی کنید.

در گردش به چپ، باید پیش از گردش توقف  	
کنید و منتظر شوید دوچرخه سواران عبور کنند.

مراقــب  	 تقاطــع،  داخــل  رانندـگـی  هنــگام 
دوچرخه ســوارانی که می خواهنــد گردش به چپ 

کنند باشید. 

هنــگام عبــور از کنــار دوچرخه ســواران بی دلیــل 
بوق نزنید. ممکن اســت باعث ترس آن ها شــود 
و کنتــرل وســیله ی نقلیه را از دســت بدهند. اگر 
حــس می کنید کــه بایــد از بوق اســتفاده کنید، 
وقـتـی که هنوز با آن هــا فاصله دارید، به آرامی و 

سریع روی بوق ضربه بزنید. 

 

دوچرخه ســواران  بــرای  دوچرخه ســواری  خطــوط 
رزرو شــده اســت. معمــواًل بــا خــط ممتد ســفید 
نشانه گذاری شده اند. گاهی برای گردش به راست 
در گوشــه ی مسیر رانندگی باید وارد خط دوچرخه 
شــوید یا از آن عبور کنید. )شــکل بــاال را ببینید( 
هنگام انجام این کار بســیار مراقب باشــید. پس 
از اطمینان از اینکه می توانید به شــکل ایمن این 
کار را انجام دهید، وارد باند شوید و گردش کنید.

شریک شدن جاده با موتورسیکلت ها 

و موتـورسیکلت های سرعت محدود

دیدن موتورسیکلت ها، موتورهای سرعت محدود، 
اســکوترهای برقی و دوچرخه ها بــه  دلیل اندازه ی 
آن ها ســخت اســت. رانندگان این وســایل نقلیه 
ممکن است به  دلیل سطح ناصاف جاده یا شرایط 
آب وهوایی بد حرکات ناگهانی انجام دهند؛ چون 
کمتر حفاظت شده هســتند، در تصادفات بیشتر 

صدمه می بینند. 

اســتفاده  بانــد کامــل  یــک  از  موتورســیکلت ها 
می کنند؛ هنگام رانندگی، با آن ها شــبیه وســایل 
نقلیه ی دیگر برخورد کنید. از آنجایی که بسیاری 
از راهنماهــای گردش موتورســیکلت ها به  شــکل 
خــودکار خامــوش نمی شــوند، هنگام گــردش به 
چپ جلوی موتورســیکلت های با راهنمای روشــن 
مراقب باشید. مطمئن شوید موتورسواران واقعًا 
گــردش انجــام می دهنــد؛ ممکن اســت فراموش 

کرده راهنمای خود را خاموش کنند. 

 

دوهشتی  ها، دوهشتی دوچرخه، دو حالت هشت 
روی عالمــت دوچرخــه در جــاده، نشــان دهنده ی 
باند مشــترک اســت. وســیله ی نقلیه یا دوچرخه 
می توانــد از بانــد اســتفاده کنــد. بــا اینکــه باید 
همیشــه مراقــب دوچرخه ســواران باشــید، ایــن 
نشــان دهنده ی هشدار بیشــتر برای آن است که 

مراقب دوچرخه ها باشید. )تصویر باال را ببینید(

کودکانی که روی خیابان دوچرخه سواری می کنند، 
ـی بــرای دوچرخه ســواری  مهــارت و آمــوزش کاـف
ایمــن را ندارنــد. ممکــن اســت از همــه ی خطرات 
و قوانیــن جــاده باخبــر نباشــند. مراقــب کودکان 
روی دوچرخه های بزرگ باشــید، زیرا ممکن اســت 
توانایی کنترل صحیح آن را نداشته باشند. وقتی 
کنــار خیابان پارک کرده اید، پیش از بیرون آمدن، 
آینه و نقاط کور را برای دیدن دوچرخه های عبوری 

احتمالی بررسی کنید.
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2. فاصله ی توقف

 وســایل نقلیه ی تجاری بزرگ به فاصله ی بســیار 
طوالنی تــری نســبت  بــه وســایل نقلیــه ی کوچک 
نیاز دارند. وقتی از وســایل نقلیه ی بزرگ ســبقت 
می گیرید، ســریع به باند حرکت وســیله ی نقلیه 
برنگردید. نه تنها بی ادبی است، بلکه خطرناک نیز 
هســت؛ فضای مناسب موردنیاز برای توقف ایمن 
وسیله ی نقلیه ی بزرگ را کاهش می دهد. هنگام 
ســبقت گرفتن از وســایل نقلیــه ی بــزرگ فضــای 

بیشتری در نظر بگیرید.

 

3. گردش های عریض

 هنگام گردش به راســت، وسیله ی نقلیه ی بزرگ 
بــرای اجتنــاب از برخــورد بــا جدول، ممکن اســت 
ابتدا به  ســمت چپ برود و سپس برگردد. وقتی 
یک وســیله ی نقلیه ی بزرگ جلو شــما می خواهد 
به راست گردش کند، به فضایی که در باند راست 
باز کرده اســت وارد نشــوید، خــود را در موقعیت 
بسیار خطرناکی قرار خواهید داد. وقتی وسیله ی 
نقلیــه از گوشــه خارج شــد، ادامــه ی آن کمی به 
 ســمت بانــد راســت برمی گــردد. اگــر در آن بانــد 
باشــید، وسیله ی نقلیه ی شما بین تریلر و جدول 
فشرده می شود. تا وقتی که کامیون کاماًل از باند 
خارج نشده، فاصله ی طولی کافی داشته باشید.

خروـجـی  رمــپ  در  می توانــد  موقعیــت  ایــن 
ـی کــه دو بانــد گــردش به چــپ دارند  بزرگراه هاـی

شریک شدن جاده با وسایل 

نقلیه ی تجاری بزرگ

هنــگام شریک شــدن جــاده بــا وســایل نقلیــه ی 
تجاری بزرگ مانند کشــنده-تریلرها و اتوبوس ها، 
دانســتن رانندـگـی ایمــن اهمیــت بســیار باالیی 
دارد. داده هــای جدیــد نشــان داده انــد کــه اکثــر 
مرگ ومیرهــا در تصادفات بــا کامیون های تجاری 
بزرگ، در نتیجه ی عمل راننده های کامیون نبوده، 
بلکه به  دلیل عمل راننده ی دیگر اتفاق افتاده اند. 
از ایــن  رو، شریک شــدن جــاده با وســایل نقلیه ی 
ـی بایــد همیشــه از توانایی  و  تجــاری بــزرگ یعـن
محدودیت های وسایل نقلیه ی بزرگ، شامل موارد 

زیر، آگاه باشید:

1. نقاط کور

 وســایل نقلیــه ی تجــاری بــزرگ نقاط کور بســیار 
بزرـگـی در هــر دو طرف دارنــد. از دنباله  روی آن ها 
بــا فاصله ی طولی بســیار کم، اجتنــاب کنید. اگر 
دقیقًا پشــت آن ها باشــید، راننده نمی تواند شما 
را ببیند. اگر وســیله ی نقلیــه ناگهان توقف کند، 
هیچ جایی برای رفتن ندارید. به  یاد داشته باشید 
کــه اگر نتوانید راننــده را از داخــل آینه بغل های 
وســیله ی نقلیه ببینید، راننده نیز نمی تواند شما 

را ببیند.

 

شـریک شدن جاده با 
اتوبوس های شهـری

توقــف  نواـحـی  شــهری  جاده هــای  از  بســیاری 
مخصوصــی بــرای اتوبوس هــای شــهری، بــه  نام 
ایســتگاه های اتوبــوس )bus bays( دارنــد کــه 
مســافران در آن سوار و پیاده می شوند. سه نوع 

ایستگاه اتوبوس وجود دارد:

ایستگاه های نیمه مسدود 	

تورفتگی های قبل و بعد از تقاطع ها 	

ناحیــه ی  	 دو  بیــن  اتوبــوس  ایســتگاه های 
پارک کردن مشخص شده.

ـی یــک اتوبــوس در ایســتگاه، راهنمای چپ  وقـت
را روشــن می کنــد، نشــان دهنده ی این اســت که 
آمــاده ی خروج از ایســتگاه اتوبوس اســت و اگر 
در باندی که به ایســتگاه ختم می شــود رانندگی 
می کنیــد، باید اجــازه دهید اتوبــوس دوباره وارد 

جریان ترافیک شود. 

 

A: ایستگاه های نیمه مسدود 	

 B: تورفتگی قبل از تقاطع 	

اتفاق افتد. وقتی که یک وسیله ی نقلیه ی تجاری 
جلــوی شــما به چپ گردش می کنــد، به باند چپ 
وارد نشــوید. تــا وقتی که کامیــون کاماًل گردش 
بــه چپ را انجام نداده عقــب بمانید، در غیر این 
صورت ممکن است بین کامیون و جدول فشرده 

شوید.

4. برگشت به عقب

 اگــر پشــت وســایل نقلیه ی بــزرگ ایســتاده اید، 
ـی راننــده ی  ـی بگذاریــد. وقـت فضــای زیــادی باـق
وســیله ی نقلیه ی بــزرگ ترمزها را پــس از توقف 
رها می کند، وسیله ی نقلیه ممکن است به عقب 

برگردد. 

5. پاشش

 در آب وهــوای بــد، وســایل نقلیه ی بــزرگ میزان 
کــه  می پاشــند  گردوخــاک،  و  بــرف  گل،  زیــادی 
می توانــد روی شیشــه جلوی خودروی شــما فرود 

بیاید و دید شما را موقتًا کور کند.

6. تالطم

 به  دلیل عوامل مختلف، مانند فشار هوا و جریان 
هوا، وسایل نقلیه ی بزرگ می توانند تالطم هوایی 
ســنگینی ایجــاد کنند؛ این مورد ممکن اســت بر 
ـی شــما در کنترل وســیله ی نقلیــه هنگام  تواناـی

سبقت از وسایل نقلیه ی بزرگ تأثیر بگذارد.
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شـریک شدن جـاده با 
ماشین آالت کشاورزی

ماشین آالت کشاورزی در مقایسه با دیگر کاربران 
جاده، نســبتًا آرام حرکت می کنند. بیشتر تراکتور 
و کمباین ها دارای حداکثر سرعت ۴۰ کیلومتر بر 
ساعت هستند؛ اما وقتی که واگن یا بار به  دنبال 
خــود می کشــند با ســرعتی کمتــر از ۴۰ کیلومتر 
بر ساعت حرکت می کنند. ماشین آالت کشاورزی 
گاهــی دارای انــدازه ی پهنا یا طــول زیاد یا هر دو 
هستند. این مســئله دیدن وسایل نقلیه ی دیگر 
از پشت را برای راننده سخت می کند. مزرعه داران 
معمواًل به  جای استفاده از جاده و باند، یا حرکت 
از بانــد بــه باند، مســتقیم به مزرعــه می پیچند. 
به  یاد داشــته باشــید که وجود مزرعه داران روی 
جاده پس از ســاعات تاریکی در فصول کاشــت و 

برداشت بسیار معمول است.

ماشــین آالت روی جــاده باید تابلــوی حرکت 
آهســته ی نارنجــی و قرمــز پشــت وســیله ی 
نقلیه نصب کنند. این تابلو به دیگر رانندگان 
هشــدار می دهد که وسیله ی نقلیه با سرعت 
۴۰ کیلومتر بر ساعت یا کمتر در حال حرکت 
اســت. اگــر یـکـی از ایــن تابلوهــا را دیدیــد، 
ســرعت را کاهــش دهیــد و احتیــاط کنیــد. 
بــا فاصلــه عقــب بمانید و تا وقـتـی که ایمن 

نیست سبقت نگیرید. 

C: تورفتگی بعد از تقاطع 	

D: ایستگاه اتوبوس بین جای پارک های  	

قانونی

می شــوید، به لبه ی سمت راست باند خود بروید. 
هنگام ســبقت گرفتن، بیشــترین فاصله ی ممکن 
بین خود و آن ها را به وجود آورید. سبقت گرفتن 
نزدیک می تواند باعث ترســیدن یا رم کردن اسب 
ـی به مســیر  شــود و باعــث تغییــر جهــت ناگهاـن

حرکتی شود. 

خـالصـه

تــا انتهای این بخش باید موارد زیر را یاد گرفته 
باشید:

دیگــر  	 بــا  جــاده  شریک شــدن  اهمیــت 
کاربــران جــاده، مخصوصًا وســایل نقلیــه ی بزرگ، 

دوچرخه سواران و عابرین پیاده.

چگونه جاده را با دیگر کاربران به  شکل ایمن  	
و مناسب به  اشتراک بگذارید. 

شریـک شـدن جــاده با 
وسایل متصـل به اسـب

وسایل متصل به اسب یک از کندترین متحرکین 
روی جاده نســبت  به دیگر وســایل نقلیه اند. این 
وســایل دارای گســتره ی وســیعی اند و گاری های 
ظرفیــت  بــا  تک اســبه  درشــکه های  یــا  دونفــره 
هشــت نفــر و واگن های بــزرگ و عریض مزرعه ی 
مورداســتفاده بــرای حمــل محصــول، تجهیزات و 
دیگر کاالها را شامل می شود. این وسایل معمواًل 
روی شــانه ی جــاده حرکــت می کننــد، امــا ممکن 
است در جاهایی که شانه ی باریک  شده ای وجود 
ندارد، مانند پل ها، وارد آسفالت نیز شوند. به  یاد 
داشته باشید که دیدن وسایل نقلیه ی متصل به 
اسب در کل نواحی جنوب غربی اونتاریو و بیشتر 

در شرق و شمال اونتاریو متعارف است.

وســایل نقلیــه ی متصل به اســب روی جاده باید 
تابلــوی حرکــت کند قرمــز و نارنجــی انتهای گاری 
نصــب کننــد. عالوه بر ایــن، بســیاری از گاری های 
و  اطــراف  قــوی  بازتاب کننــده ی  نوارهــای  دارای 
انتهــای وســیله ی نقلیــه هســتند. ایــن تابلو به 
دیگــر راننــدگان هشــدار می دهد که این وســایل 
نقلیــه با ســرعت ۴۰ کیلومتر بر ســاعت یا کمتر 
درحال حرکت انــد و هروقت چراغ جلو به نوارهای 
بازتاب کننــده برخــورد کند، مشــخص می شــوند. 
اگــر وســیله ی نقلیــه ی متصــل به اســب دیدید، 
ســرعت را کاهش دهید و احتیاط کنید. فاصله ی 
طولــی مناســب را رعایــت کنیــد و هروقت ایمن 
ـی بــه یــک وســیله ی  بــود ســبقت بگیریــد. وقـت
نقلیه ی متصل به اســب در جهت مخالف نزدیک 
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تقاطــــع هـــای 
کنتـــرل شــــده

 

تقاطع های کنترل شــده چراغ راهنمایی و رانندگی، 
تابلــوی حــق تقدم یا تابلــوی توقف بــرای کنترل 

ترافیک دارند. )شکل باال(

ـی کــه بــا چراغ ســبز  در تقاطــع کنترل شــده، جاـی
مواجه می شــوید،  با دقت و با سرعت ثابت درون 
تقاطــع رانندگی کنید. اگر چراغ برای مدتی اســت 
ـی کــه زرد شــد آمــاده ی توقف  ســبز مانــده،  وقـت
باشــید.  بــا این حــال اگر همیــن اآلن هم آنقدر 
نزدیک هستید که نمی توانید توقف ایمن داشته 
باشــید، بــا احتیاط از تقاطع عبــور کنید. وقتی با 
چراغ قرمز مواجه شــدید، کامــاًل توقف کنید و تا 

وقتی که به سبز تبدیل شود منتظر بمانید.

وقـتـی که بــه تقاطعــی در خیابان اصلــی نزدیک 
می شــوید و تقاطع با حجم ترافیک مسدود شده 
اســت، پیــش از ورود بــه تقاطــع توقــف کنید و 
ـی از تقاطع عبور  تــا وقتی کــه خودروهــای جلوـی
نکرده اند، وارد تقاطع نشوید. اگر قصد گردش به 
چپ و راســت را داشــته باشــید این قانون اعمال 

نمی شود. 

ـی بــه تقاطع هــا نزدیک می شــوید هوشــیار  وقـت
باشــید و مراقب عابرین پیاده، دوچرخه ســواران، 
دیگــر وســایل نقلیــه ی موتــوری، تابلوهــای حق 
تقــدم، تابلوهای توقــف و چراغ هــای راهنمایی و 
رانندـگـی باشــید. حتمــًا هر پیــاده رو و مســیر یا 
ـی را ماننــد خیابــان بررســی کنیــد. در  خــط حرکـت
ذهن داشــته باشید که کودکان گاهی از قوانین 
ترافیکی آگاه نیســتند و اینکه ممکن است طبق 
قانون محلی دوچرخه ســواران اجازه ی استفاده از 

پیاده رو را داشته باشند.

 

ـی تقاطــع وجــود دارد: کنترل شــده و  دو نــوع اصـل
کنترل نشده.

تقاطـــع هـــــای 
کنتــــرل نشـــده

تقاطع هــای کنترل نشــده هیــچ تابلــو یــا چــراغ 
راهنمایی و رانندگی ای ندارند؛ معمواًل در نواحی ای 
که ترافیک زیادی وجود ندارد دیده می شوند. اگر 
دو وســیله ی نقلیــه از دو جهــت مخالف هم زمان 
به تقاطع کنترل نشده برسند، راننده ی سمت چپ 
بایــد اجــازه دهــد ابتدا راننده ی ســمت راســت او 
اول رد شــود. ایــن عمل دادن حق تقــدم خوانده 

می شود.

در تقاطــع کنترل شــده ای که بــا تابلوی حق تقدم 
مواجه می شــوید، ســرعت را کاهــش دهید و در 
صــورت نیاز توقف کنید و منتظر بمانید تا پیش 

از ورود به تقاطع، مسیر کاماًل آزاد شود.

در تقاطــع کنترل شــده ای کــه بــا تابلــوی توقــف 
مواجه می شــوید، کاماًل توقــف کنید. فقط وقتی 
کــه مســیر آزاد اســت در تقاطــع رانندـگـی کنید. 

)تصویر باال(
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راست بدهد. )شکل باال(

 

در هــر تقاطعی که می خواهید به چپ یا راســت 
گردش کنید، باید حق تقدم را به دیگران بدهید. 
اگــر می خواهیــد به چــپ بپیچیــد، بایــد منتظر 
شــوید تا خودروهایی که از ســمت مقابل نزدیک 
می شــوند و یا عابرین پیاده از مســیر شــما عبور 
کنند؛ پس از آن می توانید گردش به چپ را انجام 
دهید. اگر به راست می پیچید، باید منتظر شوید 
تا عابرین پیاده ای که در مسیر شما در حال عبور 
از خیابــان یــا نزدیک شــدن به آن هســتند، عبور 
کننــد و ســپس گردش به راســت را انجام دهید. 
)شکل باال( همچنین نقطه ی کور خود را باید برای 
وجود دوچرخه سوار از پشت سر، مخصوصًا در خط 
دوچرخه در ســمت راســت، روی پیاده رو یا مسیر 
حرکتی، بررســی کنید. تابلوی حق تقدم به  معنی 
کاهــش ســرعت و در صــورت نیاز توقــف و دادن 
حــق تقدم عبور به خودروهــای داخل تقاطع و یا 

در خیابان متقاطع است. 

ـی از یک جاده یا مســیر خصوصی به جاده ی  وقـت
اصلی وارد می شــوید، باید حق تقدم را به وسایل 
نقلیــه و عابرین پیــاده ی روی پیــاده روی خیابان 

اصلی بدهید. )شکل پایین(

حــــق تقـــــدم

ـی وجــود دارنــد که باید حق تقــدم را به  زمان هاـی
دیگران بدهید؛ به این معنی که باید اجازه دهید 
راننده ی دیگر ابتدا عبور کند. در اینجا چند قانون 

در مورد حق تقدم آمده است. 

 

در تقاطع بدون تابلو یا چراغ راهنمایی و رانندگی، 
باید حق تقدم را به وسیله ی نقلیه ای بدهید که 
پیش از شــما به تقاطع رســیده است. اگر هر دو 
هم زمان به تقاطع رسیدید، وسیله ی نقلیه ای که 
از ســمت راست نزدیک می شــود دارای حق تقدم 

برای عبور است. )شکل باال(

 

در تقاطع هایی با تابلوی توقف در هر چهار طرف، 
باید حق تقدم را به اولین وســیله ی نقلیه ای که 
کاماًل متوقف شده بدهید. اگر دو وسیله ی نقلیه 
هم زمــان توقف کردند، وســیله ی نقلیه ی ســمت 
چپ باید حق تقدم را به وســیله ی نقلیه ی سمت 

خـالصـه

در انتهای این بخش باید موارد زیر را یاد گرفته 
باشید:

تفاوت بین تقاطع کنترل شــده و کنترل نشده  	
و چگونگی عبور ایمن از آن ها.

مفهــوم حق تقــدم و موقعیت هــای معمولی  	
که باید حق تقدم را به دیگر کاربران جاده بدهید.

در محــل هــای عبور عابــر پیاده )شــکل پایین( و 
نواحی عبور مدارس با نگهبان عبور، شما باید حق 
تقدم را به عابرین بدهید و منتظر شوید تا کاماًل 

از خیابان رد شوند. 

به  یاد داده باشید، راهنمازدن حق تقدم را به شما 
نمی دهد. باید مطمئن شوید مسیر آزاد است.
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بایــد پیــش از همــه ی تابلوهــای توقــف و چــراغ 
ـی قرمــز کامــاًل متوقــف شــوید. اگر روی  راهنماـی
آســفالت خط توقــف وجود داشــت، پیش از آن 

توقف کنید. )شکل باال(

 

اگر خط توقف وجود نداشــت، در محل عبور عابر 
پیاده، با یا بدون خط کشی، توقف کنید. اگر هیچ 
محل عبور عابر پیاده ای وجود نداشت، در انتهای 
لبــه ی پیــاده رو توقف کنیــد. اگر پیــاده رو وجود 
نداشــت، در لبه ی تقاطع توقف کنید. )شکل باال( 
پیــش از ورود بــه تقاطع منتظر بمانید تا مســیر 

آزاد شود. 

توقــف کـــردن

مناســب  و  ایمــن  توقــف  چگونـگـی  از  آگاهــی 
مهــارت مهمــی در رانندگی اســت. رانندگان ایمن 
و مســئول، توقف هــا را زودتــر می بیننــد، آینه ها 
را بررســی می کننــد، زودتر شــروع بــه ترمزگرفتن 
می کننــد و بــه  آرامــی توقــف می کننــد. وقتی به 
 درستی نشسته باشید ترمزگرفتن راحت تر است. 
از پای راست برای هر دو پدال  گاز و ترمز استفاده 
کنیــد تــا دو پــدال را هم زمــان فعــال نکنیــد و یا 
بی دلیل چراغ هــای ترمز را فعال نکنید. پدال ترمز 

را یکنواخت و محکم فشار دهید.

در وســیله ی نقلیــه بــا جعبه  دنــده ی دســتی، در 
سراشــیبی های طوالنی و پرشــیب ســعی کنید از 
دنــده ی ســنگین اســتفاده کنید. این بــه کنترل 
ســرعت کمک می کند و مجبور نمی شــوید سریع 
ـی ترمز بگیرید. پیش از آنکه شــروع به  و ناگهاـن
پایین رفتن از سراشــیبی کنید دنده را ســنگین تر 
کنیــد، زیــرا ممکن اســت وقـتـی روی سراشــیبی 
هستید، امکان تعویض دنده به دنده ی سنگین تر 
ـی، بایــد در  وجــود نداشــته باشــد. بــرای راهنماـی
سراشیبی و سرباالیی در یک دنده حرکت کنید. 

 

توقف کنید. تا وقتی که مطمئن نشــده اید قطار 
یا قطارها عبور نکرده اند، از روی ریل عبور نکنید. 

هیچ وقــت با یک قطار بــرای عبور از روی ریل  	
مسابقه نگذارید.

اگر چراغ چشمک زن وجود دارد، منتظر شوید  	
تا چشــمک زدن را متوقف کنند، اگر تقاطع دروازه 
یــا مانع داشــت، پیش از اینکــه بخواهید از روی 

ریل عبور کنید، منتظر بمانید تا بلند شود. 

هیچوقت اطراف، زیر یا داخل دروازه یا مانعی  	
که پایین اســت یــا اینکه درحــال پایین آمدن یا 
ـی و  باالرفتــن اســت، رانندـگـی نکنیــد. غیرقانوـن

خطرناک است.

از توقــف در میانــه ی مســیر ریلــی خودداری  	
کنیــد؛ بــرای مثــال، در ترافیک ســنگین، پیش از 
شروع مطمئن شوید فضای کافی برای عبور کامل 

در اختیار دارید.

دنــده  	 تعویــض  از  ریــل  روی  عبــور  هنــگام 
خودداری کنید.

اگــر روی ریــل گیــر افتادیــد، فورًا همــه را از  	
خودرو خارج کنید و از وسیله ی نقلیه دور شوید. 
ـی برویــد و ســپس با مســئولین  بــه مــکان ایمـن

تماس بگیرید. 

اکثــر اتوبوس هــا و دیگــر وســایل نقلیــه ی  	
عمومــی در تقاطع هــای ریلــی ای کــه بــا دروازه، 
چــراغ چشــمک زن یــا تابلــوی توقــف مشــخص 
نشــده اند، باید توقف کنند. اتوبوس های مدرسه 
بایــد در تقاطع هــای ریلــی، چه بــا دروازه یا چراغ 
چشــمک زن چه بدون آن هــا، توقف کنند. مراقب 

توقف در تقاطـــع هـای 
ریــــــلی راه آهــــن

همــه ی تقاطع هــای ریلــی در جاده هــای عمومــی 
اونتاریــو بــا عالئــم X قرمــز و ســفید مشــخص 
شــده اند. مراقــب ایــن تابلوها باشــید و آماده ی 
توقــف باشــید. ممکــن اســت تابلوهای هشــدار 
پیشرفته ی زرد و عالئم X بزرگ نشانه گذاری شده 
روی آسفالت جلوتر از تقاطع ریلی را ببینید. برخی 
تقاطع هــای ریلــی از چراغ های قرمز چشــمک زن و 
برـخـی از دروازه یــا مانــع بــرای جلوگیــری از عبور 
رانندگان از روی خطوط ریلی هنگام نزدیک شــدن 
قطــار اســتفاده می کننــد. به  یاد داشــته باشــید 
ممکن اســت در شرایط استفاده از ترمز اضطراری 
تــا دو کیلومتــر طول بکشــد تا یک قطــار بتواند 
متوقف شــود. در جاده های خصوصی، تقاطع های 
ریلی ممکن است نشانه گذاری نشده باشند، پس 

احتیاط کنید. 

 

ـی بــه تقاطع ریلــی می رســید، مــوارد زیر را  وقـت
به یاد داشته باشید:

سرعت را کاهش دهید، هر دو طرف را ببینید  	
و گوش دهید و پیش از عبور از روی ریل مطمئن 

شوید هر دو طرف ایمن است. 

اگر قطاری در حال نزدیک شــدن است، حداقل  	
با فاصله ی پنج متری از نزدیک ترین ریل یا دروازه 
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توقف در محل عبور مدارس

 

هــر جــا که محافظ مدرســه تابلوی قرمز و ســفید 
بــه نمایــش می گذارد، بایــد پیش از رســیدن به 
محــل عبــور توقف کنید و تــا وقتی که افــراد، از 
جملــه محافظ عبور مدرســه، کاماًل از خیابان عبور 
نکرده انــد و ادامه ی مســیر ایمن نشــده، متوقف 
بمانیــد. اگــر شــکی در مــورد موقــع عبــور دارید، 
صبــر کنید تا همــه ی کودکان و محافظ از خیابان 
عبــور کنند. رانندگانی که الزامات توقف را رعایت  
نمی کنند ممکن است جریمه ی نقدی شوند و سه 

امتیاز منفی دریافت کنند.

این اتوبوس ها باشــید و آماده ی توقف پشت سر 
آن ها باشید.

اگر به تقاطع ریلی ای با تابلوی توقف نزدیک  	
می شــوید، مگر اینکه شــخص پرچم دار دستوری 
غیر از این به شما دهد، باید کاماًل توقف کنید.

اگــر در خیابانی با حائل تقســیم کننده هســتید، 
فقط وسایل نقلیه ای که از عقب نزدیک می شوند 
باید توقف کنند. میانه یا حائل  یک مانع فیزیکی 
ماننــد زمین پایین یا باالآمده یا ســازه هایی برای 
جداکردن دو سمت مخالف ترافیک است. وسایل 

نقلیه نمی توانند از روی نوار وسط عبور کنند.

بایــد از قانــون اتوبــوس مــدارس در هــر جاده ای 
اطالعــت کنید، تعــداد باند و محدودیت ســرعت 
اهمیــت نــدارد. در هــر ســاعتی، جدا از ســاعات 
مدرسه، آمادگی توقف برای اتوبوس های مدرسه 

را داشته باشید.

ـی،  باالـی قرمــز  چشــمک زن  چراغ هــای  هماننــد 
اتوبوس های مدرســه یک بازوی تابلوی توقف در 
ســمت راننــده ی اتوبوس دارند. این بــازو، تابلوی 
توقفی اســتاندارد بــا چراغ های چشــمک زن قرمز 
بــاال و پاییــن آن، پــس از روشن شــدن چراغ های 
ـی، بیرون زده می شــود. تا  چشــمک زن قرمــز باالـی
وقتی که بازو کاماًل جمع نشده و همه ی چراغ های 
قرمز چشمک زن خاموش نشده اند، منتظر بمانید. 

توجه: اینکه نتوانید برای اتوبوس مدرســه ای که 
چراغ هــای چشــمک زن روشــن دارد توقــف کنید، 
ـی اســت. اگــر توقــف نکنیــد، از ۴۰۰ تا  غیرقانوـن
۲۰۰۰ دالر جریمه ی نقدی می شوید و شش امتیاز 
منفی برای اولین قانون  شکنی شما در نظر گرفته 
می شــود. اگر در فاصله ی پنج ســاله برای بار دوم 
مرتکــب این کار شــوید، جریمــه از ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ 
دالر افزایــش می یابد و شــش امتیاز منفی دیگر 
دریافــت می کنید. ممکن اســت تا شــش ماه به 
زندان بیفتید. در اونتاریو، رانندگان اتوبوس های 
مدرســه و دیگر شــاهدان می توانند عمل کسی را 

تـوقـف برای 
اتـوبوس های مــدرسه 

گســتره ای  اونتاریــو  در  مدرســه  اتوبوس هــای 
از اندازه هــای مختلــف دارنــد. همــه بــه  رنــگ زرد 
کرومی انــد و کلمــه ی اتوبوس مدرســه رویشــان 

نوشته شده است.

متوقــف  مدرســه ی  اتوبــوس  بــه  کــه  هروقــت 
ـی روشــن نزدیــک  بــا چراغ هــای چشــمک زن باالـی
می شــوید، صرف نظر از اینکه از عقب به اتوبوس 
نزدیک می شوید یا از جلو، باید کاماًل توقف کنید. 
ـی از روبــه رو بــه اتوبوس نزدیک می شــوید،  وقـت
در فاصلــه ای ایمــن توقــف کنید تــا کودکانی که 
از اتوبــوس پیــاده می شــوند از جلــوی شــما از 
خیابــان عبــور کننــد. اگــر از پشــت بــه اتوبوس 
نزدیــک می شــوید، در فاصله ی حداقــل ۲۰ متری 
توقــف کنید. تــا وقتی که اتوبوس حرکت کند یا 
چراغ های قرمز چشــمک زن غیرفعال شوند، حرکت 

نکنید.
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توقف برای نواحی عبور 
عابرین پیاده

 

نواـحـی عبــور عابریــن پیــاده )شــکل بــاال( نواحی 
مشخص شــده ای هســتند کــه بــه عابریــن پیاده 
اجازه عبور ایمن از خیابان را در جاهایی که چراغ 
ـی وجــود ندارد، می دهنــد. در این نواحی،  راهنماـی
همیشــه مراقــب عابریــن پیــاده و افــرادی که از 

ویلچر استفاده می کنند باشید.

عابرین پیاده ممکن است دکمه ا ی را فشار دهند 
کــه باعث چشــمک زدن چراغ قرمز باال شــود و به 
راننــدگان در مــورد افــراد عبــوری هشــدار دهــد. 
عابرین باید پیش از آنکه وارد خیابان شــوند به 
 شــکلی به رانندگان قصد خود را خبر دهند)ســعی 
کنید هروقت امکان پذیر بود ارتباط چشمی برقرار 
کنیــد.(. رانندگان، از جمله دوچرخه ســواران، باید 
حق تقدم را در محل عبور به عابرین پیاده بدهند. 
ـی کــه افراد کامــاًل از خیابان بیــرون رفتند و  وقـت
هیــچ عابر پیــاده ای نزدیــک نمی شــد، می توانید 
درصــورت ایمن بودن به مســیر خود ادامه دهید. 
در فاصله ی ۳۰ متری از نواحی عبور عابرین پیاده 

نباید از هیچ وسیله ی نقلیه ای سبقت بگیرید.

که غیرقانونی از اتوبوس مدرســه رد شده گزارش 
دهنــد. اگــر شــما صاحب ثبت شــده ی وســیله ی 
نقلیه هســتید، همان میزان جریمه، بدون نمره ی 

منفی یا زندان، برایتان اعمال می شود.

نزدیــک تقاطع هــای ریلــی مراقــب اتوبوس هــای 
مدرسه باشــید. همه ی اتوبوس های مدرسه باید 
در همــه ی تقاطع هــای ریلــی توقــف کننــد. چراغ 
چشــمک زن قرمــز باالیی بــرای این نــوع توقف ها 

استفاده نمی شود، پس گوش  به  زنگ باشید.

خـالصـه

در انتهای این بخش، باید موارد زیر را یاد گرفته 
باشید:

هنــگام توقــف پشــت چراغ هــا و تابلوهــای  	
توقف، وسیله ی نقلیه را کجا نگه دارید.

اهمیت توقف در تقاطع های ریلی و چگونگی  	
قراردهی وسیله ی نقلیه در حالت توقف پیش از 

آن ها.

و  	 تقاطع هــا  بــرای  وقــت  چــه  و  چگونــه 
اتوبوس های مدرسه توقف کنید.

چگونــه و چه وقت بــرای نواحی عبور عابرین  	
پیاده توقف کنید.
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گــردش بـــه طرفیــــن

برای گردش به طرفین، خیلی زودتر از رسیدن به 
پیچ راهنما بزنید. وقتی مسیر آزاد است، به باند 
مناسب، یا سمت راست ترین باند برای گردش به 
راســت یا ســمت چپ ترین باند در گردش های به 
چپ، بروید. گردش خود را راهنما بزنید، اطراف را 
بررســی کنید و نقاط کور را برای بررســی بازبودن 

راه بررسی کنید.

پیش از اینکه وارد پیچ شــوید سرعت را کاهش 
دهیــد؛ هرچــه پیــج تند تــر باشــد، ســرعت شــما 
باید کمتر شــود. برای داشــتن کنتــرل کامل روی 
وســیله ی نقلیــه، ترمــز گرفتن را پیــش از اینکه 

فرمان را بچرخانید تکمیل کنید.

برای گردش تند، با یک دســت فرمان را بچرخانید 
و بــا دســت دیگــر از روی دســت قبلــی، فرمان را 
بگیرید. فرمان را از طرف دیگر بگیرید و پیچیدن 
را ادامــه دهیــد. بــه این فرمان گیری دســت  روی   
 دست می گویند. وقتی که گردش را کامل کردید، 
فرمــان را بــه  آرامی رها کنید یا کمی به آن کمک 
کنیــد تا داخل دســت شــما بــه حالت مســتقیم 
بگردد. با فقط یک انگشــت یا کف دســت، فرمان 
را نچرخانید. وقتی پیچ را کامل کردید، ســرعت را 

افزایش دهید.

فراموش نکنید، رانندگان گاهی کنترل وسایل 
نقلیــه را از دســت می دهند و ســر می خورند، 
هم زمــان  را  کار  چنــد  انجــام  قصــد  چــون 
داشــته اند. سعی نکنید هم زمان ترمز بگیرید 

و فرمان را بچرخانید.

اینکــه بپیچیــد، دنده عقــب بگیریــد،  از  پیــش 
تغییــر بانــد دهید یــا دور بزنید، بایــد بدانید چه 
چیزهایی اطراف و پشت شما قرار دارند. همیشه 
برای اطمینان از اینکه مسیر آزاد است آینه ها را 
بررســی کنید و از روی شانه نگاه کنید و مطمئن 
ـی بــرای کامل کــردن حرکت به   شــوید فضــای کاـف

شکل ایمن در اختیار دارید.

گردش به راست با چراغ قرمز

ـی شــما را منع نکرده باشــد،  تــا وقتی کــه تابلوـی
می توانیــد گــردش به راســت جلوی چــراغ قرمز را 
در صورتی  که کاماًل توقف کنید و مطمئن شوید 

مسیر آزاد است، انجام دهید. 

گـردش به راسـت

 

تــا وقتی کــه تابلو یــا نشــانه گذاری های جاده به 
شــما نگفته باشد، همیشه گردش به راست را در 

سمت راست جاده شروع و تکمیل کنید.

بــرای گــردش بــه راســت، خیلــی قبل تــر از پیــچ 
راهنمــا بزنید و هر وقت ایمن بود به باند راســت 
حرکت کنید. اگر باند ســمت راســت نشانه گذاری 
نشــده بــود، تا حد ممکن در ســمت راســت جاده 
رانندـگـی کنید. جلو، چپ، راســت و دوباره ســمت 
چــپ را پیش از شــروع پیچیدن نــگاه کنید. اگر 
هیچ وســیله ی نقلیه ی کوچک تر یا عابر پیاده ای 
نمی بینیــد، نقطــه ی کــور عقب ســمت راســت را 
دوباره بررســی کنید. اجازه دهید دوچرخه سواران، 
موتورســیکلت های ســرعت محدود یا موتورهای 
کم قدرت پیش از شروع به گردش شما از تقاطع 
رد شــوند. هروقت ایمن بــود، پیچ خود را به باند 
ســمت راســت خیابانی کــه وارد می شــوید، کامل 

کنید.
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تصاویــر زیــر راه صحیح گردش بــه چپ در انواع 
مختلف جاده ها را نشان می دهند:

 

جاده ی دوطرفه به جاده ی دوطرفه

از باند نزدیک به خط مرکز به باند ســمت راســت 
خط مرکزی بروید، یک کمان نیمه خم را طی کنید. 
ســپس، هروقت کــه توانســتید، به باند راســت 

حرکت کنید.

 

راه دوطرفه به راه یک طرفه

از باند نزدیک به خط وسط به باند چپ بپیچید.

 

جاده ی یک طرفه به جاده ی دوطرفه

از بانــد چــپ بــه بانــد ســمت راســت خــط وســط 
بپیچید. ســپس هروقت امکان پذیر بود، به باند 

سمت راست بروید.

گـردش به چـپ

تا وقتی که تابلو و نشــانه گذاری های جاده شــما 
را منع نکرده باشــند، همیشه گردش به چپ را از 

سمت چپ مسیر خود شروع و تمام کنید.

بــرای گردش بــه چپ، قبل از پیــچ راهنما بزنید و 
وقتی که آزاد اســت وارد باند ســمت چپ شوید. 
جلو، پشت ســر، چپ، راســت و دوباره سمت چپ 
و نقــاط کور را بررســی کنید. هروقت مســیر آزاد 

بود بپیچید. 

وقتی در یک تقاطع منتظر ترافیک نزدیک شونده 
بــرای عبــور هســتید، تــا وقتی کــه پیــچ را کامل 
نکرده ایــد فرمــان را به چپ نچرخانید. با چرخ های 
پیچیــده به  ســمت چپ، وســیله ی نقلیه ی شــما 
ممکن اســت وارد مســیر حرکت ترافیــک روبه رو 

شود. 

وقـتـی دو وســیله ی نقلیــه از جهــات مخالــف به 
تقاطع رسیده اند و منتظر گردش به چپ هستند، 
پس از دادن حق تقدم به عابرین پیاده و ترافیک 
عبوری، باید هرکدام به سمت چپ دیگری بپیچند. 

ســرعت  موتورهــای  دوچرخــه،  موتورســیلکت، 
محــدود و موتورهــای کم قــدرت در تقاطع هــا به 
همان شــکل وسایل نقلیه ی بزرگ گردش به چپ 
انجام می دهند. اگر پشت ســر یکی از این وسایل 
نقلیه گردش به چپ انجام می دهید، برای گردش 
به چــپ هم زمان کنار آن ها نرویــد. عقب بمانید 
و هروقــت که مســیر آزاد اســت گــردش به چپ 
انجــام دهیــد. پیــش از اینکه گردش بــه چپ را 
انجــام دهیــد، منتظــر عبــور وســیله ی نقلیــه ی 

کوچک تر بمانید. 

باندهای گردش به چپ

 

برـخـی جاده هــا دارای باند مخصــوص برای گردش 
بــه چــپ وســایل نقلیــه هســتند. )شــکل بــاال( 
ـی کــه بانــد گــردش بــه چــپ روی  در تقاطع هاـی
آســفالت نشــانه گذاری شــده  اســت، از روی باند 
نشانه گذاری شــده گردش به چپ را انجام دهید. 
هنــگام ورود به جاده ی دیگــر، موقعیت این باند 

را حفظ کنید.

 

خط وســط برخی جاده ها به عنــوان باند گردش به 
چپ دو طرفه استفاده می شود. )شکل باال( این به 

جاده ی یک طرفه به جاده ی یک طرفه

از باند چپ به باند چپ خیابان بعدی بپیچید.
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راننـدگی در میـدان ها

 

نزدیک شدن

 

همانطــور کــه بــه میــدان نزدیک می شــوید،  	
دنبــال تابلــو برای انتخاب خروـجـی بگردید. باندی 
که در هر تقاطع دیگر انتخاب می کردید، در اینجا 
انتخاب کنید. )شکل ۲-۳۷ را ببینید( برای گردش 
بــه چــپ یا مســیر مســتقیم رفتــن، از باند چپ 
استفاده کنید. برای گردش به راست یا مستقیم 
رفتن از باند راســت اســتفاده کنید. )شکل ۳۸-۲ 
را ببینیــد( اگــر قصد گردش به چپ دارید، از باند 
راســت به میــدان وارد نشــوید. دوچرخه ســواران 
عمومــًا در وســط بانــد مناســب می ماننــد یــا از 

وســایل نقلیه ی گردش کننده در هر دو جهت این 
شــانس را می دهد که بدون نگه داشــتن ترافیک، 
گردش به طرفین را انجام دهند. برای استفاده از 
بانــد گردش به چپ دوطرفــه، مراحل زیر را انجام 

دهید:

1. پــس از گــردش راهنمــا بزنیــد و به باند وســط 
بروید. سرعت را کاهش دهید.

2. بــه  آرامــی به نقطــه ی مخالف جاده یا مســیر 
حرکتی که می خواهید گردش کنید وارد شوید. 

3. هروقت مسیر آزاد بود گردش را انجام دهید.

بــه  یــاد داشــته باشــید کــه وســایل نقلیه از 
جهــات مخالف نیز از همین باند برای گردش 
به چپ استفاده می کنند. همانطور که جلوی 
شــما توقــف می کننــد، ممکــن اســت دیــدن 
ترافیــک از روبه رو برای شــما ســخت باشــد. 
فقط در صورتی  که مطمئن شدید مسیر آزاد 
اســت حرکت کنیــد. این باندهــای گردش به 
چپ نباید برای سبقت گرفتن استفاده شوند.

گردش به چپ پشت چراغ قرمز

می توانیــد از یــک جــاده ی یک طرفــه بــه جاده ی 
یک طرفه ی دیگر با چراغ قرمز پس از توقف کامل 
و مطمئن بودن از اینکه مســیر آزاد است، گردش 
بــه چــپ را انجــام دهید. حق تقــدم را به عابرین 

پیاده و ترافیک دیگر بدهید.

داخــل میدان کــه ممکن اســت در خروجی بعدی 
قصد خارج شدن داشته باشد، وارد میدان نشوید.

خالف عقربه های ساعت حرکت کنید: وقتی  	
داخــل میدان هســتید، همیشــه ســمت راســت 
جزیــره ی مرکــزی و در مســیر خــالف عقربه هــای 

ساعت حرکت کنید.

بــه حرکت ادامه دهید: وقـتـی داخل میدان  	
هستید، جز برای اجتناب از تصادف توقف نکنید؛ 
شــما نســبت  به ترافیک ورودی حق تقدم دارید. 
وقـتـی داخل میدان هســتید، باند عــوض نکنید. 
اگر در باند وسط هستید و خروجی را رد می کنید، 
بایــد به حرکت دور میــدان ادامه دهید تا دوباره 

به خروجی برسید. 

خروج

 

راهنما بزنید: حتمًا برای خروج راهنما بزنید و  	
مراقب عابرین پیاده باشید.

بانــد خود را حفظ کنیــد: اگر از باند چپ وارد  	
میــدان شــده اید، در ســمت چپ بمانیــد و اگر از 
باند راست وارد شده اید،  در سمت راست بمانید.

دوچرخه پیاده می شوند و از میدان به شکل عابر 
پیاده استفاده می کنند. )شکل ۲-۳۹ را ببینید(

ســرعت را کاهــش دهیــد و مراقــب عابرین  	
پیــاده ای کــه بــه خــط تقــدم در ورودی میــدان 

می آیند باشید. در باند خود بمانید.

ورود

 

بررســی چشــمی: برای دیدن همه ی وســایل  	
ـی که  نقلیــه ای کــه در میــدان هســتند و آن هاـی
منتظــر ورود هســتند )ازجمله دوچرخه ســواران(، 

بررسی چشمی انجام دهید.

چــپ را نــگاه کنیــد: جریــان ترافیــک داخــل  	
میــدان حق تقــدم دارند. وقتی آمــاده ی ورود به 
میدان می شــوید، به وســایل نقلیه ی سمت چپ 
توجه ویژه ای داشــته باشــید. اگر نیاز بود پیش 
از تابلــوی حــق تقدم ســرعت را تطبیــق دهید یا 

توقف کنید.

فاصله ی مناسب: به  دنبال فرصتی ایمن برای  	
ورود به میدان باشید. هروقت فاصله ی کافی در 
جریــان ترافیــک داخل میدان وجود داشــت، وارد 
میدان شــوید. مستقیمًا از کنار وسیله ی نقلیه ی 
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مدیــریت شرایـط 
مشخص در میدان

وسایل نقلیه را درنظر بگیرید

 

کنار وســایل نقلیــه ی بزرگ )کامیــون و اتوبوس( 
ـی در نظــر بگیریــد. وســایل نقلیه ی  فضــای اضاـف
بزرگ ممکن است مجبور به گردش عریض هنگام 
نزدیک شــدن یا داخل میدان باشند. فضای زیادی 

به آن ها بدهید. )شکل باال را ببینید( 

برای عبور وســایل نقلیه ی اورژانسی کنار 
بروید

اگــر وقتی وســیله ی نقلیــه ی اورژانســی در حال 
نزدیک شــدن اســت، داخــل میــدان هســتید، از 
خروجی موردنظر خارج شــوید و پیش از کنارزدن 
به دور از جزیره ی ترافیکی به حرکت ادامه دهید. 
اگر هنوز وارد میدان نشــده اید، در صورت امکان 
به ســمت راست بکشــید و تا وقتی که وسیله ی 

نقلیه ی اورژانسی عبور نکرده منتظر بمانید.

موقعیت خود را حفظ کنید: موقعیت خود را  	
نسبت  به دیگر وسایل نقلیه حفظ کنید.

قصــد خــروج خــود را راهنما بزنیــد: وقتی از  	
خروـجـی کــه می خواهیــد اســتفاده کنیــد عبــور 
کردید، از راهنمای گردش به چپ استفاده کنید.

خــروج از بانــد چــپ: اگــر از باند چــپ خارج  	
می شــوید، مراقــب وســایل نقلیــه ای کــه ســمت 
راســت هســتند و بــه دورزدن دور میــدان ادامه 

می دهند، باشید. 

دنـده  عقب گرفتـن

هنــگام دنده عقب )معکوس( گرفتن با وســیله ی 
نقلیــه بســیار احتیــاط کنیــد و به آرامــی حرکــت 
کنیــد. پیش از شــروع، بررســی کنید که مســیر 
پشــت شــما باز باشــد. شــدیدًا مراقب کودکان و 

دوچرخه سواران باشید.

درحالی کــه محکم فرمان را گرفته ایــد، دنده را در 
دنــده ی عقــب بگذاریــد و در صندلــی بــه طرفین 
برگردیــد و از روی شــانه مســیری کــه قصد رفتن 
به آن را دارید بررســی کنید. اگر مســتقیم یا به 
راست دنده عقب گرفته اید، بدن و سر را به راست 
بچرخانیــد و از روی شــانه ی راســت عقــب را نگاه 

کنید. 

 

اگر به سمت چپ دنده عقب می گیرید، بدن و سر  
خــود را بــه چــپ بچرخانید و از روی شــانه ی چپ 
عقب را نگاه کنید. )شــکل زیر( همیشــه شــانه ی 
مقابل را نیز بررسی کنید. اگر همراه با دنده عقب 
گرفتن می پیچید، بررســی کنید که جلوی خودرو 

شما به چیزی برخورد نمی کند. 

هنگام دنده عقب گرفتن نیازی به بســتن کمربند 
نداریــد. اگــر بــرای دیــدن صحیح پشت ســر باید 

رانندگی وسیله ی نقلیه ی بزرگ در میدان

راننده ی یک وسیله ی نقلیه ی بزرگ )مانند کامیون 
یــا اتوبوس( در میدان ممکن اســت به کل عرض 
ـی  خیابــان، شــامل صحــن )قســمت قابلجابه جاـی
جزیره ی وســط مجاور خیابان( نیاز داشــته باشد. 
پیــش از ورود به میدان، وســیله ی نقلیه ممکن 
اســت به اشــغال هر دو باند نیاز داشــته باشــد. 
فضای زیادی به وســایل نقلیه ی بزرگ برای مانور 

دادن بدهید. 

توجه
 در برـخـی نواحی اونتاریو، حلقه های ترافیکی 
قدیمــی ای وجود دارنــد؛ از میدان هــا بزرگ تر 
هســتند، اجازه ی رانندگی با ســرعت بیشتر را 
می دهند و ترافیک را مجبور به ادغام و حرکت 
بــا بقیه می کننــد. میدان های امــروزی دارای 
قطر محاطی کمتری اند و از جزایری تقسیمی 
(بــرای انحــراف ترافیــک( در نقــاط ورود، برای 
کاهــش ســرعت ترافیک یــا برای ایجــاد پناه 
برای عابرین پیاده، استفاده می کنند. ورودی، 
بــا قانــون حق تقدم با چپ، کنترل می شــود؛ 
میــدان  دور  کــه  ـی  خودروهاـی مثــال،  بــرای 
می چر خند نســبت  به وســایل نقلیه ی ورودی 

حق تقدم دارند.
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دورزدن

ممکن اســت هنگام رانندگی وقـتـی که پیچ را رد 
کرده ایــد یــا در جاده خیلی جلــو رفته اید، نیاز به 
دورزدن داشــته باشــید. چندیــن راه بــرای انجام 

صحیح این کار وجود دارد.

ســاده ترین و ایمن تریــن مســیر رانندگی دور یک 
ـی وجود دارد که ممکن  بلوک اســت، اما زمان هاـی
اســت ایــن عمــل امکان پذیــر نباشــد. در چنیــن 
مواردی، یک دوربرگردان )برگردان U شکل( یا دور 

سه نقطه ای موردنیاز می باشد.

کمربنــد را بــاز کنیــد، این کار را انجــام دهید. اما 
دوبــاره کــه قصــد رفتــن به جلــو داریــد فراموش 

نکنید کمربند ایمنی را ببندید.

 

در خیابان های تقسیم شده که محدودیت سرعتی 
بیــش از ۸۰ کیلومتر بر ســاعت دارند، دنده عقب 
گرفتن غیرقانونی اســت. ایــن برای بخش حرکت 
و شــانه ی جاده نیز اعمال می شود. تنها استثناء 
این قانون برای وقتی اســت که شما سعی دارید 

به کسی که مشکل دارد کمک کنید.

دورزدن سه نقطه ای

در جاده هــای باریــک باید برای دیدن مســیرها از 
دورزدن ســه نقطه ای استفاده کنید. همانطور که 
در شــکل ۲-۴۴ نشــان داده شده اســت، دورزدن 
ســه نقطه ای از سمت راســت جاده آغاز می شود. 
مطمئــن شــوید در پیــچ جاده هــا، در یــا نزدیکی 
تقاطع ریلی یا تپه، یا نزدیک پل یا تونل که ممکن 

است دید شما را مسدود کند، دور نمی زنید.

دوربرگردان U شکل

پیش از اینکه دور بزنید، بررسی کنید که تابلویی 
شما را از این کار منع نکند. 

بــرای دورزدن ایمــن در دوربرگردان U، باید هر دو 
طرف را به  خوبی ببینید. در پیچ جاده، یا نزدیکی 
تقاطــع ریلی یا شــروع تپه، یا نزدیــک یک پل یا 
تونــل که جلوی دیــد را می گیــرد، دورزدن ممنوع 
است. تا وقتی که حداقل ۱۵۰ متر در هر دو طرف 

را نبینید، دور نزنید.

برای دورزدن، راهنمای راســت بزنید، آینه و پشت 
شــانه را بررســی کنیــد و به  ســمت راســت جاده 
بروید. توقف کنید. راهنمای چپ بزنید و هروقت 
هر دو طرف آزاد بود، به جلو بروید و سریع و تند 
بــه باند مخالف بپیچید. هنــگام دورزدن ترافیک 

را بررسی کنید.
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خـالصـه

در انتهای این بخش، باید موارد زیر را بدانید:

چطور در تقاطع ها به چپ و راست بپیچید. 	

قوانیــن  اطــراف پیچ ها به طــرف خیابان های  	
یک طرفه و در حال خروج از آن ها.

چطور در میدان رانندگی کنید. 	

هنــگام دنده عقــب گرفتــن کجــا را ببینیــد و  	
چطور مانوردهی داشته باشید.

روش هــای دورزدن بــا وســیله ی نقلیــه برای  	
 U حرکــت در مســیر مخالــف. )دوربرگردان هــای

شکل، دورزدن های سه نقطه ای(

بــه چپ راهنمــا بزنید. وقتی که مســیر از هر دو 
طرف آزاد است، به جلو حرکت کنید، فرمان را تند 
به چپ به  سمت جدول روبه روی جاده بچرخانید. 
وقتی به  سمت چپ رسیدید، توقف کنید. دنده را 
در دنده عقب بگذارید. راهنمای راست بزنید. پس 
از بررســی اینکه راه هنوز باز اســت، با دنده عقب 
گرفتــن آرام بــه  ســمت دیگر جاده، فرمــان را تند 
به راســت بچرخانید. دنده را رو به  جلو بگذارید و 
ترافیک را بررسی کنید. وقتی که راه باز است، به 

جلو رانندگی کنید.
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کانادا

07

تغییــر موقعیــت
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تغییـر بانــدها

تغییــر باند حرکت از یک بانــد جاده به باند دیگر 
اســت؛ در جــاده ای کــه دو باند یا بیشــتر در یک 
جهت دارد. ممکن است برای سبقت گرفتن از یک 
وســیله ی نقلیــه، برای دوری از وســیله ی نقلیه ی 
پارک شــده یــا وقتی که وســیله ی نقلیه ی جلویی 
بــرای گــردش در تقاطــع ســرعت را کــم می کنــد، 

مجبور به تغییر باند باشید.

هیچوقت بدون راهنمای مناســب و نگاه کردن به 
 منظور انجام ایمن حرکت، باند را تغییر ندهید.

این مراحلی اســت که برای تغییر باند باید انجام 
گیرند:

ـی در ترافیک  1. آینه هــا را بــرای دیدن فضای کاـف
هنگامی که می توانید ایمن وارد شــوید، بررســی 

کنید.

2. با نگاه از روی شانه در مسیری که می خواهید 
بانــد را تغییــر دهید، نقــاط کور را بررســی کنید. 
مخصوصــًا در مــورد دوچرخــه و وســایل نقلیــه ی 
کوچــک احتیاط کنید. قصد خــود برای گردش به 

چپ و راست را راهنما بزنید.

3. دوبــاره بررســی کنید که مســیر آزاد اســت و 
کســی از پشــت یا از دو باند دورتــر در جاده های 

چندبانده به  سرعت به شما نزدیک نمی شود. 

4. بــه  تدریــج بــه بانــد جدیــد برویــد. ســرعت را 
کاهش ندهید؛ ســرعت را حفظ کنید یا به  آرامی 

آن را افزایش دهید. 

با قطع کردن مســیر جلوی وســایل نقلیه ی دیگر، 
از جملــه دوچرخه ها، تغییر بانــد ناگهانی ندهید. 

تغییــر موقعیت در جاده شــامل تغییر باند و 
یا ســبقت گرفتن و جلوزدن از وسایل نقلیه ی 
دیگر اســت. پیش از شــروع، مطمئن شــوید 
برای تکمیل ایمن حرکت، زمان و فضای کافی 

در اختیار دارید.

سبقـــت گرفتــــن

ســبقت گرفتن، تغییر باند برای عبور از وســیله ی 
نقلیــه کندتــر اســت. بــا اینکه همــه ی جاده های 
عمومــی محدودیــت ســرعت دارنــد، امــا همــه ی 
وسایل نقلیه با یک سرعت حرکت نمی کنند؛ برای 
مثــال دوچرخه ســواران، وســایل نقلیــه ی خدمات 
جــاده ای و رانندگانی که جلوتر برای گردش آماده 
شده اند و از سرعت ترافیک کندتر هستند. ممکن 
اســت بخواهید هنگام دنبال کردن آن ها از برخی 

وسایل نقلیه ی کم سرعت سبقت بگیرید. 

تا وقتی که مطمئن نشده اید که می توانید بدون 
ایجــاد خطــر برای خود و دیگــران این کار را انجام 
دهیــد، از وســایل نقلیه ی دیگر ســبقت نگیرید. 
هیچوقت از وســایل برف روب تحت هر شــرایطی 
سبقت نگیرید. اگر شک داشتید، سبقت نگیرید.

ایــن مراحل برای ســبقت گرفتن از وســایل نقلیه 
الزم است:

1. از راهنمای چپ استفاده کنید که نشان دهید 
قصد سبقت گرفتن دارید و پیش از اینکه به باند 
ســبقت بروید بررســی کنید که راه از جلو و عقب 

آزاد است. 

2. مراقــب دوچرخه هــا و وســایل نقلیه ی کوچکی 
که ممکن اســت جلــوی خودرویی که می خواهید 
از آن ســبقت بگیریــد پنهــان هســتند، باشــید. 
همچنین مراقب وســایل نقلیه ای که جلوی شــما 
به چپ گردش می کنند و وسایل نقلیه یا عابرین 
پیاده ای که از طرف دیگر خیابان یا مسیر حرکتی 

وارد جاده می شوند باشید. 

دیگــر رانندگان از شــما انتظــار دارند که در همان 
بانــدی که هســتید بمانید. حتی اگــر راهنما هم 
بزنید، از شــما انتظار دارند حــق تقدم را به آن ها 

دهید.

از تغییــر بانــد غیرضــروری یــا الیی کشــیدن بین 
باندهــا خــودداری کنیــد. مخصوصــًا در ترافیــک 
سنگین یا شــرایط آب وهوایی بد، بیشتر احتمال 
ایجاد تصادف از طرف شما وجود دارد. در تقاطع ها 
یا نزدیکی آن ها باند را عوض نکنید. به  یاد داشته 
باشــید که چند ثانیه پشــت یک وسیله ی نقلیه 
ماندن گاهی ایمن تر از سبقت گرفتن از آن است. 
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ســبقت گرفتن در فاصلــه ی ســی متری خــط عابر 
پیاده غیرمجاز است. سبقت گرفتن از سمت چپ 
خط وسط پل، پل راه آهن یا تونل، غیرمجاز است. 
وقتی به قّله ی تپه می رسید یا روی پیچی که دید 
ترافیک نزدیک شــونده مســدود اســت و فاصله ی 
کافی جلوتر برای سبقت گرفتن ایمن وجود ندارد، 

سبقت نگیرید.

وقتی از خودروهای پارک شــده سبقت می گیرید، 
مراقــب افــرادی کــه ناگهــان در را بــاز می کنند یا 
ـی کــه بــرای بارگیــری و تخلیه  باز هســتند  درهاـی

باشید.

موتورســیکلت های  دوچرخــه،  موتورســیکلت ، 
ســرعت محدود و موتورهای کم قدرت گاهی برای 
اجتنــاب از شــرایط خطرنــاک جاده یا دیده شــدن 
توســط دیگر رانندگان نیاز دارند به راست یا چپ 
بکشــند. ایــن را دعوت به ســبقت در همــان باند 
ندانیــد. اگــر می خواهید از این وســایل ســبقت 

بگیرید، این کار را با تغییر باند انجام دهید. 

وقتی جریان ترافیک ســریع تر می خواهد از شــما 
ســبقت بگیرد، به راســت بروید و اجازه ی سبقت 
ایمــن بــه آن هــا را بدهیــد. وقـتـی در جاده هــای 
تقسیم نشــده از شما ســبقت گرفته شد و راننده 
بــه باند مخالــف رفت، بــه ترافیک روبــه رو توجه 
کنیــد و بــه  ســمت راســت بانــد برویــد. آماده ی 
کاهــش ســرعت باشــید و اجــازه دهیــد راننده ی 
ســبقت گیرنده سریع تر به جلوی شما برگردد تا از 

تصادف جلوگیری کنید.

در بســیاری از جاده های با ســرعت باال با سه باند 
یا بیشتر در هر مسیر، کامیون ها اجازه ی رانندگی 
در آخرین باند سمت چپ را ندارند. یعنی باند بغل 

3. فقط پس از راهنمازدن باند را عوض کنید. پس 
از سبقت گرفتن، راهنما بزنید که قصد برگشت به 
بانــدی را دارید که از آن ســبقت را آغاز کرده اید، 
وقتی توانستید جلوی وسیله ی نقلیه ای را که از 
آن سبقت گرفته اید در آینه ببینید، باند را عوض 
کنید. مراقب باشــید با حرکــت ناگهانی به جلوی 

وسیله ی نقلیه، مسیر او را مسدود نکنید.

ســبقت  آن  از  کــه  نقلیــه ای  وســیله ی  اگــر   .4
می گیرید، سرعت را افزایش داد، مسابقه ندهید. 
ـی راننده ی  بــه بانــد قبلــی خــود برگردیــد. و وقـت
دیگری می خواهد از شما سبقت بگیرد، سرعت را 

افزایش ندهید. غیرقانونی و خطرناک است.

 

سبقت گرفتن در شب

هنگام ســبقت گرفتن از وســایل نقلیه ی دیگر در 
شــب بیشــتر احتیــاط کنیــد. هروقــت مجبورید 
ســبقت بگیرید و راه هم باز اســت، این مراحل را 

دنبال کنید:

ـی از عقــب بــه وســیله ی نقلیــه ی جلویی  1. وقـت
نزدیــک می شــوید چراغ ها را بــه نورپایین، تغییر 

دهید.

2. راهنمــا بزنیــد، آینه هــا و نقــاط کور را بررســی 
کنیــد و بــرای ســبقت گرفتن از باند خارج شــوید. 
درحالی کــه از کنــار وســیله ی نقلیــه ای ســبقت 
می گیریــد، چراغ هــا را بــه نوربــاال برگردانید. این 
اجازه ی دیدن قســمت بیشتری از جاده را به شما 

می دهد.

3. وقتی که در آینه ی جلو می توانید کل مســیر 
جلــوی وســیله ی نقلیــه ای را کــه از آن ســبقت 
می گیریــد ببینیــد، آنقــدر جلوتــر هســتید کــه 
می توانید به باند راســت برگردید. فراموش نکنید 

راهنما بزنید.

آن، باند ســبقت کامیون اســت. اگــر در این باند 
هســتید و یک کامیون می خواهد سبقت بگیرد، 

به  محض امکان به باند سمت راست بروید.
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سبقت گرفتن از چپ

اکثر سبقت ها از چپ انجام می شود. در جاده های 
چندبانده یا جاده های یک طرفه و وقتی که از یک 
قطار شهری یا وسیله ی نقلیه ی در حال گردش به 
چپ ســبقت می گیرید، می توانید از سمت راست 

سبقت بگیرید.

ســبقت گرفتن از راســت می توانــد خطرناک تــر از 
ســبقت گرفتن از چپ باشــد. اگــر در آخرین باند 
ســمت چپ رانندگی می کنید و یک خودروی کند 
جلوی شماســت، منتظر بمانید تا وسیله ی نقلیه 
بــه راســت حرکت کنــد. ناگهــان بانــد را تعویض 
نکنیــد و ســبقت نگیریــد؛ راننــده ی جلــو ممکــن 
اســت بفهمد که شما قصد سبقت گرفتن دارید و 

هم زمان با شما به راست حرکت کند. 

باندهای سبقت و صعود

 

صعــود  یــا  ســبقت  بانــد  دارای  جاده هــا  برـخـی 
مخصوص هستند. این باندها به وسایل نقلیه با 
سرعت پایین اجازه ی حرکت به راست را می دهند 
و خودروهــای ســریع تر می توانند از آن ها در باند 

چپ سبقت بگیرند.

یــک تابلو از قبل به راننــدگان می گوید که جلوتر 
شــانس ســبقت گرفتن را دارند. یــک تابلوی دیگر 
انتهای باند را هشــدار می دهد تا رانندگانی که در 
باند سمت راست هستند بی خطر در ترافیک باند 

چپ ادغام شوند.

سبقت گرفتن در شانه

فقط در صورتی  که بخواهید از وسیله ی نقلیه ای 
که در حال گردش به چپ است یا فقط در صورتی 
 کــه شــانه آســفالت شــده، می توانید از شــانه ی 
ســمت راست برای ســبقت گرفتن استفاده کنید. 
شــما روی شانه ی ســمت چپ، چه آسفالت شده 

باشد چه نه، نمی توانید سبقت بگیرید. 

خـالصـه

در انتهای این بخش باید موارد زیر را بدانید:

ـی و مراحلــی که بایــد هنگام  	 مالحظــات ایمـن
تغییر باند و سبقت گرفتن رعایت کنید.

چگونـگـی برخــورد بــا شــرایط مختلــف حیــن  	
ســبقت گرفتن )مانند سبقت در شب یا سبقت از 

قطار شهری( را بدانید.

سبقت گرفتن از قطار شهری

 

باید از ســمت راســت از قطارهای شــهری سبقت 
ـی می توانیــد ایــن کار را  بگیریــد، فقــط در صورـت
نکنیــد که در یک خیابان یک طرفه در حال حرکت 

باشید. 

در ایســتگاه های قطار شــهری، حداقل با فاصله ی 
ـی که مســافران ســوار  دومتــری از درهــای انتهاـی
و پیــاده می شــوند توقــف کنیــد. ایــن قانون در 
ایســتگاه هایی کــه محل مخصوص برای ســوار و 
پیاده کــردن مســافران دارنــد، اعمــال نمی شــود. 
همیشــه از ایــن نواـحـی بــا ســرعت قابل قبولــی 
ـی و غیرقابل  عبــور کنیــد و انتظار حرکــت ناگهاـن

 پیش بینی از عابرین داشته باشید.



103 www.ganjineh.ca
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اخبار محلی شهرهای مختلف 
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حرکتــــی 
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هیچوقت پیش از اطمینان از اینکه شــخص  	
یــا خــودروی دیگــری را در خطــر نمی اندازیــد، در 
خــودروی پارک شــده ی خــود را باز نکنیــد. به  طور 
کلی کار بهتر این اســت که در راننده را با دســت 
راســت باز کنید تا به این شکل یک بررسی شانه 
نیز انجام داده باشــید. مراقب باشــید که درب را 
در مســیر دوچرخه سواری که ممکن است نزدیک 
خودروهای پارک شده حرکت کند باز نکنید. )شکل 
۲-۵۰( وقـتـی در خــودرو را در کنار ترافیک عبوری 
باز می کنید، فقط تا حدی که مســافران را سوار و 

پیاده کنید آن را باز نگه دارید. 

 

پس از پارک کردن وسیله ی نقلیه، همیشه موتور 
و چراغ هــا را خامــوش کرده، کلید را برداشــته، در 
را قفــل کنیــد تــا از دزدی جلوگیری کرده باشــید. 

حیوانات و کودکان را در خودرو تنها نگذارید. 

پیش از بیرون آمدن از پارک، همیشه راهنما 
بزنید و ترافیک را بررسی کنید، فقط وقتی که 

ایمن است از پارک خارج شوید.

از آنجایی که قوانین پارک کردن، جاده به جاده و 
مکان به مکان تغییر می کنند، همیشه تابلوهایی 
کــه می گوینــد نباید توقف کنید یــا توقف کردن، 
ایســتادن یا پارک را محــدود می کنند ببینید و از 
آن ها پیروی کنید. آگاه باشید که همه ی توقف 
ممنوع های طبق قانون روی تابلو اعالم نشده اند.

موارد زیر برخی قوانین پایه پارک کردن هستند:

هیچوقــت در قســمت حرکـتـی جــاده پــارک  	
نکنید. اگر به  دلیلی باید توقف کنید، از جاده به 

کنار بروید و روی شانه توقف کنید.

هیچوقــت در پیچ، تپه یا هــر جایی که دید  	
ـی در فاصلــه ی ۱۲۵ متــری از هــر دو ســمت  کاـف

ندارید، پارک نکنید. 

هیچوقــت در جایی که مســیر یــک خودروی  	
پارک شده را مسدود می کنید یا جایی که خط عابر 
پیــاده، محل عبــور عابر پیاده، خط کشــی عابرین 

پیاده یا ورودی جاده است، پارک نکنید. 

در فاصلــه ی نزدیک تــر از ســه متــری شــیر  	
آتش نشــانی، یــا در صد متری پل ها یا در شــش 
متــری ورودی عمومــی هتــل، ســالن تئاتــر یــا 
ســالن های عمومی در مواقع بازبودن آن ها، پارک 

نکنید.

در فاصلــه ی نــه متــری تقاطع یــا در فاصله ی  	
پانزده متری تقاطع کنترل شــده با چراغ راهنمایی 

و رانندگی پارک نکنید.

در جایی که در مســیر ترافیک یا برف روب ها  	
قرار می گیرید، پارک نکنید.

چهار نوع مجوز پارک قابل دسترس وجود دارد:

مجــوز معمولی )آبی( بــرای افراد با معلولیت  	
دائــم صادر می شــود و تا پنج ســال اعتبــار دارد. 
تا ســال ۲۰۱۱، همه ی افراد برای تمدید مجوز باید 
دوباره تأیید صالحیت می شدند. پس از آن سال، 
فقط افرادی که وضعیت آن ها متغیر اســت نیاز 
بــه تأیید صالحیت دوباره پیــش از تمدید مجوز 

دارند.

مجــوز موقــت )قرمــز( وقتی صادر می شــود  	
کــه انتظار مــی رود ناتوانی بیــش از دو ماه باقی 
خواهد ماند، نه برای همیشــه. مجوز موقت قابل  

تمدید نیست.

مجــوز مســافر )بنفــش( تــا یک ســال اعتبار  	
دارد و بــرای درخواســت دهندگانی که مجوز پارک 
در دســترس دارنــد و قصــد پــرواز از هرکــدام از 
فرودگاه هــای اونتاریــو را دارنــد،  صادر می شــود. 
گیرنــده ی مجــوز، در مــدت پارک وســیله ی نقلیه 
در پارکینــگ فرودگاه، باید مجوز را روی داشــبورد 
یــا آفتاب گیر وســیله ی نقلیه نصــب کند. مجوز 

معمولی افراد حین سفر همراه آن هاست. 

مجوز شــرکت )سبز( تا پنج سال معتبر است  	
و برای شرکت ها و سازمان های غیردولتی ای صادر 
می شــود که صاحب وســایل نقلیه ای هستند که 
برای جابه جایی افراد با ناتوانی اســتفاده می شود 

یا آن ها را اجاره می دهند. 

استفاده ی نادرست یا سوء استفاده از مجوز پارک 
در دســترس بایــد به پلیــس گزارش داده شــود. 
اســتفاده ی ناصحیــح از مجوز پارک در دســترس 
بــه جریمه ی نقدی و لغو مجوز منتهی می شــود. 

پارک کردن برای افراد دارای 
ناتوانــی

 

مجوز پارک قابل دسترس که قباًل با نام مجوز پارک 
ـی شــناخته می شــد، یک کارت  افــراد دارای ناتواـن
لمینت شده است که روی داشبورد یا آفتاب گیر 
وســایل نقلیــه ی حامل افــراد دارای ناتوانی نصب 
شــده است. مجوز صادرشده برای وسیله ی نقلیه 
به حامل فرد دارای ناتوانی اجازه ی پارک، ایستادن 
و توقف در نواحی مشخص شــده برای معلولین را 
می دهــد. مجــوز برای فرد صادر می شــود، نه برای 

وسیله ی نقلیه ی مشخص.

افــرادی که نســخه ی قدیمــی مجوز، مجــوز پارک 
ـی کــه  فــرد معلــول را دارنــد، می تواننــد تــا وقـت
تاریــخ مصــرف دارد از آن اســتفاده کنند. پس از 
انقضــاء، هر مجــوز جدیدی به  شــکل مجوز پارک 

قابل دسترس صادر می شود. 

مجوز پارک در دسترس بدون هزینه برای فرد دارای 
ناتوانی صادر می شود. برای گرفتن مجوز پارک در 
دسترس، یک پزشک، ماساژور، پرستار متخصص 
ـی )بــدون کالس درس( یــا کادر درمــان  فیزیوتراـپ
حرفه ای باید تأیید کنند که درخواست دهنده یک 
یا چند معلولیت روی فرم درخواســت مجوز پارک 

در دسترس را داراست.
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پــارک دوبـــل

پــارک دوبــل به  معنی پــارک یک وســیله ی نقلیه 
بــا چرخ های مــوازی در کنار جدول یــا لبه ی جاده 
ـی کــه امــکان پــارک وجود  اســت. در خیابان هاـی
دارد، مــوازی با جدول پارک کنید. فقط در صورتی 
زاویــه دار پــارک کنید که تابلو دســتور به این کار 
بدهد. ســمت راســت جهت ترافیــک عبوری پارک 
ـی خالف این  کنیــد. فقــط در صورتی که تابلوهاـی
عمــل وجود نداشــته باشــد، می توانیــد در هر دو 

طرف خیابان یک طرفه پارک کنید. 

 

بــرای پارک دوبل در ســمت راســت جــاده، فضایی 
پیدا کنید که یک تا یک ونیم برابر طول وسیله ی 
نقلیه باشــد. ترافیک اطراف و پشت سر را بررسی 
کنیــد و قصــد خــود بــرای کنارکشــیدن و توقــف 
را راهنمــا بزنیــد. در کنــار، یــا موازی با وســیله ی 
نقلیــه ای کــه جلوی فضــای خالی اســت رانندگی 
کنید، حدود یک متر فاصله بین وسایل نقلیه باز 
بگذارید. وقتی ســپر عقب با سپر عقب وسیله ی 
نقلیــه دیگر در یک راســتا هســتند توقف کنید. 

این مراحل را دنبال کنید:

1. به  آرامی و با احتیاط به فضای خالی دنده عقب 
بگیرید، فرمان را کاماًل به  سمت جدول بچرخانید.

2. وقـتـی که لبه ی پشــتی عقب خــودرو را جلوی 
فضــای خود دیدید، با ادامه ی دنده عقب فرمان را 

درخواســت های مجوز پارک در دسترس در همه ی 
مراکز خدماتی اونتاریو یا با فرســتادن درخواست 

به وزارت به آدرس زیر در دسترس اند:

خدمات اونتاریو

واحد تجدید مجوز

P.O  صندوق 9800

5N8 ON K7L ،کینگ استون

ـی که برای پــارک معلولین در  هیچوقــت در مکاـن
نظــر گرفته شــده پــارک نکنید، مگــر اینکه مجوز 
پــارک در دســترس را روی شیشــه ی جلــوی خــود 
نصب کرده باشــید. مجوز باید متعلق به شــما یا 
یکی از مســافرانتان باشــد. این قانــون همچنین 
برای توقف و ایستادن در نواحی جدولی که برای 
سوار و پیاده کردن مسافران معلول در نظر گرفته 

شده، نیز می باشد. 

پــارک روی تپـــه

وقتی در سراشــیبی پارک می کنید، چرخ های جلو 
را به  ســمت جدول یا شــانه راست بچرخانید. این 
عمل اگر ترمزها آزاد شوند، از سرخوردن وسیله ی 
نقلیــه به داخل ترافیک عبوری جلوگیری می کند. 

)A شکل(

اگر در سرباالیی با جدول پارک می کنید، چرخ ها را 
به  سمت چپ بچرخانید تا چرخ ها به  سمت جاده 
قرار گیرند.  اگر به عقب سر بخورد، الستیک ها با 

)B جدول متوقف می شوند. )شکل

وقـتـی در ســرباالیی بدون جدول پــارک می کنید، 
چرخ ها را به راست بچرخانید. اگر وسیله ی نقلیه 
سر بخورد، به  جای سرخوردن به داخل ترافیک، از 

)C جاده خارج می شود. )شکل

صاف کنید.

3. فرمــان را کامــاًل بــه  ســمت جــاده بچرخانید تا 
وســیله ی نقلیه تان را با جدول در یک راســتا قرار 

دهد.

4. اگــر وســیله ی نقلیــه ی شــما موازی بــا جدول 
نیست، مستقیم جلو بروید تا کاماًل خودرو صاف 

شود.

5. وقـتـی که به  درســتی پــارک کردیــد، ترمزهای 
پارک را بکشــید و دنده را در حالت پارک بگذارید 
یــا برای جعبه دنده های دســتی، دنده را در دنده ی 

یک یا دنده عقب بگذارید.

6. موتور را خاموش کنید. به  یاد داشــته باشــید 
که کلید را از ســوئیچ بیرون بکشید. پیش از باز 
کردن در، ترافیک را بررســی کنید. وسیله ی نقلیه 

را قفل کنید. 



108109 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

توقـف گاه های کنـار جاده

ـی نیــاز داریــد کنار جــاده برای بــازه ی زمانی  وقـت
کوتــاه و بررســی اطــراف وســیله ی نقلیــه، یــا 
مسیریابی روی نقشه، توقف داشته باشید، این 

دستورالعمل ها را دنبال کنید:

1. پیش از کاهش ســرعت، آزادبودن مســیر را در 
آینه ها و نقاط کور بررسی کنید.

2. پیــش از کاهــش ســرعت راهنمــا بزنیــد، مگر 
اینکــه وســایل نقلیه ای قصد ورود بــه جاده را در 
محــدوه ای کــه شــما قصد توقــف دارید، داشــته 
باشــند. صبر کنید تا از ایــن ورودی ها عبور کنید 
کــه رانندگان فکر نکنند شــما قبــل از محل توقف 

قصد گردش به طرفین را دارید.

3. به  ســمت کنار جــاده فرمان بگیرید، به  تدریج 
ســرعت را کاهــش دهیــد و به مــوازات جدول یا 
لبــه ی جــاده توقــف کنیــد. نبایــد بیــش از ســی 
ســانتی متر از آن فاصله داشــته باشید. در جایی 
که ورودی یا ترافیک دیگری را مســدود می کنید، 

توقف نکنید. 

4. راهنمــا را خامــوش کنیــد و چراغ هــای خطــر را 
روشن کنید.

اگر وســیله ی نقلیه ی شــما جعبه دنــده ی خودکار 
دارد، دنــده را در حالــت پــارک بگذارید و ترمزهای 
پــارک را فعــال کنیــد. اگــر وســیله ی نقلیه تــان 
جعبه دنده ی دســتی دارد، ترمز پارک را بکشــید و 
اگــر موتور را خامــوش نمی کنید دنده را در حالت 
خــالص و در صــورت خاموش کردن موتور، دنده را 
در دنده ی ســنگین یا دنده عقــب بگذارید. هنگام 

هنگام پارک در سطوح شیب دار، همیشه ترمزهای 
پــارک را فعــال کنیــد و دنده را در حالــت پارک، یا 
در جعبه دنده های دســتی، دنــده را در دنده ی یک 
یــا عقــب قرار دهیــد. موتــور را خامــوش کنید و 
کلیدهــا را برداریــد. پیش از باز کردن در، ترافیک 
را بررســی کنید و فراموش نکنید وســیله ی نقلیه 

را قفل کنید.

 

خـالصـه

در انتهای این بخش باید موارد زیر را یاد گرفته 
باشید:

قوانیــن پایــه پــارک کــه ممکــن اســت روی  	
تابلوهای خیابانی نصب شده اعالم نشده باشند.

مجوز پارک در دسترس چیست و چه کسانی  	
می تواننــد از فضاهــای در نظــر گرفته شــده برای 

معلولین استفاده کنند.

پارک دوبل چیســت و چه مراحلی را باید برای  	
تکمیل موفقیت آمیز آن طی کرد.

چطــور به شــکل ایمن وســیله ی نقلیــه را به  	
محــل توقف کنــار جاده برده و دوبــاره به ترافیک 

برگشت.

پــارک روی تپــه، چرخ هــا را بــه  ســمت جــدول در 
مسیر مناسب بچرخانید تا از سرخوردن وسیله ی 

نقلیه جلوگیری شود.

خروج از توقف گاه کنار جاده

هنــگام بیرون آمــدن از محــل توقف کنــار جاده، 
مراحل زیر را انجام دهید:

1. ترمزهــای پــارک را آزاد کنید و دنده را در حالت 
رانندگی یا دنده ی یک قرار دهید.

و  کنیــد  خامــوش  را  چشــمک زن  چراغ هــای   .2
راهنمای چپ را روشن کنید.

3. پیــش از بیرون آمــدن از محــل توقف، آینه و 
نقــاط کور را بــرای اطمینان از آزادبودن مســیر از 

وسایل نقلیه و دوچرخه سواران بررسی کنید.

4. بــا شــتاب گیری آرام با ســرعت ترافیک اطراف 
ادغام شــوید. در ترافیک ســبک، به  آرامی شتاب 
بگیرید. در ترافیک سنگین تر، ممکن است مجبور 
باشید سریع تر شتاب بگیرید. در وسیله ی نقلیه 
با جعبه دنده ی دســتی، با افزایش سرعت دنده را 

عوض کنید.

5. بــه  محض برگشــت به جــاده راهنمــای چپ را 
خاموش کنید.
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ورود بــه آزادراه

معمــواًل دو بخــش در ورودی آزادراه وجــود دارد: 
رمپ ورود و باند شتاب گیری.

حرکــت  آزادراه  ورودی  رمــپ  در  کــه  همانطــور 
می کنیــد، جلــو را نــگاه و آینه هــا و نقــاط کــور را 
ـی ترافیــک )بــه منظور اینکــه کجا به  بــرای ارزیاـب
نزدیکتریــن بانــد آزادراه وارد می شــوید( بررســی 

کنید.

ـی رمــپ را رد کنید، به باند شــتاب گیری وارد  وقـت
می شــوید. در باند شتاب گیری، رانندگان پیش از 
ادغام در ترافیک آزادراه، ســرعت وســیله ی نقلیه 
را به سرعت آن ها می رسانند. برای ادغام تدریجی 
راهنمــا زده و بــه  آرامی وارد باند ترافیکی شــوید. 
راننــدگان آزادراه، اگر ایمن باشــد، باید کنار رفته 
و برای وسایل نقلیه در حال ادغام فضا باز کنند.

برـخـی رمپ هــای ورودی در ســمت چــپ آزادراه 
قــرار دارنــد. بــه ایــن معنی اســت که شــما ابتدا 
به ســریع ترین بانــد جاده وارد می شــوید. از باند 
شــتاب گیری برای رســیدن به ســرعت آزادراه، به  

منظور افزایش سریع تر سرعت، استفاده کنید.

 

آزادراه، بزرگــراه نیــز نامیــده می شــود. جــاده ای 
چندبانــده با ســرعت باالســت. در آزادراه، ترافیک 
عبــوری در هــر جهــت جداســت و رمپ هایی برای 
ورود و خــروج وســایل نقلیه در نظر گرفته شــده 
است. سرعت وسیله ی نقلیه در آزادراه ها نسبت 
 به دیگر جاده ها بیشــتر است، در نتیجه رانندگی 
ممکــن اســت خطرناک  و ســخت تر باشــد. با این  
حــال، چــون هیــچ تقاطــع، دوچرخه ســوار و عابر 
پیــاده ای وجود ندارد، رانندگی در آزادراه می تواند 

برای رانندگان باتجربه ایمن تر باشد.

باندهــای جدیــد بــه نــام بانــد وســایل نقلیــه بــا 
سرنشــین بــاال )HOV( بــرای خودروهــای حامل با 
تعداد مشــخصی سرنشــین اســت. باید چگونگی 
شناســایی ایــن نشــانه گذاری ها و تابلوهــای این 
باندها و قوانین مورد نیاز برای اســتفاده از آن ها 

را یاد بگیرید. 

راننــدگان جدید باید یــاد بگیرند پیش از رانندگی 
در آزادراه، در سرعت های پایین با ترافیک اطراف، 
 G1 چطــور رانندـگـی کنند. تنهــا راننــدگان کالس
می تواننــد با وجود مــدرس، در آزادراه ها رانندگی 

کنند.

بــرای ســبقت گرفتن از وســایل نقلیــه ی کندتــر 
از محــدوده ی ســرعت مجــاز، از بانــد ســمت چپ 
اســتفاده کنیــد. هروقت امکان پذیر بــود در باند 
ســمت راســت به حرکت ادامه دهید. در بسیاری 
از آزادراه هــا با ســه بانــد یا بیشــتر در هر جهت، 
کامیون هــای بــزرگ نمی تواننــد در آخریــن بانــد 
سمت چپ حرکت کنند و باید از باند سمت راست 
آن برای سبقت گرفتن استفاده کنند. عادت کنید 
در ســمت راست رانندگی کنید و باندهای دیگر را 

برای سبقت گرفتن آزاد بگذارید.

رانندگـــی در آزادراه

وقتی در آزادراه هســتید، راننده محتاط با سرعت 
ثابــت حرکت کــرده، جلــو را دیــده و اتفاقاتی که 
جلوتر روی جاده رخ می دهد را پیش بینی می کند. 
ترافیک باید در ســمت راســت حرکت کرده و باند 

چپ را برای سبقت گرفتن استفاده کنند. 

هماننــد رانندـگـی در شــهر، چشــم های شــما باید 
دائم در حال حرکت بوده و جاده پیش رو، طرفین 
و پشت ســر را بررســی کنند. جلوتــر، جایی که در 
پانــزده تا بیســت ثانیــه ی بعــدی در آن خواهید 
بــود و یا پشت ســر تــا جایی کــه می بینیــد را در 
مواقعی که با ســرعت بیشتر حرکت می کنید، در 
نظر داشــته باشید. به  یاد داشــته باشید مداوم 

آینه های خودرو را بررسی کنید. 

از وســایل نقلیــه ی بزرگ فاصله داشــته باشــید. 
آن هــا بــه  دلیل اندازه شــان، دید شــما را نســبت 
 به دیگر وســایل نقلیه بیشــتر مســدود می کنند. 
اطراف وســیله ی نقلیه فضای خالی بگذارید. این 
اجازه می دهد در همه ی جهات دید واضح داشته 
باشید و زمان و فضا برای واکنش به شما می دهد. 

در مورد فاصله ی طولی بیشتر یاد بگیرید. 

مراقبت باشــید هنــگام تغییر باند یا ورود به 
ترافیــک، مســیر هیچ وســیله ی نقلیــه ای را، 
کوچک و بزرگ، مســدود نکنید. مسدودکردن 
مســیر وســایل نقلیه ی ســریع توسط وسایل 

نقلیه ی کندتر غیرقانونی و خطرناک است. 
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بانـد وسایـل نقلیـه با 
)HOV( سرنشین باال

بانــد وســایل نقلیه با سرنشــین بــاال )HOV( باند 
مخصــوص طراحی شــده بــرای اســتفاده ی انــواع 
مخصوصــی از وســایل نقلیه با تعداد مشــخصی 
باعــث  می توانــد  بانــد  ایــن  اســت.  سرنشــین 
ـی در زمــان بــرای کســانی شــود کــه از  صرفه جوـی
حمل ونقل عمومی یا خودروهای اشتراکی استفاده 
می کنند. باندهای HOV می توانند تعداد بیشتری 
از افراد را نســبت  به باند ترافیک معمولی منتقل 
کنند؛ همچنین خودروهای اشــتراکی و حمل ونقل 
ـی در زمــان و زمان ســفر  عمومــی را بــا صرفه جوـی
 HOV قابل اعتماد تــر، تشــویق می کننــد. باندهای

۲۴ ساعته و هفت روز هفته باز هستند.

باندهــای HOV بــرای همــه ی راننــدگان مفیــد 
هســتند، نــه  فقــط برای کســانی کــه از خــودرو 
اشــتراکی اســتفاده می کنند. فایده ی این باندها 

از این طرق است:

زیرســاخت آزادراه را با انتقال افراد بیشتر در  	
خودروهای کمتر بهبود می بخشد.

کاهــش  	 را  جــاده  روی  خودروهــای  تعــداد 
می دهد.

انتشــار کلی را کاهش می دهد و باعث بهبود  	
کیفیت هوا می شود.

باندهــای HOV در بزرگراه هــای اســتانی برای  	
وسایل نقلیه ی حامل حداقل دو نفر در نظر گرفته 
شــده اند. )بــرای مثال: یک راننــده به عالوه حداقل 

خـروج از آزادراه

معمــواًل ســه بخــش در خروجــی آزادراه ها وجود 
دارد: بانــد کاهــش ســرعت بــرای کندشــدن کــه 
راننــدگان را بــرای خــروج از جریــان ترافیک آماده 
می کنــد، یــک رمپ خروج و یک تقاطــع با تابلوی 
توقــف، تابلــوی حق تقــدم یــا چــراغ راهنمایی و 
رانندگی. وقتی می خواهید از آزادراه خارج شوید، 
راهنمــا بزنیــد کــه می خواهیــد وارد بانــد کاهش 
ســرعت شــوید، امــا ســرعت را کم نکنیــد. وقتی 
در بانــد هســتید، بــه  تدریج ســرعت را کم کنید 
تا به ســرعت خروج از رمپ برســید. سرعت ســنج 
را بررســی کنید تا مطمئن شوید به اندازه ی کافی 
آرام حرکــت می کنیــد. ممکــن اســت نفهمید که 
چقــدر ســریع حرکــت می کنیــد، چون به ســرعت 
دادن  دســت  از  کرده ایــد.  عــادت  آزادراه  بــاالی 
ـی تشــخیص دقیق ســرعت گاهــی تطبیق  تواناـی
ســرعت یا افزایش ســرعت نامیده می شــود. این 
هنگام خروج از آزادراه یک خطر بالقوه محســوب 

می شود. آماده ی توقف در انتهای رمپ باشید.

ـی که به شــما می گوینــد خروجی آزادراه  تابلوهاـی
جلوتر قرار گرفته اند، آنقدر جلوتر نصب شــده اند 
کــه بتوانیــد هــر تغییــر بانــدی را به طــور ایمــن 
انجــام دهید. اگر یک خروجی را از دســت دادید، 
در آزادراه توقــف نکنیــد و دنده عقــب نگیرید. از 

خروجی بعدی استفاده کنید.
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در انتهای این بخش، باید موارد زیر را یاد گرفته 
باشید:

آزادراه چیست و کدام کاربران جاده می توانند  	
و کدام نمی توانند از آن استفاده کنند.

عادات ایمن رانندگی برای پیروی هنگام ورود  	
به آزادراه ها، درون آن ها و خروج از آن ها.

باندهــای HOV آزادراهــی اســتانی کدام اند و  	
چه کسانی می توانند از آن ها استفاده کنند.

یک مســافر در خودرو، مینی ون، موتورســیکلت، 
وانت و اتوبوس ها(

باند HOV به  واســطه ی یک بافر جداکننده از  	
دیگــر باندهای ترافیک عمومی جدا شــده اســت. 
عبــور از روی نشــانه گذاری های بافــر غیرقانونی و 

خطرناک است.

وســایل نقلیــه ی مشــخصی از قوانیــن بانــد  	
HOV مســتثنی هستند. اتوبوس ها در هر زمانی، 
صرف نظــر از تعداد سرنشــینان، می توانند از باند 
HOV اســتفاده کنند. وســایل نقلیه ی اورژانسی 
ماننــد پلیــس، آتش نشــانی و آمبوالنس هــا نیز 
از محدودیت های اســتفاده از این باند مســتثنی 

هستند.

اگر به  شــکل نادرســت از باند HOV استفاده  	
کنید، ممکن اســت افســر پلیس شــما را متوقف 
و جریمــه کنــد. باید در ناحیــه ی ورودی/ خروجی 

بعدی وارد باندهای عمومی شوید.

وســایل نقلیه ی موتوری برای استفاده از باند  	
HOV بایــد دو نفــر یا بیشــتر سرنشــین داشــته 
باشــند و نبایــد طولــی بیــش از ۶.۵ متر داشــته 
باشند. تاکسی و لیموزین های تک نفره ی فرودگاه 
 HOV تــا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ اجازه ی اســتفاده از باند
را داشــتند. وســایل نقلیــه بــا پالک ســبز اجازه ی 
اســتفاده از بانــد HOV را بــا هر تعداد سرنشــین 
دارند. پالک های سبز برای وسایل نقلیه ی هیبرید 
الکتریکی و وســایل کاماًل الکتریکی در دســترس 
هســتند. لطفًا برای جزئیات بیشتر به وب سایت 

وزارت راه وترابری مراجعه 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

10

ــا  مــــواجــــهــــه ب

موقعیـت های مختلـف
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کنیــد؛ فقط در صورتی  که کاماًل ضروری اســت از 
آن اســتفاده کنیــد. معمواًل ضربــه ی آرام به بوق 

کافی است.

به یاد داشــته باشــید اگــر مســئوالنه و مؤدبانه 
رانندگی کنید، کمتر احتمال دارد در شرایط خشم 

جاده قرار بگیرید.

مســیر خود را از قبل برنامه ریزی کنید. برخی  	
از پرخطاتریــن و بی مالحظه ترین رانندگی ها وقتی 

اتفاق می افتد که راننده گم شده است.

مسئوالنه و بامالحظه رانندگی کنید. 	

هروقــت مؤدبانه بود، حق تقدم را به دیگران  	
بدهید. 

مؤدب باشید و اجازه دهید رانندگانی که جلو  	
شــما راهنما زده اند کاری را که می خواهند، انجام 

دهند. 

اگر حین رانندگی اشتباهی مرتکب می شوید،  	
نشــان دهید کــه متأســف هســتید. عذرخواهی 

می تواند به شدت خطر تعارض را کاهش دهد. 

پرخاشگری را جواب ندهید. از برقراری ارتباط  	
از  چشــمی خــودداری کنیــد و قیافــه نگیریــد. 

رانندگان پرخطا دوری کنید.

رانندگــی پرخاشگـرانه و 
خشــم جـــاده

رفتارهــای رانندگی پرخاشــگرانه، مانند دنباله روی، 
ســرعت بــاال، نــدادن حق تقــدم و مســدودکردن 
سریع مسیر دیگران، می تواند منجر به مستأصل 
و عصبانی شــدن راننــدگان دیگر و تعارض خشــم 
جاده بین رانندگان شــود. راننده ی عصبانی ممکن 
اســت به  دنبــال عمــل انتقام جویانــه ی خطرناکی 
باشــد. با پیروی از این نکات از عصبانی شــدن در 

جاده جلوگیری کنید:

نکات هشــداردهنده ی استرس را بشناسید و  	
با نفس کشــیدن هوای تازه، تنفس عمیق و آرام، 
و گوش دادن به موســیقی آرامش بخش، با آن ها 

مبارزه کنید.

تصمیــم عاقالنــه ای برای نبردن مشــکالت به  	
پشت فرمان و رانندگی بگیرید.

اگر در سفری طوالنی هستید، هر چند ساعت  	
از رانندگی دست نگه دارید و استراحت کنید.

بــا راننده ی دیگــری رقابت نکنید و رفتاری که  	
بی مالحظه گونه می پندارید را تالفی نکنید.

اگر رانندگی فرد دیگری شما را اذیت می کند،  	
سعی نکنید به آن ها درس بدهید. اجرای قوانین 

ترافیکی را به پلیس محول کنید. 

اشــتباه یــا رفتــار راننــدگان دیگر را شــخصی  	
برداشت نکنید. 

از بــوق زدن بــرای راننــدگان دیگــر خــودداری  	

مسابقـه ی خیــابــانـی

مسابقه ی خیابانی یکی از جدی ترین و بی پرواترین 
اشــکال رانندگی پرخاشــگرانه اســت و بی اعتنایی 
بــدی را بــه راننــدگان و کاربران دیگر جاده نشــان 
می دهد و همه ی افراد روی جاده را در خطر جدی 
صدمــه یا مــرگ قــرار می دهد. مســابقه دهندگان 
ـی در معــرض خطــر جریمه شــدن تحت کد  خیاباـن

کیفری کانادا هستند. 

اگر در موقعیتی قرار گرفتید که احساس خطر از 
جانب راننده ای دیگر داشــتید، موارد زیر را انجام 

دهید:

در وسیله ی نقلیه بمانید و درها را قفل کنید. 	

اگر گوشی همراه دارید، به پلیس زنگ بزنید. 	

از بــوق اســتفاده کنیــد و راهنمــا بزنیــد تــا  	
توجهات را به خود جلب کنید.

اگــر فکــر می کنید شــما را تعقیــب می کنند،  	
به ســمت منزل نروید؛ به  سمت پاسگاه پلیس یا 

مکان عمومی شلوغ بروید. 
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مدام خمیازه می کشید.  	

جزئيــات چنــد کیلومتــر قبلــی ای را کــه طی  	
کرده اید به  یاد نمی آورید. 

از تابلــو و چراغ های راهنمایی و رانندگی عبور  	
می کنید.

وســیله ی نقلیه به باند بغل کشیده می شود  	
و شــما مجبــور می شــوید ناگهــان بــه بانــد خود 

برگردید. 

از جــاده خارج می شــوید و به  ســختی از یک  	
تصادف جان سالم به  در می برید.

اگر یکی از این عالئم را داشتید، ممکن است در 
خطر به  خواب رفتن باشــید. از جاده کنار بکشید 
و در یــک مــکان امــن و بی خطــر توقــف کنید. از 
استراحتگاه های روشن یا محل توقف کامیون در 
جاده های شلوغ استفاده کنید. درها را قفل کنید، 

شیشه ها را باال بکشید و بخوابید.

محرک هــا هیچوقــت جایگزیــن خواب نیســتند. 
بــه  می تواننــد  کافئیــن  حــاوی  نوشــیدنی های 
هوشــیاری بیشتر شما کمک کنند، اما اگر کمبود 
خــواب داشــته باشــید، اثــر آن ها ســریع از بین 
مــی رود. در مورد باالبــردن صدای رادیو یا ضبط یا 
بازکــردن پنجره هم همین طور اســت. نمی توانید 
بدنتــان را برای بیــدار ماندن گول بزنید؛ به خواب 
نیــاز دارید. به یاد داشــته باشــید، تنهــا راننده ی 
ایمن، راننده ای است که به  خوبی استراحت کرده 

و هوشیار است.

راننـدگــی خـواب آلــود

خواب آلودگی یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش 
تعــداد تصادفــات منجــر به صدمــات و مرگ ومیر 
شناخته می شــود. رانندگان خواب آلود می توانند 
به  اندازه ی رانندگان مســت خطرناک باشند؛ زمان 

واکنش کندتر و هوشیاری پایین تری دارند. 

مطالعــات نشــان داده اند که تصادفــات به  دلیل 
خواب آلودگی معمواًل در ســاعات پایانی شــب یا 
آغازیــن صبــح )بین دو تا شــش صبح( یــا اواخر 
عصــر )بین دو تا چهار بعدازظهر( اتفاق می افتند. 
مطالعــات همچنیــن نشــان داده اند کــه کارگران 
شــیفتی، افرادی که اخالل خواب تشــخیص  داده  
نشــده یــا درمان نشــده دارنــد و رانندگان وســایل 
نقلیــه ی تجــاری در خطــر بیشــتری بــرای چنیــن 

تصادفاتی هستند.

از  داریــد  خســتگی  احســاس  وقـتـی  همیشــه 
رانندگی کــردن خــودداری کنیــد. تحقیقات علمی 
تأییــد کرده اســت که ممکن اســت بــدون اینکه 
بفهمیــد بــه خــواب بروید. این هشــت نشــانه ی 
هشــداری مهم نشــان می دهد خســتگی شما به 
اندازه ای اســت که می تواند برای شما خطر آفرین 

باشد:

به سختی چشم های خود را باز نگه داشته اید. 	

سرتان علی رغم تالش برای نگه داشتن چشم  	
روی جاده به جلو خم می شود.

ذهن تــان پرســه می زنــد و بــه  نظــر می رســد  	
نمی توانید تمرکز کنید.

جلوگیری کنند. چه در روز و چه در شــب رانندگی 
می کنیــد، مراقــب افــراد کنترل کننــده ی ترافیــک 

باشید و دستورالعمل های آن ها را دنبال کنید.

بــا ادب بــا افراد کارگــر روی جاده برخــورد کنید و 
اگــر ترافیک تأخیر داشــت، صبور باشــید. گاهی 
ترافیک یک ســمت بایــد منتظر بمانند تا ترافیک 
ـی عبــور کننــد. اگر   طــرف دیگــر از مســیر انحراـف
بانــد مســدود بــود و  کســی ترافیــک را هدایــت 
نمی کــرد، حق تقــدم را به راننده ای کــه از روبه رو 
می آید بدهید. وقتی مســیر آزاد بود، به  آرامی و 

بااحتیاط مانع را دور بزنید.

آزادراهــی  ترافیــک  قانــون  در  تغییــرات جدیــد 
جریمه ی سرعت باالرفتن در نواحی ساخت وسازی 
حیــن حضــور کارگــران را دوبرابــر کــرده اســت. 
اطاعت نکردن از تابلوهای توقف یا کاهش سرعت 
فــرد کنترل کننــده ی  نمایــش  داده شــده توســط 

ترافیک یا آتش نشان، جرم محسوب می شود. 

کارگــران در جـــاده

هنگام رانندگی در نواحی ساخت وساز و نواحی ای 
کــه افــراد روی جاده یــا نزدیــک آن کار می کنند، 

بسیار مراقب باشید.

هنگام نزدیک شــدن بــه ناحیه ی ساخت وســاز، با 
احتیــاط و پیــروی از همه ی تابلوهای هشــداری، 
افــراد یــا وســایلی کــه شــما را از داخــل منطقــه 
هدایــت می کنند، به مســیر ادامــه دهید. گاهی 
محدودیت های ســرعت پایین تــر در منطقه، برای 
ـی کارگــران و نشــان دادن خطــرات  افزایــش ایمـن
جــاده ای ماننــد وســایل ساخت وســازی در ناحیه، 
ســطوح ناصــاف و قلوه ســنگی، باندهــای باریک و 
غیــره نصب شــده اند. در نواحی ساخت وســاز، به  
دقــت رانندـگـی کنیــد و رانندـگـی خــود را تنظیــم 
کنید تا مناســب منطقه باشد، باند عوض نکنید، 
ـی باشــید و مراقــب  آمــاده ی توقف هــای ناگهاـن
کارگران و وســایل نقلیه ی ساخت وسازی مربوطه 

و تجهیزات روی جاده باشید.

کارگــران و وســایل نقلیــه ی دیگــری نیــز ممکــن 
اســت روی جــاده باشــند و خطرآفریــن باشــند؛ 
افرادی مانند کمک های جاده ای و وســایل نقلیه ی 
خراب شــده، نقشــه کش ها، نگه دارنــدگان جاده و 
کارگان خدماتی. همیشه سرعت را کاهش دهید 
و بــا احتیــاط عبــور کنید تا از تصــادف جلوگیری 
شود. اگر ایمن بود، به باند بغل بروید تا فاصله ی 

بین وسیله ی نقلیه و خطر را افزایش دهید. 

افــراد کنترل کننــده ترافیک، وســایل نقلیــه را در 
از  تــا  نواـحـی ساخت وســازی هدایــت می کننــد 
تعارض بین فعالیت های ساخت وسازی و ترافیک 
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تصادفات حیوان با وسیله ی نقلیه هستند.

مراقب چشــم های درخشــان در اطــراف جاده  	
باشــید. اگر چشم درخشــان دیدید، سرعت را کم 

کنید و آماده ی توقف باشید. 

شیشــه ی جلــو را پاک نگه داریــد و چراغ های  	
جلو را تنظیم کنید. 

هروقت امکان داشت و ایمن بود از نورباالی  	
چراغ هــا اســتفاده کنیــد و هــردو طــرف جــاده را 

بررسی کنید.

اگر یک حیوان دیدید:

سرعت را کاهش دهید و بوق بزنید. 	

مراقــب حیوانــات دیگر همراه بــا این حیوان  	
باشید.

ســعی نکنید از کنار حیوان رد شوید. حرکات  	
حیوانات پیش بینی شدنی نیستند. 

اگر می خواهید حیوانی را ببینید، محل ایمنی  	
پیدا کنید و کاماًل از جاده خارج شوید و اول پارک 
کنید. روی شانه ی جاده پارک نکنید، چون ممکن 
اســت حواس رانندگان دیگر به حیوان پرت شود 

و به وسیله ی نقلیه ی شما برخورد کنند.

در وسیله ی نقلیه بمانید؛ بیرون رفتن احتمال  	
تصــادف بــا وســیله ی نقلیــه ی دیگــر را افزایــش 

می دهد. 

اگــر به یک گوزن شــمالی یا قرمز زدیدید، به  	
دفتر پلیس محلی یا وزارت منابع طبیعی گزارش 
دهید. سعی نکنید حیوان صدمه دیده را جابه جا کنید.    

حیـوانــات روی جــاده

تصادفات شامل حیوانات )عمومًا گوزن شمالی و 
گوزن قرمز( مشــکلی است که در حال بزرگ شدن 
اســت. تصادفــات وســایل نقلیــه ی موتــوری بــا 
حیوانــات وحشــی از ۸۹۶۴ مــورد در ســال ۱۹۹۹ 
به ۱۲۷۹۱ مورد در ســال ۲۰۰۸ رســده اســت. این 
نشــان دهنده ی افزایــش ۴۳ درصــدی در بــازه ی 
زمانی ۱۰ ســاله اســت. بســیاری از این تصادفات 

گزارش نشده باقی می مانند.

ممکن اســت هرجای اونتاریو بــا حیوانات اهلی، 
مزرعه یا وحشــی روی جاده برخورد کنید. جاده ی 
جلو را شــانه به شــانه بررســی کنید. اگر حیوانی 
در نزدیـکـی جاده دیدید، ســرعت را کاهش دهید 
و با احتیاط عبور کنید؛ زیرا ممکن اســت ناگهان 
به وســط جــاده بپرد. بســیاری از نواحی اســتان، 
تابلوهــای عبــور حیوانــات دارند که بــه رانندگان 
خطــر عبور حیوانــات بزرگ )مانند گوزن شــمالی، 
گوزن قرمز و احشــام( را هشــدار می دهند. وقتی 
ایــن تابلوها را می بینید، مخصوصًا حین ســاعات 
غروب تا طلوع آفتاب وقتی که حیوانات فعالیت 

بیشتری دارند، احتیاط زیادی به خرج دهید.

برای کاهش احتمال برخورد با حیوان:

در تاریـکـی، بــاران و مــه ســرعت را کاهــش  	
دهیــد. این شــرایط می توانند توانایی شــما برای 
دیدن حیوانات روی جاده یا نزدیک آن را کاهش 

دهند. 

با سرعت ایمن حرکت کنید و هوشیار بمانید.  	
عدم توجه راننده و ســرعت باال عوامل معمول در 

مهم
 وسایل ارتباطی یا تفریحی دستی، در وهله ی 
اول تلفن هــای همراه هســتند؛ اما می توانند 
شامل پخش کننده های موسیقی، ساعت های 

هوشمند و غیره نیز باشند.

نکاتی برای کاهش حواس پرتی رانندگان

پیش از خروج به آراســتگی فردی بپردازید و  	
مسیر خود را برنامه ریزی کنید. 

محیــط کنتــرل و تنظیمات صوتی وســیله ی  	
نقلیه را از پیش تنظیم کنید.

کنارزدن و استفاده از تلفن همراه، دادن تلفن  	
همــراه به یک مســافر برای پاســخ و یا گذاشــتن 

روی پیغام گیر را به یک عادت تبدیل کنید.

ـی  کــه وسوســه  	 ـی را در صورـت مــوارد خواندـن
می شوید بخوانید، در صندوق عقب بگذارید.

وارد بحث های احساســی و پیچیده نشــوید.  	
استرس می تواند روی عملکرد رانندگی شما تأثیر 

بگذارد. 

به  یاد داشته باشید که همیشه روی رانندگی 
تمرکــز داشــته باشــید. حواس پرـتـی پشــت 
فرمان در کســری از ثانیه می تواند به صدمه 

یا حتی مرگ منجر شود. 

راننـدگی با حـواس پرتی

رانندـگـی عملــی اســت کــه بــه توجه کامل شــما 
هروقــت که پشــت فرمان می نشــینید نیاز دارد، 
حتی اگــر وســیله ی نقلیه تجهیــزات کمک راننده 
داشــته باشــد. هر فعالیــت ثانویــه ای از توانایی 
شــما برای رانندگی مناسب و ایمن می کاهد. باید 
حواس پرتی هــا را کاهــش دهیــد و روی رانندـگـی 

تمرکز کنید.

تعداد زیادی از عوامل حواس پرتی رانندگی مانند 
موارد زیر وجود دارند:

اســتفاده از وسایلی مانند GPS، ضبط صوت،  	
تلفن همراه و لپ تاپ

مــوارد  	 دیگــر  و  مســیریاب  نقشــه خوان، 
این چنینی

تزئینات 	

خوردن و آشامیدن 	

صحبت با سرنشینان 	

خم شدن به سمت افراد یا حیوانات 	

حواس پرتی هــای بصــری خــارج از وســیله ی  	
نقلیه مانند تصادفات و فعالیت های پلیس.

رانندـگـی بی مالحظه جــرم جدی ای اســت. پلیس 
می توانــد رانندگان بی مالحظه ای را که به رانندگی 

توجه کامل ندارند جریمه کند. 
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وسایل نقلیـه ی اورژانسی

وســایل نقلیه ی اورژانســی، پلیس، آتش نشانی، 
آمبوالنــس و وســایل خدمــت عمومــی، به راحتی 
ـی و قرمــز،  به واســطه ی چراغ هــای چشــمک زن آـب
آژیــر یــا زنــگ، یــا چراغ هــای چشــمک زن متغیر 
سفید، از المپ نورباالی جلویی قابل شناسایی اند. 
همچنین آگاه باشــید که پلیس، آتش نشــانی و 
آمبوالنس هــای خدماتی از انواع مختلف وســایل 
نقلیــه، ماننــد دوچرخــه، اســنوموبیل، موتورهای 
چهارچــرخ، موتورســیکلت، اتوبــوس و کامیــون 

استفاده می کنند.

واکنش به وسیله ی نقلیه ی 

اورژانسی نزدیک شونده

وقتی وسیله ی نقلیه ی اورژانسی از هر سمتی با 
چراغ های چشــمک زن آبی و قرمــز، یا صدای آژیر 
یا زنگ به شــما نزدیک می شــود، شما باید سریعًا 

وسیله ی نقلیه ی خود را متوقف کنید.

وقتی وسیله ی نقلیه را کاماًل متوقف کردید، باید 
وســیله ی نقلیه را تا جای ممکن به  ســمت راست 
ـی ببرید. وقتی  جدول جاده یا لبه ی مســیر حرکـت
روی جــاده ی یک طرفــه یا بزرگراه تقسیم شــده با 
بیــش از دو باند ترافیکی، بــه نزدیک ترین جدول 
یــا لبــه ی مســیر حرکتی برویــد. وســیله ی نقلیه 
باید موازی با مســیر حرکتی باشــد و جلوی هیچ 

تلفــن هــای همــراه

رانندگانی که از تلفن های همراه دســتی استفاده 
می کنند بــا جریمه ی نقدی، تعلیــق گواهینامه و 

جریمه های دیگر مواجه می شوند.

حتی اگر وسیله ی نقلیه تان تجهیزات کمک راننده 
دارد، ممکن اســت به  دلیــل رانندگی حواس پرت، 
بی احتیــاط یــا خطرناک جریمه شــوید. کماکان از 
شــما انتظار می رود در خودرو بمانید و کنترل آن 
را به  دست داشته باشید، یعنی باید مدام محیط 
اطــراف را بررســی کنیــد و بتوانید ســریعًا کنترل 

وسیله ی نقلیه را به  دست بگیرید. 

کنــارزدن و اســتفاده از تلفن همــراه، دادن تلفن 
همراه یه یک مســافر برای پاســخ و یا گذاشــتن 
روی پیغام گیــر را به یک عــادت تبدیل کنید. اگر 
واقعــًا حین رانندـگـی به اســتفاده از تلفن همراه 

نیاز دارید، باید از هندزفری استفاده کنید.

پلیــس می تواند رانندگان بــا رانندگی خطرناک یا 
بی توجــه )یک جرم کیفری( را اگر توجه کاملی به 

وظیفه ی رانندگی نداشته باشند، جریمه کند.

نقلیه ی اورژانســی دیگر باشــید، و به  یاد داشته 
باشــید دنبال کردن این وســایل بــا فاصله ی کمتر 
ـی کــه آژیر می زننــد، غیرقانونی  از ۱۵۰ متــر، وقـت

است. 

توجه
برخی آتش نشان ها و پاسخ دهندگان پزشکی 
داوطلب ممکن است حین استفاده از وسایل 
نقلیــه ی شــخصی بــرای پاســخ بــه موقعیت 
اضطــراری پزشــکی و آتش نشــانی چراغ ســبز 
چشــمک زن به نمایــش بگذارنــد. لطفــًا بــرای 
کمــک به پاســخ دهی ســریع و ایمــن تماس 

اورژانسی، حق تقدم را به آن ها بدهید.

ـی ممکن اســت  پلیــس و دیگــر افســرهای اجراـی
از شــما بخواهند کنــار بزنید و وســیله ی نقلیه را 
ســریعًا متوقف کنید. معمواًل، افسر ممکن است 
ایــن کار را بــا رانندگی به  همراه چراغ چشــمک زن 
اورژانســی یا آژیر پشت ســر شــما یا با استفاده 
از حالــت دســت از کنار جاده، انجــام دهد. وقتی 
وســیله ی نقلیــه را متوقف کردیــد، از فرایندهای 
قبلــی پیــروی کنیــد، جــز اینکــه بایــد وســیله ی 
نقلیــه ی خــود را در صــورت امــکان خــارج از باند 
ترافیکی و  به  سمت شانه ی جاده متوقف کنید و 
بپیچد و اگر باید فورًا خارج شوید، در سمت دیگر 
خیابــان با ترافیــک کمتر توقف کنید. اگر افســر 
برای متوقف کردن شــما را هدایت کرد، مسیرهای 

افسر را دنبال کنید. 

تقاطعی، ازجمله رمپ های ورود و خروج آزادراهی 
را نگرفتــه باشــد. به ســمت شــانه ی جــاده نروید 
و روی آن توقــف نکنیــد، زیــرا ممکن اســت یک 
وســیله ی نقلیه ی اورژانســی از کنــار آن در حال 

حرکت باشد. 

هنــگام متوقف کــردن وســیله ی نقلیــه احتیــاط 
شدیدی به  خرج دهید، زیرا ممکن است رانندگان 
دیگر از نزدیک شــدن وســیله ی نقلیه اورژانســی 
آگاه نباشــند و واکنشی نشان نداده باشند. جلو، 
دو طــرف و عقــب وســیله ی نقلیه را نــگاه کنید، 
قصــد خــود برای کنــار کشــیدن را از خیلی قبل تر 
راهنمــا بزنید و ســرعت خود را بــه ترافیک کناری 
کــه قصــد ورود بــه آن را داریــد برســانید. وقتی 
وســیله ی نقلیه را کنار کشــیدید، به  تدریج ترمز 
بگیرید و وسیله ی نقلیه را کاماًل متوقف کنید. از 
هرگونه تغییر در مسیر یا ترمز ناگهانی خودداری 
کنیــد و از هــر وســیله ی نقلیــه ای که ســریعًا در 
حال نزدیک شدن به عقب خودروی شماست آگاه 

باشید. 

اگــر در تقاطــع هســتید می خواهیــد بــه طرفین 
گردش کنید و یک وســیله ی نقلیه ی اورژانســی 
نزدیک می شــود، باید با ادامه ی مســیر در صورت 
ایمن بــودن، تقاطع را باز کنید و جلوتر به راســت 
بروید و توقف کنید. تقاطع را باز کنید و احتمال 
تصادف با وســایل اورژانسی ای که می خواهند از 
کنار شــما به مســیری که می خواهید بپیچید رد 

شوند را کاهش دهید. 

وقتی که وســیله ی نقلیه ی اورژانســی عبور کرد، 
بازبودن مســیر را بررســی کنیــد و پیش از ادغام 
دوبــاره در ترافیــک راهنمــا بزنید. مراقب وســایل 
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نقلیه ی  وسیله ی  بــه  واکــنــش 

کشنده ی  کامیون  یا  اورژانــســی 

متوقف شده

 

اورژانســی  نقلیــه ی  وســیله ی  هــر  بــه  ـی  وقـت
متوقف شده با چراغ قرمز، قرمز و آبی یا چشمک زن 
یا کامیون کشنده با چراغ کهربایی چشمک زن در 
مســیر حرکتی خود نزدیک می شــوید، شــما ملزم  
هســتید ســرعت وســیله ی نقلیه خود را کاهش 
دهیــد و بااحتیاط به حرکــت ادامه دهید. وقتی 
ســرعت را کاهش می دهید، باید ســرعت ترافیک 
اطــراف و شــرایط جاده )مانند مه، بــاران و برف( را 
ـی، زودتر و  ـی کنیــد. بــرای اطمینان از ایمـن ارزیاـب
به تدریج ترمز بگیرید تا اطرافیان راحت تر بتوانند 
با ســرعت کاهش یافته ســرعت را تنظیم کنند و  
از کنترل کامل وسیله ی نقلیه ی خود هنگام پارک 

اطمینان حاصل کنید.

اگــر وســیله ی نقلیه ی شــما جعبه دنده ی دســتی 
مقابــل  در  ترمزهــا،  از  پیشــنهاد می شــود  دارد، 
دنده معکــوس رفتن، اســتفاده کنید تا چراغ ترمز 
روشــن شــود و به دیگر رانندگان نشــان دهد که 

شما در حال کاهش دادن سرعت هستید.

وقـتـی جــاده دارای دو باند ترافیکی یا بیشــتر در 
مســیر حرکتی شماســت، عالوه بر کاهش سرعت 

هوشیار بمانید

وقتی یک وســیله ی نقلیه ی اورژانسی با چراغ یا 
آژیر روشــن می بینید، آماده باشــید که مسیر را 

باز کنید. 

ســریع اما آرام واکنش نشــان دهید. محکم  	
از  کنــار نکشــید.  ناگهــان  یــا  نزنیــد  ترمــز  روی 
راهنماهــای خود برای هشــدار به دیگــر رانندگانی 

که قصد کنارزدن دارند، استفاده کنید.

آینــه ی جلوی خود را بررســی کنید. جلو و هر  	
دو طــرف وســیله ی نقلیــه را نگاه کنیــد. به دیگر 
رانندگان اجازه ی کنارزدن بدهید. به راســت بروید 

و به  آرامی توقف کنید. 

منتظر بمانید تا وســیله ی نقلیه ی اورژانسی  	
عبــور کنــد و مراقــب وســایل نقلیه ی اورژانســی 
دیگــر کــه به همــان تمــاس پاســخ می دهند نیز 
باشــید. بررسی کنید تا مطمئن شوید مسیر آزاد 
است و پیش از برگشتن به ترافیک راهنما بزنید. 

روی شــانه ی آزادراه رانندـگـی نکنید و مســیر  	
شانه را مسدود نکنید. وسایل نقلیه ی اورژانسی 
در صورت بســته بودن همه ی باندها از شانه برای 

عبور استفاده می کنند. 

 

نـکـاتی بـرای یـادآوری

هوشــیار بمانید. از حواس پرتی پرهیز کنید.  	
صدای داخل وســیله ی نقلیه را پایین نگه دارید. 
ـی ندهید و ترمز  آرام بمانیــد، تغییــر بانــد ناگهاـن

شدید نگیرید. 

پیش از تغییر مسیر یا سرعت، شرایط جاده  	
را در نظر بگیرید. ترافیک اطراف را بررســی کنید. 
از آینه هــا اســتفاده کنید. نقاط کــور را ببینید و 

زودتر راهنما بزنید و ترمز بگیرید.

شــانه ی جــاده، تقاطــع و رمپ هــای آزادراه ها  	
را برای اســتفاده ی وســایل نقلیه ی اورژانسی باز 

بگذارید.

اگر وسیله ی شما متوقف شده، در این مورد،  	
آن را بــه محــل توقــف ایمن در شــانه ی جاده، به 
دور از ترافیک ببرید و از دســتورات افســر پلیس 

پیروی کنید. 

وسیله ی  وجــود  به  توجه  عدم 

نقلیه ی اورژانسی

چراغ چشمک زن و آژیر اورژانسی را جدی بگیرید. 
بــا احتیــاط ادامــه دهیــد، مســیر را بــاز بگذارید 
ـی که نیــاز بود،  و وســیله ی نقلیــه را در هــر جاـی
متوقف کنید. این قانون است. جریمه و مجازات 
مربوط  به واکنش به وسیله ی نقلیه ی اورژانسی 
متوقف یا در حال نزدیک شدن، به شرح زیر است:

اولین جرم:

 چهارصــد تــا دوهــزار دالر، به عالوه ی ســه نمره ی 

وســیله ی نقلیــه و ادامــه ی مســیر بــا احتیــاط 
بیشــتر، شــما باید در صورت نیاز، بــه باند دورتر 
از وسیله ی نقلیه ی اورژانسی یا کامیون کشنده 
بروید. همانند فرایندهای شرح  داده  شده در باال، 
هنــگام کاهش ســرعت و کنــارزدن، جلو و هر دو 
ســمت خــودرو را ببینید. آینه های جلو را بررســی 
کنید تا ســرعت ترافیک اطراف و شــرایط جاده را 
ـی کنیــد. به کاهش ســرعت برای رســاندن  ارزیاـب
به ســرعت ترافیــک اطراف ادامه دهیــد. از چراغ 
راهنما پیش از تغییر باند استفاده کنید. آینه ی 
جلــو را بررســی کنید و از روی شــانه نقــاط کور را 
بــرای اطمینــان از اینکــه هیچ وســیله ی نقلیه ای 
بــا ســرعت زیــاد وارد آن باند نمی شــود، بررســی 
کنیــد. وقتی ایمن بود، خیلی زودتر از وســیله ی 
نقلیه ی اورژانســی یا کامیون کشــنده ی متوقف 
بــا چراغ هــای چشــمک زن کهربایی، بــه باند دیگر 
برویــد. وقتی در باند قرار گرفتید، به  تدریج ترمز 
بگیرید و هروقت که ایمن بود کاهش ســرعت را 
ادامه دهید. از وســایل نقلیه ی پرســرعتی که به 

عقب خودرو نزدیک می شوند آگاه باشید. 
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خـالصـه

در انتهای این بخش، باید موارد زیر را بدانید:

چطــور در نواحی ساخت وســازی با وســیله ی  	
نقلیه مانور بدهید

ـی روی جاده مواجه شــدید چه  	 اگــر با حیواـن
کنید

چیزهایی که ممکن است حواس شما را حین  	
رانندگی پرت کنند و چگونه این حواس پرتی ها را 

به حداقل برسانید

ـی بــا یــک وســیله ی نقلیه ی اورژانســی  	 وقـت
مواجه می شوید چه کاری انجام دهید.

منفی در صورت گناه کار شناخته شدن.

دومین جرم )در بازه ی پنج ساله(:

 هــزار تــا چهارهزار دالر، زندانی احتمالی تا شــش 
مــاه و تعلیق احتمالــی گواهینامــه ی رانندگی تا 

بیش از دو سال. 

لطفــًا توجه داشــته باشــید که قانــون، جریمه و 
مجــازات بــاال بــرای کامیون های کشــنده بــا چراغ 
چشمک زن متناوب متوقف روی آزادراه نیز اعمال 

می 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

راننـدگـی در شـب و 

در آب وهــوای بـــد
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سریع تر از نور جلورفتن

ـی کــه آنقــدر ســریع حرکــت می کنیــد کــه  وقـت
فاصله ی توقف شــما بیش از فاصله ای اســت که 
بــا نور جلوی خودرو می بینید، از چراغ های خودرو 
جلو زده اید. این کار خطرناکی اســت، چون ممکن 
اســت فاصله ی کافی بــرای توقف ایمن نداشــته 
باشــید. تابلوهای بازتابی جاده می توانند شــما را 
گمــراه کننــد؛ باعث می شــود فکر کنیــد بیش از 
چیــزی که واقعًا وجود دارد، می بینید. این ممکن 
اســت اگــر مراقــب نباشــید، منجر به جلــوزدن از 

چراغ های جلوی خودرو شود. )شکل زیر(

 

در شــب و شــرایط آب وهوایی بد مانند باران، 
بــرف یا مه، حتی با چراغ جلو نیز، نمی توانید 
به درســتی جلــو را ببینید. هنــگام رانندگی در 
شــب، مخصوصــًا در جاده هــای بــدون نــور و 
وقتی که شــرایط آب وهوایی دید شــما را کم 

می کند، سرعت را کاهش دهید. 

مـه

مــه الیــه ابــر ضخیمــی نزدیــک زمین اســت. مه 
می توانــد دیــد رانندگان را کاهش دهد و شــرایط 

رانندگی را سخت کند.

بهتریــن کار، اجتنــاب از رانندـگـی در مــه اســت. 
پیش بینی های هواشناســی را بررسی کنید و اگر 
هشــدار مه داده شــده بود، ســفر خود را تا وقتی 
که هوا پاک شود به تأخیر اندازید. اگر امکان پذیر 
نبــود یا حین رانندگی در مــه گیر افتادید، نکاتی 
بــرای رانندـگـی ایمن وجود دارد کــه می توانید در 
این شــرایط در نظر داشته باشید. اگر دید سریعًا 
در حال کاهش است، از جاده کنار بروید و در یک 

محل پارک ایمن منتظر باالرفتن مه بمانید.

نکاتی برای رانندگی ایمن در مه

پیــش از رانندـگـی و حیــن ســفر پیش بینی هــای 
هواشناســی را بررسی کنید. اگر هشدار مه وجود 
داشــت، تــا وقـتـی که هــوا صــاف نشــده منتظر 
بمانید. اگر حین رانندگی در مه گیر افتادید، این 

نکات رانندگی ایمن را دنبال کنید:

 انجام دهید:

ســرعت را تدریجی کاهش دهید و با سرعتی  	
حرکت کنید که مناسب شرایط باشد.

مطمئن شوید کل سیستم نوردهی وسیله ی  	
نقلیه ی شما روشن است.

از نورپاییــن چراغ هــای جلــو اســتفاده کنید.  	
نورباال در مه منعکس می شود و دیدن را سخت تر 

تابش خیره کننده 

تابــش، نــور خیــره کننــده ای اســت کــه دیدن و 
دانستن اینکه دیگران اطراف شما چه کاری انجام 
می دهند را سخت می کند. این تابش خیره کننده 
ـی و ابــری، بســته به  می توانــد در روزهــای آفتاـب
زاویه ی تابش اشــعه های خورشــید اطراف شــما، 
اتفــاق بیفتد. تابش همچنین می تواند در شــب 
هنگام مواجهه با چراغ های جلوی بســیار روشــن 
یا مشــاهده ی بازتاب نــور در آینه ی جلوی خودرو 

مشکل ساز شود. 

وقتی با وســایل نقلیه از روبه رو با چراغ پرنور در 
شــب مواجه می شــوید، بــه باال و اطــراف و کمی 
به  ســمت راســت نور نزدیک شونده نگاه کنید. در 
نــور روز، از آفتاب گیــر اســتفاده کنیــد یا عینک 
ـی باکیفیــت در وســیله ی نقلیــه داشــته  آفتاـب
باشــید. وقتی در روز روشــن وارد تونل می شوید، 
ســرعت را کاهش دهید تا چشم های شما به نور 
کاهش یافتــه عادت کند. عینک آفتابی را بردارید 

و چراغ جلو را روشن کنید.

بــا پیــروی از قوانین جــاده برای نوردهی وســایل 
نقلیــه، تابــش خیره کننــده را از بیــن ببریــد. در 
ـی که از روبــه رو می آیند و  ۱۵۰ متــری خودروهاـی
۶۰ متــری خودروهایی که پشت ســر آن ها حرکت 
می کنیــد، از نورپاییــن چراغ هــای جلــو اســتفاده 
کنید. در جاده های روستایی، در پیچ و سراشیبی 
تپه ها، از نورپایین استفاده کنید تا هم بتوانید 
نور وســایل نقلیه ی نزدیک شونده را ببینید و هم 
رانندگان دیگر را کور نکنید. اگر هیچ چراغ جلویی 

ندیدید، از نورباال استفاده کنید.
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انجام ندهید:

روی قســمت حرکـتـی جــاده توقــف نکنیــد؛  	
ممکن اســت به اولین حلقه ی تصادف زنجیره ای 

تبدیل شوید. 

ـی اگــر به  نظر می رســد که مــه در حال از  	 حـت
بیــن رفتــن اســت، ناگهــان ســرعت را افزایــش 
ندهید. ممکن اســت ناگهان دوباره خود را وســط 

مه ببینید. 

برای ســبقت گرفتن از وســیله ی نقلیه ی کند  	
یا دورشدن از کسی که پشت سر شما با فاصله ی 

کم حرکت می کند، سرعت را افزایش ندهید.

به یاد داشته باشید:

مراقب ســرعت باشید. ممکن است حرکتتان  	
ســریع تر از چیــزی باشــد کــه فکر می کنیــد. اگر 

اینطور بود، سرعت را به  تدریج کاهش دهید.

فاصله ی ایمنی ترمز را بین خود و  وســیله ی  	
نقلیه ی جلویی حفظ کنید.

آرام و صبــور بمانید. از وســایل نقلیه ی دیگر  	
سبقت نگیرید و سرعت را ناگهان باال نبرید. 

روی جــاده توقــف نکنید. اگر دید به  ســرعت  	
کاهش پیدا می کند، از جاده کنار بروید و در یک 
منطقه ی پارک امن منتظر بمانید تا مه باال برود. 

از نورپایین چراغ جلو استفاده کنید. 	

می کند.

اگر چراغ مه شکن روی وسیله ی نقلیه دارید،  	
عالوه بر نورپایین، از آن ها نیز استفاده کنید.

صبور باشــید. از ســبقت گرفتن، تغییر باند و  	
عبور از عرض ترافیک خودداری کنید.

از نشــانه گذاری های جاده برای هدایت مسیر  	
کمک بگیرید. از لبه ی سمت راست جاده، به  جای 
خط وسط، به  عنوان هدایت کننده استفاده کنید. 

فاصلــه ی طولــی را افزایش دهیــد. برای ترمز  	
ایمن گرفتن به فاصله ی بیشتری نیاز دارید. 

هر خطر احتمالی در جلوتر را ببینید و گوش  	
دهید. 

حواس پرتی هــای وســیله ی نقلیــه را کاهش  	
دهید. برای مثال تلفن همراه را خاموش کنید. به 

توجه کامل نیاز دارید.

مراقب تابلوهای هشداری الکترونیکی باشید. 	

تا جای ممکن دوردست را ببینید. 	

آینــه و شیشــه ها را تمیــز نگــه داریــد. برای  	
به حداکثر رســاندن دید از یخ زدا و برف پاک کن ها 

استفاده کنید.

اگر مه بسیار غلیط است و نمی توانید ادامه  	
دهید، وســیله ی نقلیه را کاماًل از روی جاده خارج 
کنید و سعی کنید ناحیه ی پارک امنی پیدا کنید. 
عالوه بر روشــن گذاشتن نورپایین چراغ های جلو، 
چراغ های چشمک زن اضطراری را نیز روشن کنید. 

چالــه ی آب می توانــد یک حفره ی بــزرگ را پنهان 
کنــد که در صــورت ردشــدن از روی آن، می تواند 
به وســیله ی نقلیه یا سیستم تعلیق صدمه وارد 
کند یا باعث ترکیدن الســتیک شود. پاشش آب 
می توانــد دید وســایل نقلیــه ی موتــوری دیگر را 
تــار کند و به تصــادف بینجامد، باعث صدمه زدن 
بــه عابریــن پیاده ی نزدیک یا صدمــه به موتور و 
خرابی آن شود. آب همچنین می تواند اثربخشی 

ترمزها را کاهش دهد. 

 

باران

بــاران ســطح جــاده را لغزنــده می کنــد، مخصوصًا 
چند قطره ی اولی که به زمین می خورند. با بارش 
بیشتر، الســتیک ها تماس کمتری با سطح جاده 
برقــرار می کنند. اگــر آب زیادی روی جاده باشــد، 
یــا اینکه با ســرعت زیــاد در حال حرکت باشــید، 
الســتیک های شــما ممکن اســت روی آب، مانند 
اســکی روی آب، حرکــت کننــد. بــه ایــن پدیــده 
ـی این اتفاق  سرســره ی آبی  گفته می شــود. وقـت
می افتد، کنترل بســیار ســخت می شود. مطمئن 
شــوید الستیک های مناســب با عاج عمیق دارید 
و هروقــت جاده خیس اســت ســرعت را کاهش 

 دهید. 

بــاران همچنیــن دیــد را نیز کاهــش می دهد. به 
انــدازه ای آرام رانندگی کنیــد که توانایی توقف را 
در فاصله ای که می بینید داشــته باشید. مطمئن 
شــوید برف  پاک کن هــای شیشــه ی جلــو به خوبی 
کار می کننــد. اگــر برف پاک کن هــای شــما بــا یک 
رفت وبرگشــت شیشــه ی جلــو را پــاک نمی کننــد، 

آن ها را تعویض کنید.

در بــاران، ســعی کنیــد در بخــش واضــح جــاده 
رانندـگـی کنید. جلــو را نگاه کنید و حرکات خود را 
برنامه ریزی کنید. فرمان گیری، ترمز و شتاب گیری 
آرام، احتمال ُسرخوردن را کاهش می دهد و فضای 
بیشــتری بین شــما و وسیله ی نقلیه ی جلویی در 
موقعی که بخواهید توقف کنید، باقی می گذارد. 
این همچنین به شما کمک می کند از پاشش آب 

خودروهای جلویی و تاری دید جلوگیری کنید.

کنیــد.  خــودداری  در چاله هــای آب  رانندـگـی  از 
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لغزش

ُســرخوردن ممکــن اســت وقتی اتفــاق بیفتد که 
یک یا چند الســتیک تماس خود را با سطح جاده 
از دســت می دهند. ســرخوردن گاهی روی سطوح 
لغزنــده، ماننــد جاده ی خیس، یخ زده یا پوشــیده 
از برف، ماســه یا دیگر مواد شــل، اتفاق می افتد. 
بیشــتر لغزش هــا نتیجــه ی رانندـگـی ســریع تر از 
حالت مناسب برای شرایط جاده است. ترمزگرفتن 
سخت و پیچیدن سریع یا شتاب گرفتن می تواند 
باعــث لغــزش وســیله ی نقلیه شــود و احتمااًل از 

کنترل خارج شود. 

بــرای پرهیز از ســرخوردن در جاده هــای لغزنده، با 
ســرعت کاهش یافته رانندـگـی کنید و کنترل های 
خــودرو را به آرامــی و تدریجــی بــه  کار بگیریــد. 
بــا ترمزگرفتــن و  افزایــش نیــروی الســتیک ها، 
را  الســتیک ها  می توانــد  هم زمــان  فرمان گیــری 
بیشتر به شرایط لغزش نزدیک کند. حیاتی است 
که ســرعت وســیله ی نقلیه در سطح ایمنی حفظ 

شود و گردش ها به آرامی انجام شود.

اگر وسیله ی نقلیه سر خورد، وحشت نکنید؛ حتی 
اگر سر بخورید هم امکان به دست گرفتن کنترل 
وسیله ی نقلیه وجود دارد. پدال گاز و ترمز را رها 
کنید و در ســطح بســیار لغزنده در صورت امکان 
دنده را خالص کنید. به فرمان گرفتن در مســیری 
که می خواهید بروید ادامه دهید. مراقب باشید 
بیش ازحد فرمان را نچرخانید. وقتی دوباره کنترل 
را به  دســت گرفتید، اگــر الزم بود می توانید ترمز 
بگیریــد، بــه  آرامــی و تدریجــی ایــن کار را انجام 

دهید. 

جاده های سیالبی

در جاده های ســیالبی  رانندـگـی نکنید. آب ممکن 
اســت نگذارد ترمزهای شما عمل کند. اگر باید در 
جاده ی سیالبی رانندگی کنید، پس از عبور ترمزها 
را آزمایــش کنیــد و خشکشــان کنیــد. ترمزها را، 
هروقــت امــن بــود، با توقــف ســریع و محکم در 
ســرعت ۵۰ کیلومتــر بر ســاعت آزمایــش کنید. 
مطمئن شوید وسیله ی نقلیه روی خط مستقیم، 
بدون کشیده شــدن به طرفین، متوقف می شــود. 
ـی بایــد در پدال ترمز احســاس  اســتحکام و ایمـن
شــود. نباید حالت اســفنجی باشــد، این نشانه ی 
مشــکل اســت. اگر پــس از اینکه ترمزها خشــک 
شــد هنوز احساس کشیده شدن به یک سمت یا 
اســفنجی بودن پدال ترمز را دارید، باید در اســرع 

وقت وسیله ی نقلیه را برای تعمیر ببرید.

ترمزگیری آستانه ای

ترمزگرفتــن آســتانه ای باید شــما را در باند خود، 
حتی در شرایط لغزندگی، سریع متوقف کند. این 
تکنیک عمومًا در وســایل نقلیه ی بدون سیستم 
ABS انجام شــدنی اســت. بــه محکم ترین شــکل 
ترمز بگیرید، تا جایی که چرخ شروع به قفل شدن 
کند؛ سپس فشار روی پدال را به  آرامی رها کنید 
تا چرخ آزاد شــود. پدال ترمز را فشــار دهید و تا 
حــد ممکن نیروی ترمز را بدون تحریک لغزش به  
کار بگیریــد. اگر حس کردید هــر کدام از چرخ ها 
در حــال قفل شــدن اســت، پدال ترمــز را به  آرامی 
آزاد کنیــد و دوباره ترمز بگیرید. به ترمزها ضربه 
نزنیــد. ترمزگرفتــن را به این روش ادامه دهید تا 
ســرعت وســیله ی نقلیه را تا حــد دلخواه کاهش 

داده باشید.

وسایل نقلیه ی مجهز به ABS باید ترمز کنترل شده 
در جاده هــای لغزنــده را به  شــکل خــودکار فراهم 
کنند. محکم روی پدال ترمز فشــار آورید و اجازه 
دهید سیستم، قفل شدن چرخ ها را کنترل کند. 

سیستم های ترمز ضدقفل 
)ABS(

اگر وســیله ی نقلیه ی شما به ترمز ضدقفل مجهز 
اســت، ترمزگرفتــن اورژانســی را تمریــن کنید تا 
بفهمیــد وســیله ی نقلیه ی شــما چطــور واکنش 
نشان می دهد. خوب است در شرایط کنترل شده، 
بــه  همــراه مدرس رانندـگـی تأییدشــده،این کار را 

تمرین کنید. 

ABS طــوری طراـحـی شــده کــه ســرعت چرخ های 
وســیله ی نقلیه حین ترمزگرفتن را احساس کند. 
کاهش غیرطبیعی سرعت چرخ که نشان دهنده ی 
قفل شــدن احتمالــی چــرخ اســت،باعث کاهــش 
نیروی ترمز در آن چرخ شــده است. به این شکل 
ABS از ســرخوردن و از دست رفتن کنترل فرمان 
جلوگیــری می کنــد و ایــن ایمنی وســیله ی نقلیه 
طی اســتفاده های ســنگین ترمز یا ترمزگرفتن در 

شرایط بد کشش را بهبود می دهد. 

با اینکه سیستم های ترمز ضدقفل کمک می کنند 
که چرخ قفل نشــود، نباید انتظار داشــته باشــید 

فاصله ی توقف وسیله ی نقلیه کوتاه شود. 

راننــدگان ناآشــنا با ترمز ضدقفل ممکن اســت با 
احســاس ضربه های ایجادشــده روی پدال هنگام 
ترمز ســنگین گرفتن غافلگیر شــوند. باید بدانید 
کــه انتظــار چــه چیــزی را باید داشــته باشــید تا 
حواســتان بــا ضربه زدن یا وسوســه ی رهــا کردن 
پــدال ترمز حین مانورهای ترمزگرفتن اورژانســی 

پرت نشود. 



138139 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

بوران

برف پخش شــده می تواند بوران به پا کند، حالتی 
که برف کل دید جاده را مسدود می کند. هر وقت 
کوالک پیش بینی شــده بود، فقط درصورت نیاز و 

با احتیاط بسیار زیاد رانندگی کنید.

 
ـی بــرای رانندگی در شــرایط کوالک و  نکاـت

بوران

این کارها را انجام دهید:

به تدریج سرعت را کاهش دهید و با سرعتی  	
که مناسب شرایط است رانندگی کنید.

مطمئن شوید کل سیستم نوردهی خودروی  	
شما روشن شده است.

بــا نورپایین چراغ جلو حرکت کنید. ذرات یخ  	
در بــرف باعــث بازتاب نورباال می شــود و دیدن را 
ســخت تر می کند. اگر روی خودرو چراغ مه شــکن 
داشتید، عالوه بر نورپایین چراغ های جلو، از آن ها 

استفاده کنید. 

صبور باشــید. از ســبقت گرفتن، تغییر باند و  	
عبور عرضی از خیابان بپرهیزید. 

بــرای  	 دهیــد.  افزایــش  را  طولــی  فاصلــه ی 
ترمزگرفتن ایمن به فضای اضافی نیاز دارید.

هوشــیار بمانید. تا حد ممکن فاصله ی دورتر  	
جلو را ببینید.

کاهــش  	 را  خــودرو  داخــل  حواس پرتی هــای 
دهید. به توجه کامل شما نیاز است. 

برف

بــرف ممکــن اســت محکــم و لغزنــده ماننــد یخ، 
شــیاردار و پر از مســیرهای سخت و راه آب یا نرم 
و لطیف باشــد. جلو را ببینید و  پیش بینی کنید 
براســاس شــرایط چه کاری باید انجــام دهید. در 
جاده های شیاردار و برفی سرعت را کاهش دهید. 
از فرمان گیــری، ترمــز یا شــتاب گیری ناگهانی که 
می توانــد باعــث  لغــزش شــود بپرهیزیــد. حین 
مواقع بارش برف یا دیگر شــرایط آب وهوایی بد 

از کروز کنترل استفاده نکنید. 

به یاد داشته باشید:

ســرعت را زیرنظر داشته باشید. ممکن است  	
ســریع تر از چیزی که فکر می کنید در حال حرکت 
باشــید. اگر این طور اســت، ســرعت را بــه  تدریج 

کاهش دهید. 

بین خود و وسیله ی نقلیه ی جلویی فاصله ی  	
ترمز ایمنی باقی بگذارید.

هوشیار باشید، آرام بمانید و صبور باشید. 	

اگر دید به  سرعت کاهش می یابد، روی جاده  	
توقــف نکنیــد. دنبــال فرصتی برای خارج شــدن از 
جاده و پیداکردن ناحیه ی پارک ایمن باشــید و تا 

بهبودی شرایط منتظر بمانید.

اگــر در آب وهــوای بد گیر افتادیــد، تا وقتی  	
که کمک برسد برای گرم و ایمن ماندن در خودرو 
بمانیــد. برای تهویه ی هوا، شیشــه ها را کمی باز 
بگذاریــد. موتــور را با دور پایین روشــن کنید. از 

چراغ های چشمک زن اضطراری استفاده کنید. 

آماده باشــید و یک بســته ی بقا در زمستان،  	
شامل مواردی مانند لباس گرم، غذاهای انرژی زای 
فاسدنشــدنی، چــراغ قــوه، بیل و پتــو همراهتان 

داشته باشید. 

بســیار مهــم اســت کــه جلــو را ببینیــد تا از  	
ســرنخ هایی کــه نشــان دهنده ی نیــاز بــه کاهش 
سرعت و پیش بینی شــرایط جاده ی لغزنده است 

آگاه شوید.

شیشــه و آینه ها را تمیز نگه دارید. از یخ زدا  	
و برف پاک کن ها برای حداکثر دید استفاده کنید.

هــر وقت دیــد به نزدیک صفر رســید ســعی  	
کنید از روی جاده خارج شــوید. در صورت امکان 

در ناحیه ی پارک ایمن کنار بکشید. 

این کارها را انجام ندهید:

روی قســمت حرکـتـی جــاده توقــف نکنیــد.  	
ممکن است تبدیل به اولین حلقه ی یک تصادف 

زنجیره ای شوید. 

ســعی نکنید از وســیله ی نقلیه ای که خیلی  	
آرام حرکت می کند سبقت بگیرید. برای رهاشدن 
از دســت خودرویی که با فاصله ی کم دنبال شــما 

حرکت می کند هم، سرعت را افزایش ندهید. 
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برف  روب ها

وســایل بــرف روب در جاده های عمومــی مجهز به 
چراغ های چشــمک زن آبی ای هســتند کــه از ۱۵۰ 

متری دیده می شوند. 

چراغ های چشــمک زن آبی به شــما وجود وســایل 
نقلیه ی کند و  عریض را هشــدار می دهند: برخی  
ـی دارنــد کــه تــا ســه متر از  برف روب هــا بال هاـی
سمت راست وسیله ی نقلیه بیرون زده است. در 
آزادراه ها، ممکن است چندین برف روب روی جاده 
باشــند تــا همه ی باندهــا را با انتقال بــرف از یک 
خودرو به خودرو ی دیگر پاک کنند. ســعی نکنید 
از بین آن ها عبور کنید؛ شــدیدًا خطرناک اســت، 
چــون فضای کافی برای عبــور ایمن وجود ندارد و 
حجم برف خیس ممکن اســت به خودروی شــما 

بخورد و کنترل آن از دست برود. 

یخ

بــا کاهــش دما بــه زیر صفــر، جــاده ی خیس یخ 
می زند. قسمت های جاده در نواحی سایه یا پل ها 
و زیرگذرهــا اول یــخ می زنند. دیــدن جلو، کاهش 
ـی وجــود یخ مهم اســت. اگر  ســرعت و پیش بیـن
جــاده ی جلو شــبیه آســفالت ســیاه و درخشــنده 
بــود، شــک کنید. ممکن اســت با الیــه ی نازکی از 
یخ، به نام یخ ســیاه، پوشیده شده باشد. عمومًا، 
آسفالت در زمستان باید به رنگ سفید-خاکستری 
باشد. اگر فکر می کنید که ممکن است جلوتر یخ 
سیاه وجود داشته باشد، سرعت را کاهش دهید 

و احتیاط کنید.

خـالصـه

در انتهای این بخش، باید موارد زیر را بدانید:

شــرایطی را که ممکن است دید شما کاهش  	
یافته باشد، چگونه شناسایی و مدیریت کنید.

بــاران،  	 ماننــد  ـی  آب وهواـی شــرایط  چطــور 
جاده هــای ســیالبی، برف و یخ ممکن اســت روی 
وســیله ی نقلیــه و توانایی شــما بــرای کنترل آن 

تأثیر بگذارد.

اگــر وســیله ی نقلیه ســر خورد یا اگــر با برف  	
ســنگین، بــوران یــا یخ ســیاه برخــورد کردید چه 

کنید.

چطور وســایل برف روب را تشــخیص دهید و  	
جاده را با آن ها به اشتراک بگذارید.
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اگر ترمزها ازکار افتادند

سعی کنید با ضربه زدن به پدال ترمز موقتًا فشار 
هیدرولیک ترمز را بازیابی کنید. اگر این کار جواب 
نداد، ترمز پارک را به آرامی و محکم با نگه داشتن 
دکمه ی آزادشــدن بکشید. تمرین ترمز پارک برای 
توقف اضطراری در شــرایط کنترل شــده و زیر نظر 
مدرس رانندگی تأییدشــده ایده ی مناسبی است. 
ـی کلی ترمزها در خودروهای امروزی بســیار  خراـب
نادر اســت. اگر ترمزها ازکار افتادند و توانســتید 
توقــف کنیــد، دوبــاره رانندگی نکنیــد. کمک خبر 

کنید.

اگر پدال گاز گیر کرد

اول ســعی کنیــد پــدال را با بــردن پا زیــر آن باال 
آورید. هنگام حرکت وسیله ی نقلیه سعی نکنید 
بــا دســت پــدال را آزاد کنید. اگر ایــن کار جواب 
نــداد، چراغ های خطر چشــمک زن را روشــن کنید، 
دنده را خالص کنید و هرچه سریع تر سعی کنید؛ 
ترجیحــًا خــارج از جــاده، توقــف کنیــد. موتــور را 
خاموش کنید  و رانندگی نکنید. کمک خبر کنید. 

اگر چراغ جلو خاموش شد

ســوئیچ را فورا بررسی کنید. اگر چراغ ها خاموش 
مانــد، چراغ هــای خطــر را روشــن کنیــد و خــودرو 
را خــارج از جــاده در محلــی ایمن متوقــف کنید. 
کمک خبر کنید. رانندگی در شــب بدون چراغ جلو 

خطرناک و غیرقانونی است.

اگــر به تنهایی ســفر و رانندـگـی می کنید، باید 
آماده ی مواجه شدن با موقعیت های اضطراری 
را داشــته باشــید. در ادامه پیشنهاداتی برای 
مواجهــه بــا برـخـی شــرایط اضطــراری معمول 

می آید.

روی  از  چرخ هـــــا  اگــــــر 

آسفــالــت پاییــن افتـادنـد

وحشــت نکنید. محکــم فرمان را بگیریــد. پا را از 
روی پدال گاز بردارید تا ســرعت را کاهش دهید. 
از ترمــز ســنگین بپرهیزیــد. وقتی دوبــاره کنترل 
وســیله ی نقلیــه را به  دســت گرفتیــد، دوباره به 
 ســمت آســفالت برگردید. آماده باشــید تا وقتی 
که چرخ ها کاماًل روی آســفالت برگشتند فرمان را 

درست کنید و سرعت را افزایش دهید.

اگـــر در آزادراه بــــه 
مشکــل بـرخـوردیـد

با پیداشــدن اولین نشــانه ی مشــکل، شــروع به 
کنــارزدن کنید. منتظر از حرکت ماندن وســیله ی 
نقلیه روی آزادراه نمانید. آینه ها را بررسی کنید، 
چراغ هــای خطر را روشــن کنید، پــا را از روی پدال 
گاز بردارید و در نزدیک ترین شانه هر چه سریع تر 
کنــار بزنید. هیچوقت روی باندهای حرکت توقف 

نکنید. 

هنــگام بیرون رفتــن از وســیله ی نقلیــه مراقــب 
باشــید. اگــر امــکان داشــت، در را از ترافیک دور 

کنید. کاپوت را باال نکشید.

وقـتـی منتظر کمک هســتید، در خودرو با درهای 
قفل باقی بمانید. اگر کسی برای کمک توقف کرد، 
از آن ها بخواهید برای شما به پلیس یا تعمیرگاه 
زنگ بزنند. اگر تلفن ماهواره ای داشتید، خودتان 

برای کمک تماس بگیرید. 

پلیس اســتانی اونتاریو در مســیر ملکه الیزابت، 
آزادراه هــای ســری ۴۰۰ و بســیاری از جاده هــای 
سرعت باال گشت زنی می کند. کنار خودرو بمانید. 

کمک به زودی به شما می رسد. 
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در تصادفی که یک نفر 
صدمه دیده است

کــه  می دهــد  پیشــنهاد  ســنت جان  آمبوالنــس 
همــه ی رانندگان جعبه ی کمک های اولیه ی مجهز 
همراهشان باشد و روش استفاده از آن را بدانند. 
خواندن کتابی در مورد کمک های اولیه یا شرکت 
در دوره هــای کمک هــای اولیــه را درنظــر بگیرید. 
می توانــد بــه قیمت مــرگ و زندـگـی در تصادفات 

باشد. 

همه ی رانندگان حاضر در تصادف باید در صحنه ی 
تصادف بمانند یا سریعًا به آن برگردند و هر کمک 
ممکنی را انجام دهند. اگر شــخصًا درگیر تصادف 
نیســتید و پلیــس و مســئولین دیگــر هنــوز به 
صحنه ی تصادف نرســیده اند باید برای پیشــنهاد 

کمک توقف کنید.

احتمالــی  نشــت  مجــروح،  دارای  تصادفــات  در 
ســوخت یا صدمــه ی جدی بــه وســیله ی نقلیه، 
آرامش خود را حفظ و این مراحل را دنبال کنید:

بــرای درخواســت کمک زنــگ بزنید یــا از یک  	
نفــر دیگــر بخواهید زنــگ بزند. طبق قانــون، باید 
ـی که صدمه یا خســارت به وســیله ی  هــر تصادـف
نقلیــه یــا اموال دیگر بیش از ۲۰۰۰ دالر اســت را 

به پلیس گزارش دهید. 

موتــور را خامــوش و چراغ هــای چشــمک زن  	
اضطــراری را روشــن کنید. راهنماها یا شــعله های 
هشــداری نصب کنید، یا از یــک نفر بخواهید به 

رانندگانی که نزدیک می شوند هشدار دهد. 

اگــر الستیــک ترکیـــد

ترکیــدن الســتیک می توانــد باعث لرزش شــدید 
فرمان و چرخ شــود، اما مضطرب نشــوید. پا را از 
روی پدال گاز بردارید تا از ســرعت کاسته شود و 
فرمان خودرو را به ســمتی کــه می خواهید بروید 
محکــم بگیرید. وســیله ی نقلیه را خــارج از جاده 

متوقف کنید.

در تصادفی که کسی 
صـدمه ندیده است

در تصادفاتی که کسی صدمه ندیده این مراحل 
را دنبال کنید:

اگــر می توان با وســایل نقلیــه رانندگی کرد و  	
روی بررســی افســر پلیــس اثر نمی گــذارد، تا حد 
ممکــن آن ها را از جــاده دور کنید. این قضیه در 
جاده های شــلوغ و با ســرعت باال که ممکن است 
رهاکــردن وســیله ی نقلیه روی باندهــای رانندگی 
خطرنــاک باشــد، بســیار مهم تر اســت. در نتیجه 
ـی، اگــر می توانیــد خــودرو را  در تصادفــات جزـئ
تکان دهید، مســیر را آزاد کنیــد. اگر نمی توانید 
وســیله ی نقلیه را از روی جــاده بردارید، راهنما و 
ـی دورتر  شــعله های هشــداری را به  انــدازه ی کاـف
بگذاریــد تــا به ترافیــک، زمان کاهش ســرعت یا 

توقف داده باشید. 

به پلیس )اســتانی یا محلی، بســته به جایی  	
که تصادف اتفاق افتاده اســت( زنگ بزنید. طبق 
ـی کــه باعــث صدمه یا  قانــون، بایــد هــر تصادـف
خســارت به وســایل نقلیه یا اموال بیش از ۲۰۰۰ 

دالر شده است را به پلیس گزارش دهید. 

هر کمکی که می توانید به پلیس یا هر کسی  	
که وســیله ی نقلیه اش صدمه دیــده بکنید. این 
شــامل دادن نــام و آدرس خودتــان، نام و آدرس 
مالــک ثبت شــده ی خودرو، شــماره ی پالک خودرو 
و شــماره ی مجــوز و کارت معتبــر بیمه به پلیس 

است.

نام، آدرس و شــماره ی تلفن همه ی شاهدین  	

در مواردی که نشت سوخت وجود دارد، اجازه  	
ندهید کســی نزدیک هیچ کدام از وســایل نقلیه 
ســیگار بکشــد، کبریت یا شعله روشــن کند. اگر 
یکی از وســایل نقلیه آتش گرفت، افراد را بیرون 
بیاوریــد و مطمئــن شــوید همــه از محــل دورند. 
اگر خطر آتش ســوزی یا انفجار وجود ندارد، افراد 
صدمه دیــده را همان جایی که هســتند رها کنید 

تا کمک آموزش دیده ی پزشکی برسد. 

اگر شــما آمــوزش کمک های اولیــه دیده اید،  	
با صدمات به  شــکل موارد اورژانســی، در ســطح 
آموزشــی خود، برخورد کنید. مثاًل، مسیر تنفسی 
فرد را آزاد کنید تا تنفسش برگردد، احیای تنفسی 
را انجــام دهید، برای جلوگیری از خونریزی از یک 

تکه  پارچه ی تمیز استفاده کنید. 

اگــر آمــوزش کمک هــای اولیــه ندیده اید، از  	
عقل ســلیم استفاده کنید. برای مثال افراد درگیر 
در تصادف گاهی شوکه می شوند. فرد را با لباس 
یا پتو بپوشانید تا اثرات شوک را کاهش دهید.

ـی کــه کمــک برســد در کنــار افــراد  	 تــا وقـت
صدمه دیده بمانید.

خودروهــای خراب شــده ی روی جاده می تواند  	
خطری برای شــما و رانندگان دیگر باشند. هرکاری 
می توانیــد انجــام دهید تــا مطمئن شــوید افراد 

درگیر تصادف ایمن می مانند. 
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خـالصـه

در انتهای این بخش، باید موارد زیر را بدانید:

در شرایط اضطراری مانند خرابی اجزای خودرو،  	
رانندگی خارج از آســفالت یا مشکالت ایجادشده 

برای خودرو، روی آزادراه چه کاری انجام دهید.

مراحلی که در تصادف با یا بدون صدمه باید  	
انجام دهید.

حادثه را بگیرید. 

اگــر صدمه کمتــر از ۲۰۰۰ دالر بود، هنوز هم  	
طبــق قانــون باید اطالعــات را با افــراد دیگری که 
وســیله ی نقلیه ی آن هــا نیز صدمه دیــده تبادل 
کنید. گرچه نیازی نیســت که تصادف به پلیس 

گزارش داده شود. 

اگــر دوربین یا تلفن همــراه دوربین دار دارید  	
و مشکلی وجود ندارد، از صحنه ی تصادف عکس 

بگیرید.

اگر وســیله ی نقلیه ی شما باید یدک کشیده  	
شــود، نــام و شــماره ی مجــوز شــرکت و متصدی 
کامیــون یدک کــش را بگیرید. حتمــًا باید بدانید 

وسیله ی نقلیه به کجا برده می شود.  

در ســریع ترین زمان ممکن، اگــر می خواهید  	
حق بیمه را بگیرید، با شرکت بیمه تماس بگیرید. 
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وســایل نقلیــه ای که تعــداد زیادی مســافر حمل 
می کننــد، ماننــد اتوبوس هــا، با توجه بــه تعداد 
مســافران، کربن دی اکســید کمتــری نســبت  بــه 

خودروهای شخصی تولید می کنند. 

حفــظ  بــه  می توانیــد  راننــده،  به عنــوان 
محیط زیســت از این اثرات رانندگی، با پیروی 
از ایــن پیشــنهادات کمــک کنیــد. بســیاری 
در  ـی  باعــث صرفه جوـی آن هــا می تواننــد  از 
هزینه های شــما هم بشــوند. بــرای اطالعات 

بیشتر وب سایت Fleetmart را ببینید.

بنزیــن  و  گازوئیــل  از  کــه  نقلیــه ای  وســایل 
ـی  گازهاـی و  هــوا  آالینده هــای  می گیرنــد  نیــرو 
ماننــد اکســیدهای کربــن، نیتــروژن و گوگــرد، 
ایــن  بیــرون می دهنــد.  هیدروکربن هــا و دوده 
تنفــس  کــه  ـی  هواـی کیفیــت  روی  آالینده هــا 
می کنیــم، ســالمتی، میــزان برداشــت محصول و 

حتی گرمایش جهانی تأثیر می گذارند. 

هیدروکربن هــا و اکســیدهای نیتــروژن بــا نــور 
خورشــید واکنــش می دهنــد و نوـعـی ُازن نزدیک 
زمین، به نــام مه دود، ایجاد می کنند. مه دود یکی 
از عوامل خطرناک اصلی برای ســالمتی و مسئول 
بیماری هاســت.  دیگــر  و  تنفســی  ناراحتی هــای 
اکســیدهای گوگرد و نیتروژن با قطرات آب باران 
واکنش می دهند و باران اســیدی تولید می کنند. 
باران اسیدی به دریاچه ها، جنگل ها و محصوالت 

کشاورزی خسارت می زند. 

ـی نتیجــه ی وجود مقادیر بســیار  گرمایــش جهاـن
زیاد کربن دی اکســید و گازهای دیگری اســت که 
گرمــا را در اتمســفر بــه  دام می اندازنــد. گرمایش 
ـی می توانــد باعث افزایش دمــای میانگین،  جهاـن
محصــوالت  کشــت  در  ـی  ناتواـن خشکســالی، 
کشاورزی، سطوح پایین آب و توفان های بیشتر 

و شدیدتر شود. 

بــزرگ،  نقلیــه ی  وســایل  از  کمتــر  خودروهــا 
ماننــد هواپیمــا، کامیــون، اتوبــوس یــا قطارها، 
حــال،  ایــن  بــا  می کننــد.  آزاد  کربن دی اکســید 
چــون بســیاری از مردم خــودروی شــخصی دارند 
و معمــواًل از آن هــا اســتفاده می کننــد، خودروها 
مســئول تقریبًا نیمی از کربن دی اکسید رهاشده 
در اتمســفر در همه ی اشــکال حمل ونقل هستند. 

حین رانندگی

از اســتارت زدن غیرضــروری وســیله ی نقلیــه  	
خــودداری کنید. حجم زیــادی از آالینده ها وقتی 

آزاد می شوند که موتور سرد روشن می شود.

اگــر بــرای بیــش از ده ثانیه پــارک می کنید،  	
در  ـی  حـت کنیــد.  خامــوش  را  نقلیــه  وســیله ی 
آب وهــوای ســرد، موتــور وســایل نقلیه در ســی 

ثانیه گرم می شوند. 

کنیــد.  	 پیــروی  ســرعت  محدودیت هــای  از 
رانندگی با سرعت بسیار باال میزان مصرف سوخت 
را افزایش می دهد و شــانس تصادف جدی را باال 

می برد. 

در آزادراه، از کروزکنتــرل و رانندـگـی خــودکار  	
ـی در مصــرف  بــرای صرفه جوـی نقلیــه  وســیله ی 

سوخت استفاده کنید.

وزن غیرضروری را مانند چمدان های سنگین،  	
برف یا شــن و نمک زمســتانی، از وسیله ی نقلیه 

حذف کنید.

آیرودینامیک وســیله ی نقلیــه را حفظ کنید.  	
همه ی باربندهای سقفی و وسایلی را که استفاده 
نمی کنید بردارید. در ســرعت های باال از دریچه ی 

هوا به  جای باز کردن پنجره ها استفاده کنید.

از سیســتم تهویــه ی هــوای خــودرو درســت  	
اســتفاده کنید. در شــهر و ترافیک توقف-حرکت 
از پنجره هــا و دریچــه ی هــوا اســتفاده کنیــد. در 
ســرعت های باال، استفاده از تهویه ی هوا معمواًل 
کمتــر از بازکردن پنجره ســوخت مصرف می کند و 

پیش از اینکه رانندگی کنید

از قبــل برنامــه بریزیــد. چنــد کار محوله را در  	
یک سفر ترکیب کنید.

از رانندـگـی در ســاعات شــلوغی بپرهیزیــد.  	
رانندـگـی در ســاعات غیــر ازدحامی زمــان کمتری 
می گیرد، سوخت کمتری مصرف می کند و انتشار 

کمتری درپی خواهد داشت.

به هشدارهای مه دود توجه کنید. در روزهایی  	
کــه مه دود شــدید اســت دنبال کردن ایــن مراحل 

اهمیت بسیار بیشتری دارد. 

یــا  	 پیــاده روی  کوتــاه،  ســفرهای  بــرای 
دوچرخه سواری را در نظر بگیرید. 

عمومــی  	 حمل ونقــل  بلنــد،  ســفرهای  بــرای 
جایگزین ســازگار با محیط زیســت بهتری به  جای 

رانندگی به  تنهایی است.

هروقــت امکان داشــت از خودروی اشــتراکی  	
اســتفاده کنید. اگر می خواهید به نواحی مرکزی 
بروید، پارکینگ های خودروی اشــتراکی بســیاری 

در نقاط مختلف استان وجود دارد.
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را کاهش دهید.

)بــرای اطالعات بیشــتر در مــورد رانندـگـی بهینه، 
بخش نگهداری از وسیله ی نقلیه را ببینید.(

بــه راننــدگان یــادآوری می شــود کــه بســیاری از 
تصادفــات وقتی رخ می دهنــد که محیط رانندگی 
حالــت بهینه نداشــته باشــد. هنــگام رانندگی در 
شــب، وقتی دیــد کاهش یافته یا وقتی شــرایط 
جاده لغزنده و خیس است، رانندگان به استفاده 
از نکات رانندگی ایمن فراهم شده در این کتابچه 

تشویق می شوند. 

آیرودینامیک وسیله ی نقلیه را کاهش می دهد.

هنــگام ســوخت گیری مخــزن را تــا انتهــا پر  	
نکنید. ســوخت ریخته شــده بخارهــای مضر آزاد 

می کند.

در گاراژ

نگــه داری منظــم وســیله ی نقلیــه شــما را در   	
ـی نگــه می دارد، ســوختی کــه نیاز  حداکثــر کاراـی
داریــد بخرید و آالینده هایی که منتشــر می کنید 

را کاهش می دهد. 

موتور خودرو را در شــرایط عملکردی مناسبی  	
حفــظ کنید. شــمع موتورهای پوســیده، ترمزهای 
نامنظم، کم بودن مایعــات هیدرولیک و یا جعبه 
دنــده ای که به دنده هــای باال نمی رســد می تواند 
مصــرف ســوخت را به  طــور چشــم گیری افزایش 

دهد. 

دفترچــه ی  	 پیشــنهادی  نگــه داری  برنامــه ی 
راهنمــای ســازنده ی خــودرو را بــرای حداکثرکردن 

مصرف بهینه ی سوخت دنبال کنید. 

ـی را بــه متخصص نشــان  	 هــر نشــت مایعاـت
دهیــد تــا از صدمــه زدن بــه موتور و خســارت به 

محیط زیست جلوگیری کنید. 

الســتیک ها را به شــکل مناســب پــر بــاد نگه  	
دارید تا هزینه ی ســوخت، انتشــارها و ساییدگی 

الستیک ها را کاهش دهید.

توازن وسیله ی نقلیه را منظم بررسی کنید تا  	
ســاییدگی ناموزون الستیک ها و مصرف سوخت 

8. حواس پرتی ها را حذف کنید: وسیله ی نقلیه را 
خیلی شلوغ نکنید و صدای موزیک را باال نبرید.

9. همیشه نقاط کور خود را بررسی کنید: پیش از 
تغییر باند پشت شانه و آینه ها را بررسی کنید.

10. پیــش از ورود بــه تقاطع ترافیک را در همه ی 
جهــات، از جملــه پیاده رو هــا و مســیرهای عبور/ 

خط کشی بررسی کنید. 

ــا  ده راهـــی کـــه می توانیـــد بـ

ــو را  ــای اونتاریـ ــا جاده هـ آن هـ

جاده هـــای  ایمن تریـــن  بـــه 

تبدیـــل  شـــمالی  آمریـــکای 

می کنید

ـی  وقـت نکنیــد.  رانندـگـی  الــکل  نوشــیدن  بــا   .1
ـی مصرف می کنید که روی رانندگی شــما  داروهاـی

اثر می گذارد رانندگی نکنید. 

ـی را ببندیــد و مطمئن  2. همیشــه کمربنــد ایمـن
شــوید کــه مســافران از صندلی کــودک، صندلی 
کمکی یا کمربند ایمنی مناسب استفاده می کنند.

3. از محدودیت های ســرعت پیروی کنید. وقتی 
شرایط جاده و آب وهوا نامناسب است، سرعت را 

کاهش دهید.

4. خطــر نکنیــد: مســیر بقیه را ناگهانی مســدود 
نکنیــد، تغییر بانــد ناگهانی ندهید و از چراغ های 

زرد عبور نکنید.

5. وقـتـی خســته، ناراحــت یــا مریــض هســتید 
رانندگی نکنید.

6. اگر شک دارید، اجازه دهید دیگر رانندگان اول 
بروند؛ حق تقدم را به آن ها دهید. 

ـی و وســیله ی  7. بیــن وســیله ی نقلیــه ی جلوـی
نقلیــه ی خــود حداقــل دو ثانیــه فاصلــه ی طولی 
رعایت کنید. برای بررســی فاصله: وقتی وسیله ی 
ـی از یــک شــیء ثابت عبــور می کند  نقلیــه جلوـی
شــروع به شمردن کنید، وقتی که به همان شیء 

رسیدید شمردن را متوقف کنید.
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خـالصـه

در انتهای این بخش باید موارد زیر را یاد گرفته 
باشید:

وســایل نقلیــه چگونه روی محیط زیســت اثر  	
می گذارند

راه های کاهش میزان رانندگی 	

ـی در ســوخت و کاهــش  	 راه هــای صرفه جوـی
انتشار هنگام رانندگی
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تابلوها و چراغ های 

ترافیکــــی
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تـابلـوها

تابلوهای ترافیکی اطالعات مهمی در مورد قانون 
می دهند؛ در مورد شرایط خطرناک به شما هشدار 
می دهنــد و کمک می کننــد راه را پیدا کنید. برای 
شناســایی راحــت، تابلوها نمادها، رنگ و اشــکال 

متنوعی دارند.

مــوارد زیر برخــی از تابلوهای بســیاری اند که در 
جاده های اونتاریو می بینید:

تابلوی توقف یک هشــت ضلعــی با پس زمینه ی 
قرمز و حروف ســفید اســت. این تابلو یعنی باید 
کامــاًل توقــف کنیــد. اگــر روی جــاده خــط توقف 
نشــانه گذاری شــده، پشــت آن توقــف کنید. اگر 
خط توقف وجود نداشت، پیش از خط عابر پیاده 
توقــف کنیــد. اگر خــط عابر پیاده نبــود، در لبه ی 
ـی پیاده رو توقف کنیــد. اگر پیاده رو وجود  انتهاـی
نداشــت، در لبــه ی تقاطــع توقف کنیــد. پیش از 
ورود بــه تقاطــع صبــر کنید تا مســیر کامــاًل آزاد 

شود. 

 

بــا  پنج ضلعــی ای  مدرســه  ناحیــه ی  تابلــوی 
پس زمینه ی فلورسنت زرد/ سبز و نمادهای سیاه 
اســت. این تابلو هشــدار می دهد که به ناحیه ی 
مدرسه نزدیک می شوید. سرعت را کاهش دهید، 
بــا احتیاط کامل رانندگی کنیــد و مراقب کودکان 

باشید. 

 

قوانین ترافیـکـی، ازجمله تابلوها و چراغ های 
راهنمایی و رانندگی، چراغ ها و نشانه گذاری های 
مربــوط به عابرین پیــاده در جاده به رانندگان 
و دیگــر کاربران جــاده می گویند که چه کاری 
در مواقــع مشــخص انجام دهنــد. این بخش 
نشــان می دهــد که بســیاری از ایــن تابلوها، 
چراغ ها و نشــانه گذاری ها چه شــکلی دارند و 
شــرح می دهد که بــرای رانندگان چه معنی ای 

دارند. 

تابلوهای بازدارنده

این تابلوها جهتی را اطالع می دهند که باید دنبال 
شــود. معمــواًل مثلثی یــا مربعی بــا پس زمینه ی 
ســیاه یا سفید و حروف سیاه، سفید یا رنگی اند. 
تابلو با دایره ی ســبز به این معنی اســت که باید 
فعالیت داخل حلقه را انجام دهید. دایره ی قرمز با 
یک خط داخل آن به این معنی است که فعالیت 

نشان  داده  شده را نباید انجام داد.

مــوارد زیــر برخی از تابلوهــای بازدارنده ی 
معمول  هستند:

این جاده مسیر رسمی مخصوص دوچرخه است. 
مراقــب دوچرخه ســواران باشــید و آماده باشــید 

جاده را با آن ها شریک شوید. 

 

در  و  تابلوهــا  بیــن  نواـحـی  ایــن  در  می توانیــد 
زمان های ذکرشــده پارک کنید. )به  شکل جفتی یا 

گروهی نصب شده اند.(

 

ممکن است اسنومبیل از این جاده استفاده کند.

 

تابلوی حق تقدم مثلثی با پس زمینه ی ســفید و 
مرز قرمز اســت. این تابلو یعنی باید اجازه دهید 
ترافیک داخل یا نزدیک تقاطع اول عبور کند. اگر 
ضروری است توقف کنید و فقط وقتی بروید که 

مسیر باز است.

 

تابلــوی تقاطــع خــط راه آهــن تابلویی X شــکل با 
پس زمینــه ی ســفید و خطــوط حاشــیه ی قرمــز 
اســت. هشــدار می دهد که مســیر ریلی، جاده را 
قطع می کند. مراقب این تابلو باشــید. ســرعت را 
کاهش دهید و هر دو سمت را برای دیدن قطارها 

نگاه کنید. آماده ی توقف باشید. 

 

نــوع دیگــر دارنــد: بازدارنــده یــا  تابلوهــا چهــار 
انتظامی، هشداردهنده یا اخطاری، شرایط موقت 

و همچنین اطالعاتی و مسیریابی.
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در ناحیــه ی بین تابلوهــا پارک نکنید. یعنی نباید 
وســیله ی نقلیه را، جز در مواردی که مســافران را 
ســوار و پیــاده می کنیــد، در این ناحیــه متوقف 
کنید. )به شکل جفتی یا گروهی نصب می شوند.(

 

در تقاطع به چپ گردش نکنید. 

 

از داخل تقاطع عبور نکنید.

 

بــرای رفتــن بــه مســیر مخالــف گــردش نکنیــد. 
)دوربرگردان Uشکل(

 

وارد این جاده نشوید. 

 

در ناحیــه ی بیــن تابلوهــا توقــف نکنیــد. ایــن 
می توانــد به این معنی باشــد کــه حتی برای یک 
لحظه هم نباید وســیله ی نقلیــه را در این ناحیه 
متوقــف کنید. )به شــکل جفتی یــا گروهی نصب 

می شوند.(

 

در ناحیه ی بین تابلوها توقف نکنید. یعنی نباید 
وســیله ی نقلیــه را، جــز در مواردی که مســافران 
را ســوار و پیــاده می کنید، در ایــن محل متوقف 
کنید. )به شکل جفتی یا گروهی نصب می شوند.(

 

ورود عابرین پیاده به این جاده ممنوع است.

 

به  سمت راست جزیره ی ترافیکی برانید. 

 

محدودیت سرعت در جلوتر تغییر می کند.

 

در این جاده سبقت نگیرید.

 

هنگام مواجهه با چراغ قرمز در تقاطع، گردش به 
راست نکنید. 

 

در زمان های نشان داده شده گردش به چپ نکنید.

 

ایــن فضای پارک فقط برای وســایل نقلیه ی دارای 
مجوز معتبر پارک دردسترس است. 

 

ورود دوچرخه به این جاده ممنوع است. 
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وقـتـی چراغ هــا چشــمک  می زننــد، بــرای اتوبوس 
مدرسه توقف کنید. 

 

بــدون  چندبانــده ی  بزرگراه هــای  در  تابلــو  ایــن 
تقســیم کننده در وســط نصــب شــده اســت. بــه 
راننــدگان عبوری هر دو ســمت اطالع می دهد که 
هنگام چشــمک زدن چراغ هــای راهنمــا، باید برای 

اتوبوس مدرسه توقف کنند. 

 

ایــن تابلوهــا باالی جــاده یا روی آســفالت پیش 
ـی را بــه راننــدگان اطالع  از تقاطــع، مســیر حرکـت
می دهــد. بــرای مثــال: راننــده ی باند یــک باید به 
چــپ بپیچد؛ راننده ی روی باند دو باید یا به چپ 
بپیچد یا مســتقیم ادامه دهد؛ راننده ی روی باند 

سه باید به راست بپیچد.

 

ترافیک کند در جاده های چندبانده؛ باید از راست 
برانید. 

 

نواـحـی ای را نشــان می دهــد که جامعــه دریافته 
خطر مشــخصی بــرای عابریــن پیاده وجــود دارد. 
قانون شــکنی های ترافیکی در این نواحی با جرایم 

نقدی افزایش یافته مواجه خواهند بود. 

 

محدودیــت ســرعت در ایــن نواـحـی در ســاعات 
ســرعت  محدودیــت  اســت.  پایین تــر  مــدارس 
نشان داده شده را در مواقع چشمک زدن چراغ های 

زرد ببینید.

 

ـی باندها، در همــه ی زمان ها یا  ایــن تابلوهــا یعـن
فقط در ســاعاتی که نوشته شــده، فقط برای نوع 
مشــخصی از وســایل نقلیه قابل اســتفاده است. 
ـی بــرای انــواع مختلف وســایل  نمادهــای متفاوـت
نقلیه استفاده شده است. این ها شامل اتوبوس، 
تاکســی، وســایل نقلیــه بــا ســه نفر یا بیشــتر و 

دوچرخه هاست. 

 

از راســت برانیــد، جــز هنــگام عبــور از بخش های 
دوبانده ی سرباالیی یا باندهای سبقت گرفتن.

 

ترافیــک ممکن اســت فقط در یــک جهت حرکت 
کند. )جاده ی یک طرفه(

 

ایــن تقاطع عابرین پیاده اســت. آمــاده ی توقف 
باشید و حق تقدم را به عابرین پیاده بدهید. 

 

ایــن تابلــو، باالی جاده یــا روی زمیــن، یعنی این  
بانــد فقــط بــرای گــردش به چــپ دو طــرف جاده 

استفاده می شود.

 

این تابلو نواحی کنار خیابان را برای وسایل دارای 
مجوز معتبر پارک در دسترس نگه می دارد تا برای 

سوار و پیاده کردن معلوالن استفاده شود.
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تابلوهای مخصوص وسایل 

)VOH( نقلیه ی دارای سرشین

فقــط وســایل نقلیــه ی عمومی ماننــد اتوبوس ها 
یا وســایل نقلیه ی شــخصی که تعداد مشــخصی 
مســافر حمــل می کننــد، می تواننــد از ایــن بانــد 

استفاده کنند. 

 

در ایــن ناحیه، وســایل نقلیــه نمی توانند به باند 
وسایل نقلیه ی دارای سرنشین وارد یا از آن خارج 

شوند.

 

تابلوهای هشداردهنده

ایــن تابلوهــا شــرایط خطرنــاک یــا غیرمعمول در 
جلوتر مانند پیچ، دوربرگردان، شیب یا کنار جاده 
را هشــدار می دهند. معمواًل لوزی شــکل هســتند 
و پس زمینــه ای زرد بــا حــروف یا نمادهای ســیاه 

دارند. 

ایــن تابلو پشــت اتوبوس های شــهری، یادآوری 
برای رانندگان وســایل نقلیه ی موتوری است. این 
تابلــو می گوید وســایل نقلیه ی نزدیک شــونده به 
اتوبوســی کــه در ایســتگاه متوقــف اســت، باید 
وقتی اتوبوس برای برگشت به باند راهنما می زند، 

حق تقدم را به او بدهند. 

 

جاده دارای فرعی به  سمت راست است. 

 

اتوبوس هــای  کــه  نشــان می دهــد  را  ناحیــه ای 
مدرســه بدون اســتفاده از چراغ های چشــمک زن 
قرمز و بازوی بیرون زده، مسافران را سوار و پیاده 

می کنند.

 

راننــدگان کنار جاده در تقاطع جلوتر دید واضحی 
از ترافیک ندارند.

 

جاده باریک می شود. 

 

پیچ یا خم مالیم در جاده.

 

این تابلو زیر هشدار پیچ نصب می شود و حداکثر 
سرعت ایمن برای پیچ را نشان می دهد.

 

برخی از تابلوهای
هشداردهنده ی معمول:

پل باریک در جلوتر.

 

جاده جلوتر دارای فرعی است.

 

تقاطع. پیکان ها نشــان دهنده ی این هســتند که 
کدام ترافیک حق تقدم دارد.

 

میدان. سرعت را کاهش دهید. پیکان های خالف 
جهــت عقربه هــای ســاعت نشــان دهنده ی جهت 

حرکت ترافیک داخل میدان هستند.
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آسفالت در جلوتر به پایان می رسد. 

 

محل عبور دوچرخه.

 

تابلوی توقف در جلوتر. سرعت را کاهش دهید. 

 

جاده را با ترافیک روبه رو به اشتراک بگذارید. 

 

خم یا پیچ تند در جلوتر. 

 

تابلوهــای هشــتی )ســر پیــکان( گروهــی بــرای 
ـی راننــدگان در پیچ هــای تنــد در جــاده  راهنماـی

استفاده می شوند. 

 

جاده دارای پیچ های پیاپی است.

 

پل جلو برای عبور قایق ها برداشــته شــده یا کنار 
زده می شود.

 

بزرگراه تقسیم شــده شــروع می شــود: در جاده ی 
جداشده ی جلوتر، ترافیک در هر دو سمت حرکت 
می کنــد. به راســت برانید. هر جــاده ترافیک یک 

سمت را در خود جا داده است.

 

بانــد راســت در جلوتــر بــه پایان می رســد. اگر در 
باند سمت راست هستید، باید به  شکل ایمن در 

ترافیک روی باند چپ ادغام شوید. 

 

چراغ های راهنمایی و رانندگی در جلوتر. سرعت را 
کاهش دهید. 

 

تابلوی به  اشتراک گذاشتن جاده به وسایل نقلیه ی 
موتوری هشــدار می دهــد که باید فضــای ایمنی 
برای دوچرخه ســواران و دیگر وســایل نقلیه، روی 
جاده فراهم کنند. این تابلو همچنین به رانندگان 
وسایل نقلیه ی موتوری و دوچرخه سواران هشدار 
می دهــد که در قســمت جلوتر جاده باید بیشــتر 

احتیاط کنند. 

 

هنگام بارش، آســفالت لغزنده اســت. ســرعت را 
کاهش دهید و با احتیاط رانندگی کنید. 

 

خطــر نزدیک بــه لبه ی جاده. خطــوط رو به پایین 
ســمتی را کــه می توانیــد ایمــن ســبقت بگیریــد 

نشان می دهند. 
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زیرگــذر. اگر درحــال رانندگی با وســیله ی نقلیه ی 
طویلــی هســتید، مراقب باشــید. تابلوها نشــان 

می دهند چقدر فضا دارید.

 

یــا آســفالت ناهمــوار روی جــاده ی  ســرعت گیر 
جلوتر قرار دارد. ســرعت را کاهش دهید و کنترل 

وسیله ی نقلیه را حفظ کنید. 

 

تقاطــع ریلــی. مراقــب قطارها باشــید. ایــن تابلو 
همچنیــن زاویــه ای که خطوط ریلــی جاده را قطع 

می کنند نشان می دهد. 

 

سراشــیبی تند. ممکن اســت الزم باشد از دنده ی 
سنگین تری استفاده کنید.

 

دو جاده ای که در یک جهت حرکت می کنند درحال 
ادغــام در هم هســتند. رانندگان هــر دو طرف به 
یک اندازه مسئول فرمان گرفتن برای ادغام آرام و 

ایمن ترافیک هستند.

 

اسنومبیل ها از روی این جاده عبور می کنند.

 

پایان جاده ی تقسیم شــده: ترافیک حرکتی در هر 
دو مســیر روی یــک جاده قرار خواهنــد گرفت. از 

راست برانید.

 

مراقب عابرین پیاده باشــید و آماده باشید جاده 
را با آن ها شریک شوید. 

 

مراقب ریزش ســنگ ها باشــید و آماده باشید که 
با آن ها برخورد نکنید. 

 

ممکن است آب روی جاده آمده باشد. 

 

این تابلو نشان می دهد که به یک ایستگاه توقف 
اتوبوس مدرســه نزدیک می شوید که پنهان شده 
اســت. سرعت را کاهش دهید، با احتیاط بیشتر 
رانندگی کنید، مراقب کودکان و اتوبوس مدرســه 

با چراغ های چشمک زن قرمز باشید. 

 

پیــچ یــا خم تنــد در جاده در ســمتی کــه پیکان 
نشــان می دهــد. لبه ی شــطرنجی خطر را هشــدار 
می دهد. سرعت را کاهش دهید؛ مراقب باشید. 

 

گوزن هــا منظم از این جاده عبور می کنند؛ مراقب 
حیوانات باشید. 

 

ورودی کامیون از ســمت راســت جــاده. اگر تابلو 
کامیون را از چپ نشان می دهد، ورودی در سمت 

چپ جاده است.

 

حداکثر سرعت ایمن روی رمپ را نشان می دهد.
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تابلوهای شرایط موقت

این تابلوها شــرایط موقــت غیرمعمول، مانند کار 
روی جاده، مســیرهای منحرف شده روی جاده های 
دیگــر، انحراف هــا، مسدودشــدن بانــد یــا وجــود 
افــراد کنترل کننده ی ترافیک روی جاده را هشــدار 
بــا پس زمینــه ی  لوزی شــکل  می دهنــد. معمــواًل 

نارنجی و حروف یا نمادهای سیاه اند.

برخی تابلوهای شرایط موقت 

ساخت وساز در یک کیلومتر جلوتر.

 

کارگران روی جاده اند. 

 

خدمه ی نقشه برداری روی جاده اند. 

 

نشــان دهنده ی ورودی اتوبوس از ســمت راســت 
اســت. وســایل نقلیه بایــد آماده باشــند که حق 
تقــدم را بــه اتوبوس هــای ورودی از کنــار جــاده 

بدهند. 

 

نشــان دهنده ی ورودی کامیــون آتش نشــانی در 
ســمت راســت اســت. رانندگان باید آماده باشند 
کــه حــق تقدم را بــه کامیون آتش نشــانی ای که 

وارد جاده می شود بدهند. 

 

این تابلوها محل تقاطع مدارس را هشدار می دهند. 
مراقب کودکان باشید و دستورالعمل های نگهبان 
عبور یا عبوردهنده ی ایمن مدارس را دنبال کنید.

 

آســفالت تخریب یا شــیاردار شده است. توانایی 
توقف وسیله ی نقلیه شما ممکن است تحت تأثیر 
قرار بگیرد، پس از محدودیت سرعت پیروی کنید 
و بااحتیــاط رانندـگـی کنید. موتورســواران ممکن 
اســت کشــش کاهش یافته ای روی این ســطوح 

تجربه کنند.

 

بانــد جلو در دســت تعمیــر اســت. از محدودیت 
ســرعت پیــروی کنید و در ترافیــک باند باز ادغام 

شوید.

 

باند بســته شده است. ســرعت را تنظیم کنید و 
در باندی که پیکان نشان می دهد ادغام شوید.

 

فرد کنترل کننده ی ترافیک جلوتر ایســتاده است. 
به  آرامی رانندگی کنید و مراقب تقاطع ها باشید.

 

وارد ناحیه ی ساخت وســاز می شــوید. بــا احتیاط 
زیــاد حرکــت کنیــد و بــرای محدودیــت ســرعت 

پایین تر آماده باشید.

 

جاده ی انحرافی موقت از مسیر عادی ترافیکی.

 

چراغ های چشــمک زن روی پیکان نشــان دهنده ی 
مسیری است که باید دنبال شود. 
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تابلوهای اطالعاتی و مسیریابی

ایــن تابلوها فواصل و مســیرها را به شــما اطالع 
می دهنــد. معمــواًل مســتطیلی بــا پس زمینــه ی 
ســبز و حروف ســفیدند. دیگر تابلوها با رنگ های 
متفاوت شــما را به امکانــات، خدمات و جاذبه ها 

هدایت می کنند.

برخی از معمول ترین تابلوهای اطالعات و 
مسیریابی:

مسیر به شهرهای اطراف را نشان می دهد.

 

فاصله ی بین شهرها را به کیلومتر نشان می دهد.

 

تابلوهای خروج مختلفی روی آزادراه ها اســتفاده 
می شــوند. در نواحی شهری، بسیاری از رمپ های 
تابلوهــای  دارنــد.  بانــد  یــک  از  بیــش  خروـجـی 
نصب شده باال یا روی زمین می توانند به رانندگان 
بــرای انتخــاب باند مناســب بــه  منظور خــروج یا 

ماندن در آزادراه کمک کنند.

 

از وســیله ی نقلیه ی رهبر یا کنــد حامل این تابلو 
سبقت نگیرید.

 

سرعت را کاهش دهید و آماده ی توقف باشید.

 

ـی کــه به مســیر اصلی بــاز می گردیــد، از  تــا وقـت
نشانه گذاری انحرافی استفاده کنید.

 

هزینه هــای HTA را بــرای ســرعت بــاال در نواـحـی 
مشــخص ساخت وســاز، وقتی که کارگران حضور 

دارند دوبرابر می کند.

 

خروجی های میدان و مقصدشان را به شما نشان 
می دهد.

ایــن تابلوها طبق شــرایط ترافیک تغییر می کنند 
تــا راننــدگان را از تأخیــر و بسته شــدن باندها در 

جلوتر به  صورت لحظه ای مطلع می کنند.

 

امکانــات رفاهی خارج از جاده، مانند بیمارســتان، 
یــا پارکینگ هــای خــودروی  فــرودگاه، دانشــگاه 

اشتراکی را نشان می دهند.

 

مسیر ایستگاه  قطار مسافربری را نشان می دهد.

 

تابلوهــای پیشــرفته از پیــکان بــرای نشــان دادن 
اینکه کدام باند منجر به خروج از آزادراه می شود، 
اســتفاده می کنند. تابلوها همچنین روی خروجی 

نیز نصب شده اند. 

 

گاهی یک یا بیش از یک باند ممکن اســت برای 
خروج از بزرگراه وجود داشــته باشــد. پیکان های 
مربــوط  بــه هــر بانــد در تابلوهای پیشــرفته روی 
مســتطیلی زردرنگ با کلمه ی »خــروج« زیر آن ها 

نشان داده شده اند.

 

مبدل هــا یــا خروجی های بزرگــراه شــماره ای دارند 
کــه بــا فاصلــه از نقطه ی شــروع آن هــا در ارتباط 
 ۲۰۴  ،۴۰۱ آزادراه   ۲۰۴ مبــدل  مثــاًل،  هســتند. 
کیلومتــر با Windsor که آزادراه آنجا آغاز شــده، 
فاصلــه دارد. فواصل با تفریق شــماره ی یک مبدل 

از دیگری محاسبه می شود. 

 

کلمه ی » Via«  برای توصیف جاده هایی استفاده 
می شوند که برای رسیدن به مقصد باید دنبالشان 

کنید. 
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را کاهش دهید.

 

ـی اســتفاده می شــوند کــه  تابلوهــای EDR وقـت
آزادراه های اســتانی بــدون برنامه ریزی، وقتی که 
OPP همــه ی ترافیــک آزادراه را منحــرف می کند، 
بســته می شــوند. تابلوهای EDR کنار مســیرهای 
جایگزیــن قــرار می گیرنــد و مســیر را بــرای عبــور 
وســایل نقلیه ی موتوری از کنار مسیر بسته شده 

و بازگشت به آزادراه فراهم می کنند.

 

)VCL( وسایل نقلیه ی بلند

این پالکارد وسیله ی نقلیه ی تجاری بلند را نشان 
می دهــد. ایــن وســیله ی نقلیــه تریلــری دوگانه 
اســت و می تواند طولی بیش از ۴۰ متر داشــته 
باشــد. مهم اســت که بــر پایه ی عالئــم انتهایی، 
LCVهــا را روی جــاده تشــخیص دهیــد و طــول 
اضافی و محدودیت ســرعت هنگام سبقت گرفتن 

از کنارشان را بدانید. 

 

مسیر فرودگاه را نشان می دهد.

 

ویلچــر  بــا  کــه  می دهــد  نشــان  را  ـی  امکاناـت
قابل دستیابی است.

 

تابلوی D؛ بار با اندازه ی بزرگ.

 

تابلوهای دیگر

برخی تابلوهای رایج دیگر:

ـی نارنجــی با  تابلــوی وســایل نقلیــه ی کنــد مثلـث
حاشــیه ی قرمز است. این تابلو به دیگر رانندگان 
هشدار می دهد که وسیله ی نقلیه ی جلوی آن ها 
با ســرعتی معادل ۴۰ کیلومتر بر ســاعت یا کمتر 
حرکــت می کنــد. روی جــاده، تراکتورهــای مزارع، 
ماشــین آالت/ تجهیزات مزارع و وســایل نقلیه ای 
کــه نمی توانند با ســرعتی بیشــتر از ۴۰ کیلومتر 
بر ســاعت حرکــت کنند، باید از تابلوهای وســایل 
نقلیــه ی کند اســتفاده کنند. مراقب این وســایل 
نقلیه ی کند باشــید و در صورت نیاز ســرعت خود 

خـالصـه

باید در انتهای این بخش موارد زیر را یاد گرفته 
باشید:

تفــاوت بیــن تابلوهــای تنظیمی، هشــداری،  	
شرایط موقت و اطالعاتی/ مسیریابی را بدانید.

چطور نماد و پیام های برخی تابلوهای معمول  	
در هر دسته بندی را بخوانید.

تابلوهای پاسخ اورژانسی

ـی، زیرشــان سیســتمی  برـخـی تابلوهــای اطالعاـت
عــددی دارنــد تا به وســایل نقلیه ی اورژانســی و 
راننــدگان بــرای پیداکردن مســیر مناســب کمک 

کنند.

 

تابلوهای دوزبانه

در نواحی دوزبانه به این تابلوها توجه کنید. این  
تابلوهــا را بــه زبانی که بهتــر می فهمید بخوانید. 
پیغام های دوزبانه ممکن اســت روی یک تابلو یا 
جداگانه باشــند. ممکن است تابلوی بعدی آن ها 

به زبان انگلیسی یا فرانسوی باشد. 
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چراغ قرمز

ـی بایــد توقــف کنیــد. اگــر روی  چــراغ قرمــز یعـن
آســفالت خط توقف وجود دارد وسیله ی نقلیه را 
پیــش از آن کامــاًل متوقف کنیــد. اگر خط توقف 
وجــود نداشــت، در محل عبور عابریــن پیاده، چه 
نشــانه گذاری شده باشد چه نشــده باشد، توقف 
کنیــد. اگر محــل عبور عابر پیاده وجود نداشــت، 
در لبه ی پیــاده رو توقف کنید. اگر پیاده رو وجود 

نداشت، در لبه ی تقاطع توقف کنید.

پیــش از عبــور از تقاطــع صبر کنید تا چراغ ســبز 
شود و تقاطع آزاد شود. 

پــس از توقــف و انتظار تا آزادشــدن تقاطع، اگر 
ـی خالف این را به شــما نگفــت، می توانید  تابلوـی
بــا چراغ قرمز به راســت گردش کنیــد. اگر از یک 
جــاده ی یک طرفــه بــه جــاده ی دوطرفــه می روید، 
می توانیــد با چــراغ قرمز گردش به چپ کنید، اما 
بایــد اول کامــل توقف کنیــد و منتظــر بمانید تا 

مسیر آزاد شود. 

 

چراغ های راهنمایی و 
رانندگی

ـی و رانندگی بــه عابرین پیاده  چراغ هــای راهنماـی
و راننــدگان می گوینــد در تقاطع هــا و در مســیر 
جاده ها چــه کاری انجام دهند. به همه ی کاربران 
جاده می گویند ِکی توقف کنند و کی حرکت کنند، 
چه وقت و چگونه گردش به طرفین انجام دهند و 
چه مواقعی با احتیاط بسیار بیشتر حرکت کنند.

چراغ سبز

چراغ سبز یعنی پس از دادن حق تقدم به وسایل 
نقلیــه و عابریــن پیــاده ای کــه داخــل تقاطع انــد 
می توانید به چپ یا راســت بپیچید یا مســتقیم 
بــه حرکت خــود ادامــه دهید. هنــگام گردش به 
چپ و راست باید حق تقدم را به عابرین پیاده ی 

در حال عبور در تقاطع بدهید.  

 

چراغ زرد

چــراغ زرد -یــا کهربایی- یعنی بــه زودی چراغ قرمز 
می شود. اگر می توانید ایمن توقف کنید این کار 
را انجــام دهید؛ در غیر این صــورت با احتیاط به 

مسیر ادامه دهید. 

 

گردش به چپ هم زمان

وقتی پیکان به  ســمت راســت ســبز با چراغ قرمز 
نشــان داده شــده، می توانیــد، در بانــد گــردش 
بــه چــپ، به چــپ بپیچیــد. وســایل نقلیــه ی در 
جهــت مخالف که قصد گردش بــه چپ دارند نیز 
می تواننــد گــردش به چــپ را انجــام دهند؛ چون 
آن هــا نیز با پیکان ســبز به  ســمت چــپ مواجه 

هستند. 

 

پــس از پیــکان به  ســمت چپ ســبز، پیــکان زرد 
ممکن اســت نشــان داده شــود. یعنی چراغ سبز 
در یکی از مســیرها یا هر دو در حال روشن شــدن 
است. گردش به چپ را آغاز نکنید. اگر می توانید 
بــه  شــکل ایمــن توقــف کنیــد، ایــن کار را انجام 
دهیــد؛ در غیر این صورت با احتیاط گردش خود 

را کامل کنید. 

 

چراغ و پیکان ها برای کمک 

به گـردش وســایل نقلـیه

چراغ هــای ســبز چشــمک زن و پیکان هــای ســبز، 
ـی را کــه قصــد گــردش به طرفیــن دارند  رانندگاـن

راهنمایی می کنند.

 

چراغ سبز یا پیکان پیشرفته

وقتی با چراغ سبز چشمک زن یا پیکان به چپ سبز 
بــه  همراه چراغ قرمز مواجه می شــوید، می توانید 
از باند مناسب مستقیم به حرکت ادامه دهید یا 
به چپ یا راست بپیچید. به این حالت چراغ سبز 
پیشــرفته می گویند؛ چون ترافیــک روبه رو هنوز 

پشت چراغ قرمز منتظرند.

عابریــن پیاده نباید، تا وقتی که راهنمای عابرین 
پیــاده به آن ها نگفته، از چراغ ســبز چشــمک زن 

عبور کنند.
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گردش به چپ کامالً محافظت شده

ـی و رانندـگـی  برـخـی تقاطع هــا چراغهــای راهنماـی
جداگانــه ای برای ترافیــک گردش کننده به چپ و 
عبورومرور از تقاطع یا گردش به راست را دارند.  

وقتی پیکان ســبز به  سمت چپ برای کسانی که 
قصد گردش به چپ دارند ظاهر می شــود، کسانی 
کــه قصد ادامه ی مســیر مســتقیم یــا گردش به 
راســت را دارنــد بــا چراغ قرمــز روبه رو می شــوند. 
وقتی که پیکان ســبز گردش به چپ را می بینید، 
باید از باند گردش به چپ استفاده کنید. ترافیک 
جهــت مخالــف نیز ممکن اســت هم زمان به چپ 

گردش کنند.

 

پــس از سبزشــدن چــراغ نیــز می توانیــد گردش 
بــه چپ کنیــد، اما فقط به این شــرط که مســیر 
از عابریــن پیــاده و وســایل نقلیــه خالــی باشــد. 
اگــر وقتی داخل تقاطع هســتید چراغ قرمز شــد، 

هروقت ایمن بود گردش خود را کامل کنید. 

 

عابریــن پیــاده تا وقتی کــه راهنمــای عابرین به 
آن هــا نگفته نباید از پیکان گردش به چپ ســبز 

عبور کنند. 

راهنماهای اولویت حمل ونقلی

در راهنماهــای اولویت حمل ونقلی، عابرین پیاده 
و ترافیــک عبــوری بایــد حق تقــدم را به وســایل 
حمل ونقل عمومی بدهند. راهنمای گرد روی چراغ 
ـی و رانندـگـی معمولــی اســت و یــک خط  راهنماـی
سفید را در پس زمینه تاریک نشان می دهد. این 
به وسایل نقلیه ی حمل ونقل عمومی اجازه ی عبور، 
گــردش بــه چپ یا راســت را می دهــد، درحالی که 
بقیــه ی ترافیک عبــوری در جهات مخالف پشــت 

چراغ قرمزند.

 

چراغ قرمز چشمک زن

در چراغ هــای قرمــز چشــمک زن باید کامــاًل توقف 
کنید. فقط وقتی ایمن است از تقاطع عبور کنید.

 

چراغ زرد چشمک زن

چراغ زرد چشــمک زن به این معنی اســت که باید 
هنــگام نزدیک شــدن و عبــور از تقاطع با احتیاط 

عمل کنید.

 

چراغ راهنمایی و رانندگی خاموش

در مواقع نبود برق، چراغ های راهنمایی و رانندگی 
در تقاطع ها کار نمی کنند. حق تقدم را به وسایل 
نقلیــه ی داخــل تقاطــع و وســایل نقلیــه ای که از 
ســمت راســتتان به تقاطع وارد می شوند بدهید. 
با احتیاط حرکت کنید و همان کاری را بکنید که 
در تقاطع هــای دارای تابلــوی توقف در همه طرف 

انجام می دهید.

پس از پیکان گردش به چپ سبز، چراغ زرد فقط 
برای کســانی که قصد گردش به چپ دارند ظاهر 

می شود. 

 

پس از چراغ زرد، چراغ قرمز فقط برای کســانی که 
قصد گردش به چپ دارند ظاهر می شــود. افرادی 
که می خواهند مستقیم به مسیر ادامه دهند یا 
به راســت گردش کنند با چراغ سبز یا پیکان های 

سبز مستقیم یا به راست مواجه می شوند.

 

در ایــن تقاطع هــا، پــس از سبزشــدن چــراغ برای 
افــرادی که مســتقیم حرکت یا به راســت گردش 
می کنند، شما به چپ گردش کنید. اگر وقتی که 
داخل تقاطع هســتید چراغ زرد شــد، گردش را با 

احتیاط تکمیل کنید.
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خـالصـه

در انتهای این بخش باید موارد زیر را یاد گرفته 
باشید:

رنــگ و نمادهای مختلفی کــه روی چراغ های  	
ـی و رانندـگـی وجــود دارنــد و معنی آن ها  راهنماـی

چیست.

چطــور در پیچ های با چراغ  ســبز پیشــرفته و  	
پیکان گردش به طرفین انجام دهید.

هنگام نزدیک شــدن به چراغ قرمز یا کهربایی  	
چشمک زن چطور به مسیر ادامه دهید.

ـی و رانندـگـی  	 در مواقعــی کــه چــراغ  راهنماـی
وجود ندارد چطور عمل کنید.

 

و  راهنمایی  تکی  چــراغ هــای 

رانندگی

چراغ تکی چراغ چشمک زنی است که روی تقاطع ها 
یا تابلوها یا اشیاء روی جاده نصب شده است.

چراغ تکی قرمز چشمک زن

چراغ تکی قرمز چشــمک زن باالی تقاطع یا تابلوی 
توقف یعنی باید کاماًل توقف کنید. فقط وقتی از 

تقاطع عبور کنید که ایمن است.

 

چراغ تکی زرد چشمک زن

چراغ تکی زرد چشــمک زن بــاالی تقاطع یا تابلوی 
توقف یا اشیاء روی جاده از شما می خواهد که با 

احتیاط رانندگی کنید.

 

ـی و رانندگی که  ـی بــا چــراغ راهنماـی در تقاطع هاـی
راهنمــای عابریــن پیاده وجــود نــدارد، عابرین در 
مواجهــه بــا چراغ ســبز می تواننــد از خیابان عبور 
کنند. عابرین پیاده نباید در مواجهه با چراغ سبز 
چشمک زن یا پیکان سبز به  سمت چپ از خیابان 

عبور کنند.

راهنماهـــای عابریـــن پیـــاده در 

تقاطع ها

در مواقعــی که دکمه ی تعبیه شــده بــرای عابرین 
پیــاده وجــود دارد، عابر پیاده باید دکمه را فشــار 
دهد تا نماد عابر در حرکت ظاهر شود. راهنماهای 
عابرین پیاده نسبت  به چراغ راهنمایی و رانندگی 
بــه افــراد زمان بیشــتری برای عبــور می دهند. در 
خیابان هــای اصلــی شــلوغ، راهنمــای عابریــن در 
تقاطع هــا بــه افــراد اجــازه می دهــد بــه رانندگان 
کــه قصــد عبور از خیابــان را دارنــد راهنما بزنند و 
آن هــا باید توقف کنند. راهنمای عابرین پیاده در 
تقاطع ها دارای یک یا چند محل عبور عابر پیاده، 
راهنمای عابر پیاده ی در حال حرکت یا ایســتاده، 

چراغ راهنمای عابران پیاده

چــراغ راهنمــای عابریــن بــه عابرین پیــاده کمک 
ـی و  می کنــد تــا از تقاطع هــای بــا چــراغ راهنماـی
رانندـگـی عبــور کنند. راهنمای عابریــن پیاده نماد 
عابر در حرکت ســفید اســت. نماد دســت نارنجی 
ـی ممنوعیــت عبور  ثابــت یــا چشــمک زن به معـن

عابرین از تقاطع است.

 

عابــر پیاده ی مواجه شــده بــا راهنمــای در حرکت 
می توانــد در مســیر راهنمــا از خیابــان عبور کند. 
عابریــن پیاده هنــگام عبور از خیابان نســبت  به 

همه ی وسایل نقلیه حق تقدم دارند.

عابــر پیــاده در مواجهــه بــا نمــاد دســت ثابت یا 
چشــمک زن نبایــد از خیابــان عبــور کنــد. عابرین 
پیــاده ای که هنگام روشن شــدن راهنمای دســت 
داخــل تقاطع هســتند، باید هرچه ســریع تر عبور 
کننــد و بــه ناحیه ی ایمن برســند. عابریــن پیاده 
هنگام عبور کماکان نســبت  به وسایل نقلیه حق 

تقدم دارند.
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خـالصـه

در انتهای این بخش باید  موارد زیر را یاد گرفته 
باشید:

نمادهــای روی راهنمــای عابریــن پیــاده چــه  	
چیزی را نشان می دهند.

راهنمای عابرین پیاده چیســت و در مواجهه  	
با آن ها باید چه کار کنید.

دکمــه بــرای عابرین پیــاده و چراغ هــای راهنمای 
ترافیکی فقط در جاده های اصلی است. تابلوهای 
توقف ترافیک را در خطوط عابر پیاده ی کوچک و 

با ازدحام کمتر کنترل می کنند. 

برای رانندگی درون تقاطع ها باید مشــاهده کنید، 
از قوانین ترافیکی پیروی و از مهارت های رانندگی 
ایمن اســتفاده کنید. بخش رانندگی در تقاطع ها 

را نیز ببینید.

ـی اگر  خط چیــن در ســمت چــپ بانــد حرکت یعـن
مســیر آزاد اســت می توانید سبقت بگیرید. )اگر 
جلوتر خط چین مناسب برای تکمیل سبقت وجود 

دارد، سبقت بگیرید.(

 

از  نزدیک تــر  و  عریض تــر  کــه  ـی  خط چین هاـی
خط چین های معمولی اند خطوط اســتمرار نامیده 
می شــوند. وقتی خطوط استمرار را در سمت چپ 
ـی باندی کــه در آن  خــود می بینیــد، معمــواًل یعـن
حرکــت می کنیــد در حال اتمام یا خروج اســت و 
اگر قصد ادامه ی مســیر فعلــی را دارید باید باند 
ـی را عــوض کنیــد. خط اســتمرار در ســمت  حرکـت
راســت بــه این معنی اســت کــه باند شــما بدون 

تغییر ادامه پیدا می کند. 

 

نشـانه گذاری های جـاده

نشــانه گذاری های جــاده بــا تابلوهــا و چراغ هــای 
ـی و رانندـگـی جــاده ترکیــب می شــوند تا  راهنماـی
اطالعــات مهمی را در مورد مســیر عبــور ترافیک 
ـی کــه اجــازه ی حرکــت داریــد و جاهایی  و جاهاـی
کــه اجازه ی حرکــت ندارید به شــما انتقال دهند. 
نشانه گذاری های جاده باندها را تقسیم می کنند، 
باندهــای گردش را نشــان می دهنــد، خطوط عابر 
پیاده را تشــکیل می دهند، وجود اشــیاء و موانع 
را هشــدار می دهند و می گویند چه مواقعی عبور 

ایمن نیست.

خطــوط زرد ترافیک  عبوری جهت های مخالف را از 
هــم جــدا می کنند. خطوط ســفید ترافیک عبوری 

یک جهت را از هم جدا می کنند. 

 

ـی  خــط ممتــد در ســمت چــپ بانــد حرکــت یعـن
سبقت گرفتن ایمن نیست. )سبقت نگیرید.(
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محــل عبور عابر پیاده با دو خط موازی ســفید در 
مقطــع خیابان نشــانه گذاری شــده اســت. با این 
حــال، محــل عبــور عابریــن همیشــه در تقاطع ها 
نشــانه گذاری نشــده اســت. اگر خط توقف وجود 
نداشــت، قبــل از خط عبــور عابرین پیــاده توقف 
کنید. اگر خط عبور عابرین پیاده وجود نداشــت، 
در لبه ی پیــاده رو توقف کنید. اگر پیاده رو وجود 

نداشت، در لبه ی تقاطع توقف کنید. 

 

خــط توقــف خــط تـکـی ســفیدی روی جــاده در 
تقاطع هاست. این خط جایی که باید توقف کنید 
را نشــان می دهد. اگر روی جاده خط توقف وجود 
نداشــت، در محل عابر پیاده ی نشانه گذاری شــده 
یــا نشــده توقف کنید. اگر محل عبــور عابر پیاده 
وجود نداشــت، در لبه ی پیاده رو توقف کنید. اگر 
پیــاده رو وجــود نداشــت، در لبــه ی تقاطع توقف 

کنید.

 

 

نشانه های زرد و آبی رنگ شده است. پیــکان ســفید رنگ شــده روی آســفالت به  معنی 
حرکت فقط در مسیر پیکان است. 

 

محــل عبور عابرین پیاده بــا تابلوهای مخصوص، 
جــاده  روی  نشــانه گذاری های  و  زرد  چراغ هــای 
مشخص شــده اند. محل عبور عابرین پیاده با دو 
 X خط دوبله ی سفیدرنگ روی جاده و یک عالمت

روی هر باند حرکتی مشخص شده است. 

رانندگان و دوچرخه ســواران بایــد پیش از حرکت 
قبــل از خــط کاماًل توقف کننــد و منتظر بمانند تا 
عابریــن کامــاًل از خیابان عبور کنند و مســیر آزاد 

شود.

 

دو خــط ممتد روی آســفالت ترافیک را از اشــیاء 
ثابــت ماننــد پایه های پــل یا جزایر ســیمانی دور 
اشــیاء  بــرای هشــدار روی  می کننــد. همچنیــن 
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خـالصـه

در انتهای این بخش باید موارد زیر را یاد گرفته 
باشید:

نشــانه گذاری های جــاده چگونه بــرای کنترل  	
ترافیک استفاده می شوند.

از چه رنگ و نشــانه های متنوعی برای نشــان  	
  دادن موارد مختلف استفاده شده است.
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تجدید گواهینامه ی رانندگی

فرم درخواســت تجدید گواهینامه از طریق پست 
بــرای شــما ارســال می شــود. فــرم را به یــک مرکز 
خدمات اونتاریو در اســتان تحویل دهید. همه ی 
ایــن مراکز بــه تجهیــزات عکس بــرداری مجهزند. 
از شــما خواســته می شــود که فرم را امضا کنید، 
کارت شناســایی نشــان دهید، هزینــه را پرداخت 
کنید و ســپس از شما عکس گرفته می شود. اگر 
درخواســت و مدارک شــما در حال بررســی باشــد، 
همان جا یک گواهینامه ی موقت به شما می دهند 
و گواهینامه ی دائمتان را از طریق پست در آینده 
دریافــت خواهید کرد. باید هروقت قصد رانندگی 
دارید این گواهینامه ی موقت را به  همراه داشته 
باشــید و اگر پلیس از شــما گواهینامه خواست، 

آن را ارائه دهید. 

اگــر موقع تجدیــد گواهینامــه، فرمی برای شــما 
پســت نشــد، با وزارت راه وترابــری تماس بگیرید. 
اطمینان از داشــتن گواهینامــه ی رانندگی معتبر 
گواهینامــه ی  می توانیــد  شماســت.  وظیفــه ی 
خودرو یا موتورســیکلت را طی یک ســال و بدون 

شرکت در هیچ آزمونی تجدید کنید. 

اگر گواهینامه ی شــما بیش از ســه سال تعلیق، 
لغو یا از اعتبار ساقط شده باشد، باید دوباره برای 
گواهینامه ی اونتاریو درخواســت دهید و همه ی 
الزامــات گواهینامــه ی کامل، شــامل موفقیت در 

آزمون های موردنیاز را فراهم آورید. 

گواهینامــه ی رانندـگـی اونتاریــو یک تکه اســت. 
کارت گواهینامــه دارای عکــس و امضــای راننــده 
است. همه ی رانندگان اونتاریو باید گواهینامه ی 

یک تکه ی رانندگی داشته باشند.

هــر جایی که رانندگی می کنید، باید گواهینامه ی 
رانندگی همراهتان باشد.

افزایش سن چگونه روی توانایی رانندگی 
ایمن تأثیر می گذارد؟

کاهش قدرت بینایی؛ مخصوصًا در شب 	

مشکل در تشخیص فاصله و  سرعت 	

حرکات و بازه ی حرکات محدود 	

زمان واکنش کندتر 	

مشکل در تمرکز برای بازه ی زمانی طوالنی 	

راحت پرت شدن حواس 	

نیــاز به زمان بیشــتر بــرای درک چیزهایی که  	
می شنوید و می بینید

اســتفاده ی بیشــتر از داروهای بدون نســخه  	
یا با نســخه ی پزشک که می تواند رانندگی شما را 

مختل کند.

بــرای ایمن تــر کــردن رانندـگـی چــه کاری 
می توانید انجام دهید؟

رانندـگـی  ـی  تواناـی در  کلیــدی  عامــل  ســالمتی 
شماســت. برای کمک به برآوردن الزامات رانندگی 

ایمن:

برای اطمینان از اینکه داروهای کنونی و آتی  	
ـی شــما تأثیــر منفی ندارد بــا دکتر یا  روی تواناـی
داروســاز خود موضوع را بررســی کنیــد. داروهای 
ـی نیــز  بــدون نیــاز بــه نســخه و داروهــای ترکیـب
می توانند روی توانایی رانندگی شما مؤثر باشند.

موارد زیر را به دکتر خود گزارش دهید: 	

و  ساله   80 سالخورده ی  رانندگان 

باالترگواهینامه گرفتن

اگر ســن شما ۸۰ ســال و باالتر باشد، باید هر دو 
ســال یک بار گواهینامه ی رانندگی خود را تعویض 
کنیــد. ایــن فرایند تجدید به افراد مســن اجازه ی 
تحرک و اســتقالل طوالنی تــری می دهد و در عین 
حال باعث شناسایی رانندگان غیرمطمئن می شود 

تا اقدامات ضروری درباره ی آن ها انجام  شود. 

ـی گواهینامــه ی رانندـگـی قرار  بایــد تحــت بازبیـن
گیرید، آزمون بینایی سنجی را بدهید و در کالس 
آموزشــی گروهــی ۴۵ دقیقه ای و ســپس پایش 
بدنی شرکت کنید. بخش پایش بدنی به ارزیابی 
بهتــر تناســب الزم بــرای رانندـگـی به شــما کمک 

می کند.

ممکن است مجبور شوید برای تجدید گواهینامه 
دوبــاره در آزمون شــهری شــرکت کنید یــا اینکه 
بتوانید با ارائه ی مدارک پزشکی، بدون شرکت در 
آزمون شــهری، گواهینامه تــان را تعویض کنید. 
مشــاور بهبود رانندگی در کالس آموزشی گروهی 

در این مورد با شما صحبت خواهد کرد. 

هیچ هزینــه ای برای مراحل تجدید گواهینامه در 
نظر گرفته نشده است. فقط باید هزینه ی تجدید 

گواهینامه را بپردازید.

اطالعــات بیشــتر در مــورد مســائل مربــوط  بــه 
Ontario.ca/se-  راننــدگان مســن را می تــوان در

niordriver یافــت. همچنیــن می توانیــد به مرکز 
ارتباطات گواهینامه ی رانندگان و مجوز وسیله ی 
نقلیــه با شــماره )416( 235-2999 یا 387-800-1-

3445 تماس بگیرید.
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آیا هنگام رانندگی مشکل عدم تمرکز دارم؟ 	

آیا در جاده های آشنا گم می شوم یا مسیر را  	
اشتباهی می روم؟

آیــا در هماهنگ کــردن حــرکات دســت و پــا  	
مشکل دارم؟

ـی، مخصوصًا در شــب، مشــکلی  	 آیــا در بیناـی
دارم؟

آیا پشت فرمان مضطرب می شوم؟ 	

آیا رانندگان وســایل موتوری دیگر دائم برای  	
من بوق می زنند؟

آیــا اعضــای خانــواده در مــورد رانندـگـی من  	
نگران هستند؟

رانندگی چقدر برای من مهم است؟ 	

در  می توانــد  ســؤاالت  ایــن  بــه  شــما  پاســخ 
تصمیم گیــری در مورد رانندـگـی کمک کند؛ اینکه 
بــه رانندـگـی ادامه دهید یا آن را به ســاعات روز 
محــدود کنیــد یــا کاًل رانندگی نکنیــد. اگر یک یا 
چنــد مورد از موارد بــاال را تجربه کرده اید و نگران 
توانایی رانندگی خود هســتید، با دکتر یا اعضای 
خانواده صحبت کنید و نظر آن ها را نیز بپرسید.

در گروه آموزشی افراد مسن، شما بیشتر در مورد 
موضوعــات مرتبط بــا ایمنی رانندگی افراد مســن 

یاد خواهید گرفت.

تغییرات بینایی، تاری بدون دلیل و ندیدن  	
برخی کلمات

دردهای مداوم، مزمن یا شدید. 	

اگر احســاس درد دارید، رانندـگـی نکنید. درد  	
ـی تمرکزکــردن شــما را کاهــش می دهــد و  تواناـی

حرکات پشت فرمان را محدود می کند.

به  طور منظم بینایی و شنوایی خود را بررسی  	
کنیــد. دیــد پیرامونی و درک عمیــق در گذر زمان 

تحلیل می روند. 

دکتــر می توانــد برای بهبــود انعطاف پذیری و  	
حفــظ قدرت، برنامه ی تمرینی به شــما پیشــنهاد 
دهد که توانایی رانندگی ایمنتان را بهبود بخشد.

بــرای تجدیــد آگاهی خــود از قوانین جاده و  	
اعمال رانندگی ایمن، شرکت در دوره های رانندگی 

را مدنظر داشته باشید.

از خــود بپرســید: رانندـگـی مــن چگونــه 
است؟

این آزمون را انجام دهید و سؤاالت زیر را از خود 
بپرسید:

آیــا تعــداد فزاینــده ای از اتفاقــات نزدیک به  	
تصادف را تجربه می کنم؟ 

آیا مستقیمًا باعث تصادفات جزئی شده ام؟ 	

آیا در حرکت مســتقیم در تقاطع ها، قضاوت  	
میــزان فاصله یا دیــدن عابرین پیــاده، تابلوهای 

جاده یا دیگر وسایل نقلیه مشکل دارم؟

جدید نیاز خواهید داشت. می توانید در وب سایت 
خدمــات اونتاریــو آدرس خــود را تغییــر دهیــد 
یــا آدرس تغییریافتــه را بــه دفتــر گواهینامه ی 
رانندـگـی و وســیله ی نقلیه ببرید، یــا اینکه آن را 
بــرای وزارت راه وترابری به آدرس پســتی، جعبه ی 
 ،5K4 K7L ،پســتی ۹۲۰۰، کینگ استون، اونتاریو
ارسال کنید. وزارت گواهینامه ی  جدیدی برای شما 
می فرســتد. وقتی گواهینامــه ی جدید را دریافت 
کردیــد، گواهینامــه ی قدیمــی را از بیــن ببرید و 
هروقــت رانندگی می کنیــد، گواهینامه ی جدید را 

به  همراه داشته باشید. 

وقتی نام خــود را تغییر می دهید، به گواهینامه 
جدیدی نیاز خواهید داشــت. مدارک الزم )جدول 
ایــن صفحــه را ببینیــد( و گواهینامــه ی فعلــی 
خــود را بــه دفتــر گواهینامه ی رانندـگـی و خودرو 
ببریــد. عکس جدیــدی گرفته می شــود. تا وقتی 
کــه گواهینامــه ی دائم برای شــما ارســال شــود، 
گواهینامــه ی موقــت دریافت می کنیــد. هروقت 

رانندگی می کنید آن را به  همراه داشته باشید. 

گرفتــن گواهینامــه ی جدیــد به  دلیــل تغییر نام 
هزینه ای ندارد.

جــدول زیــر مــدارک الزم بــرای تغییــر نــام روی 
گواهینامه را نشان می دهد.

 

تأیید صالحیت دوباره برای گرفتن 

گواهینامه ی رانندگی تدریجی

تحــت برنامــه ی گواهینامه ی تدریجــی، رانندگان 
تازه کار )کالس G1، G2، 1M و 2M( از طریق فرایند 
گواهینامه ی دومرحله ای و پس از گذراندن دوره ی 
تعیین شده برای هر سطح و قبولی در آزمون های 
دریافــت  را  گواهینامه تــان  موردنیــاز،  شــهری 
می کنند. به جــز کالس 1M، رانندگان تازه کار برای 
تکمیل فرایند گواهینامه ی تدریجی به پنج ســال 
زمــان نیــاز دارنــد. با این حــال، اگــر گواهینامه ی 
کالس G1، G2 یا 2M شــما در حال منقضی شــدن 
اســت و فراينــد را تکمیل نکرده ایــد، می توانید با 
شرکت دوباره در همان کالس و گذراندن آزمون ها 
و پرداخت هزینه ی گواهینامه ی پنج ســاله، آن را 
دوباره دریافت کنید. این، تأیید صالحیت دوباره 
نامیــده می شــود. پیــش از انقضــای گواهینامه، 
بــرای رانندگان کالس های G1، G2 و 2M اطالعیه 
فرســتاده می شــود و گزینه های پیــش روی آن ها 
شــرح داده می شــود.  اگــر فراینــد گواهینامــه ی 
تدریجی را تکمیل نکرده باشید یا پیش از انقضای 
گواهینامــه ی کالس G1، G2 یــا 2M اقدام نکرده 
باشید، گواهینامه ی رانندگی ندارید و باید دوباره 

برای گواهینامه ی سطح یک اقدام کنید.

تغییر نام و آدرس

بایــد در بــازه ی شــش روزه پــس از تغییر اســم و 
آدرس خــود بــه وزارت راه وترابــری ایــن تغییــر را 

گزارش دهید. 

هروقت آدرس خود را تغییر دهید، به گواهینامه ی 
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سیستـم نمـرات منفـی

سیســتم نمرات منفی راننــدگان را به بهبود رفتار 
تشــویق می کنــد و از مــردم در مقابــل رانندگانی 
کــه قصد سوءاســتفاده از گواهینامــه ی رانندگی 
دارنــد حفاظــت می کند. نمــرات منفــی رانندگانی 
که مرتکب جرائم مرتبط با رانندگی می شــوند در 
سوابق شان ثبت می شود. نمرات منفی تا دو سال 
پــس از ارتــکاب جرم در ســوابق شــما ثبت باقی 
می مانــد. اگــر نمرات منفی زیــادی دریافت کنید، 

ممکن است گواهینامه تان  تعلیق شود. 

نمرات  سیستم  جدید؛  رانندگان 

منفی برای رانندگان سطح یک و دو

دو نمره ی منفی یا بیشتر

نامه ی اخطاریه دریافت می کنید.

شش نمره ی منفی

ممکن اســت از شما خواسته شود در مصاحبه ای 
شــرکت کنیــد و دلیــل بیاوریــد کــه چــرا نبایــد 
گواهینامه تــان تعلیــق شــود. اگــر در مصاحبــه 
شرکت نکنید، ممکن است گواهینامه تان تعلیق 

شود. 

قوانین گواهینامه ی رانندگی

انجام موارد زیر غیرقانونی است:

گواهینامه را به یک نفر دیگر قرض دهید. 	

اجازه دهید یک نفر دیگر از آن استفاده کند. 	

از گواهینامه ی تغییریافته استفاده کنید. 	

از گواهینامــه ی دیگری به عنــوان گواهینامه  	
خود استفاده کنید.

بیش از یــک گواهینامه ی رانندـگـی اونتاریو  	
داشته باشید.

از گواهینامه ی جعلی استفاده کنید. 	

کامل؛  گواهینامه ی  با  رانندگان 

سیستم نمرات منفی برای رانندگان 

با گواهینامه ی کامل

شش نمره ی منفی

اخطاریــه ای دریافت می کنیــد که توصیه می کند 
مهارت های رانندگی خود را بهبود ببخشید.

نه نمره ی منفی

ممکن است الزم باشد برای ارائه ی دالیلی مبنی بر 
اینکــه چــرا نبایــد گواهینامه تان تعلیق شــود در 
مصاحبه شــرکت کنید. ممکن است مجبور شوید 
دوباره در آزمون های رانندگی شرکت کنید. اگر در 
این آزمون قبول نشوید، ممکن است گواهینامه ی 
شــما لغو شــود. اگر نتوانید در مصاحبه شــرکت 
کنید یا دالیل مناسب برای حفظ گواهینامه ارائه 

دهید، ممکن است گواهینامه تان تعلیق شود.

پانزده نمره ی منفی

گواهینامه تان از روزی که آن را به وزارت راه وترابری 
تحویل داده اید، تا ســی روز تعلیق می شــود. اگر 
نتوانیــد گواهینامــه را بــه وزارت تحویــل دهید، 
ممکــن اســت تا دو ســال گواهینامه ی خــود را از 
دســت دهید. پس از اتمام مــدت تعلیق، تعداد 
نمرات ثبت شــده در سوابق شما به هفت کاهش 
پیــدا می کنــد. هر امتیــاز منفی می توانــد دوباره 
شــما را به مرحله ی مصاحبــه برگرداند. اگر دوباره 
بــه پانزده نمــره ی منفــی برســید، گواهینامه تان 

شش ماه تعلیق خواهد شد.

نه نمره ی منفی یا بیشتر

وزارت  بــه  را  آن  کــه  روزی  از  گواهینامه تــان 
راه وترابــری تحویل داده اید، به  مدت شــصت روز 
تعلیق می شود. اگر نتوانید گواهینامه را تحویل 
دهید، ممکن است تا بیش از دو سال از رانندگی 
محروم شوید. پس از اتمام تعلیق، نمرات منفی 
در سوابق شما به چهار نمره کاهش پیدا می کند. 
هــر نمره ی منفــی اضافی می تواند دوباره شــما را 
بــه مرحلــه ی مصاحبه بازگرداند. اگــر دوباره به نه 
نمــره ی منفی برســید، ممکن اســت گواهینامه ی 

شما تا شش ماه تعلیق شود. 

به عنــوان راننده ی ســطح یک یــا دو، اگر در بازه ی 
دوساله نه نمره ی منفی یا بیشتر در سوابق خود 
ثبت کنید، گواهینامه ی خود را از دست خواهید 

داد.

توجه
 اگــر راننــده ی تــازه کار باشــید و مرتکب جرم 
مختــص شــرایط تــازه کاران (جرمی کــه چهار 
نمــره ی   منفــی یــا بیشــتر داشــته باشــد و یا 
حکــم دادگاهی تعلیق برای شــما صادر شــده 
باشــد که باعــث دریافت چهار نمــره ی  منفی 
یا بیشتر شــده باشد( شده باشید، جریمه ای  
مناسب با سطح جرم ارتکابی از طریق تعلیق 
گواهینامه و تشدید مجازات رانندگان تازه کار 
را دریافــت خواهیــد کرد. با ایــن حال، نمرات 
منفــی در ســابقه ی شــما صفر می شــود و در 
سیســتم نمرات منفی در آینده د رنظر گرفته 

نمی شود.



198199 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

ســرعتی با ۱۶ تا ۲۹ کیلومتر بر ســاعت بیش  	
از محدودیت سرعت

رانندـگـی در اطراف، زیر یا داخــل مانع تقاطع  	
ریلی

رانندگی در حین در دست داشتن یا استفاده  	
از وســایل ارتباطی بی سیم و وسایل سرگرم کننده 
یــا درحال تماشــای چیــزی که ربطی بــه وظیفه ی 

رانندگی ندارد.

عدم موفقیت در دادن حق تقدم 	

عدم پیــروی از تابلوی توقف، چراغ راهنمایی  	
و رانندگی یا راهنمای عبور از تقاطع ریلی

عدم پیروی از تابلوی توقف کنترل ترافیک 	

عــدم پیروی از تابلوی آهســته برانید کنترل  	
ترافیک

عــدم پیــروی از تابلــوی توقــف محــل تقاطع  	
مدرسه

عدم پیروی از دستور مسیردهی افسر پلیس 	

جاده هــای  	 در  مخالــف  مســیر  در  رانندـگـی 
تقسیم شده

عدم گزارش تصادف به افسر پلیس 	

رانندگی نامناســب در جاده هایی که باندها از  	
هم جدا شده اند.

شلوغ کردن صندلی راننده )با افراد( 	

خالف مسیر رفتن در جاده های یک  طرفه 	

جدول جرائم

مــوارد زیــر نمرات منفی در نظر گرفته  شــده برای 
جرائم مختلف رانندگی اند.

هفت نمره ی منفی

ترک محل تصادف 	

عدم توجه و توقف برای پلیس 	

شش نمره ی منفی

رانندگی بی دقت 	

مسابقه  دادن 	

ســرعتی بیــش  از پنجــاه کیلومتر بر ســاعت  	
باالتر از محدودیت سرعت 

عدم توقف برای اتوبوس مدرسه 	

پنج نمره ی منفی

راننــده ی اتوبــوس نتوانــد در تقاطــع ریلــی  	
محافظت نشده توقف کند.

چهار نمره ی منفی

سرعتی با ۳۰ تا ۴۹ کیلومتر بر ساعت بیش  	
از محدودیت سرعت

عدم رعایت فاصله ی طولی 	

سه نمره ی منفی

عدم استفاده از چراغ راهنمای خودرو 	

رانندگی با سرعت پایین غیرضروری 	

دنده عقب گرفتن در بزرگراه 	

نبستن کمربند ایمنی راننده 	

راننــده از محکم بودن صندلی نــوزاد اطمینان  	
حاصل نکرده باشد.

راننــده از محکم بودن صندلی کودک اطمینان  	
حاصل نکرده باشد.

راننــده از محکم بــودن محل نشســتن کودک  	
اطمینان حاصل نکرده باشد.

راننده از بســتن کمربند ایمنی مســافرین زیر  	
شانزده سال اطمینان حاصل نکرده باشد

راننده از اشــغال صندلــی دارای کمربند ایمنی  	
توسط مسافرین زیر شانزده سال اطمینان حاصل 

نکرده باشد.

رانندـگـی یــا اســتفاده از وســیله ی نقلیــه در  	
جاده ی بسته شده

قطع جاده ی تقسیم شــده در جایی که تقاطع  	
مناسب تعبیه نشده است.

عدم کاهش سرعت و عبور از وسیله ی نقلیه  	
اورژانسی متوقف شده

عدم توقف در محل عبور عابرین پیاده 	

ـی در حرکــت بــه بانــد دیگــر و عبور از  	 ناتواـن
خودرو اورژانسی متوقف شده

رانندـگـی با وســیله ی نقلیه ی مجهز به ردیاب  	
راداری

اســتفاده ی اشــتباه از باند مخصوص وسایل  	
.)HOV( نقلیه با سرنشین زیاد

دو نمره ی منفی

عدم تغییر چراغ های جلو به نور پایین 	

بازکردن نامناسب در خودرو 	

گردش های ممنوع 	

بکســل و کشــیدن بقیــه؛ بــرای مثــال روی  	
سورتمه، دوچرخه و اسکیت

ناتوانی در پیروی از تابلوها 	

ناتوانی در به  اشتراک گذاری جاده 	

گردش به راست نامناسب 	

گردش به چپ نامناسب 	
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تعلیــق هـا

ممکن اســت به دالیل زیر نیز گواهینامه ی شــما 
تعلیق شود:

محرومیت های تشدیدشده 	

غلظــت صفر الکل خــون )BAC( برای رانندگان  	
جوان و تازه کار

تعلیق پزشکی 	

تعلیق های HTA احتیاطی 	

تعلیق های HTA اجباری 	

	 )ADLS( تعلیق گواهینامه ی رانندگان اداری

تعلیق محدوده-هشدار 	

تخلفات رانندگان تازه کار 	

محرومیت های تشدیدشده

اگــر هرکــدام از مــوارد زیــر در بــازه ای پنج ســاله 
رخ داده باشــند، محرومیت هــای تشــدیدی بــرای 

رانندگان تازه کار در پی خواهند داشت:

نظــر  	 در  محدودیت هــای  تخلفــات  تکــرار 
گرفته شده برای رانندگان تازه کار

هر محکومیــت HTA برای چهار نمره ی منفی  	
یا بیشتر

تعلیق گواهینامه طبق حکم دادگاه. 	

دالیل دیگر ازدست دادن 
گواهینـامه ی راننـــدگی

اونتاریــو برای ارتقاء رانندگی ایمن اهالی اســتان 
قوانین ســختگیرانه و محکمی در مــورد رانندگی 
تحت تأثیر الکل و مواد مخدر، رانندگی بی احتیاط، 
رانندـگـی خطرآفرین، فرارکردن از دســت پلیس یا 
از صحنــه ی تصــادف و غیــره دارد. عالوه بــر بازه ی 
ـی تعلیــق در نظــر گرفته شــده بــرای جرائــم  زماـن
رانندـگـی، تحریم های دادگاهی می توانند ســریعًا 
بــاال برود و شــامل جریمه های نقــدی تا ده هاهزار 
دالر، هزینه های اســتقرار دوبــاره، محدودیت های 
گواهینامــه ای، منــع کامــل حــق رانندـگـی و حتی 

زندان شوند. 

ــدگــی  ــن ــا؛ ران ــت ه ــی ــروم ــح م

مخاطره آمیز

رانندگی مخاطره آمیز شــامل رانندگی بدون توجه، 
بی احتیــاط یا بدون در نظر گرفتن عاقالنه ی دیگر 
کاربــران بزرگــراه؛ رانندگی فردی که خــود یا دیگر 
کاربــران را با رانندگی خشــونت آمیز یا بی احتیاط 
در خطر قرار داده است، می شود. اگر راننده ای به 
رانندگی بی احتیاط محکوم شــود، ممکن اســت با 

محرومیت های جدی مواجه شود.

 )CAB( غلظـت صفر الکل خـون

برای رانندگان جوان و تازه کار

همــه ی رانندگان ۲۱ ســاله و جوان تر، صرف نظر از 
کالس گواهینامــه ای که دارند، باید حین رانندگی 
وســایل نقلیه سطح BAC صفر داشته باشند. در 
غیــر این صورت، گواهینامــه ی رانندگی آن ها ۲۴ 
ســاعت تعلیــق خواهد شــد. اگر مجرم شــناخته 
شــوید، ممکن اســت مشــمول پرداخت جریمه ی 
نقــدی شــوید و گواهینامــه ی رانندـگـی شــما تــا 

حداقل سی روز تعلیق شود. 

تعلیق پزشکی

همــه ی پزشــکان بایــد نــام و آدرس افــرادی کــه 
دارنــد و شــرایط  بیشــتر ســن  و  شــانزده ســال 
پزشکی ای دارند که روی توانایی آن ها در رانندگی 

محرومیت ها؛ رفتارهای خطرناک

خطــر مرگ ومیــر و صدمــات جــدی در تصــادف 
وســایل نقلیه ای که ســرعتی برابر بــا بیش از ۵۰ 
کیلومتــر بر ســاعت باالتــر از محدودیــت اعمالی 
اســت.  پنج برابــر  تقریبــًا  دارنــد،  بزرگراه هــا  روی 
افزایــش خطر در جاده های با محدودیت ســرعت 
پایین حتی از این هم بیشــتر اســت. برای مثال، 
در جاده ای با محدودیت ۶۰ کیلومتر بر ساعت یا 
پایین تر، خطر مرگ ومیر و صدمات جدی تصادف 
وســایل نقلیه ای با ســرعت بیــش  از ۵۰ کیلومتر 
بر ســاعت باالتر از محدودیت سرعت پیشنهادی، 

هشت برابر باالتر است. 

انواع دیگر رانندگی خشــونت آمیز شــامل 
موارد زیر است:

رانندـگـی با ســرعت ۵۰ کیلومتر بر ســاعت یا  	
بیشتر باالتر از محدودیت سرعت پیشنهادی

رانندـگـی وســیله ی نقلیــه بــه  شــکلی کــه از  	
سبقت گرفتن وسایل نقلیه ی دیگر جلوگیری کند

مســدودکردن عمدی مســیر وســایل نقلیه ی  	
دیگر

مسابقه ی خیابانی 	

رانندگی خطرآفرین 	

اســتفاده از سیســتم نیترو-اکســید متصــل بــه 
خودرو در بزرگراه ها ممنوع است.

برای اطالعات بیشــتر درباره ی قوانین، می توانید 
به Ontario.ca/laws مراجعه کنید.
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اگــر در مواقــع الــزام از طرف پلیــس نتوانید  	
آزمایش هــای فیزیـکـی یــا ارزیابی مــواد مخدر را 

انجام دهید.

ایــن تعلیق ها در کنار جاده یا پاســگاه پلیس به 
 کار گرفتــه می شــوند. ایــن تعلیق هــا از اتهامات 
کیفــری یا پیگرد قانونی ای که ممکن اســت بعدًا 

اتفاق افتد جدا هستند.

تعلیق محدوده ی هشدار

ـی کــه میــزان غلظــت الــکل خــون آن ها  رانندگاـن
در محــدوده ی هشــدار ۰.۰۵ تــا ۰.۰۸ ثبت شــده 
باشــد، خطــر بالقوه ای بــرای خود و دیگــر کاربران 
جاده محســوب می شــوند. اگر هنــگام رانندگی با 
محدوده ی هشدار دســتگیر شوید، همان جا کنار 

جاده گواهینامه ی رانندگی شما تعلیق می شود:

اولین بار، سه روز 	

دومیــن بار، هفــت روز و شــرکت در برنامه ی  	
بازپروری آموزش الکل 

با هر بــار تکرار، میزان جریمه  و تعلیق ها نیز  	
افزایش می یابد.

تخلفات رانندگان تازه کار

ـی که گواهینامه ی رانندگان تازه کار دارند  رانندگاـن
از قوانیــن مختــص کالس گواهینامــه ای  بایــد 

ایمــن تأثیر می گذارد )برای مثال ســکته، بیماری 
ـی یا ســرگیجه( را گزارش کنند. پزشــکان این  قلـب
اطالعــات را به وزارت راه وترابری گزارش می کنند و 
جــای دیگری به این اطالعات دسترســی نخواهند 
داشــت. ممکن اســت تا وقتی که مدارک پزشکی 
جدیــد نشــان دهد که بیماری شــما خطــری برای 

ایمنی تان ایجاد نمی کند، به  تعلیق درآید. 

تعلیق های ATH اجباری

در شرایط زیر گواهینامه ی شما تعلیق می شود:

اگــر به دســتور پلیس توجــه نکنید و توقف  	
نکنید. )حداقل برای پنج سال(

وقتی که طبق حکم دادگاه جریمه ی ترافیکی  	
نقدی را پرداخت نکنید.

تعلیق گواهینامه ی رانندگان اداری 

)SLDA(

در موارد زیر گواهینامه ی شــما فورًا به  مدت سی 
روز تعلیق می شود:

اگــر غلظــت الــکل در خون شــما باالتــر از ۸۰  	
میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر خون )۰.۰۸( باشد.

اگر از دادن نمونه ی تنفسی، مخاط دهانی یا  	
ادرار خودداری کنید.

رانندگی یا در دســت داشتن کنترل وسیله ی  	
نقلیه، از جمله قایق، وقتی که BAC شما بیش از 
۸۰ میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر خون )۰.۰۸( باشد

امتناع از دادن نمونه ی تنفسی برای سنجش  	
سطح الکل خون

امتنــاع از دادن نمونه تنفســی برای آزمایش  	
کنار جاده

ترک صحنه ی تصادف 	

رانندگی خطرناک 	

ایجاد مرگ یــا صدمات بدنی به دلیل رانندگی  	
خطرآفرین و خالفکارانه

امتناع از توقف برای پلیس. 	

روش های بازپروری

برنامــه ی  دارد.  وجــود  بازپــروری  روش  چندیــن 
بازگشــت به رانندگی برای همــه ی رانندگان دارای 
تخلفــات مربــوط بــه کد تبــه کاری الزامی اســت. 
راننــدگان با بیــش از یک محکومیــت محدوده ی 
هشدار باید در برنامه ی پاکسازی الکل یا آموزش 
الکل شــرکت کنند. اگــر گواهینامه ی رانندگی تان 
به دلیــل محکومیــت کــد تبــه کاری تعلیق شــده 
باشد، تا وقتی که برنامه های بازپروری را نگذرانده 
باشــید، گواهینامه ی شــما در حالت تعلیق باقی 

می ماند.

خــود پیروی کنند. اگر هر کدام از شــرایط گرفتن 
تدریجی گواهینامه را نقض کنید، گواهینامه تان 
بــه  مــدت ســی روز تعلیق می شــود. ایــن تعلیق 
ـی کــه گواهینامــه را تحویل دهید شــروع  از وقـت
می شــود. اگر گواهینامه را تحویل ندهید، ممکن 
اســت تــا دو ســال گواهینامه ی خود را از دســت 

بدهید.

گواهینامه تان لغو می شود:

اگر در آزمون دوباره ی رانندگی قبول نشوید. 	

اگر هزینه های اســتقرار دوباره یا جریمه های  	
تعیین شده پس از تعلیق را پرداخت نکنید.

اگــر چـکـی کــه بــرای هزینه هــای گواهینامه  	
نوشته اید از طرف بانک برگشت بخورد.

اگر داوطلبانه گواهینامه ی رانندگی خود را به  	
وزارت راه وترابری تحویل دهید، یا اینکه آن را به 

حوزه ی قضایی دیگری تحویل دهید.

تعلیق های ناشی از تخلفات جنایی

اولیــن بــاری که محکــوم به تخلف کــد تبه کاران 
شــده باشــید، گواهینامه تــان یــک ســال تعلیق 
خواهــد شــد. تخلفات بیشــتر منجر بــه افزایش 
جریمه به ممانعت رانندگی تا پایان عمر می شود. 
تخلفات این بخش تا حداقل ده سال در سابقه ی 

رانندگی شما باقی می مانند. 

اگر مرتکب یکی از تخلفات کد تبه کاری زیر شده 
باشید، گواهینامه تان تعلیق خواهد شد:
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ـی که به دلیل قانــون ترافیک بزرگراه  	 رانندگاـن
)HTA( تحت تعلیق گواهینامه اند .

ـی که دســتگاه تســت الکل تنفســی   	 رانندگاـن
خواسته شده را حین رانندگی به همراه ندارند.

همه ی رانندگانی که به  دلیل BAC باالی ۰.۰۸  	
دســتگیر شــده اند و از همراهــی با افســر پلیس 

تحت کد تبه کاری کانادا خودداری می کنند.

اگــر در بــازه ای کــه گواهینامه تــان بــه  دلیــل کد 
تبه کاری تعلیق شده است حین رانندگی دستگیر 
شــوید، وســیله ی نقلیــه ای کــه بــا آن رانندـگـی 
می کردیــد تــا حداقــل ۴۵ روز توقیــف می شــود. 
توقیف وســیله، بدون توجه به اینکه وســیله از 
دوســت یــا خانواده قــرض گرفته شــده یا خودرو 
تجاری، کارفرما یا اجاره ای اســت، اعمال می شود. 
صاحــب خودرو باید هزینــه ی جرثقیل و پارکینگ 

را پیش از آزادشدن خودرو بپردازد. 

برنامــه ی توقیــف وســایل نقلیــه باعث می شــود 
صاحبــان وســایل نقلیــه از اینکــه افــرادی کــه از 
خــودروی آن ها اســتفاده می کنند تعلیق نشــده 
باشــند اطمینــان حاصل کنند. افرادی که وســایل 
نقلیــه ی خود را قرض یا اجاره می دهند می توانند 
ـی صالحیت  بــه  شــکل آنالیــن یا بــا تمــاس تلفـن
کننــد.  بررســی  را  افــراد  رانندـگـی  گواهینامــه ی 
ـی اونتاریو  همچنیــن می توانیــد در مراکز خدماـت
خالصــه ی  رانندـگـی افراد را دریافت کنید. بررســی 

هر گواهینامه هزینه ای جزئی دارد.  

رانندگی تحت تأثیر مواد

وقتی توانایی رانندگی شــما به  دلیل مصرف مواد 

رانندگی تحت تعلیق

اگر گواهینامه تان تعلیق شــده باشد، تحت هیچ 
شــرایطی نباید رانندگی کنید. اگر در بازه ی تعلیق 
گواهینامه به دلیل تخلف HTA محکوم شــناخته 
شوید، ممکن است تا چندهزار دالر جریمه شوید. 
ممکن اســت دادگاه شــما را به حداکثر شش ماه 
حبــس محکوم کند. شــش ماه بــه تعلیق کنونی 
شــما اضافه خواهد شــد. اگر به  دلیل رانندگی در 
شــرایطی کــه گواهینامه تــان به  علــت تخلف کد 
تبــه کاری تعلیق شــده گناه کار شــناخته شــوید، 
ممکــن اســت تــا ده هاهــزار دالر جریمــه ی نقدی 

شوید و به زندان محکوم شوید.

رانندگی در مواقع ممنوعیت

ایــن یــک دســتور ممنوعیــت تحــت محکومیت 
کــد تبــه کاری اســت. اگــر بــه نقض این دســتور 
محکوم شــوید، برای اولین تخلف تا یک ســال و 
برای دفعات بعدی هرکدام تا دو ســال از رانندگی 

تعلیق می شوید. 

توقیف وسیله ی نقلیه

بــه  منظــور کاهــش رفتارهــای خطرنــاک رانندگی 
تحت تأثیــر مــواد و در مواقــع تعلیــق، قوانیــن 
اونتاریو توقیف هفت روزه ی وسیله ی نقلیه را در 

شرایط زیر در نظر می گیرند:

الکل

پلیــس می تواند هر راننده ای را برای بررســی نیاز 
او بــه آزمایــش الکل و مواد مخــدر متوقف کند. 
همچنین ممکن اســت کنار جاده بررسی را انجام 
دهند. وقتی پلیس شما را متوقف می کند، ممکن 
اســت ازتــان بخواهــد داخــل یــک دســتگاه برای 
آزمایــش الــکل تنفس بدمید یا اینکه از وســایل 
اندازه گیــری در محــل یا آزمایش های هوشــیاری 

فیزیکی استفاده کنید. 

اگــر نتوانیــد نمونــه ی تنفســی به افســر پلیس 
بدهیــد یــا  شــرایط به گونــه ای باشــد کــه امکان 
گرفتــن نمونــه ی تنفســی وجود نداشــته باشــد، 
افسر پلیس می تواند از شما نمونه ی خون بگیرد. 
همچنین ممکن است افسر نمونه ی خون، بزاق و 
ادرار از راننده بگیرد. اگر از انجام هرکدام از موارد 
خواسته شده سرپیچی کنید، تحت کد متخلفین 

جریمه خواهید شد.

داروها )مواد مخدر(

کد متخلفین و دستورالعمل HTA روی رانندگانی 
که تحت تأثیر الکل و مواد مخدر هســتند اعمال 
ـی احتمــال تأثیــر مواد مخــدر یا  می شــوند. وقـت
ـی از الکل و مواد مخــدر وجود دارد، پلیس  ترکیـب
می تواند از راننــده بخواهد آزمایش های فیزیکی 
برای تشــخیص میزان تأثیــر مواد و ارزیابی مواد 
مخــدر را انجــام دهد و ســپس از راننــده نمونه ی 
خون، براق یــا ادرار بخواهد. اگر نتوانید نمونه ها 
را فراهــم کنیــد یا از انجام آزمایش ها ســرپیچی 

مخدر یا الکل مختل شده باشد، رانندگی در کانادا 
جرم محسوب می شود. نیازی نیست که وسیله ی 
نقلیه حتمًا در حال حرکت باشد؛ حتی اگر در این 
حالت فقط پشــت فرمان نشسته باشید و خودرو 
در حــال حرکت نباشــد نیز شــما مشــمول جریمه 

خواهید بود. 

در شرایطی که تأثیر مواد مخدر یا الکل یا ترکیبی 
از این دو وجود دارد، افسر پلیس می تواند موارد 

زیر را از شما بخواهد:

نمونه ی تنفسی بدهید. 	

آزمــون هوشــیاری اســتاندارد فیزیکی انجام  	
دهید.

آزمایش تشخیص مواد مخدر بدهید. 	

ـی، ادرار یــا خــون برای  	 نمونــه ی مخــاط دهاـن
بررسی تحویل دهید.

اگــر هرکدام از این هــا را انجام ندهید یا از انجام 
آن امتنــاع کنیــد، تحــت کــد تبــه کاری جریمــه 

خواهید شد.

اگر ســن شما ۲۱ ســال و کمتر است نباید پس از 
مصرف الکل اقدام به رانندگی کنید. ســطح الکل 

خون باید صفر باشد.

برای اطالعات بیشــتر در مــورد روش های رانندگی 
تحــت تأثیــر در اونتاریو، لطفا وب ســایت وزارت 
www.mti.gov.on.ca/en-  راه وترابری را ببینیــد:

.glish/safety/impaired-driving.shtml
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بســته بــه تعداد تخلفــات قبلی، ممکن اســت تا 
پنجاه هزار دالر جریمه شوید، مدتی زندانی شوید 
یــا گواهینامــه ی رانندگی تــان را برای همیشــه از 

دست بدهید. 

بــرای رانندـگـی تحت تأثیــری که باعــث صدمه یا 
مــرگ شــود جرائــم ســنگین تری وجــود دارد. اگر 
هنــگام رانندـگـی تحت تأثیر مــواد باعث صدمه ی 
بدنی شــوید، ممکن اســت تا چهارده سال زندانی 
شــوید. رانندگی ناهوشــیاِر منجر بــه مرگ ممکن 

است به حبس ابد ختم شود. 

اگــر الــکل بنوشــید و رانندگی کنید ممکن اســت 
صدمــات شــدیدی ببینیــد یــا باعــث صدمــه و 
خســارت جدی برای دیگران شــوید. شــرکت بیمه 
ـی  بازیاـب و  پزشــکی  هزینه هــای  اســت  ممکــن 
خودتــان، یا هزینه های خســارتی را که به خودرو 
یا وســیله ی نقلیه دیگــران وارد کرده اید پرداخت 
نکنــد. هزینه های بیمه ای ممکن اســت به  شــکل 
چشــم گیری افزایش یابد. ممکن است الزم باشد 
هزینه های قانونی بســیار دیگری از این قبیل نیز 

پرداخت کنید. 

اگــر برای کارتــان نیازمند رانندگی باشــید، تعلیق 
گواهینامه می تواند به  معنی ازدست دادن شغل 

باشد.

مصاحبه ی بهبود راننده

برنامه هــای درمانی دیگر برای رانندگانی اســت که 
مرتکب تخلفات مرتبط با کد متخلفین غیرمرتبط 
بــا الکل  و رانندگی شــده اند و پیــش از آن تخلف 

کنید، تحت کد متخلفین جریمه خواهید شد.

فقط مــواد غیرقانونی مانند ماریجوانا و کوکایین 
ـی که ممکن  مشکل ســاز نیســتند؛ برخی داروهاـی
اســت دکترتــان برای شــما تجویز کرده باشــد یا 
برـخـی داروهای بدون نســخه نیــز می توانند روی 
رانندگی شما تأثیرگذار باشند. چند نکته که باید 

به خاطر بسپارید:

آمپــول  	 یــا  تجویزشــده  داروهــای  از  اگــر 
حساســیت اســتفاده می کنیــد، از دکتــر خود در 
مورد اثرات جانبی آن مانند ســرگیجه، تاری دید، 
حالــت تهوع یا خســتگی مفرط که می توانند روی 

توانایی رانندگی تان اثر بگذارند، سؤال کنید. 

اطالعات روی بسته هر داروی بدون نسخه ای،  	
ازجمله قرص های ســرماخوردگی، آلرژی، مسکن و 

رژیمی را بخوانید.

ـی از الکل می توانند اثرات  	 داروهــا و هر میزاـن
خطرناکی داشته باشند و حتی تا چند روز پس از 

مصرف نیز اثر خود را باقی بگذارند.

شانســی عمل نکنید، از دکتر یا داروساز خود  	
سؤال کنید.

پیامدهــای رانندـگـی تحت تأثیر مــواد را 
درنظر بگیرید

اونتاریــو یـکـی از ســخت گیرانه ترین روش هــا در 
مقابلــه با رانندـگـی تحت تأثیر مــواد و الکل را در 
آمریکای شمالی دارد که طبق قانون شامل تعلیق 
گواهینامه، جریمه های سنگین،  توقیف وسیله ی 
نقلیه، آموزش اجباری در مورد الکل و برنامه های 
بازپــروری، و برنامــه ی توقیف رانندگی می شــوند. 

خـالصـه

در انتهای این بخش، باید موارد زیر را یاد گرفته 
باشید:

مســئولیتتان بــرای نگهــداری گواهینامــه ی  	
معتبر با اطالعات صحیح  و به روز 

چگونـگـی عملکرد سیســتم نمرات منفی برای  	
رانندگان جدید و رانندگان با گواهینامه ی کامل 

تخلفــات رانندگی ای کــه منجر به ثبت نمره ی  	
منفی می شوند.

شرایط معمولی که ممکن است گواهینامه ی  	
شما تعلیق یا بی اعتبار شود.

الــکل و مــواد مخــدر و داروهــا چگونــه روی  	
توانایی رانندگی شما تأثیر می گذارند.

ـی  	 ـی کــه تعلیــق گواهینامــه در ـپ پیامدهاـی
خواهــد داشــت؛ از جملــه هزینه هــای بازگرداندن 
ـی، تعلیــق گواهینامه،  دوبــاره، هزینه هــای درماـن

توقیف وسیله ی نقلیه و زندان.

مربــوط  به الــکل نداشــته اند. این راننــدگان باید 
در مصاحبــه ی بهبــود راننــدگان وزارت راه وترابری 

شرکت کنند. 

اگر تا وقتی که تعلیق کد متخلفین شما منقضی 
نشــده مصاحبه ی بهبود رانندگان را تکمیل نکرده 
تکمیــل  تــا  رانندگی تــان  گواهینامــه ی  باشــید، 

برنامه های درمانی تعلیق خواهد شد.

ایــن برنامه برای ســاکنین اونتاریو کــه متهم به 
هرگونــه تخلف کد متخلفین در هر اســتان دیگر 
کانادا، یا تخلفات مشــابه در ایالت میشــیگان و 
نیویــورک شــده اند و همینطور راننــدگان خارج از 
اســتان که در اونتاریو این جرائم را مرتکب شده 

باشند، اعمال می شود.
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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
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اخبار محلی
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وسیلـه ی نقلیـه ی 

شمـــا
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نگه داری وسیله ی نقلیه

رانندگی با وســیله ی نقلیه ای که شرایط خطرناکی 
نگــه داری  و  حفــظ  امــا  اســت.  ـی  غیرقانوـن دارد 
وسیله ی نقلیه از نقطه  نظر اقتصادی نیز عاقالنه 
به  نظر می رســد: می تواند به  معنی وضعیت بهتر 
مســافت پیموده شــده بــه  ازای ســوخت باشــد و 
هنــگام فروش، آن را با قیمــت بهتری می توانید 
بفروشــید. نگه داری وســیله ی نقلیه  همچنین به 

حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. 

افســر پلیس یا بازرس وزارت راه وترابری می تواند 
در هــر لحظه وســیله ی نقلیه، تجهیزات آن و هر 
تریلری را که به آن متصل است بازرسی کند. اگر 
وسیله ی نقلیه ناامن تشخیص داده شود، ممکن 
است تا برطرف کردن مشکل از جاده خارج شود.

و  می آیــد  ادامــه  در  کــه  رانندـگـی ای  عــادات 
نگه داری های منظم می تواند وسیله ی نقلیه شما 

را مناسب و ایمن نگه دارد.

همــه ی خودروها در جاده های اونتاریو باید ثبت، 
بیمــه و نگــه داری مناســب داشــته باشــند تــا با 
اســتانداردهای اولیــه ی مشخص شــده مطابقــت 
داشــته باشــند. اگــر صاحب یک وســیله ی نقلیه 
باشــید، شما مســئول اطمینان از داشتن الزامات 
موردنیــاز هســتید. افــرادی کــه وســایل نقلیــه 
مســئولیت های  نیــز  می کننــد  خریدوفــروش  را 

مشخصی دارند. 

یــخ، بــرف یــا گردوخاـکـی کــه ممکــن اســت  	
سیســتم نوردهــی، فرمان گیــری یا دیــد راننده را 
مختل کند یا برای دیگر رانندگان وســایل نقلیه ی 

موتوری عبوری از کنار شما مشکل ایجاد کند.

روی صندلی راننده و پیش از رانندگی، به 
 دنبال این نشانه ها باشید:

دید بدون مشکل در اطراف وسیله ی نقلیه 	

المپ های سوخته یا ضعیف شده ی جلو 	

روشن شــدن چراغ های هشدار داخل داشبورد  	
هنــگام روشــن کردن وســیله ی نقلیــه و ســپس 

خاموش شدن آن ها

اشیاء سرگردان داخل وسیله ی نقلیه 	

هنگام رانندگی، مراقب این موارد باشید: 	

صدای غیرمعمول موتور یا اگزوز 	

صدای جیغ یا ساییدگی هنگام ترمزگرفتن 	

روشن شدن چراغ های هشدار داشبورد 	

موقــع برنامه ریــزی ســفر طوالنی تــر، بررســی  	
جزئی تری را شامل موارد زیر انجام دهید:

سطح مایع شوینده و پاک کننده ی شیشه ها 	

فشار، شرایط و ساییدگی الستیک ها 	

کارکردین همه  چراغ ها 	

زیر کاپوت، وقتی که موتور سرد است؛ سطح  	
روغــن خنک کننــده، نقــص واضــح در تســمه ها، 

عادات رانندگی

   

عــادات رانندـگـی کارهایی انــد کــه هنــگام رانــدن 
وســیله ی نقلیــه می توانیــد انجــام دهیــد. اگــر 
ـی را حــس کردید، اقــدام یا  مشــکل یــا نقص فـن
بررسی بیشتر را، از جمله بازرسی و تعمیر توسط 
مکانیــک، بایــد در نظــر بگیرید. راهنمای وســایل 
ـی در مــورد  نقلیــه گاهــی حــاوی اطالعــات جزـئ
پیداکــردن اجزای مختلف و چگونگی برطرف کردن 

مشکالت جزئی است.

ـی بــه نزدیـکـی وســیله ی نقلیه تــان  وقـت
می آیید به دنبال نشانه های زیر باشید:

صدمه ی تازه 	

نشت مایعات زیر خودرو 	

الستیک کم باد یا پنچر 	

در، کاپــوت، صنــدوق و یــا درپــوش ســوخت  	
نیمه باز

باری که به  درستی محکم نشده 	
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نگـه داری منظـم

وســیله ی  از  مناســب  اســتفاده ی  منظــور  بــه 
نقلیــه، ســازندگان خــودرو معمــواًل برنامه ریزی را 
بــرای نگه داری ســرویس منظم تنظیــم می کنند. 
براســاس میــزان مســافت  برنامه ریــزی معمــواًل 
ـی اســتفاده از خــودرو  طی شــده یــا فواصــل زماـن
)هرکدام زودتر سر برسد( انجام می شود. اطالعات 
بیشــتر را می تــوان در دفترچــه ی راهنمای خودرو 
پیدا کرد. ســرویس منظم معمواًل شامل تعویض 
روغن و فیلتر، بررســی و تعویــض دیگر مایعات، 
تعویــض فیلتــر هــوا و فیلتــر ســوخت، چرخش 
الســتیک ها و بررسی ترمزهاســت. سرویس های 
مکانیـکـی عمــده، ماننــد تنظیم موتــور و تنظیم 
تســمه تایم نیــز معمواًل بایــد به  صــورت دوره ای 

انجام شود.

نگه داری در زمستان

وســیله ی نقلیــه ای که به  خوبی ســرویس شــده 
معمواًل در هر شرایط آب وهوایی به  راحتی روشن 

می شود.

تجهیــزات اضطــراری را با خــود به  همراه داشــته 
باشید. این تجهیزات باید شامل موارد زیر باشد:

بیل 	

کابل بوستر 	

شعله های اضطراری یا چراغ های هشداردهنده 	

پتو 	

یک زنجیر برای بکسل کردن. 	

شــیلنگ ها و نشتی های احتمالی را بررسی کنید. 
برای آگاهی از چگونگی بررســی اجزای مختلف، از 

دفترچه ی راهنمای خودرو استفاده کنید.

بررســی خــودرو را بــه یــک مکانیــک معتبــر  	
بسپارید.

طول عمر، حتی اگر استفاده هم نشوند، فرسوده 
کــم  قدیمــی  می شــوند. کشــش الســتیک های 
می شــود، بیشــتر در معــرض بریدگی اند و ممکن 
اســت هنــگام اســتفاده ناگهــان از بیــن برونــد. 
الســتیک ها نبایــد بیش از ۱۰ ســال عمر داشــته 

باشند. 

ـی کــه عمق عــاج الســتیک کمتــر از ۱.۵  	 وقـت
میلی متــر اســت یــا وقتی کــه نشــانگرهای عاج 
بــه جاده می رســد، آن را تعویــض کنید. صاحبان 
وســایل نقلیه ای که بیش از ۴۵۰۰ کیلوگرم وزن 
دارنــد، باید الســتیک های جلــو را وقـتـی که عاج 
آن ها کمتر از سه میلی متر است، تعویض کنند.

الســتیک های دارای گره، خوردگی، ساییدگی،  	
بیرون زدگی ســیم ها یا با عاج های ساییده شده و 
برش های عرضی که ســیم ها را بیــرون می زنند را 

تعویض کنید.

هیچ کدام از الستیک های روی وسیله ی نقلیه  	
نباید از حداقل اندازه ای که سازنده مشخص کرده 
کوچک تر باشند. همچنین نباید آنقدر بزرگ باشد 
که با خودرو تماس داشــته باشند یا روی عملکرد 

ایمن آن تأثیر بگذارند. 

بایــد از الســتیک های مشــابه برای هــر چهار  	
چرخ خودرو استفاده کنید.

بــرای ایجاد کشــش خوب در فصل زمســتان،  	
را  نقلیه تــان  کــه وســیله ی  پیشــنهاد می شــود 
بــه چهــار الســتیک زمســتانی یــا الســتیک های 
مخصوص همه ی شــرایط آب وهوایی با ساییدگی 

یکسان مجهز کنید.

در زمســتان همیشــه مایع شیشه پاک کن اضافی 
همراه  داشــته باشــید تا هر وقت نیــاز بود ظرف 

نگه دارنده اش را پر کنید.

سیســتم اگزوز ناقص، مخصوصًا در زمســتان که 
عمومــًا راننــدگان بــا شیشــه های بســته رانندگی 
می کننــد، می توانــد خطــر زیــادی به  وجــود آورد. 
اگر صدای اگزوز زیاد شــده یا خس خس می کند، 

تعمیرش کنید. 

الستیک ها

 

کشــش  در  آن  تولیــد  روش  و  الســتیک  نــوع 
ـی  ایمـن و  پیموده شــده  مســافت  ایجادکــردن، 
مناســب اهمیــت دارد. ایــن نــکات را حین خرید 
یــا تعویــض الســتیک ها به  یاد داشــته باشــید. 
همچنیــن دفترچــه ی راهنمای وســیله ی نقلیه یا 
راهنمــای تولیدکننده ی الســتیک ها را برای دیدن 

راهنمایی ها و توصیه ها مطالعه کنید.

الســتیک ها باید با اســتانداردهای توصیف شــده 
در قانــون ایمنی وســایل نقلیه ی موتــوری کانادا 
هم خوانی داشــته باشند. الســتیک ها با افزایش 
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ثبت و بیمه ی وسیله ی نقلیه

بیمه ی خودکار؛ این یک قانون است!

اونتاریــو برنامــه ی بیمه ی اجبــاری دارد؛ یعنی هر 
وســیله ی نقلیه ی ثبت شــده در استان باید بیمه 

شده باشد. 

پیــش از اینکــه بتوانید وســیله ی نقلیــه را ثبت 
کنید یا ثبت خودرو را تجدید کنید، باید شــواهد 
ـی مبنی بــر بیمه بــودن وســیله ی نقلیــه ارائه  کاـف
 )FSCO( دهیــد. کمیته ی خدمات مالــی اونتاریو
بیمــه را در اونتاریو تنظیم می کند. برای اطالعات 
 FSCO بیشــتر در مورد بیمه ی خودکار وب سایت

را ببینید. 

ثبت

ثبت وسیله ی نقلیه شامل پالک و مجوز استفاده 
از خودرو می شود. 

گواهینامه های اونتاریو بر پایه ی سیســتم ثبت 
پــالک به  نــام صاحب اســت؛ یعنی پــالک خودرو 
بــا صاحب آن تغییر می کند نه با خود وســیله ی 
نقلیه. وقتی که وسیله ی نقلیه تان را بفروشید یا 

تعویض کنید، باید پالک خود را بردارید.

اگر نخواهید روی وســیله ی نقلیه ی دیگری از آن 
استفاده کنید، باید پالک خود را به مراکز خدمات 

اونتاریو تحویل دهید. 

بیشــتر درمورد خریــد، فروش و ثبــت خودرو یاد 
بگیرید.

اگر در شــمال اونتاریو زندگی می کنید، قانونًا  	
می توانید از الستیک های میخ دار استفاده کنید.

الســتیک های استفاده شــده مشــکل بزرـگـی  	
برای محیط زیست  هستند. نگه داری مناسب طول 
زمــان اســتفاده از الســتیک را افزایش می دهد و 
فرســایش آن را به تعویق می انــدازد. نکاتی برای 
حفــظ عاج هــای بلند: فشــار هــوا را مناســب نگه 
دارید؛ ســاییدگی الســتیک ها را بررسی کنید؛ به 
 شــکل منظم الســتیک ها را با هم جابه جا کنید و 

عادات مناسب رانندگی را انجام دهید. 

اســتفاده کنید. کمیته ی خدمــات مالی اونتاریو 
)FSCO(، آژانــس وزارت مالیات، بیمه در اونتاریو 
را تنظیــم می کنــد. بــرای اینکــه ببینیــد آیــا یک 
شــرکت یــا آژانس در لیســت آن ها وجــود دارد، 
وب ســایت FSCO را بررســی کنیــد. کارگزاری های 
رسمی بیمه ی اونتاریو )RIBO( بدنه ی خودتنظیم 
کارگزاری های بیمه ی اونتاریو هستند. برای دیدن 
لیســت کارگزاری های رسمی، وب ســایت RIBO را 

بررسی کنید. 

پس از تصادف:

تــا جای ممکــن اطالعات جمــع آوری کنید. از  	
صحنــه ی تصــادف عکــس بگیریــد. نــام، آدرس، 
شــماره ی  و  پــالک  شــماره ی  تلفــن،  شــماره ی 
گواهینامه ی راننده و اطالعات بیمه ی همه ی افراد 
درگیــر در تصادف، ازجمله مســافران خودرو)های( 

دیگر را بگیرید. 

به معرف ها مشــکوک باشــید. مراقب باشید  	
کــه برای حمل خودرو توســط کامیون کشــنده به 
یک تعمیرگاه خاص، دیدن وکیل، افراد غیررسمی 
یــا مراکــز درمانی به شــما فشــار نیاورنــد و پولی 

پیشنهاد نکنند. 

پیــش از رســیدن خدمــات یــا فوریت هــای  	
پزشــکی مربوط  به تصادف، فرم های خالی را امضا 

نکنید.

جزئیــات قبوض درمانی و تعمیرات مربوط  به  	
تصادف را برای هر کاال و خدماتی درخواست کنید 

و بادقت آن ها را بررسی کنید.

ساکنین جدید

ســاکنین جدید اونتاریو ســی روز فرصت دارند تا 
وســایل نقلیــه ی خود را ثبت کننــد. برای دریافت 
مجــوز و پالک هــای اونتاریــو، بــه مراکــز خدمات 
اونتاریو بروید. باید موارد زیر را به  همراه داشته 

باشید:

گواهی ایمنی استاندارد 	

مدرک بیمه 	

فرم های واردکردن وسیله ی نقلیه، در مواردی  	
که وســیله ی نقلیه ی خود را از کشور دیگری وارد 

کرده باشید.

مجــوز خــودرو یا ســند مالکیــت، از جایی که  	
قباًل در آن زندگی می کرده اید.

از خــود درمقابــل کالهبــرداری 

بیمه ی خودکار محافظت کنید

راننــدگان اونتاریــو می توانند با هوشــیاری جلوی 
ـی را کــه از سیســتم بیمه ی خودروها  کالهبرداراـن
سوءاســتفاده می کننــد بگیرنــد. این مــوارد را در 
ذهــن داشــته باشــید تــا از کالهبــرداری بیمه ی 

خودکار در امان باشید.

هنگام خرید بیمه ی خودکار:

از یــک شــرکت، آژانــس یــا کارگــزاری بیمــه  	
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بکســـل

این بخش اطالعات الزم برای کشیدن تریلر پشت 
خــودرو، ون یا کامیون هــای کوچک در اونتاریو را 
بــه شــما می دهــد. این اطالعــات شــامل مجوز و 
ثبت هــای موردنیــاز، اندازه و مشــخصات تریلر و 
همین طور نکات ایمنی الزم هنگام کشیدن تریلر 

است. 

پیــش از اینکــه ســعی کنیــد تریلری را بکشــید، 
انــدازه، قــدرت و شــرایط وســیله ی نقلیــه خود را 
در نظر بگیرید. مطمئن شــوید توانایی کشــیدن 
تریلــر و باری را که قصد دارید روی تریلر بگذارید 
داشــته باشــد؛ همچنین تریلر و میلــه ی اتصالی 
همه ی الزامات توصیف شــده در این بخش را دارا 

باشند. 

منحصربه فــردی  چالش هــای  تریلــر  کشــیدن 
بــرای راننــدگان به وجــود مــی آورد. تقریبــًا نیمی 
از تصادفــات گزارش شــده هنــگام یدک کشــیدن 
تریلــر تفریحی، تصادفــات تک خودرویی بوده اند. 
بیســت درصد دیگــر مربوط  به تصادفــات از عقب 
می شــود. در تصادفاتی که مشخص شده اشتباه 
راننده باعث تصادف شده است، حدود سی درصد 
از کل رانندگان کنترل وســیله ی نقلیه ی خود را از 

دست داده اند. 

مجوز و گواهینامه

برای کشیدن تریلری با وزن خالص بیش از ۴۶۰۰ 
کیلوگــرم باید گواهینامه ی رانندگی معتبر کالس 

برای اطالعات بیشتر در مورد چگونگی تشخیص، 
گــزارش و پرهیــز از کالهبــرداری بیمــه ی خودکار 
اونتاریــو  مالــی  خدمــات  کمیتــه ی  وب ســایت 

)FSCO( را ببینید. 

خــارج کنــد و تا وقـتـی که عملکرد ایمن نداشــته 
باشد اجازه ی استفاده از آن را ندهد. 

ترمزها

اگر وزن خالص وســیله ی نقلیه ی شــما به  همراه 
بار ۱۳۶۰ کیلوگرم یا بیشتر است، باید ترمزهایی 
داشته باشــید که قدرت کافی برای نگه داشتن و 

متوقف کردن تریلر را داشته باشد.

چراغ ها

تریلر شما باید موارد زیر را داشته باشد:

چراغ سفید روی پالک 	

چراغ عقب قرمز 	

دو بازتاب دهنــده ی قرمــز در دو انتهای تریلر  	
که تا حد امکان از هم فاصله داشته باشند.

اگر تریلر شــما از ۲.۰۵ متر عریض تر اســت، باید 
موارد زیر را نیز داشته باشد:

دو چــراغ شــفاف زرد، هــر کــدام در دو طرف  	
جلــوی تریلر، تــا حد ممکن از هم فاصله داشــته 
باشــند تا رانندگانی که به شــما نزدیک می شــوند 

عرض تریلر را متوجه شوند.

دو چــراغ شــفاف قرمــز، یــا بازتاب دهنده، هر  	
کدام در دو طرف پشت تریلر، تا حد ممکن از هم 
فاصله داشــته باشند تا رانندگانی که از پشت به 
شما نزدیک می شوند عرض تریلر را متوجه شوند.

G1، G2 یا G3 یا کالس باالتر را داشــته باشــید. 
اگر تریلر شــما، به  همراه بار روی آن، وزنی بیش 
از میزان مشخص شــده در قانــون ترافیک بزرگراه 
داشــته باشــد، باید گواهینامه ای با کالس باالتر 
یا مجوز حمل بار اضافه داشته باشید. مجوزهای 
حمل بار اضافه در برخی مراکز خدمات اونتاریو در 

دسترس اند.

کشیدن بیش از یک تریلر پشت وسایل نقلیه ی 
غیرتجاری غیرقانونی است. 

ثبت تریلر

تریلــر وســیله ی نقلیــه ای جــدا در نظــر گرفتــه 
می شــود. پیش از اینکه یکی از آن ها را بکشــید، 
بایــد در مرکــز خدمــات اونتاریــو آن را ثبت کنید 
ـی تریلر  و هزینه هــای ثبــت آن را بپردازیــد. وقـت
خــود را ثبت کردید پــالک و مجوز معتبر برای آن 
دریافــت خواهیــد کرد. شــماره ی پــالک را انتهای 
تریلر و جایی که به  خوبی دیده شود نصب کنید. 
همیشــه مجوز یا کپی آن را برای نشــان دادن به 

افسر پلیس به  همراه داشته باشید. 

ــما در  ــر ش ــوید تریل ــن ش مطمئ

وضعیت مناسبی است

تریلر شــما باید در شــرایط عملکردی ایمن باشــد. 
اگر نباشد، افسر پلیس ممکن است آن را از جاده 
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