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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!

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی 
به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

مهاجرت  قانونی  مشاورین  توسط  تراست 
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

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

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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مهارت: 

کنید  ثبت نام  رانندگی  آموزش  برنامه های  در 
وسیله ی  یک  راندن  نحوه ی  درباره ی  بیشتر  تا 

نقلیه ی موتوری به  صورت ایمن یاد بگیرید. 

دانش  هوشیاری،  سطح  در  پیشرفت  و  توسعه 
و مهارت، نیاز به آموزش، تعلیم و تمرین دارد. 
تصمیم گیری درباره ی اینکه یک راننده ی مسئول 
باشید نشان دهنده ی نگرش شماست. باید آماده 
باشید تا به سایر کاربران جاده احترام بگذارید. 

همواره به  صورت پیشگیرانه رانندگی کنید. 

در کنار تمامی مزایای استفاده از وسایل نقلیه ی 
درنظر  باید  نیز  را  آن  هزینه های  موتوری، 
و  ساخت  مستقیم  هزینه های  عالوه بر  بگیرید. 
و  انسانی  هزینه های  جاده ها،  نگهداری  و  حفظ 
اطالعات  و  آمار  دارد.  وجود  هم  زیست محیطی 
اخیر درباره ی ایمنی جاده در آلبرتا نشان می دهد 
در سال 2016 تعداد 133124 تصادف گزارش شده 
است. در تصادفات رانندگی این سال، 273 نفر 
فوت کرده اند و 12465 نفر مجروح شده اند. اکثر 

این تصادفات قابل پیشگیری اند. 

برای  می کند  توصیه  ترافیک  ایمنی  اداره ی 
افزایش سطح دانش و مهارت خود، در دوره های 
آموزش مؤسسات آموزش رانندگی معتبر و دارای 
رانندگی  آموزش  دوره های  کنید.  شرکت  مجوز 
برای راندن وسایل نقلیه ی سواری، وسایل نقلیه ی 

سنگین و موتورسیکلت ها ارائه می شود. 

مقــدمـه

دنیایی  می نشینید،  راننده  صندلی  روی  وقتی 
همه ی  در  شماست.  روی  پیش  جدید  کاماًل 
به  رفتن  رانندگی  گواهینامه ی  گرفتن  سنین، 
فرصت های  و  است  زندگی  از  جدیدی  مرحله ی 
استخدام، جابه جایی و استقالل را برای رانندگان 

فراهم می آورد. 

رانندگی ترکیبی از مسئولیت و ریسک است. 
در ادامــه بــه مهارت هــای کلیــدی ای اشــاره 
خواهد شد که یک راننده برای اینکه آماده ی 
پذیرش این مســئولیت باشــد بایــد آن ها را 

گسترش دهد. 

نگرش: 

در هر بار رانندگی، یک نگرش ایمن و مسئوالنه 
نسبت  به رانندگی ایجاد کنید. 

هشیاری: 

اطراف  اتفاقات  از  باید  می کنید  رانندگی  وقتی 
خود آگاه باشید و همیشه در هنگام خطرات و 

مشکالت، تصمیمات مسئوالنه اتخاذ کنید. 

دانش: 

قوانین و مقررات ترافیک و جاده را یاد بگیرید و 
درک کنید. 

درباره ی  بیشتر  اطالعات  به  نیاز  صورت  در 
مؤسسات ارائه دهنده ی آموزش رانندگی یا برای 
کسب اطالعات درباره ی فرایند انجام آزمون اخذ 

گواهینامه ی رانندگی: 

به اداره ی محلی منطقه ی سکونت خود رجوع  	
کنید.

	 www.alberta.ca/driving-vehi- سایت  از 
cles.aspx )تحت اداره ی آموزش رانندگی( بازدید 

نمایید. 

تماس  	 مرکز   ،780  -427  -8230 شماره ی  با 
برای  بگیرید.  تماس  آلبرتا،  حمل ونقل  اداره ی 
با  می توانید  آلبرتا  دولتی  ادارات  به  دسترسی 

شماره تلفن رایگان 000-310 تماس بگیرید. 

کتاب های راهنمای مفید

با  رابطه  در  مناسبی  اطالعات  زیر  راهنمایی های 
کامیون های  و  سواری  خودروهای  ایمن  راندن 
موتورسیکلت ها  و  سنگین  ماشین های  سبک، 
مجوز  و  گواهینامه  اخذ  نحوه ی  همچنین  و 
شما  اختیار  در  موتورسواران  و  رانندگان  برای 
برای  اطالعاتی  راهنماها  این  در  می دهند.  قرار 
آلبرتا  در  رانندگی  گواهینامه ی  رده های  تمامی 
ارائه شده است و به شما در اخذ گواهینامه ی 
رانندگی آلبرتا کمک خواهد کرد. بهتر است این 
کتاب های راهنما را به  عنوان کتاب های مرجع در 

وسیله ی نقلیه خود همراه داشته باشید. 

راهنمای مخصوص رانندگان برای راندن، 
ایمنی و اخذ گواهینامه 

خودروهای سواری و کامیون های سبک

تمامی  برای  اطالعاتی  راهنما،  کتاب  این  در 
رانندگان ارائه شده است. 
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برای  راهنما  کتابچه ی  حرکت:  آماده ی 
مربیگری رانندگان جدید 

این کتاب راهنما به مربیانی که بر کار رانندگان 
جدید نظارت می کنند، کمک می کند تا تجربه و 

مهارت الزم را به دست آورند. 

 

راهنمای مخصوص رانندگان ماشین های 
اخذ  و  ایمنی  راندن،  برای  سنگین 

گواهینامه 

خودروهای  اتوبوس ها،  کامیون ها، 
امدادی و تاکسی ها 

نحوه ی  درباره ی  اطالعاتی  راهنما  کتاب  این  در 
است.  شده  ارائه  سنگین  ماشین های  راندن 
مخصوص  راهنمای  کتاب  همراه  به   کتاب  این 
گواهینامه  اخذ  و  ایمنی  راندن،  برای  رانندگان 
در  باید  راهنما  کتاب  دو  هر  می شود.  استفاده 
زمان آماده سازی برای آزمون آیین نامه و در زمان 
خودروهای  کامیون ها،  راندن  نحوه ی  یادگیری 
در  همچنین  و  اتوبوس ها  تاکسی ها،  امدادی، 
مورداستفاده  خطرناک  کاالهای  حمل ونقل  زمان 

قرار گیرند. 

راهنمای مخصوص رانندگان برای راندن، 
ایمنی و اخذ گواهینامه 

و  گازی  موتورهای  موتورسیکلت ها، 
دوچرخه های برقی 

در این کتاب راهنما اطالعاتی درباره ی راندن ایمن 
موتورسیکلت ها، موتورهای گازی و دوچرخه های 
برقی ارائه شده است. این راهنما به  همراه کتاب 
راهنمای مخصوص رانندگان برای راندن، ایمنی و 

اخذ گواهینامه استفاده می شود. 

اطالعات موجود در راهنمای حاضر بهترین شیوه ی 
رانندگی با یک وسیله ی نقلیه را شرح می دهند، با 
این حال تمامی شرایط و موقعیت ها تحت پوشش 
قرار نگرفته است. وقتی در موقعیت های واقعی 
در جاده قرار می گیرید، برای تصمیم گیری باید به  
صورت منطقی و عقالنی عمل کنید و در همه حال 

ایمنی را اولویت خود قرار دهید. 

حرکت  بر  حاکم  قوانین  راهنما  کتاب  این  در 
جاده های  و  خیابان ها  در  مردم  و  نقلیه  وسایل 
آلبرتا تفسیر شده است. در واقع فقط به  عنوان 
راهنمایی ارائه شده است و اعتبار قانونی ندارد. 

نقلیه  وسیله ی  یک  رانندگی  مربوط  به  قوانین 
مقررات  و  ترافیک  ایمنی  قانون  در  را می توانید 
مرتبط با آن مشاهده نمایید. این اسناد همچنین 

در سایت و نشانی زیر دردسترس قرار دارند: 

www.qp.alberta.ca/Laws_Online.cfm

Queen’s Printer کتابفروشی

Park Plaza مجموعه ی شماره ی 700، ساختمان

خیابان 98- 10611

T5K 2P7 ،آلبرتا، ادمونتون

تلفن: 4952-427-780 

فکس: 0668-452-780 

مناطق  تمامی  در  رایگان  خدمات  دریافت  برای 
آلبرتا، با شماره تلفن 0000-310 تماس بگیرید. 

بـرای دریافـت اطالعـات بیشـتر 

درباره ی رانندگان و وسایل نقلیه 

ثبت  نمایندگی  دفاتر  در  آیین نامه  آزمون های 
برگزار می شوند. آزمون های عملی توسط مسئول 
امتحان رانندگی دولت آلبرتا اجرا خواهد شد. زمان 
به  صورت حضوری  را می توان  آزمون های عملی 
سیستم  طریق  از  یا  ثبت  نمایندگی  دفاتر  در 
برنامه ریزی آنالین دولت آلبرتا برنامه ریزی کرد. 

حصول  و  آزمون  برگزاری  مراکز  از  اطالع  برای 
ثبت  و  رانندگی  گواهینامه ی  درباره ی  اطالعات 

وسایل نقلیه به مراکز زیر مراجعه کنید: 

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

	  www.servicealberta.ca/1641.cfm سایت

نشانی  	 به  آلبرتا  ثبت  ادارات  انجمن  سایت 
www.e-registry.ca

تحت  	 خود  سکونت  منطقه ی  محلی  اداره ی 
اداره ی خدمات ثبت و گواهینامه

خدمات  	 )اداره ی   780-427-7013 شماره ی 
آلبرتا(



17 www.ganjineh.ca

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
ــات اخــذ  ــالع اط

گــواهینــامـــه 



1819 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعات ایرانیان مقیم کانادا

مرحله ی یک: مبتدی )کالس 7( 

برای اخذ گواهینامه ی رانندگی مبتدی کالس 7 
باید: 

حداقل 14 سال سن داشته باشید.  	

در سنجش بینایی قبول شده باشید. 	

در آزمون آیین نامه و سطح دانش درباره ی  	
قوانین جاده قبول شده باشید. 

اگر کمتر از 18 سال سن دارید، رضایت نامه ی  	
والدین را داشته باشید. 

هویت قانونی داشته باشید. 	

شرایط مبتدی: 

گواهینامه ی  	 سال  یک  حداقل  باید  شما 
رانندگی مبتدی )کالس 7( را داشته باشید.

شما در صورتی می توانید رانندگی کنید که  	
حتمًا یک راننده ی دارای گواهینامه ی کامل )غیر 
از گواهینامه ی آزمایشی GDL( و دارای حداقل 18 

سال سن کنار شما نشسته باشد. 

از نیمه شب تا 5 صبح اجازه ی رانندگی ندارید.  	

کمربندهای  	 تعداد  از  بیشتر  ندارید  اجازه 
ایمنی خودرو، سرنشین داشته باشید. 

شما  	 خطای  امتیازهای  مجموع  درصورتی که 
تعلیق  شما  گواهینامه ی  باشد،  مورد   8 حداقل 

خواهد شد. 

)یا  	 سواری  خودروی  با  رانندگی  زمان  در 
موتورسیکلت( سطح الکل و مواد مخدر باید صفر 

باشد. 

اخذ گواهینامه ی پایان 
دوره ی رانندگی 

صرف نظر از مسئله ی سن، تمامی رانندگان جدید 
بخشی از برنامه ی اخذ گواهینامه ی پایان دوره ی 
رانندگی )GDL( هستند. این برنامه تضمین می کند 
رانندگان جدید، پشتیبانی، مهارت و تجربه ی الزم 
برای کنترل وظایف پیچیده ی رانندگی را دریافت 
می کنند. GDL با ایجاد فضایی امن و کنترل شده 
برای تمامی رانندگان جدید، سطح ایمنی جاده را 

افزایش می دهد. 

گواهینامه های  از  یکی  دارای   ،GDL راننده ی 
رانندگی به شرح زیر است: 

مرحله ی یک: کالس 7 )گواهینامه ی رانندگی  	
مبتدی( 

)گواهینامه ی  	  5-GDL کالس  دو:  مرحله ی 
آزمایشی( 

کلیدی  ویژگی های  درباره ی  اطالعاتی  ادامه  در 
مراحل مبتدی )مرحله ی یک( و آزمایشی )مرحله ی 
دوره ی  پایان  گواهینامه ی  اخذ  برنامه ی  دو( 

رانندگی ارائه شده است. 

 LDG آزمایشــی  دو:  مرحلــه ی 

)LDG-5 کالس(

برای اینکه یک راننده ی آزمایشی باشید باید: 

برای مدت یک سال گواهینامه ی کالس 7 را  	
داشته باشید. )اگر حق رانندگی شما تعلیق شده 

باشد، این مدت زمان بیشتر خواهد شد.( 

حداقل 16 سال سن داشته باشید . 	

در آزمون عملی اولیه ی کالس 5 آلبرتا قبول  	
شده باشید.

شرایط آزمایشی: 

آزمایشی  	 راننده ی  سال   2 حداقل  باید  شما 
باشید. 

کمربندهای  	 تعداد  از  بیشتر  ندارید  اجازه 
ایمنی خودرو، سرنشین داشته باشید. 

	  8 حداقل  خطایتان  امتیازهای  مجموع  اگر 
مورد باشد، گواهینامه ی شما تعلیق خواهد شد. 

هنگام رانندگی سطح الکل باید صفر باشد.  	

برای  	 را  خود  گواهینامه ی  نمی توانید  شما 
دریافت گواهینامه ی رانندگی خودروهای سنگین 

)کالس 1، 2، 3 یا 4( دوباره طبقه بندی کنید. 

راننده ی  	 یک  همراه  ناظر  نمی توانید  شما 
مبتدی باشید. 

مرحله ی سه: گواهینامه ی رانندگی 

کامل، غیر از LDG )کالس 5(

داشته  کامل  رانندگی  گواهینامه ی  اینکه  برای 
باشید باید: 

آزمایشی،  	 مرحله ی  آخر  ماه   12 طی 
گواهینامه تان تعلیق نشده باشد.

در آزمون عملی پیشرفته قبول شده باشید. 	

تا هر دو مرحله ی  حداقل 3 سال طول می کشد 
مبتدی و آزمایشی این برنامه تکمیل شود. 

LDG خروج از برنامه ی

خروج از برنامه ی GDL الزامی نیست. البته اگر از 
برنامه ی GDL خارج شوید: 

از گواهینامه ی کالس GDL-5 به گواهینامه ی  	
رانندگی کالس 5 کامل منتقل خواهید شد.

واجد شرایط طبقه بندی مجدد گواهینامه به  	
گواهینامه ی رانندگی کالس 1، 2، 3 یا 4 خواهید 

بود.

خواهد  	 افزایش  مجازتان  خطاهای  تعداد 
یافت.

شرط تحمل الکل و مواد مخدر صفر برداشته  	
می شود.

مبتدی  	 راننده ی  یک  همراه  ناظر  می توانید 
باشید.
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آزمـون آییـن  نامـه 

در  باید  مبتدی،  رانندگی  گواهینامه ی  اخذ  برای 
آزمون آیین نامه قبول شوید. آزمون آیین نامه ی 
برگزار  آلبرتا  ثبت  ادارات  اکثر  در  رانندگی 
این  پرسش های  براساس  آزمون  این  می شود. 
کتاب راهنماست. از شما درباره ی رانندگی ایمن، 
جاده ای  نشانه های  و  عالئم  و  رانندگی  قوانین 

سؤال پرسیده می شود. 

این آزمون شامل 30 پرسش چندگزینه ای است 
داشته  صحیح  پاسخ   25 حداقل  باید  شما  و 
با  آزمون  این  شوید.  قبول  آزمون  در  تا  باشید 
آزمون  در  قبولی  از  پس  می شود.  انجام  رایانه 
آیین نامه باید مجوز آزمون آیین نامه را که برای 
ببرید  ثبت  اداره ی  به  خریده اید  آزمون  انجام 
رانندگی  گواهینامه ی  کنید  حاصل  اطمینان  تا 
آیین نامه،  آزمون  مجوز  است.  به روز شده  شما 

گواهینامه ی رانندگی محسوب نمی شود. 

آزمون آیین نامه و رانندگی الکترونیک کالس 7 
در 25 زبان به شرح زیر انجام می شود: 

امهری  	

عربی 	

چینی )ساده شده( 	

چینی )سنتی(  	

کری  	

هلندی  	

انگلیسی 	

برای خروج از برنامه GDL باید: 

حداقل 2 سال در مرحله ی آزمایشی باشید. 	

طی 12 ماه آخر مرحله ی دو ساله ی آزمایشی،  	
گواهینامه ی شما تعلیق نشده باشد.

در آزمون عملی پیشرفته قبول شده باشید. 	

سطح بینایی موردنیاز 

گواهینامه ی  اخذ  شرایط  واجد  اینکه  از  قبل 
بینایی  سنجش  به  نیاز  باشید،  آلبرتا  رانندگی 
نداشته  را  بینایی  استانداردهای  اگر  دارید. 
ارجاع  چشم پزشک  یا  اپتومتریست  به  باشید، 
ارجاع بینایی شما تکمیل  داده می شوید تا فرم 
گردد. اگر از عینک یا لنز طبی استفاده می کنید، 
در زمان سنجش بینایی آن را همراه خود داشته 

باشید. 

فارسی  	

فرانسوی  	

آلمانی  	

هندی  	

ایتالیایی  	

کره ای  	

اورومو  	

لهستانی  	

پرتغالی  	

پنجابی  	

روسی  	

سومالیایی  	

اسپانیایی  	

تاگالوگ  	

تایلندی  	

اوکراینی  	

اردو  	

ویتنامی  	

برای هر آزمون آیین نامه ای که انتخاب کنید 
هزینه ای تعیین شده است و شما در هر روز 

فقط می توانید در یک آزمون شرکت کنید. 
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آزمون  از  قبل  دستورالعمل های  شامل  آزمون 
نتایج  از  خالصه ای  و  راننده  امتحان  مسئول 
توانایی  دهید  نشان  باید  می شود.  شما  آزمون 
و  ایمن  به نحوی  خود  نقلیه ی  وسیله ی  راندن 
کاربران  سایر  با  درحالی که  دارید،  را  ناظر  بدون 

جاده هم تعامل دارید. 

کارایی  باید  عملی  آزمون  نقلیه ی  وسیله ی 
داشته  را  زیر  موارد  و  باشد  داشته  قابل قبولی 

باشد: 

پالک و بیمه ی معتبر  	

چراغ جلو، چراغ ترمز و چراغ های راهنما  	

بوق 	

سرعت سنج  	

ترمز و ترمز دستی  	

برف پاک کن و شیشه ی جلوی بدون مانع  	

تایرهایی با شرایط مطلوب  	

درب های راننده و سرنشین  	

صندلی های وسایل نقلیه و کمربندهای ایمنی  	

سیستم اگزوز، صداخفه کن اگزوز  	

آینه ها  	

سوخت کافی برای آزمون عملی  	

این آزمون شامل معرفی و استفاده از کلیدها و 
ابزارهای کنترل خودرو است. 

این آزمون شامل: 

آزمون های عملی کالس 5 

است،  رانندگی  گواهینامه ی  رایج ترین   5 کالس 
خودروهای  راندن  اجازه ی  گواهینامه  نوع  این 
سواری و سایر وسایل نقلیه ی سبک را به رانندگان 

می دهد. 

آزمون عملی اولیه 

 GDL رانندگان  به  اولیه  عملی  آزمون  در  قبولی 
اجازه می دهد تا از کالس 7 )مبتدی( به کالس 
GDL-5 گواهینامه ی رانندگی ارتقا پیدا کنند. این 
آزمون مشخص می کند که آیا سطح مهارت های 
به  نحوی  نقلیه  وسیله ی  کنترل  مانند  ضروری 
ایمن، قضاوت و آگاهی از قوانین جاده در یک 
فرد مبتدی برای ارتقا به سطح آزمایشی کالس 

GDL-5، توسعه یافته است یا خیر. 

از قبولی در آزمون عملی اولیه باید مجوز  پس 
انجام آزمون خریده اید  برای  را که  آزمون عملی 
کنید  حاصل  اطمینان  تا  ببرید  ثبت  اداره ی  به 
است.  شده  به  روز  شما  رانندگی  گواهینامه ی 
رانندگی  گواهینامه ی  عملی،  آزمون  مجوز 

محسوب نمی شود. 

در طول مرحله ی آزمایشی حداقل 2 سال فرصت 
برای شرکت در آزمون  تا مهارت های الزم  دارید 
به   را   GDL برنامه ی  از  خروج  و  پیشرفته  عملی 

دست آورید. 

این  است.  دقیقه   30 حدود  عملی  آزمون  این 

این آزمون عملی حدود 60 دقیقه است و شامل 
امتحان  آزمون مسئول  از  قبل  دستورالعمل های 
رانندگی و خالصه ای از نتایج آزمون شما می شود. 

آزمون عملی پیشرفته شامل موارد زیر است: 

تقاطع های  	 شامل  تقاطع ها  متفاوت  انواع 
کنترل نشده ی T شکل 

رانندگی در جاده های دارای محدوده ی سرعت  	
80 تا 100 کیلومتر بر ساعت 

افزایش  	 بزرگراه ها، در الین های  به  پیوستن 
شتاب و کاهش شتاب

نواحی با حجم باالی عبور و مرور  	

آزمون  	 زاویه دار.  یا  پارک عمودی  پارک کردن؛ 
پارک در سرباالیی  پارک دوبل و  پیشرفته شامل 

نیست. 

برخی از دالیل شایع عدم قبولی در 

آزمون های عملی 

تعدد خطاها بیش از حداقل تعداد امتیازهای  	
خطا باشد. 

صرف نظر از تعداد امتیازهای خطا، موارد زیر هم 
از دالیل عدم قبولی در آزمون است: 

فراتر از سرعت مجاز رانندگی کردن یا رانندگی  	
با سرعت باال برای شرایطی که در آن حضور دارد. 

تقاطع  	 از  عبور  از  قبل  کامل  توقف  عدم 
کنترل شده با عالمت ایست، یا قبل از گردش به 

راست، وقتی چراغ قرمز است. 

عدم رعایت حق تقدم در تقاطع یا در طول  	

فرمان،  	 )هدایت  نقلیه  وسیله ی  کنترل 
ترمزگیری و کنترل سرعت( 

انتخاب الین مناسب برای گردش  	

مشاهده و رعایت محدوده ی سرعت  	

زمان  	 در  و  تقاطع ها  در  تقدم  حق  تعیین 
تغییر الین ها 

نشان سطح دانش و مهارت در تقاطع ها با و  	
بدون عالمت و نشانه های کنترل ترافیک 

تعامل با سایر کاربران جاده به شیوه ای که  	
مانع حرکت سایرین نشود 

پارک کردن؛ پارک عمودی، پارک در سراشیبی  	
یا سرباالیی و پارک دوبل )رانندگان باالی 65 سال 

ملزم به تکمیل پارک موازی نیستند( 

بخش  به  لطفًا  بیشتر  اطالعات  برای 
در  عملی«  آزمون  برای  »آماده سازی 
وب سایت اداره ی حمل ونقل آلبرتا مراجعه 

کنید. 

آزمون عملی پیشرفته 

آیا  می کند  مشخص  پیشرفته  عملی  آزمون 
سطح  آزمایشی،  گواهینامه ی  دارای  راننده ی 
مهارت و تجربه ی ضروری برای رانندگی پیشرفته 
به  ارتقا  جهت  چالش برانگیز  شرایط  تحت  و 
گواهینامه ی کامل را دارد یا خیر. شما برای خروج 
از برنامه ی اخذ گواهینامه ی پایان دوره ی رانندگی 
 )GDL و ارتقا به راننده ی کامل کالس 5 )غیر از

نیاز به قبولی در این آزمون دارید. 
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انواع وسایل نقلیه برای 
کالس گواهینامه 

)GDL( 7 کالس

افراد با حداقل 14 سال سن می توانند برای اخذ 
گواهینامه ی رانندگی مبتدی درخواست نمایند. 

اگر فرد متقاضی کمتر از 18 سال سن داشته باشد، 
والدین یا سرپرست این فرد باید رضایت خود را 
در تقاضانامه اعالم کنند. فرد دارای گواهینامه ی 
رانندگی کالس 7، برای یادگیری رانندگی و البته 
کامل،  گواهینامه ی  دارای  راننده ی  یک  با  همراه 

می تواند این وسایل نقلیه را براند: 

نقلیه- 	 وسیله ی  ترکیب  یا  نقلیه  وسیله ی 
یدک کش که یک فرد دارای گواهینامه ی رانندگی 

کالس 5 بتواند آن را براند. 

ناظر  	 یک  با  یادگیری  )هنگام  موتورسیکلت 
دارای گواهینامه ی کالس 6 غیر از GDL، فرد باید 

حداقل 16 سال سن داشته باشد(. 

موتور گازی )موپد(  	

5-GDL کالس

است.  سال   16 گواهینامه  اخذ  سن  حداقل 
متقاضیان زیر 18 سال گواهینامه ی رانندگی، باید 
رضایت نامه ی والدین یا سرپرست خود را داشته 

باشند. 

تغییر الین. 

جلوگیری از تردد به  خاطر رانندگی با سرعت  	
بسیار پایین یا توقف غیرضروری. 

در زمان پارک کردن، از جدول یا لبه ی خیابان  	
بار تالش نتوانید به  باال رفتن، یا اینکه در سه 

 صورت قانونی پارک کنید. 

عدم کاهش سرعت با مشاهده ی تقاطع های  	
کنترل نشده به  صورت مناسب )شما باید آماده ی 
رعایت حق تقدم برای رانندگان سمت راست خود 

باشید(. 

باید  پیشرفته،  عملی  آزمون  در  قبولی  از  پس 
آزمون  انجام  برای  که  را  عملی  آزمون  مجوز 
خریده اید به اداره ی ثبت ببرید تا اطمینان حاصل 
شده  به  روز  شما  رانندگی  گواهینامه ی  کنید 
است. مجوز آزمون عملی، گواهینامه ی رانندگی 

محسوب نمی شود. 

موتور گازی )موپد(  	

شامل  	 موتوری  نقلیه ی  وسایل  تمامی 
کالس های 1، 2، 3 و 4 برای یادگیری. فرد مبتدی 
باید حداقل 18 سال سن داشته باشد و همراه با 
ناظر دارای گواهینامه ی رانندگی معتبر برای این 

نوع از وسایل نقلیه باشد. 

ناظر  	 با  همراه  یادگیری  )برای  موتورسیکلت 
)GDL دارای گواهینامه ی رانندگی کالس 6 غیر از

دارنده ی گواهینامه ی رانندگی کالس 5 نمی تواند 
وسایل نقلیه ی زیر را براند: 

موتورسیکلت برای اهدافی غیر از یادگیری  	

	  15 از  بیش  گنجایش  با  نقلیه ای  وسیله ی 
سرنشین، وقتی فردی غیر از راننده را حمل می کند

وسیله ی نقلیه ای که برای حمل مسافر با آن  	
کرایه دریافت می شود

بادی،  	 ترمزهای  به  مجهز  نقلیه ی  وسیله ی 
مگر اینکه یک ناظر دارای گواهی تأیید ترمز بادی 

حضور داشته باشد.

 GDL 5 فرد دارنده ی گواهینامه ی رانندگی کالس
می تواند وسیله ی نقلیه زیر را براند: 

نقلیه- 	 وسایل  از  ترکیبی  یا  نقلیه  وسیله ی 
یدک کش که یک فرد دارای گواهینامه ی رانندگی 

کالس 5 بتواند آن را براند. 

LDG کالس 5 غیر از

این گواهینامه 18 سال است.  اخذ  حداقل سن 
فرد دارنده ی گواهینامه ی رانندگی کالس 5 غیر 

از GDL می تواند این وسیله ی نقلیه را براند: 

وسایل  	 از  ترکیبی  یا  نقلیه  وسیله ی  یک 
گواهینامه ی  دارای  فرد  یک  که  نقلیه-یدک کش 

رانندگی کالس 5 بتواند آن را براند. 

با گواهینامه ی رانندگی کالس 5 اجازه ی 
رانندگی با وسایل نقلیه ی زیر را دارید: 

وسیله ی نقلیه ی دارای 2 محور  	

خوروهای کاروانی دارای حداکثر 3 محور  	

وسیله ی نقلیه ای با 2 محور، درحالی که یک  	
اما  می کشد،  محور  یک  حداقل  با  را  یدک کش 

مجهز به ترمزهای بادی نیست.

با فقط 2 محور، درحالی که  	 خودروی کاروانی 
این خودرو یک یدک کش را با حداقل یک محور 
بادی  ترمزهای  به  مجهز  یدک کش  اما  می کشد، 

نیست.

درحالی که  	 محور،   3 دارای  کاروانی  خودروی 
این خودرو یک یدک کش را با حداقل یک محور 

می کشد و مجهز به ترمزهای بادی نیست  
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تأیید اتمام دوره ی ترمز 
)Q( بادی

وقتی فردی دوره ی ترمز بادی موردتأیید آلبرتا را 
به  پایان  موفقیت آمیز  مجاز  مؤسسه ی  یک  در 
 )Q برساند، تأیید اتمام دوره ی ترمز بادی )با حرف
روی گواهینامه ی رانندگی وی قرار خواهد گرفت. 

رانندگان  برای  بادی  ترمز  دوره ی  اتمام  تأیید 
وسایل نقلیه ی زیر الزامی است: 

دارای سیستم ترمزگیری بادی  	

دارای سیستم ترمزگیری ترکیبی هیدرولیک  	
و بادی 

دوره ی  در  شرکت  درباره ی  بیشتر  اطالعات  برای 
به  ما  وب سایت  به  لطفًا  بادی،  ترمز  موردتأیید 

نشانی زیر مراجعه کنید: 

www.alberta.ca/air-brake-program.aspx

ضرورت گواهینامه ی 

رانندگی برای دریافت کرایه 

وقتی مالک یا راننده ی خودرو یا کارفرمای راننده 
بابت خدماتی که با این خودرو ارائه شده پولی 
رانندگی  گواهینامه ی  داشتن  می کند،  دریافت 

کالس 4 برای راننده الزامی است.

هنگامی   4 کالس  رانندگی  گواهینامه ی  داشتن 
یا  خودرو  راننده ی  یا  مالک  که  نیست  الزامی 
اتفاقی  به  صورت  یا  گاهی  راننده  کارفرمای 
برای  خصوصی  بخش  مسافر  حمل  خودروی  از 
حمل ونقل مسافرین استفاده می کند و پرداختی  

بابت این کار به شرح زیر است: 

پرداخت به  ازای هر کیلومتر سفر 	

بازپرداخت مستقیم برای هزینه های پرداختی  	
از جیب که مستقیمًا مربوط  به حمل ونقل مانند 
گاز، پارکینگ، عوارضی و حق عبور باشد؛ یا وقتی 
راننده ی این وسیله ی نقلیه طرف یک توافقنامه 
است و خدمات حمل ونقل را برای افراد زیر ارائه 

می نماید: 

اعضای خانواده ی راننده  	

اعضای خانه ی راننده  	

افرادی که تحت سرپرستی قانونی راننده اند. 	

گواهینامه ی رانندگی 

راندن  مجوز  واقع  در  رانندگی  گواهینامه ی 
قانون  که طبق  است  موتوری  نقلیه ی  وسیله ی 
اجازه ی  فرد  است.  شده  صادر  ترافیک  ایمنی 
رانندگی با وسیله ی نقلیه ی موتوری در بزرگراه را 
ندارد، مگر اینکه گواهینامه ی رانندگی خود را به 
به  محض درخواست مأمور  باشد.  همراه داشته 
باید  موتوری  نقلیه ی  وسیله ی  راننده ی  پلیس، 
گواهینامه ی رانندگی معتبر خود را به  همراه بیمه 
راندن  نماید. هروقت قصد  ارائه  ثبت  گواهی  و 
یک وسیله ی نقلیه ی موتوری را دارید، حتمًا این 

اسناد را همراه داشته باشید. 

مسئول آزمون رانندگی 
دولت آلبرتا 

می بایست  آلبرتا  دولت  رانندگی  آزمون  مسئول 
اطمینان یابد فقط افراد واجد شرایط، گواهینامه ی 
رانندگی را دریافت می کنند. آزمون های عملی را 
فقط افرادی باید اجرا کنند که به  عنوان مسئول 
شده اند.  تعیین  آلبرتا  دولت  رانندگی  آزمون 
ادارات ثبت، مراکز اصلی آغاز و پایان آزمون های 
ساعات  طول  در  آزمون ها  این  هستند.  عملی 
موردتأیید دولت آلبرتا برگزار می شود. آزمون های 
شهر را می توان به  صورت حضوری در ادارات ثبت 
دولت  آنالین  برنامه ریزی  سیستم  طریق  از  یا 
حضور  عملی،  آزمون  در  کرد.  برنامه ریزی  آلبرتا 
سرنشین های دیگر یا حیوان خانگی مجاز نیست، 
به استثنای وقتی که یک مسئول آزمون در طول 
دوره ی نظارت، همراه با مقام دولتی دیگر باشد. 
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ضرورت ارائه ی رضایت والدین 

اگر کمتر از 18 سال دارید و برای اولین بار تقاضای 
سرپرست  یا  والدین  دارید،  گواهینامه  اخذ 
قانونی شما که اسناد سرپرستی را ارائه می کند 
و  کند  مراجعه  ثبت  اداره ی  به  شما  همراه  باید 
رضایت نامه ی مربوط  به تقاضای اخذ گواهینامه ی 

شما را امضا کند. 

والدین یا سرپرست قانونی حق دارد رضایت خود 
را کتبًا هروقت که بخواهد پس بگیرد تا زمانی 
که سن متقاضی به 18 سال برسد. در این صورت، 
خواهد  تعلیق  رانندگی  گواهینامه ی  امتیازهای 

شد. 

ثابت  که  کنید  ارائه  را  اسنادی  بتوانید  اگر 
یا  والدینتان  از  مستقل  یا  کرده اید  ازدواج  کند 
سرپرست قانونی خود هستید، امضای والدین یا 

سرپرست قانونی شما الزامی نیست. 

تقاضای گواهینامه ی 
رانندگی آلبرتا 

ثبت  ادارات  طریق  از  گواهینامه  اخذ  خدمات 
آلبرتا ارائه می شود. 

آلبرتا  رانندگی  برای گواهینامه ی  در زمان تقاضا 
باید اطالعات هویتی خود را ارائه نمایید. 

سایت  به  الزم  هویتی  اطالعات  از  آگاهی  برای 
www.alberta.ca/id-requirements-foridenti-

اداره ی  با  یا  fication-cards.aspx مراجعه کنید 
www.alberta.ca/service-alber-  ثبت به نشانی

ta.aspx تماس بگیرید. 

گواهینامه ی رانندگی فقط برای افراد مقیم آلبرتا 
صادر می شود. فرد مقیم آلبرتا کسی است که به 
 لحاظ قانونی حق سکونت در کانادا را دارد؛ فردی 
آلبرتا  در  معمواًل  و  آلبرتاست  در  خانه اش  که 
حضور دارد. متقاضیانی که اصلیت آن ها خارج از 
کانادا یا ایاالت متحده ی امریکا باشد باید اسناد 
در  فرد مقیم  تا  ارائه دهند  را  مناسب  مهاجرت 

نظر گرفته شوند. 

ساکنین جدید آلبرتا 

افرادی که از سایر نقاط کانادا نقل 

مکان کرده اند

افرادی که به  تازگی به آلبرتا نقل مکان کرده اند 
می توانند از گواهینامه ی رانندگی معتبر خود که 
در خارج از آلبرتا صادر شده در مدت 90 روز از 

زمان سکونت خود استفاده کنند. 

آلبرتا  رانندگی  گواهینامه ی  برای  باید  افراد  این 
درخواست دهند و در طول این 90 روز، گواهینامه 
قدیمی خود را به یکی از ادارات ثبت آلبرتا ارائه 
گواهینامه ی  یک  از  بیش  نگه داشتن  دهند. 

رانندگی غیرقانونی است. 

رانندگی  گواهینامه ی  تبدیل  درصدد  که  افرادی 
هستند،  کانادا  دیگر  حوزه های  در  صادرشده 
باتوجه  به کالس گواهینامه ی آن ها ممکن است 
رانندگی  گواهینامه ی  در  معادل  محدودیت های 
جدید آن ها ِاعمال شود. متقاضیان گواهینامه ی 
گواهی  و  پزشکی  گزارش  باید   4 یا   2  ،1 کالس 

قبولی در سنجش بینایی را ارائه نمایند. 

تبدیل  درباره ی  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
به  لطفًا  استان ها  سایر  در  صادره  گواهینامه ی 

وب سایت زیر مراجعه نمایید: 

http://www.alberta.ca/exchange-nonalber-
ta-licences.aspx

گواهینامه ی رانندگی مناطقی 

غیر از آلبرتا برای توریست ها 

و بازدیدکنندگان از این شهر 

به  باتوجه   و  می کند  بازدید  آلبرتا  از  که  فردی 
داشتن مجوز معتبر یا مجوزی که خارج از آلبرتا 
وسیله ی  با  رانندگی  به  مجاز  است،  شده  صادر 
نقلیه ی موتوری متعلق به نوع یا گروهی خاصی 
از  گروه  یا  نوع  همان  رانندگی  درصورت  است، 
آلبرتا  از  بازدید  هنگام  موتوری  نقلیه ی  وسایل 
و  معتبر  رانندگی  گواهینامه ی  داشتن  به  ملزم 

رایج نیست. 
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ایرلند شمالی  	

کره ی جنوبی 	

اسکاتلند  	

سوییس  	

ایاالت متحده ی آمریکا  	

ولز  	

یکی  از  معتبر  گواهینامه ی  می توان  صورتی  در 
از کشورهای دارای توافقنامه ی دوجانبه ی صدور 
 5 کالس  گواهینامه  با  را  آلبرتا  با  گواهینامه 
تعویض کرد که متقاضی، گواهینامه ی معتبر با 

کالس معادل را ارائه نماید. 

تـــــذکـــــر
 مراحل تبدیل گواهینامه ی رانندگی ژاپن باید 
در یــک اداره ی ثبت تأییدشــده انجام شــود. 
رضایــت والدین برای متقاضیان زیر 18 ســال 

الزامی است. 

و  آزمون  به  نیاز  گواهینامه  کالس های  سایر 
شرایط  متقاضیان  اگر  دارند.  بینایی  سنجش 
ممکن  که  دارند  جسمانی ای  ناتوانی  و  پزشکی 
است توانایی آن ها را برای راندن ایمن وسیله ی 
آن  باید  دهد،  قرار  تحت تأثیر  موتوری  نقلیه ی 
را اعالم کنند. کلیه ی متقاضیان موظف هستند 
با  همراه  را  خود  اقامت  و  مهاجرت  مستندات 

اوراق هویت قابل قبول ارائه نمایند.

متحده ی  ایــاالت  از  که  ــرادی  اف

آمریکا نقل مکان کرده اند 

دارندگان گواهینامه ی ایاالت متحده ی آمریکا به  
غیر از کالس های 5، 6 و 7، باید تمامی الزامات 

را تکمیل نمایند. 

در زمان تقاضا ممکن است نیاز به ارائه ی اسناد 
به  جزئیات  از  اطالع  برای  باشد.  اثبات سکونت 
پرس وجو  و  کنید  مراجعه  محلی  ثبت  اداره ی 

نمایید. 

توافقنامـه ی  بـا  کشـورهایی 

گواهینامـه ی  صـدور  دوجانبـه ی 

رانندگی

آلبرتا در حال  حاضر با کشورهای زیر توافقنامه ی 
دوجانبه ی صدور گواهینامه  رانندگی دارد: 

اتریش 	

استرالیا  	

بلژیک  	

انگلستان  	

فرانسه  	

آلمان  	

جزیره ی من  	

ژاپن 	

هلند  	

معاینات پزشـکی الـزامی 

اعــام شــرایط  بــه  ملــزم  و  راننــده مســئول 
پزشــکی ای اســت کــه ممکــن اســت در راندن 
وســیله ی نقلیه ی موتوری اختال ایجاد کند. 
اگر شرایط پزشکی یا جسمی خاصی دارید، الزم 
است گواهی معاینه ی پزشکی تکمیل شده در 
فرم رانندگان وســایل نقلیــه ی موتوری را ارائه 
نمایید. فرم های معاینه ی پزشکی را می توانید 
از اداره ی ثبــت آلبرتــا یا پزشــک خود دریافت 
کنید. پزشک شما باید این فرم را تکمیل کند. 
فرم معاینه ی پزشــکی را باید به یکی از ادارات 

ثبت آلبرتا ارائه دهید. 

باال که متقاضی گواهینامه ی  به  افراد 75 سال 
کنونی  رانندگی  گواهینامه ی  تمدید  یا  رانندگی 
خود هستند، باید گواهی معاینه ی پزشکی در فرم 
رانندگان وسایل نقلیه ی موتوری را ارائه نمایند و 
قرار  بینایی  ارزیابی  مورد  آلبرتا  ثبت  اداره ی  در 
گیرند. گواهی معاینه ی پزشکی در فرم رانندگان 
و  باید پزشک تکمیل  را  نقلیه ی موتوری  وسایل 

امضا کند. 

صرف نظر از موضوع سن، ممکن است برای تعیین 
وضعیت جسمی و سالمتی شما برای راندن یک 
وسیله ی نقلیه ی موتوری، از شما خواسته شود 

تا گزارش پزشکی ارائه کنید. 

اگر نگرانی هایی درباره ی وضعیت سالمت پزشکی 
راننده ای وجود داشته باشد، ممکن است از وی 
شرکت  اولیه  عملی  آزمون  در  تا  شود  خواسته 

نماید. 

توافقنامه ی  فاقد  کشورهای 

دوجانبه ی صدور گواهینامه 

آمده اند  آلبرتا  به  کانادا  از  خارج  از  که  افرادی 
پیشین  سابقه ی  به  دسترسی  برای  می توانند 
به  آن  اعتبار  تا  دهند  درخواست  رانندگی 
سابقه ی رانندگی آلبرتای این افراد اضافه شود. 
از  باشد،  همراه  موفقیت  با  فرد  درخواست  اگر 
رانندگی  دوره ی  پایان  اخذ گواهینامه ی  برنامه ی 
نیاز  اینکه  بدون  و  شد  خواهند  معاف   )GDL(
 7 کالس  رانندگی  گواهینامه ی  سال  یک  باشد 
عملی  آزمون  در  دارند  اجازه  باشند،  داشته  را 
کالس 5 شرکت کنند. اطالعات مربوط  به فرایند 
تبدیل گواهینامه، از کشورهای فاقد توافقنامه ی 

دوجانبه در تمامی ادارات ثبت موجود است. 

دانشجویان 

در  نقلیه  وسیله ی  راندن  هنگام  دانشجویان 
رانندگی  گواهینامه ی  اخذ  به  ملزم  زیر،  شرایط 

آلبرتا نیستند: 

وسیله ی  	 با  رانندگی  به  مجاز  دانشجو  یک 
نقلیه ی موتوری با نوع یا کالس مشابه با وسیله ی 
قضایی  حوزه ی  قوانین  طبق  که  است  نقلیه ای 

محل سکونتش، اجازه اش را دارد.

اسناد الزم طبق قوانین حوزه ی قضایی محل  	
سکونت  فعلی دانشجو باید همراه وی باشد یا در 

وسیله ی نقلیه موجود باشد. 

باشد  	 داشته  را همراه  اسنادی  باید  دانشجو 
دانشجوی  استان  این  در  می دهد  نشان  که 

تمام وقت است. 
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موقعیت یک  در  تغییر  حادتر،  موقعیت های  در 
برای  ایمن  رانندگی  باعث شود  فرد ممکن است 
به  قادر  فردی  چنین  شود.  غیرممکن  فرد  این 
دریافت گواهینامه برای راندن یک وسیله ی نقلیه 

نیست. البته این موقعیت ها شایع نیستند.

کدهای تأیید 

نشان  رانندگی  گواهینامه ی  روی  تأیید  کد 
و تعلیمات خاصی  این فرد آموزش  می دهد که 
یا  مبتدی  رانندگی  آموزش  دوره ی  تکمیل  مانند 
را  مدرسه  اتوبوس  رانندگی  اختصاصی  دوره ی 
گذرانده است. کد تأیید نشان می دهد این فرد 
ویژگی های  با  نقلیه ای  وسیله ی  راندن  به  مجاز 
خاص است، مثاًل وسیله ی نقلیه ای که ترمز بادی 

دارد. 

حرف  یک  تأیید،  یا  شرایط  کدهای  از  هرکدام 
روی  می تواند  کد  این  و  دارند  اختصاصی 
گواهینامه ی رانندگی نشان داده شود. شرایط و 
تأییدات خاص روی قسمت جلوی گواهینامه و 
بخش Cond/End )شرایط/تأیید( قرار می گیرند. 
توضیحاتی  تأییدات  و  شرایط  کدهای  از  برخی 
قرار  رانندگی  گواهینامه ی  پشت  در  که  دارند 

گرفته است. 

کدهای شرایط گواهینامه ی رانندگی: 

A: لنزهای طبی 

B: شرایط خاص 

گواهینامه ی رانندگی کالس 1، 2 یا 4 

 ،1 کالس  رانندگی  گواهینامه ی  متقاضی  فرد 
گواهینامه  نوع  این  تمدید  متقاضی  یا   4 یا   2
باید گواهی معاینه ی پزشکی تکمیل شده در فرم 
نماید.  ارائه  را  موتوری  نقلیه ی  وسایل  رانندگان 
این گواهی باید هر 5 سال یک بار تا 45 سالگی 
ارائه شود، پس از آن الزم است تا 65 سالگی هر 
2 سال یک بار و پس از آن هر سال این گواهی 

را ارئه دهد. 

کدهای شرایط خاص و 
تأییدات 

کدهای شرایط خاص 

کد شرایط خاص می تواند به گواهینامه ی رانندگی 
فرد اضافه شود؛ برای اطمینان از اینکه این فرد 
الزامات مربوطه رانندگی وسیله ی نقلیه را رعایت 
استانداردهای  باید  رانندگان  تمامی  مثاًل،  کند. 
بینایی مشخصی برای راندن یک وسیله ی نقلیه 
و  خود  دید  بهبود  برای  شما  اگر  باشند.  داشته 
رسیدن به این استانداردهای مشخص به عینک 
خاص  شرایط  کد  یک  دارید،  نیاز  طبی  لنز  یا 
گواهینامه ی  روی  وضعیت  این  نشان دهنده ی 
رانندگی شما ثبت می شود. همچنین اگر فرد برای 
دریافت اجازه ی رانندگی ملزم به معاینه ی پزشکی 
گواهینامه ی  روی  مسئله  این  باشد،  دوره ای 

رانندگی نشان داده خواهد شد. 

طبقه بندی مجدد گواهینامه 

رانندگی  گواهینامه ی  مجدد  طبقه بندی  زمان  در 
خود )به غیر از کالس 7 تا 5( باید ثابت کنید که 
آزمون آیین نامه و سنجش بینایی را در اداره ی 

ثبت انجام داده اید. 

طبقه بندی مجدد گواهینامه ی رانندگی از کالس 
به  نیاز   4 یا   2  ،1 کالس های  از  یکی  به  کنونی 
به  بیشتر  اطالعات  برای  دارد.  پزشکی  گزارش 

بخش معاینات پزشکی مراجعه کنید. 

برای هر آزمون آیین نامه، آزمون عملی و خدمات 
هزینه ی  نهایی،  گواهینامه ی  مجدد  طبقه بندی 

جداگانه باید پرداخت گردد. 

برای اطالع از هزینه ی آزمون آیین نامه به سایت 
www.alberta.ca/drivers-knowledge-test.

aspx مراجعه کنید. 

سایت  به  عملی  آزمون  هزینه ی  از  اطالع  برای 
 www.alberta.ca/drivers-road-test.aspx

مراجعه کنید. 

رانندگی با گواهینامه ی کاس اشــتباه خاف 
قانــون اســت. اگــر مالک خــودرو اجــازه دهد 
خــودروی وی توســط فردی بــدون گواهینامه 
با کاس مناســب این خودرو اســتفاده شود، 

تخلف کرده است. 

C: گزارش پزشکی دوره ای 

D: گزارش بینایی دوره ای* 

E: معاینه ی دوره ای راننده*

F: گواهینامه ی موقتی معتبر 

H: فقط مجاز به رانندگی در روز

J: آینه های خارجی 

K: گیربکس اتوماتیک 

L: کنترل دست 

M: تحت بازبینی هیئت ایمنی اداره ی حمل ونقل 
آلبرتا*

N: شامل کالس 2 و 4 

آزمون  مسئول  توسط  فقط  آزمون  انجام   :P
استانی 

T: شرایط پزشکی خاص* 

کدهای تأیید گواهینامه ی رانندگی: 

Q: ترمزهای بادی

S: اتوبوس مدرسه 

V: وسیله ی نقلیه ی ترکیبی با طول اضافه

U: دوره ی آموزشی رانندگی تکمیل شده*

*: روی گواهینامه راننده نشان داده نمی شود.
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به روزرسانی گواهینامه ی 
رانندگی آلبرتا

خانوادگی،  نام  و  نام  مانند  اطالعات  تغییر  برای 
نشانی یا کالس گواهینامه ی رانندگی خود باید به 

یکی از ادارات ثبت آلبرتا مراجعه کنید. 

طبق قانون اطالعات روی گواهینامه ی شما باید 
صحیح باشد و از این رو تغییر نام یا نشانی باید 
اطالع داده شود. ممکن است الزم باشد اطالعات 
یا  جایگزینی  تغییر،  از  قبل  را  مناسب  هویتی 

تمدید گواهینامه ارائه دهید. 

برای جایگزینی، تمدید یا به روزرسانی گواهینامه ی 
رانندگی آلبرتا، با اداره ی ثبت تماس بگیرید و به 

سایت زیر مراجعه کنید: 

www.servicealberta.gov.ab.ca/find-a-regis-
try-agent.cfm

جایگزینی گواهینامه ی 
رانندگی آلبرتا 

اگر گواهینامه ی رانندگی شما گم شده، به سرقت 
در  فورًا  باید  باشد،  شده  ناخوانا  یا  خراب  رفته، 
جایگزین  گواهینامه ی  درخواست  ثبت،  اداره ی 

کنید. 

باشد،  رفته  سرقت  به  شما  گواهینامه ی  اگر 
موظف هستید این موضوع را به پلیس گزارش 
را در زمان  از گزارش پلیس  دهید و یک نسخه 
درخواست گواهینامه ی جایگزین به اداره ی ثبت 
ارائه دهید. تمامی خدمات مربوط  به گواهینامه ی 

رانندگی شما باید حضوری انجام شود. 

تمدید گواهینامه ی 
رانندگی آلبرتا 

درباره ی  یادآور  ایمیل های  ارسال  آلبرتا  دولت 
را  نقلیه  وسایل  ثبت  و  رانندگی  گواهینامه ی 
یا  جسمی  ناتوان  افراد  است.  کرده  متوقف 
را  یادآور  ایمیل های  آلبرتا همچنان  اهل  معلول 
دریافت خواهند کرد. اهالی آلبرتا با مراجعه به 
سایت  یا   )E-registry( الکترونیک  ثبت  اداره ی 
ایمیل های  دریافت  برای  می توانند   MyAlberta
همچنین  و  کنند  ثبت نام  الکترونیک  یادآور 
برای ایمیل های یادآور رایگان ثبت نام کنند. این 
رانندگی  گواهینامه ی  که  شماست  مسئولیت 
خود را در تاریخ انقضا یا قبل از آن تمدید کنید. 

الزامات بیمه 

با  	 باید  موتوری  نقلیه ی  وسایل  تمامی 
بیمه نامه ی مسئولیت دولتی طبق قانون بیمه ی 

آلبرتا بیمه شده باشند. 

موتوری  	 نقلیه ی  وسیله ی  با  رانندگی 
بیمه نشده غیرقانونی است. 

شرکت بیمه ی شما کارت مسئولیت مالی ای  	
)کارت صورتی( را صادر می کند که در زمان ثبت 
مأمور  درخواست  درصورت  و  نقلیه  وسیله ی 

پلیس ارائه می شود. 

 

ثبت و بیمه 

ثبت 

که  	 یدک کش ها  و  موتوری  نقلیه ی  وسایل 
در جاده های آلبرتا تردد می کنند باید ثبت شده 

باشند. 

صادر  	 سال   18 زیر  افراد  برای  ثبت  گواهی 
نمی شود، مگر تقاضای ثبت را والدین یا سرپرست 
امضا کرده باشند. والدین یا سرپرست این فرد حق 
دارند تا قبل از 18 سالگی کتبًا رضایت خود را پس 
بگیرند. اگر رضایت پس گرفته شود، پالک ثبتی 
و گواهی ثبت وسیله ی نقلیه تعلیق خواهد شد. 
ازدواج کرده اید  ثابت کنید که  بتوانید  اگر شما 
از والدین یا سرپرست خود هستید،  یا مستقل 

امضای والدین یا سرپرست الزامی نیست. 

وسیله ی  	 مالک  برای  ثبتی  پالک  آلبرتا،  در 
نقلیه باقی می ماند و به فرد دیگر منتقل نمی شود. 

نقلیه  	 وسیله ی  باید  نقلیه  وسیله ی  مالک 
خود را ظرف 3 ماه از زمان انتقال به آلبرتا ثبت 

کند. 
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چراغ قرمز ثابت 

 

مواجه  ترافیکی  کنترل  چراغ  با  وقتی  رانندگان 
نشان می دهد،  را  ثابت  قرمز  می شوند که چراغ 
باید قبل از خط ایست یا خط عابر پیاده وسیله ی 
نقلیه ی خود را کاماًل متوقف نمایند، به طوری که 
خط عابر پیاده یا ایست در جلوی وسیله ی نقلیه 
باشد. اگر خط ایست یا عابر پیاده نباشد، رانندگان 
نقلیه  وسیله ی  کنند.  توقف  تقاطع  از  قبل  باید 
باید تا پایان چراغ قرمز و تا وقتی چراغ سبز شود 
متوقف بماند، مگر اینکه راننده بخواهد پس از 

توقف به  سمت راست گردش کند. 

نیز  ترافیک  کنترل  چراغ  یک  در  قرمز  چراغ  دو 
همان معنای تک چراغ قرمز است. 

راننده  قرمز،  چراغ  زمان  در  راست  به  گردش 
می تواند در زمان چراغ قرمز و پس از توقف کامل 
قبل از خط ایست یا عابر پیاده به  سمت راست 
راهنمایی  عالئم  طبق  اینکه  مگر  کند،  گردش 
گردش به راست ممنوع باشد. اگر امکان گردش 
می تواند  راننده  باشد،  داشته  وجود  راست  به 
با رعایت ایمنی و حق تقدم سایرین در عبور و 

مرور، به  سمت راست گردش کند. 

زمانی  تنها  قرمز،  چراغ  زمان  در  به چپ  گردش 
گردش به چپ در چراغ قرمز مجاز است که راننده 
یک  به  سمت  بخواهد  یک طرفه  خیابان  یک  از 
اینکه  خیابان یک طرفه ی دیگر حرکت کند، مگر 
طبق عالئم راهنمایی گردش به چپ ممنوع باشد. 

عالئم کنترل ترافیک 

که  چراغ هایی اند  ترافیک  کنترل  عالئم 
قرمز  و  زرد  رنگ های سبز،  از  استفاده  با 
یا  تقاطع ها  در  ترافیک  جریان  آن ها،  در 
کنترل  شده،  ادغام  مسیرها  که  نقاطی 
که  می کند  تعیین  چراغ  رنگ  می شود. 
دارد.  حرکت  حق  ترافیک  جریان  کدام 
افقی  است  ترافیک ممکن  کنترل  عالئم 

یا عمودی باشند. 

ترتیب چراغ ها برای عالئم کنترل ترافیک افقی 
بدین صورت است: قرمز در چپ، زرد در وسط و 

سبز در راست.   

ترتیب چراغ ها برای عالئم کنترل ترافیک عمودی 
بدین صورت است: قرمز در باال، زرد در وسط و 

سبز در پایین. 

چراغ سبز ثابت: 

 

رانندگان در صورت مواجهه با چراغ کنترل ترافیک 
به رنگ سبز ثابت، مجاز به حرکت در تقاطع بدون 
چپ  به  گردش  برای  اینکه  مگر  هستند؛  توقف 
مسیر  ترافیک  برای  تقدم  حق  رعایت  به  نیاز 
روبه رو باشد یا در زمان گردش به چپ یا راست 
نیاز به رعایت حق تقدم برای عابرین پیاده حاضر 

در خط عابر پیاده باشد. 

پیش بینی  سبز،  چراغ  به  نزدیک شدن  هنگام 
یا  کرد  خواهد  تغییر  زرد  چراغ  به  آیا  که  کنید 
معنی  این  به   »stale یا  »مات  سبز  چراغ  خیر. 
زمان  مدت  برای  ترافیک  کنترل  چراغ  که  است 
مشخصی سبز بوده است و به زودی به رنگ زرد 
تغییر خواهد کرد. در این زمان می توانید چراغ 
کنید.  نگاه  را  تقاطع  در  پیاده  عابران  مخصوص 
شد،  مشاهده  آن  روی  »راه رفتن«  نشانه ی  اگر 
چراغ همچنان سبز باقی خواهد ماند. اگر نشانه ی 
کردید،  مشاهده  آن  روی  را  ممنوع«  »راه رفتن 
باید آماده ی توقف باشید. اگر رنگ چراغ تغییر 
کند، راننده باید قبل از تقاطع توقف کند، البته 

درصورتی که بتوان به  نحو ایمن توقف کرد.

فلش سبز همراه با چراغ سبز: 

 

نقلیه  کامل وسیله ی  توقف  از  فقط پس  راننده 
به  یا عابر پیاده، مجاز است  از خط ایست  قبل 
به  گردش  امکان  اگر  و  کند  گردش   سمت چپ 
چپ ممکن باشد، راننده می تواند با رعایت ایمنی 
و حق تقدم سایرین در عبور و مرور، این گردش 

را انجام دهد.

چراغ زرد ثابت: 

 

وقتی چراغ سبز به رنگ زرد تغییر کند، هشدار 
می دهد که چراغ کنترل ترافیک فورًا به رنگ قرمز 
توقف  آماده ی  باید  راننده  و  کرد  خواهد  تغییر 
به  که  رانندگانی  باشد.  تقاطع  از  کامل  یا خروج 
تقاطع نزدیک می شوند و چراغ کنترل ترافیک به 
باید  را می بینند،  )نه چشمک زن(  ثابت  زرد  رنگ 
وسیله ی نقلیه خود را قبل از خط ایست یا خط 
به  اینکه  مگر  کنند،  متوقف  کاماًل  پیاده  عابر 
نقطه ای در تقاطع برسند که توقف در آنجا ایمن 
نباشد. اگر خط ایست یا خط عابر پیاده نباشد، 

خودرو باید قبل از تقاطع متوقف شود.

تقاطع  در داخل  زرد  زمان چراغ  در  رانندگانی که 
خارج  تقاطع  از  ایمن  نحوی  به  باید  دارند،  قرار 

شوند. 



4041 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعات ایرانیان مقیم کانادا

قرمز  به  صورت  جهات  تمامی  چراغ های  وقتی 
چشمک زن باشد، هر چهار طرف این تقاطع باید 

توقف کنند. 

چراغ زرد چشمک زن: 

 

کنترل  چشمک زن  قرمز  چراغ  با  که  رانندگانی 
رعایت  با  می توانند  می شوند،  مواجه  ترافیک 
احتیاط و حق تقدم به عابران پیاده و سایر وسایل 
نقلیه ی داخل تقاطع، به مسیر خود ادامه دهند. 

چراغ سبز چشمک زن: 

 

کنترل  چشمک زن  سبز  چراغ  با  که  رانندگانی 
ترافیک مواجه می شوند اجازه دارند بدون توقف 
در مسیر مستقیم، گردش به چپ یا گردش به 
راست، به مسیر خود ادامه دهند. وسایل نقلیه ی 
مسیر روبه رو با چراغ قرمز مواجه هستند؛ هرچند 
که راننده باید همچنان حق تقدم قانونی عابران 
پیاده یا سایر وسایل نقلیه ی در تقاطع را رعایت 

کند. 

دارای  ترافیک  کنترل  چراغ  یک  با  که  رانندگانی 
فلش سبز رنگ و چراغ سبز ثابت مواجه می شوند، 
می توانند وارد تقاطع شوند و بدون نیاز به رعایت 
به  داده  نشان  فلش  که  جهتی  در  تقدم  حق 
مسیر خود ادامه دهند. رانندگانی که با این چراغ 
سایر  به  سمت  می توانند  می شوند  مواجه  سبز 

جهت ها، اگر امن و قانونی باشد، حرکت کنند. 

فلش سبز همراه با چراغ قرمز:

 

دارای  ترافیک  کنترل  چراغ  یک  با  که  رانندگانی 
مواجه  قرمز  چراغ  یک  و  رنگ  سبز  فلش  یک 
بدون  و  شوند  تقاطع  وارد  می توانند  می شوند، 
به  داده  نشان  فلش  که  جهتی  در  فقط  توقف، 

مسیر خود ادامه دهند. 

چراغ قرمز چشمک زن: 

 

کنترل  چشمک زن  قرمز  چراغ  با  که  رانندگانی 
ترافیک مواجه می شوند باید قبل از خط ایست 
ایست  خط  اگر  کنند.  توقف  پیاده  عابر  خط  یا 
یا عابر پیاده نباشد، رانندگان باید قبل از تقاطع 
توقف نمایند. رانندگان باید فقط زمانی که شرایط 
امن است و پس از رعایت حق تقدم به مسیر 
مشابه  چشمک زن  قرمز  چراغ  دهند.  ادامه  خود 

یک عالمت ایست تلقی می شود. 

می دهد  نشان  عالمت  یک  روی  زرد  چراغ های 
بازی  به  دلیل وجود منطقه ی مدرسه، محوطه ی 
عابران  عبور  محل  و  مدرسه  گذرگاه  کودکان، 
این  وقتی  است.  الزامی  احتیاط  رعایت  پیاده، 
چراغ های زرد شروع به چشمک زدن کنند، راننده 
بر  کیلومتر   30 حداکثر  به  را  خود  سرعت  باید 
ساعت کاهش دهد یا برای عابران پیاده توقف 

کند. 

    

عالمت محل عبور عابران پیاده همراه با چراغ زرد 
)در سمت چپ( و عالمت محل عبور عابران پیاده 

بدون چراغ های زرد )در سمت راست(

در تقاطع های دارای چراغ های کنترل ترافیک که 
عالمت های مخصوص عابران پیاده )»راه رفتن« و 
»راه رفتن ممنوع«( را ندارند، عابران پیاده باید از 
قوانین مربوط  به رنگ چراغ روبه روی خود پیروی 

کنند. 

چراغ قرمز ثابت قرمز: وارد تقاطع نشوید.  	

خیابان  	 وارد  هم اکنون  اگر  ثابت:  زرد  چراغ 
شده اید از تقاطع خارج شوید، در غیر این صورت 

وارد تقاطع نشوید. 

خیابان  	 در  خود  مسیر  به  ثابت:  سبز  چراغ 
پیاده  عابر  خط  بدون  یا  پیاده  عابر  خط  دارای 

ادامه دهید. 

عابران پیاده باید قبل از عبور از خیابان، وسایل 
نقلیه ی حاضر در مسیر را نگاه کنند. 

عالئم و نشانه های افراد پیاده 

رانندگان باید چراغ های کنترل ترافیک عابر پیاده 
را یاد بگیرند، در این صورت می توانند اقدامات 
عابران  کنند.  پیش بینی  را  جاده  کاربران  سایر 
پیاده در صورت مواجهه با چراغ کنترل ترافیکی 
می دهد  نشان  را  »راه رفتن«  عالمت  یا  واژه  که 
می توانند وقتی شرایط امن است وارد خط عابر 
و در جهت مربوطه حرکت  یا جاده شوند  پیاده 

کنند. 

کنترل  چراغ  با  مواجهه  صورت  در  پیاده  عابران 
را  »راه رفتن ممنوع«  یا عالمت  واژه  ترافیکی که 
نشان می دهد، نباید وارد خط عابر پیاده یا جاده 
به  شروع  که  پیاده  عابران  از  گروه  آن  شوند. 
عبور از جاده کرده اند و پس از آن واژه یا عالمت 
است،  شده  ظاهر  چراغ  روی  ممنوع«  »راه رفتن 
می توانند به مسیر خود ادامه دهند و از خط عابر 
پیاده خارج شوند. برخی از نشانه های مخصوص 
و  دارند  معکوس  شمارش  تایمر  پیاده  عابران 
نشان می دهند چه مدت زمانی باقی مانده تا رنگ 

چراغ تغییر کند. 

   

عالمت عابر پیاده 
نشان دهنده ی 

»راه رفتن ممنوع« یا 
»منتظر بمانید«

عالمت عابر پیاده 
نشان دهنده ی 

»راه رفتن«
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حرکت کند. 

وسایل نقلیه از الین دارای عالمت X قرمز 
به سمت الین دارای فلش سبز حرکت می کنند. 

عالئــم الیــن معکـوس 

ترافیک  کنترل مسیر  برای  عالئم الین معکوس 
روی الین های خاصی از جاده استفاده می شوند. 
برای الین های معکوس  این عالئم  کاربرد شایع 
زمان های  طول  در  ترافیک  جریان  که  است 
مختلف روز روی جاده تغییر می کند. این عالئم 
بیش از یک الین بین عالمت X قرمز و فلش سبز 

تغییر می کند.  

عالمت X قرمز ثابت: 

 

رانندگی  الین  یک  باالی  قرمز   X عالمت  وقتی 
نمایش داده می شود، راننده نباید وارد الین شود 
یا در آن الین بماند. این عالمت نشان می دهد 
الین مربوطه برای ترافیک مسیر مخالف است. در 

یک الین دارای فلش سبز حرکت کنید. 

فلش سبز رنگ اشاره به  سمت پایین: 

 

یک راننده وقتی با فلش سبز رنگ اشاره به  سمت 
پایین مواجه می شود مجاز است در الین مربوطه 

پیام مقرراتی مانند محدودیت سرعت 

عبور  محل  یا  مدرسه  ناحیه ی  نشان دهنده ی 
دانش آموزان مدرسه 

نشان دهنده ی کنترل الین 

ارائه ی اطالعات مربوط  به منطقه ی ساخت وساز 

 

پیام مقرراتی روی 
پیش زمینه ی سفید 

شکل مستطیل 

پیش زمینه ی سبز 
مایل به زرد فسفری

شکل پنج ضلعی 

پیام سفید روی 
پیش زمینه ی سیاه 

شکل مربع 

اطالعات یا تصویر روی 
پیش زمینه ی نارنجی 

شکل الماس )لوزی(

رنـگ ها و َاشکـال عالئـم 

واژه یا نماد روی عالئم مقررات ترافیکی به راننده 
نشان می دهد که چه کاری می تواند یا نمی تواند 
دهد؛  انجام  خاص  زمان  یا  موقعیت  یک  در 
اطالعاتی را به راننده منتقل می کند. شکل و رنگ 

باتوجه  به نوع پیام متفاوت خواهد بود. 

می شود  عالئمی  شامل  ترافیکی  مقررات  عالئم 
ممنوعیت  یا  مجاز  دسترسی  و  تقدم  حق  که 
دسترسی به جاده را نشان می دهند. این عالئم 
مسیر  گردش،  سرعت،  کنترل  موارد  همچنین 
و  پارکینگ  ترافیک،  الین  حرکت، سبقت گرفتن، 

خط کشی عابر پیاده را نشان می دهند. 

فعالیت ها یا اقدامات درون دایره مجاز نیست. 

فعالیت ها یا اقدامات درون دایره مجاز است. 

  

دایره ی قرمز و خط مورب 
روی پیش زمینه ی سفید

شکل مربع 

دایره ی سبز روی 
پیش زمینه ی سفید 

شکل مربع 
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عالئـم مقـررات ترافیـکی 

ایست: 

امن نشده  تا وقتی شرایط  و  کنید  توقف  کامل 
حرکت نکنید. 

 

حق تقدم: 

حق تقدم برای تردد را حتی بدون دیدن عالمت 
منتظر  که  پیاده  عابران  تمامی  برای  و  مربوطه 
میانه ی  در  که  آن ها  و  هستند  خیابان  از  عبور 
راه خط عابر پیاده یا تقاطع هستند رعایت کنید. 

 

مسیر اشتباه: 

مسیر  در  رانندگی  حال  در  که  می دهد  نشان 
ترافیک مقابل هستید. 

 

ارائه ی اطالعات مانند فاصله تا مقصد 

نشان دهنده ی محل سوخت، غذاخوری، اقامتی یا 
امداد 

 

نشان دهنده ی احتیاط یا اخطار خطر روی عالمت

  

عالئـم مسیــر حـرکت

نشان  در مسیری که فلش  فقط  حرکت 
داده مجاز است: 

)یک طرفه(

 

 

تردد دوطرفه: 

 

می شوید؛  نزدیک  مسیر  جداکننده ی  به 
در سمت راست برانید: 

 

ورود ممنوع: 

 

تقاطع راه آهن: 
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بزرگراه استانی ازطریق نشان بزرگراهی تک رقمی 
یا دورقمی یا سه رقمی شناسایی می شود. 

جاده ی داخلی معمواًل دارای نشان مسیر نیست، 
جاده ی                  مانند  جاده،  نام  از  استفاده  با  اما 
 RD  52 مانند  شهرستانی  جاده ی  یک   ،Irricana
مانند                کوه  دامنه ی  روی  جاده ی  یک  یا   ،TWP

RGE RD 252 قابل شناسایی است. 

جاده ای  	 در  مجاز  سرعت  حداکثر   km/h  50
است که در محدوده ی شهری واقع شده است، 

مگر موارد دیگر اعالم شده باشد. 

عالئـم کنتـرل ســرعت

که  را  سرعتی  حداکثر  سرعت،  محدوده های 
این  نمی دهد.  نشان  کنند  حرکت  باید  رانندگان 
ایده آل  شرایط  در  مجاز  سرعت  حداکثر  عالئم 
را نمایش می دهند. هر سرعتی که برای شرایط 

کنونی ایمن نباشد، غیرقانونی است. 

مگر اینکه موارد دیگری نوشته شده باشد: 

   

  

   حداکثر 50     حداکثر 80  حداکثر 100

عالئم محدودیت سرعت بر حسب کیلومتر بر 
ساعت )km/h( هستند. 

بزرگراه  یک  در  مجاز  سرعت  حداکثر   km/h  100
واقع  شهری  نواحی  از  خارج  که  است  استانی 

شده است. 

km/h 80 حداکثر سرعت مجاز در یک بزرگراه  	
استانی است که در محدوده ی ثبت شده ی شهر 

واقع شده است. 

km/h 80 حداکثر سرعت مجاز در یک جاده  	
است که خارج از ناحیه ی شهری واقع شده است. 

         

از  بیش  اگر  می دهند  اجازه  تقاطع ها  از  برخی 
دارند،  قرار  مشابه  در مسیر  نقلیه  وسیله ی  یک 
هم زمان گردش داشته باشند. در طول گردش و 

پس از آن موقعیت الین خود را حفظ کنید. 

گردش به راست دوگانه: 

 

گردش به چپ دوگانه: 

 

راست  الین  چپ،  به  گردش  چپ  الین 
مسیر مستقیم یا گردش چپ: 

 

عالئم الین های مشخـص 

پیام یا نمادی روی این عالئم مسیرهایی را نشان 
می دهند که وسیله ی نقلیه باید در الین حرکت 

طی کند. 

 گردش به چپ: گردش به راست: 

مستقیم یا گردش 
به راست: 

مستقیم یا گردش 
به چپ: 

کنترل الین گردش  مستقیم: 
به چپ: 
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عالئــم مجــاز 

عالئم مجاز روی دایره ی سبز داخل مربع سفید 
نشان داده می شوند. فعالیت های داخل دایره ی 

سبز مجازند. 

گردش به چپ مجاز است: 

 

گردش به راست مجاز است: 

 

مسیر مستقیم مجاز است: 

 

کاالهای خطرناک: 

 

راست  الین  چپ،  به  گردش  چپ  الین 
مسیر مستقیم: 

 

الیـن چـپ گـردش بـه چـپ، الیـن مرکـزی 
مسـیر  راسـت  الیـن  مسـتقیم،  مسـیر 

راسـت:  گـردش  یـا  مسـتقیم 

 

الین هایی که در تصویر زیر می بینید، برای وسایل 
نقلیه ی خاص مانند اتوبوس، تاکسی و دوچرخه 
کدام  می دهد  نشان  تابلو  روی  نماد  هستند. 
وسایل نقلیه مجاز به حرکت در این الین هستند. 
یا  همیشه  است  ممکن  اختصاصی  الین های 
فقط در برخی از زمان ها قابل استفاده باشند. در 
الین های اختصاصی که فقط در برخی از زمان ها 
قابل استفاده است، ساعات روز و روزهای هفته 
که این الین مختص استفاده از وسایل نقلیه ی 

خاص است، نشان داده می شود. 

           

عالئــم ممنــوع 

نماد ممنوعیت یک عمل، دایره ی قرمز و یک خط 
فعالیت  است.  سفید  مربع  داخل  قرمز  مورب 

داخل دایره ی قرمز مجاز نیست. 

گردش به چپ ممنوع: 

 

گردش به راست ممنوع: 

 

دورزدن )U-turn( ممنوع:

 

سبقت ممنوع: 

 

وسایل نقلیه ی موتوری مخصوص برف: 

 

کامیون ها: 

 

دوچرخه ها: 

 

سبقت مجاز است: 
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کاالهای خطرناک ممنوع: 

 

پارک کردن و توقف مجاز نیست: 

فلش زیر این نماد نشان می دهد در کدام نواحی 
فعالیت روی تابلو مجاز نیست. 

             

            

  

پارک کردن در روزها و زمان هایی که اعالم 
شده ممنوع: 

 

سبقت از دوچرخه ممنوع: 

 

عبور عابران پیاده ممنوع: 

 

وسـایل نقلیـه ی موتـوری مخصـوص بـرف 
ممنوع: 

 

کامیون ممنوع: 

 

دوچرخه ممنوع: 

 

منطقه و محدوده ی مدرسه 

منطقه ی مدرسه: 

با  می شوید،  نزدیک  مدرسه  تابلوی  به  وقتی 
حداکثر سرعت اعالم شده روی آن وارد منطقه ی 
مدرسه  شوید. تا زمانی که در این منطقه حضور 

دارید نباید فراتر از سرعت اعالم شده برانید. 

     

   حداکثر 30 

روزهای  در  )تنها  است  زیر  شرح  به  زمان ها 
مدرسه(:

8:00 صبح تا 9:30 صبح  	

11:30 صبح تا 1:30 بعدازظهر  	

3:00 بعدازظهر تا 4:30 بعدازظهر  	

با  مطابق  و  مختلف  شهرهای  در  ساعات  این 
اگر شهرداری  است.  متفاوت  مقررات شهرداری 
در  زمان ها  این  کند،  تعیین  متفاوتی  زمان های 

تابلوی آن مدرسه نوشته می شود. 

زمانی  تا  و  مدرسه  منطقه ی  در  حضور  هنگام 
از  ندارید  اجازه  یابد، شما  پایان  این منطقه  که 
نقلیه ی دیگر در مسیر مشابه، سبقت  وسیله ی 

اعالم  که  زمان هایی  و  روزها  در  توقف 
شده ممنوع: 
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خط عابر پیاده ی مدرسه 

این تابلو به رانندگان هشدار می دهد تا مراقب 
عابران پیاده باشند. 

 

بگیرید یا اقدام به سبقت گرفتن نمایید. 

محدوده ی سرعت برای منطقه ی مدرسه در نواحی 
شهری و روستایی 30 کیلومتر بر ساعت است، 

مگر محدودیت دیگری اعالم شده باشد. 

پایان منطقه ی مدرسه: 

که  پایان می رسد  به  جایی  در  مدرسه  منطقه ی 
تابلوی ترافیکی موارد زیر را نشان دهد: 

1. حداکثر سرعت باالتر

2. تابلوی پایان منطقه ی مدرسه 

      

محدوده ی مدرسه: 

که  نزدیک می شوید  مدرسه ای  تابلوی  به  وقتی 
روی آن حداکثر سرعت اعالم نشده است، وارد 
به  تابلو  این  شده اید.  مدرسه  یک  محدوده ی 
رانندگان هشدار می دهد که کودکان ممکن است 
در حال پیاده روی یا عبور از خیابان باشند و شما 
تا زمانی که در این محدوده رانندگی می کنید باید 

احتیاط کنید. 

 

مگر  است؛  ساعت  بر  کیلومتر   30 است،  شده 
اینکه ارقام دیگری اعالم شده باشد. 

پایان منطقه ی بازی کودکان: 

     

   

منطقه ی بازی کودکان در جایی به پایان می رسد 
که تابلوی ترافیکی موارد زیر را نشان دهد: 

1. حداکثر سرعت باالتر

2. تابلو پایان منطقه ی بازی کودکان  

محدوده ی بازی کودکان: 

نزدیک  کودکانی  بازی  منطقه ی  تابلوی  به  وقتی 
می شوید که روی آن حداکثر سرعت اعالم نشده 
است، وارد محدوده ی بازی کودکان شده اید. این 
کودکان  که  می دهد  هشدار  رانندگان  به  تابلو 
تا  شما  و  باشند  جاده  نزدیکی  در  است  ممکن 
زمانی که در این محدوده رانندگی می کنید باید 

احتیاط کنید. 

منطقه و محدوده ی بازی 
کودکان 

منطقه ی بازی کودکان 

     

نزدیک  کودکانی  بازی  منطقه ی  تابلوی  به  وقتی 
آن  روی  سرعت  حداکثر  عالمت  که  می شوید 
تابلو نصب شده است، شما وارد منطقه ی بازی 
منطقه  این  در  که  زمانی  تا  شده اید.  کودکان 
رانندگی می کنید، نباید فراتر از سرعت اعالم شده 

برانید. 

ساعت  از  روز  هر  کودکان  بازی  محدودیت های 
آفتاب  غروب  از  بعد  یک ساعت  تا  8:30 صبح 

ِاعمال می شود. 

با  مطابق  و  مختلف  شهرهای  در  ساعات  این 
اگر شهرداری  است.  متفاوت  مقررات شهرداری 
در  زمان ها  این  کند،  تعیین  متفاوتی  زمان های 

تابلوی منطقه ی بازی نوشته می شود. 

که  کودکان  بازی  منطقه ی  در  حضور  هنگام 
اجازه  شما  می شود،  ِاعمال  سرعت  محدودیت 
ندارید از وسیله ی نقلیه ی دیگر در مسیر مشابه، 
سبقت بگیرید یا اقدام به سبقت گرفتن نمایید. 

محدوده ی سرعت برای منطقه ی بازی کودکان در 
نواحی شهری و روستایی و در ساعاتی که اعالم 
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TTY امکــانـــات

تلفن پولی است  تابلو نشان دهنده ی وجود  این 
که امکانات TTY )تله تایپ( دارد و به افرادی که 
اختالالت شنوایی یا گفتاری دارند کمک می کند 

تا از شبکه های تلفنی استفاده نمایند.  

 

خدمات پارکینگ برای 
ناتوانان جسمی و معلول 

 

این تابلو محل پارک وسیله ی نقلیه برای افراد با 
ناتوانی جسمی یا معلولیت را نشان می دهد. این 
فضای اختصاصی پارکینگ تضمین می کند افراد 
با ناتوانی جسمی یا معلولیت، دسترسی ایمن به 

کاالها و خدمات دارند. 

در  نقلیه  وسایل  تمامی  توقف  یا  پارک کردن 
جایگاه ویژه ی پارکینگ افراد با ناتوانی جسمی یا 
معلولیت، غیرقانونی است؛ مگر اینکه وسیله ی 
ویژه ی  پالک  یا  پارکینگ  شناسایی  کارت  نقلیه 

معلولین را داشته باشد. 

شناسایی  کارت  درخواست  مربوط  به  اطالعات 
پارکینگ برای افراد با ناتوانی جسمی یا معلولیت 
www.alberta. نشانی  به  اینترنتی  سایت  در  را 

ca/get-parking-placard-peopledisabilities.
aspx مطالعه نمایید یا از طریق تماس با اداره ی 

ثبت یا پزشک خانواده به  دست آورید. 

تابلــوی نشــان دهنده ی »بــه توقــف بــه  
ــرل ترافیــک نزدیــک  دلیــل چراغ هــای کنت
زرد  چراغ هــای  درحالی کــه  می شــوید«، 

چشــمک می زننــد: 

 

تقاطع های  از  برخی  از  قبل  هشدار،  تابلوی  این 
وقتی  دارد.  قرار  ترافیک  کنترل  چراغ های  دارای 
به  که  رانندگانی  می زنند،  چشمک  زرد  چراغ های 
تقاطع نزدیک می شوند باید آماده ی توقف باشند، 
زیرا چراغ کنترل ترافیک ممکن است از سبز به 
زرد یا از زرد به قرمز تغییر کند یا هم اکنون قرمز 

باشد. 

به پیچ یا گردش نزدیک می شوید: 

   

   

   

گردش به چپ با پیچ جاده در چپ
زاویه ی تند 

گردش به راست با پیچ در راست
زاویه ی تند

عالئــــم هشــــــدار 

تابلوهای دارای عالمت هشدار از قبل به رانندگان 
درباره ی اقدامات موردنیاز اطالع رسانی می کنند یا 
شرایط خطرناک احتمالی در جاده یا نزدیکی جاده 
را اخطار می دهند. برخی از این عالئم موارد زیر را 

اخطار می دهند: 

مقررات ترافیکی مانند ایست یا رعایت حق  	
تقدم

ویژگی ها یا شرایط فیزیکی جاده  	

خطراتی که نیاز به واکنش راننده دارد 	

مقررات ترافیکی: 

   

 

  
به ایستگاه اتوبوس 

مدرسه نزدیک 
می شوید

به چراغ های کنترل 
ترافیک نزدیک 

می شوید 

به رعایت حق تقدم 
نزدیک می شوید

به ایست نزدیک 
می شوید 
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به تقاطع نزدیک می شوید: 

   

   

   

   

   

تقاطع )از سمت چپ 
بزرگراه(

تقاطع )از سمت 
راست بزرگراه(

ورود کامیون ها از 
سمت راست 

تقاطع با راه آهن

Y تقاطعتقاطع

T تقاطعT تقاطع

بن بستمیدان

 

حداکثر سرعت توصیه شده در پیچ تحت شرایط 
رانندگی ایده آل 

به محل گذر نزدیک می شوید: 

گردش به چپ/ جاده ی مارپیچی
راست در جاده 

محل عبور گوزن محل عبور دوچرخه
شمالی

محل عبور عابر پیادهمحل عبور حیوانات

محل عبور وسایل 
نقلیه ی موتوری 
مخصوص برف

خط عابر پیاده ی 
   مدرسه

جداکننده در بزرگراه: 

   

تغییر شرایط جاده: 

   

پایان جداکننده در 
بزرگراه

آغاز جداکننده در 
بزرگراه

الین راست از سمت 
چپ باریک می شود

الین چپ از سمت 
راست باریک می شود

الین راست به پایان 
می رسد

الین چپ به پایان 
می رسد

سرباالیی دست انداز 

جاده های روبه رو به هم می پیوندند: 

 

پیوستن به ترافیک 

ادامه  هم  کنار  در  روبه رو  جاده های 
می یابند، اما به هم نمی پیوندند: 

 

جریان آزاد )الین افزوده شده(

جاده ها در مسیر پیش رو باریک می شوند:

   

جاده از دو طرف گذرگاه باریک   
باریک می شود 
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استفاده ی مشترک از جاده

)مسیر تک الینه( 

به دوچرخه سواران هشدار می دهد مجاز هستند 
الین  این  و  کنند  استفاده  پیش رو  الین  کل  از 
بسیار  یکدیگر  کنار  نقلیه  وسایل  رانندگی  برای 

باریک است.

)استفاده ی مشترک از الین های جاده(

تا  می دهد  هشدار  موتوری  نقلیه ی  وسایل  به 
فاصله ی ایمن با دوچرخه سواران را رعایت کنند.

   

      

                    

عالمت جهت نما که وجود یک پیچ تند در جاده 
را نشان می دهد. 

نشانگر خطر وجود 
اشیاء در سمت چپ 

جاده

نشانگر خطر وجود 
اشیاء در سمت 

راست جاده

)نوارهای شیاردار در ریزش سنگ 
200 متری( 

نوارهای شیاردار 

جاده در زمان بارندگی 
لغزنده

پایان آسفالت 

اطالعات بزرگراه: 

تابلوهای مقصد اطالعات مربوط  به جهت و فاصله 
تا یک مقصد را نشان می دهند. 

جهت 

 

فاصله 

 

ترکیب جهت و فاصله 

امکانات و خدمات خارج از جاده: 

جاده،  از  خارج  امکانات  مربوط  به  تابلوهای 
دسترسی و جهت مناطق خدماتی یا تفریحی را 

نشان می دهند. 

   

   

پارکینگ جایگاه سوخت   

بیمارستان فرودگاه

عالئـم اطالعاتـی و راهنمـا 

اطالعات  واقع  در  راهنما  و  اطالعاتی  تابلوهای 
و  جاده  از  خارج  امکانات  مسیرها،  به  مربوط  
ویژگی های جغرافیایی و اماکن دیدنی را نمایش 

می دهند. 

نشانگرهای مسیر: 

عالئم  سایر  یا  اسامی  اعداد،  مسیر  نشانگرهای 
جاده ای را نشان می دهند. 

   

   

 

نشانگر مسیر دوچرخه 

نشانگر مسیر بزرگراهنشانگر مسیر بزرگراه

Yellowhead بزرگراه ترانس کانادا بزرگراه

)بزرگراه سراسری 
کانادا( 
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ســـایر عالئــــم 

عالمت وسایل نقلیه ی دارای حرکت کند در پشت 
وسایل نقلیه ای نصب می شوند که با سرعت کمتر 
بر ساعت حرکت می کنند؛ مانند  از 40 کیلومتر 
تراکتورها، ماشین آالت و تجهیزات ساخت وساز. 
این عالمت به رانندگان هشدار می دهد تا برای 

کاهش سرعت خود آماده باشند. 

 

بارهای دارای اندازه ی بزرگ: 

این عالمت نشان می دهد یک محموله ی عریض 
در حال حمل ونقل است. در زمان سبقت گرفتن از 
وسایل نقلیه ای که این عالمت را نصب کرده اند 

احتیاط نمایید. 

 

 

)محموله ی عریض(

   

 

 

غذاخوری استراحتگاه کاروان

 RCMP پلیس یا
)پلیس سلطنتی 

کانادا(

تلفن مکان های اقامتی 

 به منطقه ی تفریحی نزدیک می شوید

پایان منطقه ی ساخت وساز 

مسیر انحرافی بعدی 8 کیلومتر 

ســاخت  و ســـاز 

باید  ساخت وساز  مناطق  در  سرعت  محدودیت 
همواره رعایت شود. این محدودیت سرعت حتی 
نیز  نباشند  کار  حال  در  تجهیزات  و  افراد  وقتی 
خطراتی  به  دلیل  مسئله  این  شود،  رعایت  باید 
سنگریزه های  و  تازه  روغن  دست اندازها،  مانند 
حاضر  منطقه  در  کارگران  اگر  است.  زمین  روی 
باشند، جریمه ی سرعت غیرمجاز در این مناطق 

دوبرابر خواهد شد. 

اطاعت از فردی که با پرچم عالمت می دهد 	

صورت  	 در  توقف  و  سرعت  کاهش  آماده ی 
نیاز 

درباره ی  هشدار  عالمت های  از  برخی  ادامه  در 
ساخت وساز جاده ارائه شده است: 

  

به کارکنان آسفالت غیرمسطح
نقشه برداری نزدیک 

می شوید

کارگران مشغول کارندفرد دارای پرچم
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نشـــانه گـذاری با خـط مقطــع: 

خط  روی  از  عبور  که  می دهد  نشان  مقطع  خط  
برای سبقت گرفتن یا تغییر الین ها مجاز است. 

نشــانه گـذاری الیـن به رنـگ زرد:  

نقلیه  وسایل  که  می دهند  نشان  زرد  خط های 
یکدیگر  در جهات مخالف  باید  در هر طرف خط 
باید همواره در طرف چپ  حرکت کنند. خط زرد 

راننده باشد. 

خط  ممتد زردرنگ، به  صورت تک یا دوبل، نشان 
می دهد که سبقت گرفتن مجاز نیست.  

 خط  مقطع زردرنگ نشان می دهد که سبقت گرفتن 
و  است  خالی  الین  یابید  اطمینان  است.  مجاز 
سبقت گرفتن به  صورت امن می تواند انجام شود.    

 

کنار  در  زردرنگ  مقطع  خط  و  زردرنگ  ممتد  خط 
برای  سبقت گرفتن  که  می دهند  نشان  یکدیگر 
راننده ای که در طرف خط مقطع جاده قرار گرفته 

نشـانه گذاری کف خیابان 

با نشانه گذاری در جاده اطالعاتی به شرح زیر به 
راننده منتقل می شود: 

ترافیک الین  	 از  برای جداسازی  معرفی الین 
مخالف

حرکت ترافیک در مسیر مشابه  	

حرکت ترافیک در مسیر الین مخالف  	

مناطق سبقت مجاز و مناطق سبقت ممنوع  	

معرفی و کاربرد الین  	

محل گذر عابران پیاده 	

خط های ایست  	

مناطق پارکینگ  	

پیام های نوشتاری یا نمادی  	

در برخی موارد، نشانه گذاری روی آسفالت همراه 
با سایر عالئم و تابلوهای کنترل ترافیک استفاده 

می شود. 

نشــانه گـذاری الیـن

نشانه گذاری های روی الین ممکن است به رنگ 
زرد یا سفید، تک یا دوبل، ممتد یا مقطع باشد. 
این خط ها اطالعات مهمی درباره ی مسیر جریان 
و  الین  محدودیت های  الین،  تغییر  ترافیک، 

سبقت گرفتن ارائه می دهند. 

نشــانه گـذاری  با خــط ممتـد: 

خط  ممتد نشان می دهد که عبور از روی خط برای 
سبقت گرفتن یا تغییر الین ها مجاز نیست. 

فلش ها: 

فلش ها حرکت مجاز وسیله ی نقلیه در یک الین 
را نشان می دهند. 

 

به چپ   گردش  امکان  که  دوطرفه  الین  یک  در 
وجود دارد، الین مرکزی جاده به گردش به چپ 
وسایل نقلیه ی حاضر در هر کدام از طرفین جاده 

اختصاص یافته است. 

نشانه گذاری های الماس شکل )لوزی(: 

نشانه گذاری های به  شکل الماس نشان می دهند 
خاص  نقلیه ی  وسایل  مختص  فقط  الین  که 
است. در این تابلوها همچنین ممکن است زمان 
داده  نشان  نقلیه  وسیله ی  محدودیت های  یا 

شده باشد. 

         

در  که  راننده ای  برای  سبقت گرفتن  است.  مجاز 
مجاز  گرفته  قرار  جاده  زردرنگ  ممتد  خط  طرف 

نیست. 

نشـــــانه گـــــذاری با خط سفیـــــد: 

هر  در  نقلیه  وسایل  می دهد  نشان  سفید  خط  
طرف خط سفید، در جهت مشابه حرکت می کنند. 

 

خط های سفید ممتد نشان می دهند که تغییر 
الین مجاز نیست. 

 

خط های سفید مقطع نشان می دهند که تغییر 
الین مجاز است. 

نمادها 

تابلوهای  تکمیل  برای  است  ممکن  نمادها 
به  یا  شوند  کشیده  آسفالت  روی  استاندارد 
برای  یا  رانندگان  به  هشدار  اعالم  برای   تنهایی 
راهنمایی یا نظم دادن به ترافیک استفاده  شوند. 

این نشانه گذاری ها شامل موارد زیر هستند: 
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این  دوچرخه سوارهاست.  مخصوص  الین  این 
مسیر  از  ممتد  سفید  خطوط  وسیله ی  به  الین 
تردد و پارکینگ جدا شده است و از طریق یک 
شده  عالمت گذاری  الماس  و  دوچرخه  تصویر 

است. 

 

یــک  آن  بــاالی  در  کــه  دوچرخــه  یــک  تصویــر 
جفــت فلــش قــرار گرفتــه اســت، دوچرخه ســوارها 
یــادآوری  راننــدگان  بــه  و  راهنماـیـی می کنــد  را 
می کنــد کــه انتظــار حضــور دوچرخه ســوارها در 

الیــن حرکــت خــود را داشــته باشــند. 

:X نشانه گذاری

نشان  روستایی  بزرگراه های  در   X نشانه گذاری 
می شوید.  نزدیک  راه آهن  با  تقاطع  به  می دهد 
یک تابلوی هشدار از قبل نیز نشان می دهد به 

تقاطع با راه آهن نزدیک می شوید. 

 

الین ها با کاربـری مشترک 

 

ــه نزدیـــک  ــن اختصاصـــی دوچرخـ ــه الیـ بـ
می شـــوید

جاده  از  طرفی  در  دوچرخه  مخصوص  الین های 
که دارای لبه است نقاشی می شوند و در آن از 
الگوی به  شکل دوچرخه و عالئم خیابانی استفاده 
می توانند  همچنین  دوچرخه  الین های  می شود. 
بگیرند.  قرار  پارکینگ  جایگاه های  ردیف  کنار  در 
وسایل نقلیه اجازه ندارند در الین های مخصوص 
دوچرخه رانندگی کنند، مگر اینکه نیاز به گردش 
پارکینگ  جایگاه  به  ورود  یا قصد  باشند  داشته 
یا خروج از آن را داشته باشند. خط نقاشی الین 
به  نزدیک  نقطه چین  به  صورت  دوچرخه معمواًل 
گوشه هاست تا نشان دهد ورود به الین دوچرخه 
برای گردش به راست مجاز است. در زمان ورود 
مسیر  به  سمت  گردش  برای  دوچرخه  الین  به 
موردنظر، کاماًل احتیاط کنید و مراقب دوچرخه ها 

باشید. 

 

نشانه گذاری الین دوچرخه 

ســـایر نشـــانه های 
جـــاده ای 

خط عابر پیاده:

گذر  محل  عالمت  خیابان  عرض  خط کشی های 
پیاده  عابران  گذر  محل  است.  پیاده  عابران 
وقتی  حتی  دارد،  وجود  تقاطع ها  در  همچنین 
نشانه گذاری نشده باشند؛ مگر اینکه تابلوی عدم 
عبور از جاده وجود داشته باشد. خط ایست نشان 
یا  تقاطع  کجای  در  باید  نقلیه  وسایل  می دهد 

تقاطع با راه آهن بایستند. 

خط ایست  

نقاشی جزیره: 

ناحیه  این  می دهد  نشان  جزایر  نقاشی 
جاده  کاربران  از  هیچ کدام  برای  قابل استفاده 
موتوری  نقلیه ی  وسایل  رانندگان  نیست. 
می توانند برای ورود یا ترک یک جاده ی خصوصی، 
نقاشی  منطقه  از  اختصاصی،  مسیر  یا  کوچه 

جزیره ای عبور کنند. 

در این منطقه پارک یا توقف نکنید. 
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رانندگان نباید در »منطقه ی عدم توقف« بایستند، 
از  نقلیه ای که  با سایر وسایل  زیرا ممکن است 
جاده ای به جاده ی دیگر در حال گردش اند تداخل 
مناطقی  در  معمواًل  مسئله  این  باشند.  داشته 
باید رعایت شود که وسایل نقلیه ی بزرگ نیاز به 

فضای بیشتری برای گردش دارند. 
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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

03
اولیــه ی  اصـول 

راننــــدگــــی 
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 قفـــل کردن درهـــای خــودرو 

درهای خودرو را قفل کنید تا کسی از بیرون نتواند 
درها را باز کند یا وارد خودرو شود. قفل کردن درها 
همچنین در زمان تصادف خودرو، امکان بازشدن 

درها را کاهش می دهد. 

تنظیم صندلی و پشتی آن 

صندلی و پشتی آن را به نحوی مناسب تنظیم 
کنید، طوری که حداقل 25 سانتی متر )10 اینچ( از 
فرمان خودرو فاصله داشته باشید. این فاصله از 
سوی وزارت حمل ونقل کانادا توصیه شده است. 
ببیند.  را  خودرو  فرمان  باالی  بتواند  باید  راننده 
بسیاری از وسایل نقلیه  فرمانی دارند که امکان 
حرکت به  سمت جلو و عقب را دارد. وضعیتی را 
پیدا کنید که برای شما راحت باشد و دید شما 
ابزارها را مسدود نکند. وقتی دست های  به پنل 
گرفته  قرار  فرمان  روی  مناسب  صورت  به   شما 
باشد، آرنج ها باید اندکی خم شوند. توصیه شده 
دست چپ در موقعیت ساعت 9 و دست راست 
در موقعیت ساعت 3 قرار بگیرد )برای اطالعات 
بخش  این  در  فرمان  کنترل  بخش  به  بیشتر 
رجوع کنید(. به عالوه موقعیت شما روی صندلی 
باید طوری باشد که به  راحتی از پدال ترمز و گاز 
استفاده کنید. در وسایل نقلیه ی دارای گیربکس 
استاندارد، راننده باید بتواند پدال کالچ را تا انتها 

فشار دهد. 

قطعات  تمامی  به  که  بگیرید  قرار  وضعیتی  در 
کنترل خودرو دسترسی داشته باشید و زمانی که 
فرمان را نگه داشته اید بتوانید به بازوهای خود 

استراحت دهید. 

اصـــول قبـــل از 
راننــــــدگی 

اطراف وسیله ی نقلیه ی خود را پیاده بررسی کنید 
قرار  حرکت  مسیر  در  و...  پیاده  عابر  کودک،  تا 
کنید،  بررسی  را  الستیک ها  باد  باشند.  نداشته 
برای بررسی نشت مایعات، اطراف و زیر وسیله ی 
را  احتمالی  نگاه کنید و سایر مشکالت  را  نقلیه 
خودرو  با  ایمن  رانندگی  بر  است  ممکن  که  نیز 
تأثیر بگذارد بررسی نمایید. وقتی این اقدامات 
را درحالی که وسیله ی نقلیه کنار جاده پارک شده 
که  بگیرید  قرار  مسیری  در  می دهید،  انجام 
بتوانید تردد وسایل نقلیه ای را که از روبه رو به 

 سمت شما حرکت می کنند ببینید. 

آماده ی  شما  بررسی ها،  این  تکمیل  از  پس 
نشستن روی صندلی راننده هستید و باید خود را 

برای رانندگی ایمن آماده کنید. 

زیر  به  ترتیب  را  اولیه  اقدامات  رانندگی  از  قبل 
انجام دهید: 

1. درهای خودرو را قفل کنید. 

2. صندلی و پشتی آن  را تنظیم کنید.

3. پشت  سری خود را تنظیم کنید. 

را  بیرون خودرو  و  آینه های دید عقب داخل   .4
تنظیم کنید. 

5. کمربند ایمنی خود را ببندید. 

تنظیــم آینه هــای دیــد عقــب 

داخل و بیرون خودرو 

آینه های دید عقب را در موقعیت صحیح تنظیم 
کنید. 

آینه ی دید عقب داخل خودرو را تنظیم کنید،  	
که  گیرد  قرار  جایی  در  باید  آینه  کار  این  برای 
بیشترین  تا  شود  دیده  آینه  در  عقب  شیشه  

فضای پشت خودرو را به شما نشان دهد. 

تنظیم  	 را  خودرو  بیرون  عقب  دید  آینه ی 
باید  دهید.  کاهش  را  کور  نقاط  تعداد  تا  کنید 
بتوانید وسیله ی نقلیه ی خود را در بخش کوچکی 
نقلیه  به وسیله ی  نزدیک  نمای کناری  از آینه ی 

مشاهده کنید. 

بستن کمربند ایمنی 

کمربند و شانه بند ایمنی خود را به نحوی صحیح 
ببندید. کمربند ایمنی باعث نجات جان انسان ها 
و کاهش صدمات می شود، به عالوه وقتی به نحو 
صحیح بسته شده باشد باالترین سطح محافظت 
را برای راننده فراهم می آورد. طبق قانون، بستن 

کمربند ایمنی الزامی است. 

مفصل  	 روی  باید  کمربند  پایین  قسمت 
ران ها را پوشش دهد. قسمت شانه بند باید روی 

قفسه ی سینه و شانه ثابت شود. 

دستتان  	 زیر  یا  کمر  پشت  را  ایمنی  کمربند 
جمع نکنید. 

در یک وسیله ی نقلیه ی مجهز به ایربگ نیز  	

تـــــذکـــــر
 وســایل نقلیــه ی جدیدتر مجهز به سیســتم 
ایربــگ ســمت راننده هســتند که بخشــی از 

فرمان است. 

تنظیم پشت سری صندلی 

از پشت سری صندلی خود به  نحو صحیح استفاده 
کنید. پشت سری صندلی اگر در موقعیت مناسب 
به میزان  قابل توجهی احتمال صدمه دیدن  باشد 
در تصادفات و حرکت ناگهانی وسیله ی نقلیه را 

کاهش می دهد. 

دارای پشت سری  	 نقلیه ی شما  وسیله ی  اگر 
قابل تنظیم است، باید در موقعیت مناسب قرار 
باید  پشت سری  مرکز  بخش  به طوری که  گیرد، 

هم تراز با بخش باالیی گوش راننده باشد. 

اگر پشت سری صندلی شما کج شده است،  	
آن را به  سمت جلو حرکت دهید تا فاصله ی بین 
سر خود و پشت سری را کاهش دهید. فاصله ی 

کمتر از 10 سانتی متر )4 اینچ( ایده آل است. 

را  	 خودرو  سرنشینان  پشت سری  همواره 
تنظیم شده  ارتفاع صحیح  در  کنید که  بررسی 

باشند. 

وقتی پشت سری به نحوی مناسب تنظیم شده 
باشد، از سر و گردن محافظت می کند. 
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رانندگی با وسیله ی نقلیه ی 
دارای گیربکس اتوماتیک 

اتوماتیک  گیربکس  دارای  نقلیه ی  وسیله ی  با 
با  که  کند  انتخاب  را  دنده ای  می تواند  راننده 
افزایش یا کاهش سرعت به این گیربکس امکان 

تغییر اتوماتیک دنده های جلو را خواهد داد. 

دکمه ی  یا  کنترل  یک  اتوماتیک  گیربکس  
رهاسازی قفل دارد که بخشی از انتخاب گر دنده 
است و اشتباه در تغییر دنده را کاهش می دهد. 
دکمه ی رهاسازی قفل این ویژگی های ایمنی  را 

داراست: 

دکمه  	 این  از  ترمز،  پدال  فشاردادن  هنگام 
پارک  حالت  از  دنده  انتخاب گر  برای حرکت دادن 
دیگری  جلوی  دنده ی  هر  یا  معکوس  حالت  به 

استفاده می شود.

از  	 خودرو  دنده ی  تغییر  برای  دکمه  این  از 
حالت Drive به دنده ی پایین )دنده ی یک یا دو( 

استفاده می شود. 

از این دکمه برای تغییر دنده ی خودرو از هر  	
دنده ای به حالت پارک استفاده می شود. 

کاربر خودروی  راهنمای  به  بیشتر  اطالعات  برای 
گیربکس  قفل  رهاسازی  دکمه ی  بخش  خود، 

مراجعه نمایید. 

همچنان استفاده از کمربند ایمنی الزم است. 

طبق قانون استفاده از کمربند ایمنی الزامی 
است.

را  زیر  اقدامات  هستید،  حرکت  آماده ی  وقتی 
انجام دهید: 

برای  	 موردنظرتان  مسیر  که  کنید  بررسی 
حرکت خالی باشد. 

آینه های دید عقب درون و بیرون خودرو را  	
بررسی کنید. 

از روی شانه نگاه کنید تا مطمئن شوید نقاط  	
کور شما خالی است. 

اگر از طرف راست جاده شروع به حرکت می کنید، 
تا  کنید  استفاده  چپ  سمت  راهنمای  چراغ  از 
نشان دهید که قصد ورود به مسیر تردد را دارید. 
اگر در طرف چپ جاده ی یک طرفه قرار دارید، از 
در  کنید.  استفاده  راست  سمت  راهنمای  چراغ 
از  تردد  مسیر  واضح  مشاهده ی  موقعیت  این 

طرف صندلی راننده بسیار دشوار است. 

اجباری

موتور  کرد.  خواهد  تغییر  پایین  و  باال  سمت 
خودرو را در این حالت دنده نمی توان روشن کرد. 

دنده ی سه، دو و یک 

پایین تر  اما سرعت  بیشتر  قدرت  به  نیاز  وقتی 
مانع  و  می شود  استفاده  دنده ها  این  از  باشد 
تغییر دنده ی کنونی به دنده باالتر می شود. این 
سرباالیی  در  حرکت  زمان  در  می توانند  دنده ها 
شل،  و  گل  حاوی  جاده هایی  در  و  سرپایینی  یا 
سنگریزه، برف، شن یا یخ استفاده شوند، وقتی 
نیاز به قدرت باالتر و سرعت پایین تر باشد. موتور 
خودرو را در این حالت دنده نمی توان روشن کرد. 

)درصورتی که   Overdrive موقعیت 
خودرو مجهز به آن باشد(

استفاده  باالتر  سرعت های  در  رانندگی  برای 
می شود. این حالت دنده به صرفه جویی در مصرف 
سوخت کمک می کند. تمامی وسایل نقلیه مجهز 
این  در  را  خودرو  موتور  نیستند.  گزینه  این  به 

حالت دنده نمی توان روشن کرد. 

و  دنده  انتخاب  درباره ی  بیشتر  اطالعات  برای 
خود  خودروی  کاربر  راهنمای  به  آن،  از  استفاده 

مراجعه کنید. 

موقعیت پارک 

هنگام  همچنین  و  موتور  استارت  هنگام 
موقعیت  می شود.  استفاده  خودرو  پارک کردن 
از  و  می شود  گیربکس  قفل شدن  باعث  پارک 
می کند.  جلوگیری  خودرو  چرخ های  چرخیدن 
دارد، موتور  قرار  پارک  در حالت  وقتی گیربکس 

خودرو را می توان روشن کرد. 

دنده ی معکوس 

به  کنونی  دنده ی  تغییر  یا  ترمزگیری  هنگام 
می شود.  استفاده  خودرو  پایین تر  دنده های 
وقتی خودر و در حالت دنده ی معکوس قرار دارد، 
وسیله ی  عقب  در  شفاف  یا  سفید  چراغ های 
در  را  خودرو  موتور  شد.  خواهد  روشن  نقلیه، 

حالت معکوس نمی توان روشن کرد. 

دنده ی خالص 

وقتی گیربکس در حالتی است که هیچ دنده ای 
انتخاب نشده است. چرخ ها قفل نیستند، هیچ 
نیرویی به چرخ ها وارد نمی شود. این حالت برای 
در  می شود.  استفاده  خودرو  درآوردن  به حرکت 
را  خودرو  موتور  می توان  خالص  دنده ی  حالت 

روشن کرد.

Drive موقعیت

برای حرکت عادی به  سمت جلو استفاده می شود. 
به   دنده ها  اتوماتیک  حرکت دادن  با  گیربکس 
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گیربکس را احساس خواهید کرد. به نقطه ای که 
اصطکاک  نقطه ی  می دهد  رخ  آن  در  اتفاق  این 

می گویند. 

در نقطه ی اصطکاک شما باید به آرامی پدال کالچ 
نگذارید موتور خاموش شود. در  تا  را رها کنید 
رهاکردن  با  همراه  می توانید  اصطکاک  نقطه ی 
گاز  پدال  از  احتیاط  با  کالچ،  پدال  آهسته ی 
استفاده کنید، این کار کمک می کند به  راحتی و 
خیلی نرم استارت بزنید. رانندگان باید استفاده ی 
بگیرند.  یاد  را  کالچ  از  مشکل  بدون  و  راحت 
رانندگان جدید باید استفاده از نقطه ی اصطکاک 

را بدون از استفاده از پدال گاز تمرین کنند. 

دستی،  گیربکس  دارای  خودروی  راندن  هنگام 
انتخاب دنده ی مناسب بسیار مهم است، رانندگی 
با دنده ی مناسب مانع ِاعمال فشار زیاد به موتور 
خودرو یا افزایش دور موتور می شود. فشار زیاد 
به موتور باعث می شود خودرو به  سختی حرکت 
 کند، به طوری که انگار در مسیری پر از دست انداز 
به   خودرو  شود،  زیاد  هم  موتور  دور  اگر  است. 
در  نمی کند.  حرکت  مناسب  سرعت  با  و  خوبی 
داده  شرح  شما،  سواری  خودروی  کاربر  راهنمای 
دنده ها  باید  سرعت ها  کدام  در  که  است  شده 

تعویض شوند. 

دنده ها،  تعداد  همچنین  و  دنده  تغییر  الگوی 
در  است.  متفاوت  مختلف  نقلیه ی  وسایل  در 
الگوی  شما،  سواری  خودروی  کاربر  راهنمای 

رانندگی با وسیله ی نقلیه ی 
دارای گیربکس دستی 

)استاندارد( 

به  مجهز  نقلیه ی  وسیله ی  با  دنده ها  تغییر 
گیربکس دستی، مهارتی است که نیاز به تمرین 
خود  پای چپ  با  را  کالچ  پدال  باید  دارد.  زیادی 
فشار دهید و هم زمان با دست راست به  صورت 
دستی دنده ی موردنظر را روی اهرم دنده انتخاب 

کنید. 

بین  ارتباط  می دهید،  فشار  را  کالچ  پدال  وقتی 
این کار مانع  گیربکس و چرخ ها قطع می شود. 
به  شد.  خواهد  چرخ ها  به  موتور  قدرت  انتقال 
همین علت تا وقتی که پدال کالچ را به پایین 

فشار می دهید، می توانید دنده را تغییر دهید. 

و  موتور  ارتباط  قطع  و  ایجاد  برای  کالچ  پدال 
می شود.  استفاده  نقلیه  وسیله ی  گیربکس 
بین  نشود،  داده  فشار  کالچ  پدال  که  مادامی 
قدرت  و  است  برقرار  ارتباط  گیربکس  و  موتور 

موتور به چرخ های خودرو منتقل می شود. 

وقتی موتور خودرویی با گیربکس دستی استارت 
حالت  در  باید  دنده  تغییر  اهرم  می شود،  زده 
انتها به سمت  تا  باید  خالص باشد و پدال کالچ 

پایین فشار داده شود. 

هنگامی که با بلندکردن آهسته ی پای چپ خود، 
از  قبل  می کنید،  کالچ  پدال  رهاکردن  به  شروع 
و  موتور  بین  ارتباط  ایجاد  پدال  کامل  رهاشدن 

کنتــــــرل فرمــــــان 

فرمان خودروی سواری را مثل ساعت تصور کنید. 
برای کنترل بهتر خودروی سواری، دست چپ را 
راست  دست  دهید.  قرار   9 ساعت  موقعیت  در 
این  اگر  بگیرد.  قرار  در موقعیت ساعت 3  باید 
نباشد،  ممکن  فرمان  طراحی  به دلیل  حالت ها 
دست  و   10 ساعت  موقعیت  در  را  چپ  دست 
راست را در موقعیت حدود ساعت 2 قرار دهید. 

در زمان گردش، از روش دست روی دست برای 
کنترل فرمان استفاده کنید. در زمان برگرداندن 
چرخ ها از موقعیت گردش به حالت عادی هم، از 
روش دست روی دست استفاده کنید. همچنین 
روی  دست ها  آهسته ی  شل کردن  با  می توانید 
سر  دست ها  بین  از  فرمان  دهید  اجازه  فرمان، 
بخورد و به موقعیت قبلی خود برگردد، اما حتمًا 

تماس خود با فرمان را حفظ کنید. 

تغییر دنده شرح داده شده است. معمواًل الگوی 
تغییر دنده را در باالی اهرم تغییر دنده ی خودرو 

می توانید مشاهده کنید. 

حرکت  می توانید  است،  خاموش  خودرو  وقتی 
را  کالچ  پدال  کنید،  تمرین  را  دنده  تغییر  اهرم 
تا انتها فشار دهید، دنده های مختلف را امتحان 
هنگام  بگیرید.  یاد  را  دنده  هر  محل  تا  کنید 
به  نگاه کردن  بدون  بتوانید  باید  شما  رانندگی 

دنده، هر دنده را پیدا کنید. 

از  پس  هستید،  رانندگی  حال  در  که  هنگامی 
از  را  خود  پای  حتمًا  دنده  تعویض  بار  هر  اتمام 
روی پدال کالچ بردارید. استفاده ی غیرضروری از 

پدال کالچ آن را فرسوده می کند. 

اگر قصد ترمزکردن یا توقف دارید، هرگز با دنده ی 
داده اید  فشار  را  کالچ  پدال  درحالی که  و  خالص 
این شکل  به  کالچ  پدال  فشاردادن  نکنید.  ترمز 

مانع استفاده از پدال گاز می شود. 

مناسب  دنده ی  از  حتمًا  کردن،  گردش  زمان  در 
پای  کنید،  استفاده  خودرو  گردش  سرعت  برای 

خود را هم از روی پدال کالچ بردارید. 

خودرو،  استارت زدن  برای  فقط  کالچ  پدال  از 
از  برای جلوگیری  توقف  از  قبل  و  دنده  تعویض 

خاموش شدن خودرو استفاده کنید.
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عالمـــت دهــــی 

رانندگان  به  ترمز  چراغ های  و  راهنما  چراغ های 
چه  انجام  حال  در  که شما  می دهد  اطالع  دیگر 

کاری هستید. 

شما باید در شرایط زیر از چراغ راهنما استفاده 
کنید: 

حرکت از سمت لبه ی خیابان یا الین پارک  	

گردش به چپ یا راست  	

تغییر الین ها  	

چراغ های  می کنید،  استفاده  ترمز  از  که  زمانی 
ترمز فعال می شوند تا به سایر رانندگان هشدار 

دهد در حال کاهش سرعت یا توقف هستید. 

   

   

   

عالئم الکتریکیعالئم دستی

عالمت راستعالمت راست

عالمت چپعالمت چپ

عالمت کاهش 
سرعت یا توقف

عالمت کاهش 
سرعت یا توقف

موقعیت  دست ها در زمان گردش به راست: 

 

A: موقعیت دست برای آغاز گردش به راست یا 
چپ. 

نیروی  چپ  دست  راست،  به  گردش  برای   :B
فرمان  راست  دست  می کند.  ِاعمال  را  چرخیدن 
حرکت  فرمان  باالی  به  سمت  و  می کند  رها  را 

می کند. 

و  می گیرد  قرار  جدید  محل  در  راست  C: دست 
نیروی چرخیدن را ِاعمال می کند. 

D: دست چپ فرمان را رها می کند و به موقعیت 
ساعت 9 برمی گردد. 

E: این مراحل را به  صورت معکوس انجام دهید 
تا گردش تکمیل شود و چرخ ها به وضعیت عادی 
برگردند. با تکمیل گردش، دست ها به موقعیت 

رانندگی عادی بازمی گردند. 

افزایــش ســرعت 

توانایی شما  با خودروی سواری،  رانندگی  هنگام 
که  دارد  این  به  بستگی  سرعت  کنترل  برای 
مسیر موردنظر را نگاه کنید و از پدال گاز درست 
استفاده کنید. به  تدریج پدال گاز را فشار دهید 
در  را  اهرم  این  سپس  و  کند  حرکت  خودرو  تا 
با  خودرو  تا  دارید  نگه  ثابت  مناسب  موقعیت 
به  کار  این  کند.  حرکت  شما  موردنظر  سرعت 
تمرین نیاز دارد. موارد زیر را به  یاد داشته باشید: 

به آرامی سرعت خودرو را افزایش دهید.  	

ترافیک  	 و  جاده  آب وهوا،  شرایط  با  مطابق 
سرعت خود را تنظیم کنید. 

در موارد غیرضروری سرعت خودرو را افزایش  	
یا کاهش ندهید. 

سرعت  	 محدوده ی  از  باالتر  سرعت  با  هرگز 
اعالم شده رانندگی نکنید.  

هرگز  	 چرخیده،  خودرو  الستیک های  وقتی 
سرعت خودرو را سریع افزایش ندهید. 

تا  	 کنید  رانندگی  ترافیک  جریان  با  همراه 
احتمال تصادف را کاهش دهید. رانندگی بسیار 

آهسته نیز ممکن است خطرناک باشد. 

برای بررسی سرعت خودرو، برخی از اوقات به  	
سرعت سنج نگاه کنید. 

باعث  موعد،  از  دیرتر  یا  زودتر  عالمت دهی  با 
چراغ  اگر  نشوید.  دیگر  رانندگان  سردرگمی 
خاموش  اتوماتیک  به  صورت  شما  راهنمای 
نمی شود، فراموش نکنید که چراغ راهنمای خودرو 

را خاموش کنید. 
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زمان ترمزگیری:

زمان ترمزگیری مدت زمانی است که طول می کشد 
پس از استفاده از ترمزها، وسیله ی نقلیه توقف 
کند. فاصله ای که در این مدت زمان طی شده را 

فاصله ی ترمزگیری می نامند.

فاصله ی درک     

فاصله ی عکس العمل   

فاصله ی ترمزگیری  

کل فاصله ی توقف  

نمودار زیر حداقل فاصله ی توقف برای سرعت های 
مختلف را نشان می دهد. 

در  توقف  میانگین  توقف،  فاصله های 
هستند.  خشک  و  هموار  صاف،  جاده ی 

      مسافت طی شده، هنگامی که ضرورت توقف 
را درک می کنید )بر اساس میانگین زمان درک که 

سه چهارم ثانیه است(.

به  نسبت   که  هنگامی  مسافت طی شده،        
وضعیت عکس العمل نشان می دهید .

       مسافت طی شده، پس از استفاده از ترمز 
)وقتی شرایط جاده عادی است و ترمزها به  خوبی 

عمل می کنند(.

زمـان و فاصلـه ی توقـف 

دانستن اینکه در چه زمان و فاصله ای باید ترمز 
کرد تا وسیله ی نقلیه کامل توقف کند، می تواند 
در جلوگیری از قضاوت های اشتباهی که موجب 
و  زمان  باشد.  موثر  بسیار  می شوند  تصادف 
عامل  سه  را  خودرو  توقف  برای  الزم  فاصله ی 

تعیین می کنند:

زمان درک: 

زمان درک مدت زمانی است که طول می کشد تا 
وضعیت را شناسایی و ضرورت توقف را درک کنید. 
این فرایند حدود سه چهارم ثانیه طول می کشد. 
شناسایی خطرات برای رانندگان کم تجربه اغلب 
مسافتی  درک،  فاصله ی  می کشد.  طول  بیشتر 
است که وسیله ی نقلیه در طول این مدت زمان 

طی می کند. 

زمان عکس العمل:

طول  که  است  مدت زمانی  عکس العمل  زمان 
نشان  عکس العمل  وضعیت،  به  نسبت   می کشد 
دهید و پاهای شما از روی پدال گاز به  روی پدال 
عکس العمل  زمان  میانگین  کند.  حرکت  ترمز 
ثانیه است. فاصله ی عکس العمل نیز  سه چهارم 
این  طول  در  نقلیه  وسیله ی  که  است  مسافتی 

مدت زمان طی می کند.

ترمزگیری 

در زمان توقف، زودتر باید اقدام به ترمزگیری  	
کنید،  ترمزگیری  به  اقدام  دیر  خیلی  اگر  کنید. 
فاصله ی ترمزگیری شما ممکن است کافی نباشد. 

قبل از استفاده از ترمز و برای کاهش سرعت  	
باید پدال گاز را رها کنید. 

برای ترمزگیری نرم و بدون مشکل، پدال ترمز  	
را به  آرامی رها کنید و سپس دوباره پدال ترمز را 

قبل از توقف کامل فشار دهید. 

در صورت نیاز به توقف سریع، از ترمزگیری  	
آستانه ای استفاده کنید، با این کار از قفل شدن 
چرخ ها جلوگیری می کنید. در این نقطه، در عین 
حال که از حداکثر کارایی ترمزها استفاده می شود، 
همچنان به راننده اجازه می دهد فرمان خودرو را 
کنترل کند. اگر چرخ ها قفل هستند، فشار روی 
استفاده  اگر  کنید.  رها  آرامی  به   را  ترمز  پدال 
کنترل  شود،  چرخ ها  قفل شدن  باعث  ترمزها  از 
فرمان از دست خواهد رفت. برای خودروهایی که 
ترمز ضدقفل )ABS( دارند، به اطالعات ارائه شده 
در فصل 6، بخش ترمزگیری در شرایط اضطراری، 

مراجعه کنید. 

تأثیر  توقف  فاصله ی  و  زمان  بر  بسیاری  عوامل 
و  جاده  شرایط  شامل  عوامل  این  می گذارند. 
آب وهوا می شود. برخی عوامل قابل کنترل عبارتند 

از: 

مهارت های جستجوی چشمی 	

توانایی تصمیم گیری  	

سطح هوشیاری و خستگی  	

مصرف الکل یا سایر داروها و مواد مخدر  	

سرعت وسیله ی نقلیه  	

شرایط ترمزها و تایرهای وسیله ی نقلیه  	
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به  یا چپ،  راست  به  سمت  دنده عقب  زمان  در 
ترتیب زیر عمل کنید: 

اگر نیاز باشد فرمان بیش از نیم دور بچرخد،  	
هر دو دست خود را روی فرمان در موقعیت های 

ساعت 9 و 3 قرار دهید.

برای دنده عقب به  سمت چپ، از روی شانه ی  	
چپ مسیر را نگاه کنید و گاهی هم به مسیر جلو 

نگاه کنید. 

روی  	 از  راست،  سمت  به   دنده عقب  برای 
شانه ی راست مسیر را نگاه کنید و گاهی هم به 

مسیر جلو نگاه کنید. 

فرمان را در مسیری بچرخانید که می خواهید  	
عقب خودرو حرکت کند. 

تـــــذکـــــر
جلوی خودرو در مسیر مخالف با جهت حرکت 

عقب خودرو حرکت خواهد کرد. 

سایر نکات برای دنده عقب: 

جاده ی  	 از  خروج  برای  دنده عقب  زمان  در 
الین  نزدیک ترین  به  سمت  را  خودرو  خصوصی، 
تردد هدایت کنید و سپس به  سمت جلو حرکت 
الین  به  سمت  هرگز  دنده عقب  زمان  در  کنید. 

دوم مسیر تردد حرکت نکنید. 

حرکت خودرو با دنده عقب در تقاطع یا خط  	
عابر پیاده غیرقانونی است. 

در صورت مشاهده ی چراغ های سفید دنده عقب 

دنـــــده  عقـــــب

سرعت  با  باید  عقب  به  سمت  حرکت  هرگونه 
حرکت  از  قبل  شود.  انجام  آهسته  راه رفتن 
به سمت عقب، پشت وسیله ی نقلیه را نگاه کنید 
و فقط در صورتی به  سمت عقب برانید که مسیر 
خالی از وسایل نقلیه، عابران پیاده و موانع باشد. 
قبل از حرکت با دنده عقب برای خروج از جاده ی 
خصوصی، اطراف وسیله ی نقلیه را پیاده بررسی 
کنید تا از نبود خطرات احتمالی پشت وسیله ی 

نقلیه اطمینان یابید. 

به  مستقیم  خط  در  دنده عقب  با  حرکت  برای 
ترتیب زیر عمل کنید: 

و  	 دهید  قرار  فرمان  باالی  در  را  چپ  دست 
خود  راست  سمت  ران  مفصل  روی  به آرامی 
پشت  قسمت  در  را  خود  راست  دست  بچرخید. 
صندلی سرنشین جلو قرار دهید و آن را تکیه گاه 

خود کنید. 

به  سمت  	 راست  سمت  شانه ی  روی  از 
شیشه ی عقب خودرو نگاه کنید. درحالی که پای 
خود را آماده روی پدال ترمز قرار داده اید، به آرامی 

به سمت عقب حرکت کنید. 

جلوی  	 شوید  مطمئن  تا  کنید  نگاه  را  جلو 
خودرو با چیزی برخورد نداشته باشد. 

حدود  	 را  فرمان  خودرو،  فرمان  اصالح  برای 
که  مسیری  به  سمت  بچرخانید  یک چهارم 

می خواهید عقب خودرو حرکت کند. 

پــــــارک کــــردن 

در پارک کردن خودرو نیاز به کنترل خوب خودرو، 
تصمیم گیری دقیق و مهارت کنترل فرمان است. 
در سه بخش بعدی انواع مختلف پارک کردن شرح 

داده خواهد شد. 

پارک دوبل )موازی( 

اول  نگاه  در  است  ممکن  پارک کردن  نوع  این 
برای  نیاز به تمرین دارد.  دشوار به  نظر برسد و 
پارک کردن در فضای بین دو وسیله ی نقلیه که در 
طرف راست جدول پارک شده اند به ترتیب مراحل 
آمده در زیر عمل کنید. به وضعیت الستیک های 

جلوی خودرو )رنگ قرمز( توجه کنید. 

نزدیک  موردنظر  دوبل  پارک  فضای  به  وقتی 
را  خودرو  پشت  نقلیه ی  وسایل  تردد  می شوید، 
ترمز  به تدریج  پارک کردن،  از  قبل  کنید.  بررسی 
بگیرید تا سرعت خودرو کاهش یابد. چراغ های 
که  می دهد  نقلیه هشدار  وسایل  سایر  به  ترمز 
دهید  تشخیص  باید  دارید.  توقف  قصد  شما 
کافی  شما  خودروی  اندازه ی  برای  پارک  فضای 

است یا خیر. 

 

وقتی سپر عقب خودروی شما )خودروی سواری 
A( در راستای سپر عقب خودروی سواری B است، 

یک خودرو، هوشیار باشید که این خودرو ممکن 
چراغ ها  این  کند.  حرکت  عقب  به  سمت  است 
نشان می دهد که خودرو روی دنده عقب قرار دارد. 
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چرخ ها را سریع به  سمت چپ بچرخانید. درحالی که 
به روبه رو نگاه می کنید، به مسیر حرکت نیز نگاه 
کنید. تا وقتی خودروی شما با جدول موازی شود، 
خودروی  سپر  باشید  مراقب  برانید.  دنده عقب 
شما با وسیله ی نقلیه ی پشتی برخورد نکند. طبق 
قانون، چرخ های وسیله ی نقلیه ی پارک شده نباید 
داشته  فاصله  جدول  از  سانتی متر   50 از  بیش 

باشد. 

 

وقتی  دوبل  پارک  موقعیت  از  خروج  هنگام 
خودرویی جلوی شما پارک شده است به ترتیب 

زیر عمل کنید: 

اطمینان  	 تا  کنید  بررسی  را  آینه ها  تمامی 
یابید خروج از محل پارک امن باشد. 

درحالی که از روی شانه ی راست به شیشه ی  	
عقب نگاه می کنید، دنده عقب بروید تا وقتی که 
برسید،  پشت  در  پارک شده  خودروی  نزدیکی  به 
بدون اینکه با این خودرو تماس داشته باشید. 

چراغ راهنمای چپ را روشن کنید.  	

قبل از حرکت به جلو، از روی شانه ی چپ به  	
وسایل  یابید  اطمینان  تا  کنید  نگاه  تردد  مسیر 

توقف کنید. خودروی شما باید موازی با خودروی 
فوت(   3( متر   1 حدود  حال  عین  در  باشد،   B
خودرو  باشد.  نقلیه  وسیله ی  دو  بین  باید  فضا 
را روی دنده عقب قرار دهید. روی شانه ی راست 
و پشت سر را نگاه کنید تا مطمئن شوید چیزی 
آنجا وجود ندارد و فضای پارک هنوز قابل استفاده 

است.

 

حدود نیم متر )1/5 فوت( و بسیار آرام )سرعت 
درحالی که  برانید.  عقب  مستقیم  پشتی(  الک 
به آرامی حرکت می کنید، فرمان را تند به  سمت 
راست هدایت کنید تا وقتی که خودرو در زاویه ی 
45 درجه نسبت  به جدول قرار گیرد. درحالی که 
به روبه رو نگاه می کنید، به مسیر حرکت نیز نگاه 
کنید. در این مرحله فرمان باید هم راستا با سپر 

عقب خودروی B باشد. 

 

درحالی که به  آرامی دنده عقب می روید، فرمان را 
صاف کنید و همچنان دنده عقب بروید تا گوشه ی 
سمت راست سپر جلوی خودروی شما در راستای 
سپر عقب خودروی B قرار بگیرد. مراقب باشید با 

این خودرو برخورد نکنید. 

 

از  پس  و  کنید  باز  را  خودرو  درب  سوارشدن، 
خود  پشت سر  را  خودرو  درب  سریعًا  سوارشدن 

ببندید. 

پارک کردن زاویه دار 

کاربرد  پارکینگ ها  در  اغلب  زاویه دار  پارک کردن 
زاویه ی  در  است  ممکن  فضاها  نوع  این  دارد. 
حدود 45 درجه نسبت  به الین تردد وسایل نقلیه 

باشند. 

برای ورود به فضای پارکینگ زاویه دار در سمت 
راست باید طبق مراحل زیر عمل کنید: 

چراغ راهنمای سمت راست را روشن کنید و  	
سرعت را کاهش دهید. 

	  5( متر   1/5 حدود  و  برانید  جدول  با  موازی 
باقی  پارک شده  خودروی  عقب  سمت  از  فوت( 

بگذارید. 

وقتی توانستید طرف چپ خودروی پارک شده  	
ببینید،  را  خالی  پارکینگ  راست فضای  در طرف 
خودرو  کنید.  هدایت  راست  به  سمت  را  فرمان 
را به  آرامی برانید و قسمت مرکزی جایگاه پارک 
را نگاه کنید. خودروی شما باید در وسط جایگاه 

باشد. 

چرخ ها  	 پارکینگ،  فضای  مرکزی  نقطه ی  در 
جلو حرکت  به  سمت  به  آرامی  و  کنید  را صاف 
کنید. سمت چپ سپر جلو و سمت راست سپر 
عقب خودروی خود را نگاه کنید تا به خودروهای 

پارک شده در دو طرف خیلی نزدیک نباشند. 

دهید  	 ادامه  جلو  به  رو  حرکت  به  به  آرامی 
داشته  جدول  با  اندکی  برخورد  جلو  چرخ های  تا 

مسیر  در  دوچرخه سواری  یا  موتورسوار  نقلیه، 
نیست که در آینه دیده نشده باشد.

به  آرامی حدود یک متر )سه فوت( به  سمت  	
جلو حرکت کنید، درحالی که فرمان را خیلی سریع 
وقتی  می کنید.  هدایت  چپ  به  سمت  کاماًل 
نزدیک ترین  به  سمت  است،  ایمن  جاده  شرایط 
خودروی  با  باشید  مراقب  و  کنید  حرکت  الین 

پارک شده در جلوی خود برخورد نداشته باشید. 

به شما  	 از عقب  نقلیه ای که  مراقب وسایل 
نزدیک می شوند باشید. 

ورود به خودروی پارک دوبل کنار جدول 
خیابان دوطرفه و خروج از آن: 

دوبل  جدول  کنار  که  خودرویی  از  خروج  هنگام 
دقت  به   را  آینه ها  تمامی  است،  شده  پارک 
بررسی کنید تا از نبود هرگونه وسیله ی نقلیه یا 
موتورسوار و دوچرخه سواری که از پشت به شما 
نزدیک می شود اطمینان یابید. از روی شانه نقاط 
شرایط  وقتی  کنید.  بررسی  را  چپ  سمت  کور 
ایمن است، درب خودرو را به اندازه ی مناسب برای 
خروج از خودرو باز کنید و سریعًا خودرو را ترک 
مسیر  روبه روی  و  بروید  خودرو  عقب  به  کنید. 

تردد راه بروید تا به جدول برسید. 

کنار  شده  دوبل  پارک  خودروی  به  ورود  هنگام 
جدول، همیشه از جلوی خودرو حرکت کنید و به 
خودروی خود نزدیک شوید. قبل از بازشدن درب 
خودرو، مسیر تردد وسایل نقلیه در نزدیک ترین 
برای  مناسب  اندازه ی  به  کنید.  بررسی  را  الین 
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را به  سمت راست بچرخانید. همچنان دنده عقب 
به اولین الین پشت وسیله ی نقلیه ی پارک شده 
بروید. وقتی خودرو در جهت موازی با جدول قرار 

گرفت توقف کنید. 

جلو حرکت  به  سمت  دارید  که حضور  الینی  در 
کنید. مراقب سایر وسایل نقلیه ای که از جایگاه 
خارج می شوند  جلوی شما  در  زاویه دار  پارکینگ 

باشید. 

پارک کردن عمودی 

در  پارکینگ  )فضای  عمودی  به صورت  پارک کردن 
زاویه ی 90 درجه نسبت به جدول است( در سمت 
راست جاده بسیار دشوار است. وقتی به فضای 
 2 حدود  فاصله ی  در  می شوید،  نزدیک  پارکینگ 
متر ) 6 فوت( بین خودروی خود و عقب وسیله ی 
نقلیه ی پارک شده در سمت راستتان توقف کنید. 
آهسته حرکت کنید. وقتی سپر جلوی خودروی 
نقلیه ی  وسیله ی  چپ  سمت  با  هم تراز  شما 
پارکینگ  فضای  راست  سمت  در  پارک شده 
موردنظر قرار گرفت، به دقت فضای خالی پارکینگ 
را نگاه کنید. با سرعت بسیار پایین حرکت کنید 
راست  به  سمت  کاماًل  خیلی سریع  را  چرخ ها  و 
پارکینگ،  فضای  به  ورود  زمان  در  بچرخانید. 
سمت  همچنین  و  چپ  سمت  جلوی  گوشه ی 
مطمئن  تا  کنید  بررسی  را  خود  خودروی  راست 
شوید با وسایل نقلیه ی پارک شده برخورد نداشته 
به  و  کنید  نگاه  به  دقت  را  خالی  باشید. فضای 
 آرامی حرکت کنید. مطمئن شوید خودروی شما 

اینچی( جدول   20( در 50 سانتی متری  یا  باشند 
قرار بگیرند. 

 

ورود به فضای پارکینگ زاویه دار از سمت راست

در زمـان خـروج از فضــای پارک زاویـه دار: 

اطمینان  برانید.  دنده عقب  آهسته  و  بااحتیاط 
دنده عقب  نباشد.  خودرو  پشت  در  چیزی  یابید 
در این حالت خطرناک است؛ زیرا مشاهده ی تردد 
وسایل نقلیه هنگام خروج از این فضای پارکینگ 
دشوار است. هنگام خروج و دنده عقب حق تقدم 
را رعایت کنید و به  دقت فضای پشت خودرو را 

نگاه کنید. 

آهسته برانید و آماده باشید در صورت نیاز توقف 
کنید. اگر وسیله ی نقلیه ی سمت راست بلندتر از 
خودروی شماست، وقتی پشت خودرو هم تراز با 
عقب وسیله ی نقلیه ی بلندتر قرار گرفت، توقف 
کنید. تردد وسایل نقلیه و عابران پیاده را بررسی 
نقلیه ی  وسیله ی  از  که  ببینید  وقتی  تا  کنید. 
دنده عقب  با  همچنان  کرده اید،  عبور  پارک شده 

مستقیم حرکت کنید. 

عقب  از  شما  خودروی  جلوی  سپر  که  هنگامی 
وسیله ی نقلیه ی سمت چپ شما عبور کرد، فرمان 

پارک کردن در سطح شیب دار 

از اطالعات زیر هنگام پارک کردن در سمت راست 
جاده استفاده نمایید. 

دارای  خیابان  سرباالیی  در  پارک کردن  هنگام 
)به سمت  چپ  به سمت  را  جلو  چرخ های  جدول، 
مرکز جاده( بچرخانید. چرخ ها در این حالت باعث 
تا  برود  عقب  به  سمت  کمی  خودرو  می شوند 
وقتی که الستیک جلوی سمت راست با جدول 
برخورد کند. اگر خودرو شروع به حرکت کند، با 
این کار می توانید از حرکت کردن خودرو به  سمت 

مسیر تردد جلوگیری کنید. 

بدون  خیابان  سرباالیی  در  پارک کردن  زمان  در 
جدول، چرخ های جلو را به  سمت راست )به سمت 
اگر  کار  این  با  بچرخانید.  جاده(  خروجی  لبه ی 
به  سمت  خودرو  کند،  حرکت  به  شروع  خودرو 
تردد  مسیر  وارد  و  می کند  حرکت  جاده  خارج 

نمی شود. 

در زمان پارک کردن در سرپایینی، همواره چرخ های 
جلو را به  سمت راست بچرخانید. اگر جدول وجود 
که  نقطه ای  تا  شما  خودروی  دهید  اجازه  دارد، 
برخورد  جدول  با  راست  سمت  جلوی  الستیک 
می کند، حرکت کند. وقتی الستیک ها به  سمت 
به حرکت کند،  اگر خودرو شروع  راست بچرخد، 
به  سمت خارج از جاده حرکت خواهد کرد و وارد 

مسیر تردد نخواهد شد. 

در وسط و کاماًل داخل جایگاه قرار گرفته باشد. 
ورود به جایگاه پارکینگ دارای زاویه 90 درجه در 
یک پارکینگ که در طرف چپ قرار گرفته، راحت تر 
از پارکینگ طرف راست است؛ زیرا فضای بیشتری 
برای رسیدن به این زاویه در اختیار دارید. قبل 
از قطع کردن الین تردد مسیر روبه رو، تردد وسایل 
هنگام  کنید.  بررسی  را  روبه رو  مسیر  نقلیه ی 
گردش به  سمت پارکینگ و ورود به جایگاه، مرکز 
کار  این  نگاه کنید.  به  دقت  را  پارکینگ  جایگاه 
مثل گردش به چپ به  سمت جاده ای دیگر است. 

وقتی در پارکینگ وسایل نقلیه حضور دارید، فقط 
زاویه دار  یا  عمودی  خودروی  پارک  جایگاه  وارد 

شوید. 

 

ورود به فضای پارک عمودی از سمت چپ 

 

ورود به فضای پارک عمودی از سمت راست 
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پیاده 

در داخل تقاطع  	

در محدوده ی 1/5 متری )5 فوتی( دسترسی  	
به گاراژ، جاده ی خصوصی یا مسیر خصوصی 

در امتداد یا خالف جهت هرگونه ساخت وساز  	
یا موانع جاده ای، وقتی توقف یا پارک کردن باعث 

مسدودشدن مسیر تردد می شود.

یا  	 پل  هر  نزدیکی  در  یا  زیرگذر  یا  پل  روی 
زیرگذری 

ترافیک،  	 کنترل  دستگاه های  که  جایی  در 
توقف یا پارک کردن را منع کند. 

 

در محدوده ی 5 متری تابلوی ایست یا تابلوی  	
حق تقدم 

در محدوده ی 5 متری )16 فوتی( نزدیک ترین  	
طرف خط عابر پیاده ی عالمت گذاری شده

در  پارک کــردن  عــدم 
محــدوده ی 5 متــری 
تابلــوی  ـی(  فوـت  16(
ایســت یــا حــق تقــدم 

پارک کـــردن  عـــدم 
 5 محـــدوده ی  در 
ــی(  فوـت  16( متـــری 
خـــط عابـــر پیـــاده ی 
عالمت گذاری شـــده  

  

 

حرکت  پایین  به  پارک  در  خودرو  اینکه  برای 
نکند، همواره ترمز پارک )ترمز دستی( را استفاده 
پارک  حالت  روی  را  خودرو  گیربکس  و  کنید 
یا  اتوماتیک(  گیربکس  دارای  خودروهای  )برای 
دنده های پایین )برای خودروهای دارای گیربکس 

دستی( قرار دهید. 

چرخ های  جاده،  در طرف چپ  پارک کردن  هنگام 
جلو را به  سمت مسیر مخالف جاده بچرخانید. 

در مناطق زیر پارک نکنید 

خودروی خود را در مناطق زیر پارک نکنید: 

در پیاده رو یا بلوار  	

روی خط عابر پیاده یا هر قسمتی از خط عابر  	

سرپایینیسرباالیی بدون جدول

سرباالیی دارای جدول

یک موضوع اضطراری پیش آید،  	

طبق قانون پارک کردن مجاز باشد.  	

وسایل  	 سایر  برای  مجزا  مسیری  اینکه  مگر 
نقلیه ی موتوری موجود باشد.

مگر اینکه خودروی شما از فاصله ی 60 متری  	
طرف  دو  هر  از  جاده  این  طول  در  فوتی(   200(

قابل مشاهده باشد. 

 

شیر  	 از  فوتی(   16( متری   5 محدوده ی  در 
آتش نشانی. اگر شیر آتش نشانی در جدول کنار 
خیابان قرار نگرفته است، در محدوده ی 5 متری 
از نقطه ای روی جدول که نزدیک ترین منطقه به 

شیر آتش نشانی است، نباید پارک کنید. 

در محدوده ی 5 متری )16 فوتی( از شیر 
آتش نشانی پارک نکنید 

ممکن  	 که  دیگر  نقلیه ی  وسایل  سایر  کنار 
است باعث شود شما دوبله پارک کنید.

از  	 فوتی(   16( متری   5 از  کمتر  فاصله ی  در 
لبه ی جاده ی متقاطع، جز در شرایطی که عالمت 
پارک کردن مجاز مانند یک پارکومتر موجود باشد.

انفجار،  	 آتش سوزی،  نزدیکی  در  یا  محل  در 
تصادف وسایل نقلیه ی موتوری یا سایر حوادث، 
باعث  پارک کردن  که  جایی  در  دیگر  عبارت  به 
مسدودشدن مسیر تردد یا مانع اقدامات کارکنان 

و تجهیزات امدادی می شود. 

در جاده ی خارج از منطقه ی شهری پارک نکنید: 

بزرگراه  	 شانه ی  یا  پارکینگ  الین  جاده،  در 
اصلی پارک نکنید، جز در جایی که:

خودروی شما قادر به حرکت با توان خود  	
نباشد، 
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04

تقـاطــع و گــردش 
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تقــــاطــع هـــا 

 2 حداقل  که  است  جایی  تقاطع  یک  از  منظور 
ممکن  باشند،  داشته  تالقی  یکدیگر  با  جاده 
است بین وسایل نقلیه ی حاضر در این جاده ها 
و همچنین عابران پیاده که در حال عبور از این 
مسیرها هستند برخوردهایی به وجود آید. تقاطع 
یکی از پرریسک ترین مناطق برای تصادف است. 
راهنمایی  تابلوهای  با  است  ممکن  تقاطع ها 
کنترل  دو  هر  یا  راهنمایی  چراغ های  رانندگی،  و 
چراغ های  یا  تابلوها  با  که  تقاطع هایی  شوند. 
راهنمایی و رانندگی کنترل نمی شوند، با قوانین و 
مقررات راهنمایی و رانندگی کنترل خواهند شد. 
برای رانندگی ایمن در تقاطع ها چه تابلو یا عالئم 
کنترل ترافیک داشته باشند، چه فاقد این عالئم 
از قوانین و مقررات تعیین کننده ی  باید  باشند، 

حق تقدم اطالع داشته باشید. 

همواره احتیاط کنید. سایر رانندگان ممکن است 
ممکن  یا  باشند  نشده  عالئم  و  تابلوها  متوجه 
است از قوانین و مقررات تقاطع های فاقد عالئم 
نداشته  اطالع  رانندگی  و  راهنمایی  تابلوهای  و 

باشند. 

تـــــذکـــــر
 بــرای اطــالع از تابلو هــا، عالئــم و چراغ هــای 
راهنمایی و رانندگی به فصل 2 مراجعه کنید. 

مأمور  یا  رانندگی  و  راهنمایی  مأمور  دستورات 
پلیس باید رعایت شود و بر تابلوها و چراغ های 

راهنمایی و رانندگی ارجح در نظر گرفته شود. 

حـــــق تقـــــدم 

یکدیگر،  با  جاده ها  تقاطع  یا  تالقی  محل  در 
احتمال تصادف وجود دارد. چه  کسی باید حرکت 

کند و چه  کسی باید منتظر بماند؟ 

توقف  به  ملزم  را  فرد  یک  تقدم،  حق  قوانین 
می کند؛ در نتیجه این فرد باید به سایرین اجازه 
دهد تا به مسیر خود ادامه دهند. عالئم، تابلوها 
و گاهی موقعیت خودروی شما نسبت  به سایر 
وسایل نقلیه ی حاضر در تقاطع، قوانین را تعیین 
داشته  تقدم  اگر شما حق  البته حتی  می کنند. 
کاری  هر  تا  هستید  مسئول  همچنان  باشید، 
می توانید برای اجتناب از تصادف انجام دهید. 

 

اگر خط ایست یا خط کشی عابر پیاده در تقاطع 
 10( متری   3 حدود  در  باید  شما  نباشد،  موجود 
فوی( از محل تالقی جاده ها توقف کنید. در جایی 
که  پیاده  عابران  برای  مزاحمتی  که  کنید  توقف 
از  یا قصد عبور  از خیابان هستند  در حال عبور 

خیابان را دارند، ایجاد نکنید. 

ایست در سه و چهار طرف: 

تمامی  در  ایست  تابلوهای  تقاطع ها  بعضی  در 
عنوان  به   اغلب  است؛  گرفته  قرار  گوشه ها 
»گوشه های احترام« از این گوشه ها یاد می شود. 
وسایل نقلیه ای که از هر جهت به تقاطع نزدیک 
می شوند ملزم به توقف هستند. تمامی رانندگان 
کنند.  احتیاط  و  بگذارند  احترام  دیگران  به  باید 
به  که  است  این  اینجا  در  احترام  از  منظور 

عابرپیاده  خط  خط کشی  در  ایست،  خط  از  قبل 
توقف کنید. در جایی که خط ایست وجود ندارد ، 

قبل از خط کشی عابر پیاده توقف کنید.

رانندگی  و  راهنمایی  تابلوهای  با  که  تقاطع هایی 
کنترل می شوند.

تابلـــوی ایســــت: 

 

باید  نشان می دهد خودروی شما  ایست  تابلوی 
کاماًل توقف نماید. پس از توقف، بااحتیاط تقاطع 
از  یا  پیاده  عابران  حضور  از  تا  کنید  بررسی  را 
وضعیت سایر مسیرهای تردد مطلع شوید. وقتی 
خود  حرکت  به  می توانید  است،  ایمن  شرایط 

ادامه دهید. 

تابلوی  با  رویارویی  هنگام  خودرو  توقف  محل 
ایست قوانینی دارد. 

قوانین توقف در تقاطع ها: 

 

اگر تابلوی ایست موجود باشد، باید خودروی خود 
را قبل از خط ایست به طور کامل متوقف نمایید. 
پیش از حرکت رو به جلو، حق تقدم عابران پیاده 

و وسایل نقلیه ی دیگر را رعایت کنید. 
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باید با سرعتی حرکت کنید که به  راحتی بتوانید 
یا  نقلیه  وسایل  سایر  با  تصادف  از  تا  بایستید 

افراد پیشگیری کنید. 

 

تابلوی حق  نقلیه ای که در مسیر خود  وسیله ی 
تقدم را می بیند به سایرین اجازه ی عبور می دهد.  

وسیله ی نقلیه ای که اول به تقاطع رسیده اجازه 
خود  مسیر  به  که  باشد  خودرویی  اولین  دهید 
هم زمان  نقلیه  وسیله ی  دو  اگر  می دهد.  ادامه 
به تقاطع رسیدند، براساس این قاعده، وسیله ی 
اول  باید  دارد  قرار  راست  در سمت  نقلیه ای که 
حرکت کند. شما نباید به مسیر خود ادامه دهید، 
انجام  را  کار  این  ایمنی  با  بتوانید  اینکه  مگر 

دهید.  

تابلوی حق تقدم: 

 

شما  که  است  معنی  این  به  تقدم  حق  عالمت 
نقلیه ای بدهید که  را به وسایل  باید حق تقدم 
موجود  تقدم  حق  رعایت  تابلوی  مسیرشان  در 
نزدیک  تقدم  حق  تابلوی  به  وقتی  نیست. 
تقاطع  به  نزدیک شدن  با  هم زمان  می شوید، 
سرعت را کاهش دهید و آماده ی توقف باشید. 

ممکن است نیاز به توقف داشته باشید و حق 
بدهید.  پیاده  عابران  یا  تردد  مسیر  به  را  تقدم 
در  امنی  فضای  تا  باشید  منتظر  حرکت  از  قبل 

مسیر ایجاد شود. 

اگر هیچ عابر پیاده یا وسیله ی نقلیه ای در مسیر 
نیست که حق تقدم را به آن بدهید، می توانید 
مسیر  به  تقاطع  در  کامل،  توقف  به  نیاز  بدون 

خود ادامه دهید. 

 

B می دهد:  A حق تقدم را به خودروی  خودروی 
و  راهنمایی  تابلوی  یا  عالمت  هیچ  تقاطع  این 
راست  سمت  در   B خودروی  و  ندارد  رانندگی ای 

خودروی A قرار گرفته است. 

 

B می دهد:  A حق تقدم را به خودروی  خودروی 
قطع  را   B خودروی  مسیر  دارد  قصد   A خودروی 
قرار  دیگری  راست  سمت  در  هیچ کدام  و  کند 

نگرفته اند.  

راهنمایی  تابلوی  یا  عالمت  بدون  Tشکل  تقاطع 
موقعیتی  کنترل نشده(،  )تقاطع  رانندگی  و 
منحصربه فرد است. هیچ عالمت یا تابلوی کنترل 
ترافیکی وجود ندارد؛ بنابراین راننده ی سمت راست 
)خودروی B( حق تقدم دارد. در چنین موقعیتی 
احتیاط کنید؛ زیرا راننده ای که در حال حرکت در 
A( ممکن است  مسیر مستقیم است )خودروی 

به اشتباه فرض کند حق تقدم با خودش است. 

تقــــاطـــع های 
کنتـــرل نشــده 

برخی از تقاطع ها هیچ گونه عالمت، تابلو و چراغ  
تقاطع ها  این  در  ندارند.  رانندگی ای  و  راهنمایی 
نقلیه ی  وسیله ی  به  را  تقدم  حق  باید  راننده 
سمت راست بدهد. وقتی به تقاطع فاقد عالئم 
راهنمایی و رانندگی نزدیک می شوید، مسیر تردد 
اینجا  در  کنید.  بررسی  را  چپ  و  راست  سمت 
هم مشابه با تقاطعی که با تابلوی ایست کنترل 
می شود، سرعت خودرو را متناسب با قابلیت دید 
و شرایط جاده تنظیم کنید. حصارها، درختان یا 
خودروهای پارک شده ممکن است مانع دید شما 
باید سرعت خود را به  قدر کافی کاهش  شوند. 
دهید تا بتوانید به  راحتی خودرو را متوقف کنید. 
کم  را  سرعت  باشد،  لغزنده  جاده  شرایط  وقتی 
کنید تا امکان افزایش مسافت توقف را داشته 

باشید. 

در تمامی تقاطع ها، چه دارای عالئم و چه فاقد 
عالئم راهنمایی و رانندگی، احتیاط کنید و عاقالنه 
تصمیم بگیرید. حتی اگر حق تقدم با شماست، 
قبل از حرکت مطمئن شوید سایر وسایل نقلیه 

حق تقدم را رعایت کرده باشند. 
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که  	 دارند  پیاده رو  مسیر  تقاطع ها  تمامی 
به  صورت خط کشی مشخص شده  است  ممکن 
باشند یا ممکن است عالمت گذاری نشده باشند. 
برای  که  دیگری  نقلیه ی  وسیله ی  از  نباید  شما 

عبور عابر پیاده توقف کرده سبقت بگیرید. 

 

B می دهد:  A حق تقدم را به خودروی  خودروی 
و  راهنمایی  تابلوی  یا  عالمت  هیچ  تقاطع  این 
راست  سمت  در   B خودروی  و  ندارد  رانندگی ای 
خودروی A قرار گرفته است. رانندگان در موقعیت 
خودروی B برای حفظ ایمنی، قبل از حرکت باید 

منتظر بمانند تا حق تقدم به آن ها داده شود. 

محوطه ی  کوچه،  کنارگذر،  از  خروج  هنگام 
را  زیر  باید موارد  و جاده های خصوصی  پارکینگ 

رعایت کنید: 

قبل از قطع مسیر پیاده رو باید توقف کنید 	

قبل از ورود به خیابان اصلی باید توقف کنید 	

حق تقدم را به عابران پیاده بدهید. 	

نکاتی درباره ی تقاطع: 

راننده ای که قصد گردش به چپ در مسیری  	
است،  نزدیک شدن  حال  در  خودرویی  که  دارد 
نمی تواند تا وقتی شرایط ایمن نشده به  سمت 

چپ گردش کند. 

تقاطع  پارکینگ ها عالئم و تابلوهای راهنمایی  	
نوع  این  تقدم  حق  قوانین  و  ندارد  رانندگی  و 

تقاطع ها برای آن ها ِاعمال می شود. 

حرکت در میدان 

تقاطع های  درواقع  فلکه ها  و  میادین 
ایمنی  و  جریان  بهبود  برای  که  دایره  شکلی اند 
تردد طراحی شده اند. حرکت همواره خالف جهت 
محوطه ای  دور  به  و  ساعت  عقربه های  حرکت 
که  نقلیه ای  وسایل  است.  مرکز  در  دایره شکل 
را  تقدم  حق  باید  می شوند  تقاطعی  چنین  وارد 
این محل  به  نقلیه ای بدهند که قباًل  به وسایل 

رسیده اند. 

دارد.  وجود  فلکه  و  میدان  بین  تفاوت هایی 
محوطه ی  از  کوچک تر  فلکه  مرکزی  محوطه ی 
مرکزی میدان است. فلکه با انحنای فشرده تری 
در اطراف محوطه ی مرکزی طراحی شده است تا 
رانندگان را ترغیب به حرکت با سرعت پایین تر 
شیب داری  لبه ی  است  ممکن  به عالوه  کند، 
وسایل  برای  را  بیشتری  فضای  تا  باشد  داشته 
فلکه ها،  آورد.  فراهم  بزرگ تر  و  نقلیه ی سنگین 
رانندگان  دارند.  مختلفی  اندازه های  و  شکل ها 
عالئم  تمامی  به  فلکه  در  حرکت  زمان  در  باید 
روی  نشانه گذاری های  یا  و  رانندگی  و  راهنمایی 
گذر  باشند. محل  داشته  توجه  آسفالت خیابان 
افراد  ایمنی  حفظ  برای  میدان،  در  پیاده  عابران 
دور از تقاطع قرار دارند، مانند خطوط بهبود دید 

برای موتورسواران و عابران پیاده. 

میادین  یا  فلکه ها  در  حرکت  زمان  در  رانندگان 
باید از قوانین مشابهی پیروی کنند. 

خودداری از ورود به تقاطع 

فقط وقتی وارد تقاطع شوید که بتوانید به  طور 
صورت  این  غیر  در  کنید،  عبور  تقاطع  از  کامل 

هرگز وارد تقاطع نشوید. 

تقاطع  وارد  تقاطع،  در  ترافیک  وجود  صورت  در 
گذر  محل  و  تقاطع  از  بتوانید  وقتی  تا  نشوید، 
عابر پیاده در طرف دیگر به  طور کامل عبور کنید. 

 

خودروی A در موقعیت مناسب قرار دارد. خودروی 
است.  کرده  مسدود  را  پیاده  عابر  گذر  محل   B
و  نداشتند  مناسبی  قضاوت   D و   C خودروهای 
مجبور شدند در تقاطع توقف کنند. این مسئله 
از  قبل  می دهد.  قرار  تحت تأثیر  را  تقاطع  تردد 
ورود به تقاطع مطمئن شوید فضای کافی برای 

عبور کامل خودروی شما از تقاطع وجود دارد. 
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وقتی قصد دارید از اولین خروجی قابل استفاده 
خارج شوید: 

می شوید  	 نزدیک  خروجی  به  که  همان طور 
چراغ راهنمای راست را روشن کنید. اجازه دهید 
می شوید،  خارج  فلکه  یا  میدان  از  که  زمانی  تا 

چراغ روشن باشد. 

می شوید،  	 نزدیک  خروجی  به  که  همان طور 
و  موتورسواران  و  پیاده  عابران  مراقب 
دوچرخه سواران در محل گذر عابر پیاده در ورودی 

و خروجی میدان یا فلکه باشید. 

وقتی قصد دارید از سایر خروجی ها خارج شوید: 

می شوید،  	 نزدیک  خروجی  به  که  همان طور 
و  موتورسواران  و  پیاده  عابران  مراقب 
دوچرخه سواران در محل گذر عابر پیاده در ورودی 

و خروجی میدان یا فلکه باشید. 

در زمان نزدیک شدن به خروجی مدنظر خود  	
چراغ راهنمای راست را روشن کنید. 

میدان/ فلکه ی دوالینه 

ورود به تقاطع دایره شکل

رانندگان در زمان ورود به تقاطع دایره شکل باید 
حق تقدم را به رانندگانی بدهند که قبل از آن ها 
به این محل رسیده اند. هنگام حضور در میدان 
یا فلکه، رانندگان وقتی آماده ی خروج می شوند 

باید چراغ راهنمای سمت راست را روشن کنند. 

استفاده از الین راست برای ورود و خروج: 

میدان/ فلکه ی تک الینه 

 

مثالی برای تقاطع دایره ای تک الینه 

ورود به تقاطع های دایره شکل: 

دایره شکل  تقاطع  به  ورود  هنگام  رانندگان 
بدهند  رانندگانی  به  را  تقدم  حق  باید  تک الینه 
که قبل از آن ها به این محل رسیده اند. در زمان 
حضور در میدان یا فلکه، رانندگان وقتی آماده ی 
خروج می شوند باید چراغ راهنمای سمت راست 

را روشن کنند. 

خروج از تقاطع های دایره شکل:

از  قبل  خروجی  از  اول  تا  بمانید  منتظر  همواره 
چراغ  آنگاه  و  کنید  عبور  خود  مدنظر  خروجی 
راهنمای گردش به راست را روشن کنید. با این 
قصد  که  می کنید  اعالم  رانندگان  سایر  به  کار 
خارج  فلکه  یا  از میدان  بعدی  در خروجی  دارید 

شوید. 

فلش های سیاه( بدهند. وسایل نقلیه ی  در حال 
ورود به میدان/ فلکه )الین های طوسی( باید حق 
تقدم را به وسایل نقلیه ی حاضر در میدان/ فلکه 

)هر دو الین های قرمز و زرد( بدهند. 

 خودروهای B و C باید حق تقدم را به خودروی 
A بدهند. 

 

خودرو E باید حق تقدم را به خودروی D بدهد، 
درحالی که خودروهای F و D می توانند در کنار هم 

به مسیرشان ادامه دهند. 

 

رانندگانی که قصد ورود به میدان/ فلکه از سمت 
راست را دارند باید وقتی این کار را انجام دهند 
فلکه  میدان/  در  که  زمانی  تا  و  باشد  امن  که 
حضور دارند همچنان در الین راست بمانند. آن ها 

باید با استفاده از الین راست خارج شوند. 

استفاده از الین چپ برای ورود و خروج: 

رانندگانی که از الین چپ برای ورود به میدان/ 
کار  این  وقتی  باید  می کنند  استفاده  فلکه 
در  که  زمانی  تا  و  باشد  امن  که  دهند  انجام  را 
میدان/ فلکه حضور دارند همچنان در الین چپ 
بمانند. آن ها باید با استفاده از الین چپ خارج 
شوند. رانندگانی که قصد حرکت به  سمت اولین 
و  ورود  برای  چپ  الین  از  باید  دارند  را  خروجی 

خروج استفاده کنند. 

در تقاطع های دایره شکل 

که  راننده ای  فلکه  میدان/  در  حضور  زمان  در 
به  را  تقدم  حق  باید  دارد  قرار  راست  سمت  در 
راننده ای بدهد که در سمت چپ قرار دارد. وقتی 
آماده ی خروج می شوید باید چراغ راهنمای سمت 
راست را روشن کنید. هنگام خروج و قطع الین 

راست )خارج از میدان( احتیاط کنید. 

تغییر  را  فلکه الین های حرکت خود  میدان/  در 
قرمز  در الین های  حاضر  نقلیه ی  وسایل  ندهید. 
به  را  تقدم  حق  باید  سفید(  فلش های  )دارای 
)دارای  زرد  الین های  در  حاضر  نقلیه ی  وسایل 
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در  	 حاضر  نقلیه ی  وسایل  به  را  تقدم  حق 
میدان/ فلکه بدهید. 

فلکه  	 میدان/  از  راست  الین  از  استفاده  با 
خارج شوید. 

وقتی قصد دارید از سایر خروجی ها خارج 
شوید: 

از الین چپ به خروجی میدان/  	 با استفاده 
فلکه نزدیک شوید. 

به  	 تا  کنید  روشن  را  چپ  راهنمای  چراغ 
اولین  از  استفاده  قصد  دهید  اطالع  سایرین 

خروجی را ندارید. 

می شوید،  	 نزدیک  خروجی  به  که  همان طور 
و  موتورسواران  و  پیاده  عابران  مراقب 
دوچرخه سواران در محل گذر عابر پیاده در ورودی 

و خروجی میدان/ فلکه باشید. 

در  	 حاضر  نقلیه ی  وسایل  به  را  تقدم  حق 
میدان/ فلکه بدهید. 

با استفاده از الین چپ از میدان/ فلکه خارج  	
شوید. 

 

هنگام استفاده از الین چپ برای خروج از میدان/ 
فلکه به  خاطر داشته باشید: 

وقتی چراغ راهنمای سمت راست را استفاده  	
خود  مدنظر  خروجی  از  قبل  خروجی  از  که  کنید 

عبور کرده باشید. 

را  	 راست  الین  در  نقلیه  وسایل  وضعیت 
بررسی کنید، ممکن است بخواهند به مسیر خود 

خودروی H باید حق تقدم را به خودروی G بدهد. 

خـــــروج از تقـــــاطع های دایــــــره شکـــل 

همواره منتظر بمانید تا از خروجی قبل از خروجی 
راهنمای  چراغ  آنگاه  و  کنید  عبور  خود  مدنظر 
به  کار  این  با  کنید.  روشن  را  راست  به  گردش 
سایر رانندگان اعالم می کنید که قصد دارید در 

خروجی بعدی از میدان/ فلکه خارج شوید. 

دردسترس  خروجی  اولین  از  دارید  قصد  وقتی 
استفاده کنید: 

با استفاده از الین راست به خروجی میدان/  	
فلکه نزدیک شوید. 

می شوید  	 نزدیک  خروجی  به  که  همان طور 
چراغ راهنمای راست را روشن کنید. اجازه دهید 
چراغ تا خروج کامل از میدان/ فلکه روشن باشد.

می شوید،  	 نزدیک  خروجی  به  که  همان طور 
و  موتورسواران  و  پیاده  عابران  مراقب 
دوچرخه سواران در محل گذر عابر پیاده در ورودی 

و خروجی میدان/ فلکه باشید. 

گردش 

رانندگان  توجه  عدم  تصادفات  از  بسیاری  علت 
به رعایت ایمنی در زمان گردش به راست یا چپ 

است. 

گردش به راست 

با   همواره  سفر  الین های  باشید  داشته  به  یاد 
خط روی جاده یا عالمت مشخص نمی  شوند. الین 
سفر بخشی از مسیر جاده است که دارای عرض 
کافی برای عبور وسایل نقلیه به  صورت تک خط 
است. این محدوده الینی دارای جدول است که با 
پارکومترها خط کشی شده است. الین کنار جدول 
که وسایل نقلیه آنجا پارک می کنند الین جدول 
تلقی می شود، نه الین پارکینگ. الین های جدول 
فقط برای پارک کردن نیستند. آن ها برای خروج از 

جاده و ورود به جاده نیز استفاده می شوند. 

الین  در  اگر  شوید.  آماده  گردش  برای  قبل  از 
مناسب گردش قرار ندارید، ابتدا در آینه ی دید 
عقب و آینه های بغل نگاه کنید، سپس از روی 
کنید.  بررسی  را  وضعیت  تا  کنید  نگاه  شانه 
عالمت دهید و وقتی شرایط امن است الین خود 
را تغییر دهید. حداقل 15 متر )50 فوت( قبل از 
تقاطع باید در الین مناسب گردش قرار بگیرید.  

حتمًا باید حق تقدم را به عابران پیاده و وسایل 
به  آغاز  از  قبل  بدهید.  متقاطع  خیابان  نقلیه ی 
گردش، خیابانی که قصد گردش به آن دارید را 
بررسی کنید تا ببینید فضای کافی برای گردش 

اطراف میدان/ فلکه ادامه دهند. 

مسیر پیش رو را نگاه کنید تا عابر پیاده ای  	
در محل گذر عابران پیاده ی اطراف میدان/ فلکه 

حضور نداشته باشد. 

با استفاده از الین چپ از میدان/ فلکه خارج  	
شوید. 

اگر قادر به توقف یا خروج ایمن از میدان/  	
فلکه نیستید، همچنان در الین خود باقی بمانید 

و دوباره دور میدان/ فلکه دور بزنید. 
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کامل گردش کنید، وقتی فضای کافی در اختیار 
و  دهید  افزایش  را  سرعت  به  آرامی  داشتید 
اتمام گردش  از  تغییر دهید. پس  را  الین خود 
به راست، مسیر روبه رو و مدنظر خود را به  خوبی 

نگاه کنید. 

 

خودروی  گردش،  از  پس  موردنظر  مسیر  در  اگر 
به  قدر کافی  دارد که  یا مانعی وجود  پارک شده 
فاصله دارد، گردش به راست را در الین پشت سر 
از  خودروی پارک شده یا مانع انجام دهید. پس 
گردش وقتی شرایط امن است، الین خود را به 
گردش  نوع  این  برای  دهید.  تغییر  چپ   سمت 
برای  جدول  کنار  الین  که  است  شده  توصیه 
حداقل یک و نیم بلوک خالی از وسایل نقلیه ی 

پارک شده باشد. 

 

که  خیابانی  از  قابل استفاده  الین  اولین  در  اگر 
را دارید، خودروی پارک شده  قصد گردش به آن 
به  دارد،  نزدیکی کنج خیابان وجود  در  یا مانعی 

به  سمت الین کنار جدول را دارید. از روی شانه ی 
موتورسوار،  شوید  مطمئن  تا  کنید  نگاه  راست 
نزدیک  تقاطع  به  پیاده ای  عابر  و  دوچرخه سوار 

نمی شود. 

دوطرفه  خیابان  یک  از  راست  به  گردش  هنگام 
به خیابان دوطرفه ی دیگر، در قسمت مرکزی از 
فوت(   3( متر   1 از  بیش  و  بمانید  گردش  الین 
باشید.  نداشته  فاصله  جاده  لبه ی  یا  جدول  از 
هنگام نزدیک شدن به تقاطع، در زمان گردش و 
فاصله  در همین  تقریبًا  تقاطع،  از  هنگام خروج 

باقی بمانید. 

در زمان گردش موارد زیر را به یاد داشته باشید: 

حق تقدم را به عابران پیاده ی در حال عبور از  	
محل گذر عابر پیاده بدهید. 

تقاطع  	 از  ایمنی  با  پیاده  عابر  که  زمانی  تا 
محل  وارد  گردش  برای  هرگز  است،  نشده  خارج 

گذر عابر پیاده نشوید. 

 

اگر شرایط امن است، با گردش به  سمت اولین 
الین تردد قابل استفاده در سمت راست به  طور 

به چپ، به جهت این الین به  سمت راست از خط 
زردرنگ برانید. 

اگر فقط یک خودرو جلوی شما در الین حرکتتان 
عابر  گذر  محل  پشت سر  دارد،  وجود  تقاطع  در 
وقتی خودروی جلوی شما  بمانید. سپس  پیاده 
کاماًل از تقاطع عبور کرد، اگر در قانون مجاز است 
اتمام  از  قبل  است  الزم  اگر  شوید.  تقاطع  وارد 
گردش به چپ، در تقاطع توقف کنید، در سمت 
راست از خط زرد بمانید و چرخ های جلوی خودرو 
را به جهت مستقیم نگه دارید. در این حالت اگر 
از عقب خودرو تصادفی داشته باشید، با این کار 
از حرکت ناگهانی به  سمت وسایل نقلیه ی مقابل 

جلوگیری خواهید کرد. 

محل گذر عابر پیاده ی خیابانی که قصد گردش 
عابران  از حضور  تا  بررسی کنید  دارید  را  به آن 
مطلع  موتورسواران  یا  سواران  دوچرخه  پیاده، 
کنید.  نگاه  به  خوبی  را  موردنظر  مسیر  شوید. 
وقتی شرایط امن است، به  سمت چپ در تقاطع 
گردش کنید. با هدایت خودرو به  سمت راست 
خط زرد خیابانی که وارد آن شده اید، گردش به 

چپ خود را تکمیل کنید. 

در زمان گردش پهنای زیاد و دو الین از خیابان را 
اشغال نکنید. 

بزرگراه  از  خروج  برای  چپ  به  گردش  از  قبل 
دوالینه، ابتدا از روی شانه، سمت چپ را بررسی 
کنید تا مطمئن شوید وسیله ی نقلیه ی دیگری 

در سمت چپ شما قصد سبقت نداشته باشد. 

چپ  سمت  قابل استفاده ی  الین  اولین   سمت 
وقتی  کنید.  گردش  پارک شده  نقلیه ی  وسیله ی 
که اولین الین خالی از تردد است، مستقیمًا به 

 سمت این الین گردش کنید. 

نکته
حق تقدم با ســایر وســایل نقلیه ای است که 
از ســمت چپ شما نزدیک می شوند و قبل از 
ورود شما به این الین در حال حرکت بر روی 

این الین هستند. 

هنگام گردش پهنای زیاد و دو الین از خیابان را 
اشغال نکنید. در زمان چراغ قرمز، پس از توقف 
یا  ایست  )خط  مناسب  ایست  نقطه ی  در  کامل 
محل گذر عابر پیاده( می توانید به  سمت راست 
گردش کنید، مگر اینکه تابلو یا عالمت »گردش 

به راست ممنوع« موجود باشد. 

گردش به چپ 

قضاوت اشتباه زمان و فضا، در زمان گردش به 
چپ یکی از دالیل اصلی تصادفات است. گردش 
وسایل  که  است  خطرناک  دلیل  این  به  به چپ 
نقلیه از بیش از یک جهت به  سمت شما نزدیک 
می شوند و خودروی شما از الین هایی عبور خواهد 
کرد که وسایل نقلیه ی دیگر در حال حرکت روی 

آن ها هستند. 

از قبل به  خوبی آماده شوید. حداقل 15 متر )50 
فوت( قبل از تقاطع باید در الین مناسب گردش 
قرار بگیرید. در زمان گردش از یک خیابان دوطرفه 
به خیابان دوطرفه ی دیگر دارای یک الین گردش 
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حال  در  نقلیه ی  وسایل  به  را  تقدم  حق  کنید. 
در سمت  عبور  حال  در  پیاده ی  عابران  و  حرکت 

چپ خود بدهید. 

 

از خیابان یک طرفه به سمت خیابان دوطرفه 

الین  نزدیک ترین  از  است،  قانونی  و  امن  وقتی 
به  سمت  کنید.  گردش  خیابان  چپ  طرف 
نزدیک ترین الین، به طرف راست خط زرد گردش 
کنید. حق تقدم را به عابران پیاده در سمت چپ 

خود بدهید. 

 

از خیابان یک طرفه به  سمت خیابان یک طرفه 

الین  نزدیک ترین  از  است،  قانونی  و  امن  وقتی 
به  سمت  کنید.  گردش  خیابان  چپ  طرف 

 

از خیابان دوطرفه به  سمت خیابان دوطرفه 

وقتی امن و قانونی است، از نزدیک ترین الین و 
در سمت راست از خط زرد گردش کنید. به  سمت 
نزدیک ترین الین و سمت راست از خط زرد گردش 
کنید. اگر وسایل نقلیه درحال ترددند، حتمًا زمان 
و فضای کافی برای گردش ایمن در اختیار داشته 
حال  در  نقلیه ی  وسایل  به  را  تقدم  حق  باشید. 
در سمت  عبور  حال  در  پیاده ی  عابران  و  حرکت 

چپ خود بدهید. 

 

از خیابان دوطرفه به سمت خیابان یک طرفه 

الین  نزدیک ترین  از  است،  قانونی  و  امن  وقتی 
الین  اولین  به  سمت  کنید.  گردش  زرد  خط  به 
گردش  خیابان  از  چپ  طرف  در  قابل استفاده 

الین های گردش 

برخی از الین ها به  عنوان الین های گردش طراحی 
شده اند. وقتی به  تقاطع نزدیک می شوید، همواره 
عالئم و نشانه های روی آسفالت خیابان را نگاه 
کنید. مطمئن شوید در الین درست برای گردش 

قرار دارید یا در مسیر مستقیم حرکت کنید. 

  )Dual lane( الین گردش دوگانه

که  جایی  در  چپ،  یا  راست  به  گردش  هنگام 
الین گردش دوگانه با تابلوها یا نشانه های روی 
آسفالت خیابان نشان داده شده است، در یکی 
از الین های دارای عالمت، به تقاطع نزدیک شوید 

و به  سمت الین متناظر گردش کنید. 

 

الین گردش دوگانه

گردش ازطریق الین دوگانه فقط در مناطقی که 
نشان داده شده امکان پذیر است. در تقاطع های 
دارای الین گردش دوگانه هرگز از پهنای زیاد برای 
گردش استفاده نکنید یا تغییر الین ندهید، زیرا 
کنار  در  دیگری  نقلیه ی  وسیله ی  است  ممکن 

گردش  جاده  چپ  طرف  به  الین،  نزدیک ترین 
کنید. حق تقدم را به عابران پیاده ی در حال عبور 

در سمت چپ خود بدهید.

وقتی چراغ قرمز است، اگر تابلو و عالمت گردش 
ممنوع وجود ندارد، می توانید در زمان چراغ قرمز 
به سمت چپ و از یک خیابان یک طرفه به خیابان 
یک طرفه ی دیگر گردش کنید. برای این کار ابتدا 
باید در محل ایست مناسب ) خط ایست یا محل 
گذر عابر پیاده( به  طور کامل توقف کنید و در 
صورت ایمن بودن شرایط گردش کنید. این فرایند 
برای الین گردش دوگانه نیز به  کار می رود. حق 
سمت  در  عبور  حال  در  پیاده ی  عابران  با  تقدم 

چپ شما است.
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الین گردش به چپ دوطرفه 

داشته  یاد  به   را  زیر  نکات  ایمن،  گردش  برای 
باشید: 

کنید،  	 بررسی  را  نقلیه  وسایل  تردد  مسیر 
از روی شانه مسیر را نگاه کنید، عالمت دهید، 
مدنظر  الین  به  سمت  است  امن  شرایط  وقتی 

خود حرکت کنید. 

به  موقع  	 تا  دهید  عالمت  مناسب  زمان  در 
در  حاضر  پیاده ی  عابران  و  رانندگان  سایر  به 

مقصدتان هشدار دهید. 

وسایل نقلیه ی در حال حرکت و قطع تقاطع  	
و همچنین وجود عابران پیاده در محل گذر عابر 

پیاده  در سمت چپتان را بررسی کنید. 

نقلیه ای  باشد. به وسیله ی  شما در حال گردش 
نگاه کنید؛  در کنار شماست  که در حال گردش 
مراقب باشید، زیرا ممکن است به  دلیل استفاده 
خودروی  به سمت  گردش  برای  خیابان  پهنای  از 

شما حرکت کند. 

دوگانه،  راست  به  گردش  دارای  تقاطع  یک  در 
توقف  از  پس  و  قرمز  چراغ  زمان  در  می توانید 
یا  ایست  )خط  مناسب  ایست  نقطه ی  در  کامل 
گردش  راست  به  سمت  پیاده(  عابر  گذر  محل 
کنید، مگر تابلو یا عالمت گردش ممنوع موجود 

باشد. 

دوگانه  گردش  الین های  گردش،  اتمام  از  پس 
راننده ی  ممکن است به یک الین تبدیل شوند. 
باید  انتهایش مسدود است  حاضر در الینی که 
دهد،  مسیر  تغییر  قابل استفاده  الین  به  سمت 
برای این کار از مراحل تغییر الین استفاده کنید. 

الین دارای گردش به چپ دوطرفه 

الین دارای گردش به چپ دوطرفه به خودروهای 
با  می دهد  اجازه  خیابان  جهت  هر  در  حاضر 
گردش  چپ  به  سمت  مشابه  الین  از  استفاده 
کنند. خودروها از هر دو طرف خیابان، به  صورت 
مشترک از این الین مرکزی برای گردش به چپ 
مشترک  الین  به  ورود  برای  می کنند.  استفاده 
گردش، عبور از خط زرد ممتد مجاز است. فقط از 
جایی که نزدیک به محلی است که قصد گردش 
شوید.  گردش  الین  این  وارد  دارید،  را  آنجا  به 
مراقب وسایل نقلیه ی در حال تردد در الین خود 

باشید. 

در نواحی شهری که دوربرگردان یا گردش U شکل 
مجاز نیست: 

در خیابان بین تقاطع ها  	

در تقاطع کوچه یا خیابان کوچک  	

به  	 خیابان ها  از  یکی  که حداقل  تقاطعی  در 
و  دارد  دسترسی  خصوصی  یا  عمومی  پارکینگ 

مردم به آن دسترسی دارند.

)روستایی( که  نواحی شهری  از  در مناطق خارج 
دوربرگردان یا گردش U شکل مجاز نیست: 

در پیچ  	

که  	 جایی  تپه،  یک  باالی  محل  نزدیکی  در 
نمی تواند  دیگر  نقلیه ی  وسیله ی  راننده ی 
نزدیک شدن شما را در محدوده ی 150 متری از هر 

طرف خیابان ببیند.

دوربرگـــــردان 

دوربرگردان یا گردش U شکل از طریق دورزدن در 
تقاطع برای حرکت در جهت مخالف و استفاده از 

الین وسایل نقلیه ی مقابل انجام می شود. 

این عالمت به معنی مجازنبودن دورزدن است.

هرگز اقدام به دورزدن نکنید، مگر اینکه بتوانید 
به صورت ایمن آن را انجام دهید. دوربرگردان یا 

گردش U شکل در موارد زیر ممنوع است: 

ترافیک  	 کنترل  عالئم  با  که  تقاطعی  در 
)چراغ های راهنمایی( کنترل می شود، مگر اینکه 
با ابزارهای کنترل ترافیک، مجاز اعالم شده باشد. 

ممنوع  	 دوربرگردان  تابلوی  یک  که  جایی  در 
وجود دارد. 
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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

05

بزرگـــراه هـــا 

و آزادراه هــــا 
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راننده ی خودروی A با استفاده از آینه ی دید عقب 
داخل خودرو می تواند خودروی B را مشاهده کند. 

 

بغل  آینه ی  از  استفاده  با   A خودروی  راننده ی 
سمت چپ می تواند خودروی C را مشاهده کند. 

بیشترین  باید  خودرو  داخل  عقب  دید  آینه ی 
نشان  را  خودرو  عقب  شیشه ی  از  ممکن  فضای 
باید  خودرو  از  خارج  عقب  دید  آینه های  دهد. 
فضای کمی از بغل خودرو، جایی که آینه متصل 
شده و همچنین فضای پشت خودرو در الین کنار 
شما را نشان دهند. آینه ها باید به طریقی تنظیم 
زمان  در  خود  جایگاه  از  بتوانید  شما  که  شوند 
رانندگی، خط افق پشت سر خود را در وسط آینه 
خودروی  خارج  و  داخل  آینه های  حتمًا  ببینید. 
تا  به نحوی صحیح تنظیم کنید  را  سواری خود 

نقاط کور را به حداقل برسانید. 

که  آینه هایی  در  می دهد  نشان  زیر  تصاویر 
صحیح تنظیم شده باشند چه مواردی قابل دیدن 

هستند. 

انتخـــــاب الیـــــن و 
موقعیـــت در الیـــن 

اکثر جاده ها و بزرگراه های مهم از طریق خط هایی 
تقسیم  مختلف  الین های  به  جاده  سطح  روی 
تا نشان دهند خودروی سواری شما در  شده اند 
کجای جاده باید حرکت کند؛ شما موظف هستید 
رعایت  را  بین خطوط  رانندگی  مربوط  به  قوانین 
کنید. الینی را انتخاب کنید که به بهترین نحو 
نیاز شما به ایمنی و رسیدن به مقصد را برآورده 
سازد. از قبل برنامه ریزی کنید. هرگز تغییر الین 

را به لحظه ی آخر موکول نکنید. 

در جاده ای که با خط های نشانه گذاری قابل رؤیت 
تقسیم  مختلف  الین های  به  جاده  سطح  روی 
باید در مرکز الین خود حرکت  شده است، شما 

کنید. 

نقاط کور 

آینه های دید عقب داخل و خارج خودرو وضعیت 
می دهند.  نشان  را  شما  خودروی  پشت سر  تردد 
آنچه  یا  خودرو  کنار  اجسام  تمامی  آینه ها  این 
دقیقًا در کنار خودرو قرار گرفته و اجسامی که در 
فاصله ی کمی از پشت خودرو در الین کناری قرار 
گرفته اند را نشان نخواهند داد. این نقاط در واقع 

نقاط کور هستند. 

مطمئن شوید تغییر الین مجاز باشد.  	

و  	 به آینه های دید عقب داخل  نگاه کردن  با 
خارج خودرو تردد وسایل نقلیه را بررسی کنید. 

دید از روی شانه را انجام دهید تا اطمینان  	
یا  موتورسوار  یا  نقلیه  وسیله ی  هیچ  یابید 

دوچرخه سواری در نقاط کور شما وجود ندارد. 

چراغ راهنمای مناسب را روشن کنید.  	

تغییر  	 را  خود  الین  است،  امن  شرایط  اگر 
دهید، تا حد امکان سرعت خود را حفظ کنید. 

حتمًا پس از اتمام کار چراغ راهنما را خاموش  	
کنید. 

 

راننده ی خودروی A با استفاده از آینه های خارج 
و داخل خودرو می تواند خودروهای سواری B، C و 
D را ببیند. راننده ی خودروی سواری A نمی تواند 
در آینه ها یا از طریق دید جانبی خود خودروهای 
سواری E و F را ببیند. خودروهای E و F در نقاط 
کور خودروی A قرار گرفته اند. رنگ قرمز نقاط کور 

خودروی A را نشان می دهد. 

تغییر الین ها

به دلیل وجود نقاط کور، شما قبل از تغییر الین ها 
همواره عالوه بر بررسی آینه ها، باید از روی شانه 
از روی  اینکه دید  برای  نیز نگاه کنید.  به عقب 
شانه را به نحو صحیح انجام دهید، خیلی سریع 
از روی شانه به  سمت عقب و از طریق شیشه های 
کناری عقب خودرو جهتی که قصد حرکت دارید 
را نگاه کنید. این کار امکان دیدن فضایی را که 
می دهد.  شما  به  نمی بینید  خودرو  آینه های  در 
اگر شیشه ی صندلی عقب یا شیشه ی پشت در 
خودروی شما وجود ندارد، به آینه های خارجی و 

نصب آینه ی محدب نیاز خواهید داشت. 

هنگام حرکت از الینی به الین دیگر به شرح زیر 
عمل کنید: 
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الین سبقت به سایر وسایل نقلیه اجازه می دهد 
ایمن سبقت بگیرند. 

می شوید،  نزدیک  سبقت  الین  پایان  به  وقتی 
رانندگان حاضر در الین راست باید به نحوی ایمن 
از سمت چپ به ترافیک بپیوندند. رانندگان حاضر 
رانندگان  به  تا  کنند  باید همکاری  در الین چپ 
دیگر اجازه دهند از الین راست به ترافیک اضافه 
شوند. تابلوها به رانندگان هشدار می دهند که به 

پایان الین سبقت نزدیک می شوند. 

سبقت گرفتن در بزرگراه دوالینه 

در بزرگراه دوالینه )یک الین تردد در هر طرف(، 
خطرناک  و  دشوار  است  ممکن  سبقت گرفتن 
به  منجر  می تواند  قضاوت  در  اشتباه  باشد. 
تصادفات شاخ به شاخ شود؛ این تصادفات اغلب 
که  جایی  در  فقط  باید  سبقت گرفتن  مرگبارند. 
قانونی است، در صورت لزوم و با رعایت احتیاط 

زیاد انجام شود.  

سبقـــت  گرفتــن 

سبقت گرفتن در بزرگراه چندالینه 

در بزرگراه چندالینه، وسایل نقلیه ای که سرعت 
پایین تری دارند باید از الین سفر در سمت راست 
چپ  به  گردش  برای  اینکه  )مگر  کنند  استفاده 
نیاز به حضور در الین چپ باشد(. این کار باعث 
وسایل  سایر  رانندگان  برای  چپ  الین  می شود 
نقلیه که قصد سبقت گرفتن دارند قابل استفاده 

باشد. 

الین های سبقت

به ویژه  بزرگراه،  به  که  است  الینی  الین سبقت 
رانندگان  به  و  می شود  اضافه  کوهستان ها،  در 
نقلیه ی  وسایل  می دهد.  سبقت گرفتن  اجازه ی 
دارای سرعت پایین تر، با حرکت به  سمت راست 
نقلیه  وسایل  سایر  می دهند  اجازه  سبقت  الین 
تابلوهای  بگیرند.  در الین چپ سبقت  ایمنی  با 
مخصوص از قبل به رانندگان هشدار می دهند که 

به الین سبقت نزدیک می شوند. 

به  	 می کنید،  را حفظ  خود  درحالی که سرعت 
الین اولیه ی خود برگردید. 

حتمًا چراغ راهنمای خود را خاموش کنید.  	

 

سبقت گرفتن در بزرگراه دوالینه

قصد  دوالینه  بزرگراه  یک  در  خودرویی  وقتی 
الین  در  ماندن  با  دارد،  را  شما  از  سبقت گرفتن 
به  کنید.  در حال سبقت کمک  راننده ی  به  خود 
 سمت راست الین خود حرکت کنید تا به راننده ی 
پیش رو  مسیر  از  بهتری  دید  دهید  اجازه  دیگر 

داشته باشد. 

قبل از سبقت گرفتن از وسیله ی نقلیه ی دیگر در 
جاده ی دوالینه به شرح زیر عمل کنید: 

فقط در جایی که مجاز است سبقت بگیرید.  	

فاصله ی ایمنی را از پشت وسیله ی نقلیه ای  	
که قصد سبقت گرفتن از آن را دارید حفظ کنید. 

داشته  	 اختیار  در  ایمن  فاصله ی  اینکه  برای 
هیچ  که  بگیرید  سبقت  وقتی  فقط  باشید 

خودرویی از روبه رو نمی آید. 

در آینه های دید عقب داخل و خارج خودرو  	
نگاه کنید. 

از روی شانه به  سمت چپ نگاه کنید، این  	
وسایل  چپ،  سمت  در  که  دارد  وجود  احتمال 
نقلیه ی دیگر در حال سبقت گرفتن از شما باشند 

و در نقطه ی کور آینه ی شما باشند. 

چراغ راهنمای چپ را روشن کنید.  	

دوباره  	 کنید  سبقت  به  اقدام  اینکه  از  قبل 
در  مقابل  مسیر  از  خودرویی  که  کنید  بررسی 
حال تردد نباشد؛ اکنون می توانید به  طور کامل 
سبقت بگیرید، البته تا زمانی که سبقت گرفتن 

مجاز باشد. 

نقلیه ی  	 وسیله ی  از  سبقت گرفتن  هنگام 
مجاز  سرعت  از  باالتر  سرعت  با  رانندگی  دیگر، 

غیرقانونی است. 

آن  	 از  که  نقلیه ای  وسیله ی  که  هنگامی 
داخل  عقب  دید  آینه ی  در  گرفته اید  سبقت 
خودروی شما قابل مشاهده باشد، از روی شانه به  

سمت راست نگاه کنید. 

روشن  	 را  خود  راست  سمت  راهنمای  چراغ 
کنید. 
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الین توقف در شرایط 
اضطراری 

الین توقف در شرایط اضطراری بخشی از بزرگراه 
الین  اولین  و  جاده  لبه ی  بین  که  است  اصلی 
حرکت قرار گرفته است و گاهی به  عنوان شانه ی 
جاده از آن یاد می شود. این الین برای رانندگانی 
یا  اضطراری  موقعیتی  وقوع  دلیل  به   که  است 
خرابی وسیله ی نقلیه ی خود نیاز به توقف دارند. 

الین های توقف اضطراری در کنار الین های 
حرکت در بزرگراه اصلی 

رانندگی  بزرگراه  اضطراری  توقف  الین  در  هرگز 
سبقت  الین  این  از  استفاده  با  هرگز  نکنید. 
نگیرید یا به سایر وسایل نقلیه کمک نکنید تا از 

شما سبقت بگیرند. 

ــبقت گرفتن از  ــی سـ ــه زمانـ چـ

وســـیله ی نقلیـــــه ی دیگــــر 

غیرقانونی اســت؟ 

در شرایط زیر هرگز سبقت نگیرید: 

بسیار  	 حرکت  حال  در  نقلیه ی  وسایل  وقتی 
سبقت  کامل  انجام  درباره ی  اگر  باشند.  نزدیک 
به  اقدام  هرگز  دارید،  تردید  ایمن  به  نحوی 

سبقت گرفتن نکنید. 

روی خط  	 در جهت مسیر حرکت شما  وقتی 
وسط جاده، خط زرد ممتد وجود داشته باشد. 

وقتی تابلو نشان دهد در این منطقه سبقت  	
مجاز نیست. 

محوطه ی  	 یا  مدرسه  دایربودن  هنگام  وقتی 
بازی کودکان در آن محدوده حضور دارید. 

کرده  	 توقف  دیگر  نقلیه ی  وسیله ی  وقتی 
پیاده ی  عابر  گذر  محل  از  پیاده  عابر  یک  تا 

خط کشی شده یا خط کشی نشده عبور کند. 

وقتی اتوبوس مدرسه دارای چراغ چشمک زن  	
قرمز است و عالمت ایست روی اتوبوس نشان 
کرده  توقف  مدرسه  اتوبوس  این  که  می دهد 

است.

چراغ  	 با  مدرسه ای  اتوبوس  از  سبقت گرفتن 
زیرا  نیست،  امنی  گزینه ی  زردرنگ  چشمک زن 
این چراغ نشان می دهد اتوبوس در حال کاهش 
تا  کند  توقف  است  ممکن  و  است  سرعت 
مسافران از اتوبوس مدرسه پیاده شوند یا سوار 
را  این کار  اگر قصد سبقت داشتید،  آن شوند. 

بااحتیاط کامل انجام دهید. 

به  پیوستن  درباره ی  مهم  نکات  برخی  ادامه  در 
جاده ی اصلی به  نحوی ایمن آورده شده است: 

ادغام جاده ی فرعی به جاده ی اصلی راننده را  	
ملزم به برنامه ریزی و زمان بندی مسیر خود برای 
پیوستن بدون مشکل به ترافیک می کند، بدون 
داشته  ناگهانی  سرعت  کاهش  یا  توقف  اینکه 

باشد. 

به  محض مشاهده ی الینی که قصد پیوستن  	
به آن را دارید، جریان ترافیک را بررسی کنید. 

تردد  	 مسیر  در  خود  موردنظر  خالی  فضای 
شروع  نیاز  صورت  در  به عالوه  کنید،  انتخاب  را 
انتخاب  که  فضایی  به  کنید.  تنظیم سرعت  به 
کرده اید نگاه کنید تا از سرعت و زمان بندی  خود 
برای پیوستن به جاده ی اصلی به نحوی ایمن و 
بدون ایجاد مزاحمت برای ترافیک مطمئن شوید. 

قبل از حضور در الین سرعت و زمانی که در  	
راهنمای خود  از چراغ  دارید  الین سرعت حضور 

استفاده کنید. 

گاز دهید تا به سرعت وسایل نقلیه ی حاضر  	
در جاده ی اصلی برسید.  

از  	 خود  مدنظر  خالی  فضای  مشاهده ی  برای 
روی شانه اطراف را ببینید و از طریق آینه ی دید 
پشت سرتان  نقلیه ی  وسایل  مراقب  خود  عقب 

باشید. 

وقتی امن و قانونی است، پس از عبور از خط  	
سفید ممتد الین سرعت، به  سمت فضای خالی 
یا  مشابه  را  خود  سرعت  کنید.  حرکت  انتخابی 
نزدیک به سرعت سایر وسایل نقلیه حفظ کنید. 

حتمًا چراغ راهنمای خود را خاموش کنید. 	

ورود به جــاده ی اصـلی و 
خـروج از آن 

ادغام 

 

به  جاده  دو  که  می شود  انجام  وقتی  ادغام 
در  حاضر  نقلیه ی  وسایل  و  می پیوندند  یکدیگر 
کافی  و فضای  کنند  باید همکاری  اصلی  جاده ی 
به  فرعی  جاده ی  از  نقلیه  وسایل  ورود  برای  را 
نقلیه ای  وسایل  نه  آورند.  فراهم  اصلی  جاده ی 
وسایل  نه  و  می شوند  وارد  فرعی  جاده ی  از  که 
این  در  حاضرند  بزرگراه  در  قبل  از  که  نقلیه ای 
شرایط نسبت  به یکدیگر حق تقدم ندارند. ادغام 
در واقع مسئولیتی مشترک بین وسایل نقلیه ی 
درحال پیوستن به جاده ی اصلی و وسایل نقلیه ی 

حاضر در جاده ی اصلی است. 

هنگام ادغام از کاهش سرعت ناگهانی یا توقف 
طراحی  گونه ای  به   ادغام  الین  کنید.  خودداری 
با سرعت  اجازه می دهد  شده است که به شما 
آن  به  پیوستن  حال  در  که  جاده ای  برای  مجاز 
انتظار  شما  پشت سر  رانندگان  برانید.  هستید 
دارند با همان سرعت به مسیر خود ادامه دهید. 
کنید،  توقف  یا  کنید  کم  را  خود  سرعت  اگر 
احتمال دارد خودروی شما از عقب مورد اصابت 

سایر وسایل نقلیه قرار گیرد. 
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وسیله ی  و  دارید  حضور  اصلی  جاده ی  در  اگر 
است،  اصلی  به جاده ی  پیوستن  در حال  نقلیه ای 
اگر امن است به  سمت چپ و الین کناری حرکت 
سمت  حرکت  الین  می شود  باعث  کار  این  کنید. 
راست برای وسایل نقلیه ی در حال پیوستن و ورود 

به جاده ی اصلی خالی باشد. 

خروج 

جاده ی  از  خروج  نحوه ی  درباره ی  نکاتی  اینجا  در 

روش صحیح و اشتباه برای ادغام 

1. سرعت خودرو را در الین سرعت مطابق با سرعت 
بزرگراه تنظیم کنید.

آماده  ادغام،  ناحیه ی  به  نزدیک شدن  هنگام   .2
شوید تا سرعت خود را تنظیم کنید.

وارد  تند  زاویه ی  یک  از  و  نقطه  این  از  هرگز   .3
بزرگراه نشوید.

4. چراغ راهنما را روشن کنید و بااحتیاط به  سمت 
الین بزرگراه حرکت کنید.

5. جریان ترافیک 

1

3
5

4
2

)ناایمن( برای خروج  روش صحیح )امن( و اشتباه 
از بزرگراه 

1. جریان ترافیک 

2. در این نقطه سرعت خود را کاهش ندهید.

3. هرگز لحظه ی آخر اقدام به چرخش نکنید. 

کاهش سرعت،  به  سمت الین  از حرکت  4. پس 
سرعت خودرو را کاهش دهید. 

5. به سرعت مجاز برای رمپ توجه کنید.

1

34

5

2

محدوده ی ضربدری یا به هم بافته 

)Weave zones(

در برخی از جاده های تبادلی، مناطقی وجود دارد 
که ورودی و خروجی بزرگراه از یک الین استفاده 
است  ممکن  بزرگراه  خروجی  و  ورودی  می کنند. 
این  از  عبور  باشند.  یکدیگر  به  نزدیک  بسیار 
مناطق نیاز به احتیاط و همکاری دارد، زیرا وسایل 
می کنند؛  استفاده  مشترک  الین  یک  از  نقلیه 
برخی سرعت خود را کاهش می دهند تا از بزرگراه 
افزایش  را  دیگر سرعت خود  برخی  خارج شوند، 
می دهند تا وارد بزرگراه شوند. به منطقه ای که 
محدوده ی  هستند  شریک  آن  در  نقلیه  وسایل 

ضربدری یا به هم بافته می گویند. 

زمان  و  سرعت  باید  ضربدری  محدوده های  در 
را  ترافیک  به  پیوستن  برای  خود  الین  تغییر 
به  نیاز  مناطق  این  در  رانندگی  کنید.  کنترل 
این  در  دارد.  فضا  و  زمان  از  ماهرانه  استفاده ی 
تمامی  ورود  تا  کنید  احتیاط  به شدت  مناطق 
وسایل نقلیه به بزرگراه و خروج از آن با ایمنی 

انجام شود. 

وسایل نقلیه در محدوده ی ضربدری، مسیرهای یکدیگر را قطع خواهند کرد. 

اصلی یا بزرگراه به  صورت ایمن ارائه شده است: 

به  	 رسیدن  از  قبل  کنید.  برنامه ریزی  قبل  از 
خروجی در الین مناسب قرار بگیرید. 

پیش از خروج و برای هشداردادن به رانندگان  	
چشمک زن  چراغ  از  مناسب  به  نحوی  پشت سر، 

خودرو استفاده کنید. 

به  سمت الین کاهش سرعت حرکت کنید،  	
البته اگر چنین الینی موجود باشد. 

از کاهش  	 در صورت امکان، بخش بیشتری 
انجام  سرعت  کاهش  الین  در  را  خود  سرعت 
کوتاه  سرعت  کاهش  الین های  برخی  دهید. 
هستند؛ ممکن است الزم باشد وقتی در بزرگراه 

حضور دارید شروع به کاهش سرعت کنید. 

وقتی از بزرگراه خارج شدید حتمًا چراغ راهنما  	
را خاموش کنید. 

هرگز  	 کردید،  رد  را  خود  مدنظر  خروجی  اگر 
بعدی  خروجی  تا  خود  مسیر  به  نکنید.  توقف 
ادامه دهید و برای بازگشت به مسیر موردنظرتان 
برنامه ریزی کنید. در بزرگراه، الین توقف اضطراری 
یا شانه ی جاده، هرگز توقف نکنید و دنده عقب 

نروید. 
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خطوط نشان می دهد راننده به کدام منطقه باید 
نگاه کند تا بتواند در قسمت مرکزی الین حرکت 

خود بماند. 

جنبشی،  انرژی  به  دلیل  شما  خودروی  پیچ،  در 
متمایل به حرکت در مسیر مستقیم است؛ حتی 
اصطکاک  اگر  بچرخانید.  را  خودرو  چرخ های  اگر 
حرکت  یا  ورود  هنگام  جاده،  با  خودرو  تایرهای 
در پیچ به  سمت چپ )خودروی A( از بین برود، 
خودروی شما به  سمت راست جاده ُسر می خورد. 
در چنین موقعیتی، از گازدادن خودداری کنید و 

ترمز بگیرید. 

زمان  در  جاده،  با  خودرو  تایرهای  اصطکاک  اگر 
بین  از   )B )خودروی  پیچ  راست  به  سمت  ورود 
برود، خودروی شما به  سمت مسیر تردد مقابل در 
جاده ُسر می خورد. اگر خودروی شما در پیچ لیز 
خورد، از گازدادن خودداری کنید و ترمز بگیرید. 
همچنان به مسیر مدنظر خود نگاه کنید، فرمان را 
آهسته تنظیم کنید تا از این حالت خارج شوید. 

پیچ ها 

رانندگی در پیچ ها به توجه ویژه ای نیاز دارد. در 
ادامه نکات مهمی درباره ی پیچ ها ارائه شده که 
هنگام رانندگی در این مسیرها باید به یاد داشته 

باشید: 

اگر الزم است سرعت خود را کاهش دهید،  	
قبل از ورود به پیچ این کار را انجام دهید و در 

بخش مرکزی الین خود به حرکت ادامه دهید. 

از الین حرکت  	 برای ماندن در بخش مرکزی 
خود، به  خوبی مسیر پیش رو و اطراف پیچ را نگاه 
کنید. این کار به شما در هدایت فرمان و کنترل 

سرعت کمک می کند. 

پس از ورود به پیچ، سرعت ثابت و ایمن را  	
حفظ کنید. 

هر  	 در  الین  یک  دارای  بزرگراه های  پیچ  در 
جهت، از سایر وسایل نقلیه سبقت نگیرید. این 

کار خطرناک و غیرقانونی است. 

است،  	 یخ زده  و  خیس  جاده  سطح  وقتی 
این شرایط  در پیچ ها خطرناک تر است،  رانندگی 

باعث لغزنده شدن جاده می شوند. 

 

سطوح شیب دار

ویژه  توجه  به  نیز  شیب دار  سطوح  در  رانندگی 
نیاز دارد. 

باالی سطح شیب دار،  به سمت  زمان حرکت  در 
نکات زیر را به  یاد داشته باشید: 

با نزدیک شدن به باالی سطح شیب دار )تپه(  	
احتیاط کنید و از سمت راست الین خود برانید. 
از  که  مقابل  خودروی  با  برخورد شما  از  کار  این 
خط وسط جاده عبور کرده و به  سمت الین شما 

حرکت می کند جلوگیری خواهد کرد. 

در بزرگراه دوالینه، وقتی در باالی سرباالیی  	
قرار گرفته اید هرگز سبقت نگیرید، زیرا در این 
ناحیه نمی توانید مسیر پیش روی خود را ببینید. 

شیب دار  سطح  پایین  به  سمت  حرکت  هنگام 
نکات زیر را به  یاد داشته باشید: 

را  	 خود  سرعت  دارد،  زیادی  جاده شیب  اگر 
تا  می کشد  طول  که  زمانی  مدت  کنید.  تنظیم 
خودرو متوقف شود در سرازیری افزایش خواهد 

یافت. 

تغییر  	 استاندارد،  گیربکس  با  خودرویی  در 
احتمال  می تواند  پایین تر  دنده ی  به  دنده 

داغ کردن ترمزها را کاهش دهد. 
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حتمًا برای اطالعات بیشتر درباره ی تکنیک های  	
ترمزگیری اضطراری، به راهنمای کاربر که همراه 
با خودروی سواری شما ارائه شده است، مراجعه 

کنید. 

 SBA خودرویی بدون ترمز

در وسایل نقلیه ی بدون سیستم ABS، ترمزکردن 
محکم ممکن است باعث توقف چرخش چرخ ها 
قفل  ترمزها  از  استفاده  هنگام  چرخ ها  شود. 
می شوند و چرخش آن ها متوقف می شود. این 
اتفاق می تواند باعث شود راننده نتواند فرمان را 
کنترل کند. اگر چرخ ها قفل شدند، کم کم پدال 
ترمز را شل کنید. دوباره ترمز بگیرید، اما این بار 

خیلی محکم نباشد. 

برای ترمزکردن در موقعیت اضطراری طبق مراحل 
زیر عمل کنید: 

از  	 قبل  درست  که  نقطه ای  تا  را  ترمز  پدال 
قفل شدن چرخ هاست محکم فشار دهید. به این 

نوع ترمزکردن، ترمزگیری آستانه ای می گویند. 

اگر چرخ ها قفل شدند، پدال ترمز را به آرامی  	
رها کنید تا دوباره بتوانید فرمان را کنترل کنید. 

دوباره پدال ترمز را محکم فشار دهید، بدون  	
اینکه چرخ ها قفل شوند. 

و  	 کنید  نگاه  موردنظرتان  مسیر  سمت  به  
فرمان را به آن سمت هدایت کنید. 

ترمـزکـردن در شـرایـط 
اضطـراری 

ملزم  را  راننده  غیرمنتظره  اتفاقات  زیادی  مواقع 
نکته  مهم ترین  می کند.  ناگهانی  ترمزکردن  به 
در  خودرو  متوقف کردن  اضطراری،  ترمزگیری  در 
سریع ترین زمان ممکن است، بدون اینکه کنترل 

خودرو از دست راننده خارج شود. 

SBA خودرویی با ترمز

ترمزگیری  سیستم  به  نقلیه  وسایل  اکثر 
شما  به   ABS سیستم  مجهزند.   )ABS( ضدقفل 
فرمان  ترمزها،  از  استفاده  اجازه می دهد هنگام 
را در هر چرخ  ترمز  ABS فشار  را هدایت کنید. 
خارج  قفل شده  حالت  از  چرخ ها  می کند،  ِاعمال 
می شوند و به آرامی به چرخش درمی آیند. شما 
این را از طریق لرزش پدال ترمز احساس خواهید 
ABS می توانید هرقدر که الزم  با سیستم  کرد. 
توانایی  اینکه  بدون  کنید،  ترمز  محکم  است 

کنترل فرمان را از دست بدهید. 

برای ترمز اضطراری طبق مراحل زیر عمل کنید: 

یکنواخت  	 و  محکم  به  صورت  را  ترمز  پدال 
فشار دهید. 

پدال ترمز را پمپ نکنید یا رها نکنید.  	

و  	 کنید  نگاه  خود  موردنظر  مسیر  به  سمت 
فرمان را به آن سمت هدایت کنید. 

از  خـــودرو  کـــردن  خــــارج  

وضعیــت ُسرخــورده

همواره طوری رانندگی کنید که احتمال ُسرخوردن 
خودرو را کاهش دهید. از قبل برنامه ریزی کنید، با 
این کار مجبور نخواهید شد ناگهانی ترمز بگیرید 
یا فرمان را کنترل کنید. رانندگی با سرعت ثابت 
و کنترل شده احتمال سرخوردن را کاهش خواهد 
جاده  شرایط  یا  نیستید  آشنا  جاده  با  اگر  داد. 

ایده آل نیست، سرعت خودرو را کاهش دهید. 

مهم ترین  کرد،  سرخوردن  به  شروع  خودرو  اگر 
پدال  روی  را  خود  پای  که  است  این  مسئله 
ترمز قرار ندهید. نحوه ی کنترل فرمان به مسیر 
که  مسیری  سمت  به   دارد.  بستگی  سرخوردن 
می خواهید خودروی شما حرکت کند نگاه کنید 
و فرمان را به آن سمت هدایت کنید. هرگز زیاد 
فرمان را نچرخانید، تایرها را به سمت مرکز الین 

حرکتتان بچرخانید. 

 

شما  خودروی  می خواهید  که  مسیری  به سمت 
آن سمت  به  را  فرمان  و  کنید  نگاه  کند  حرکت 
هدایت کنید. به وضعیت قرارگرفتن سر تایرها 

)رنگ قرمز( توجه کنید. 

از دســت دادن کنتــرل 

سطح جاده، سرعت خودرو، گردش کردن و شرایط 
تایرهای خودرو می تواند به ُسرخوردن منجر شود. 
سرخوردن به معنای از دست دادن کنترل خودرو 
پدال  هرگز  خودرو،  دوباره ی  کنترل  برای  است. 
ترمز یا گاز را فشار ندهید، فقط به مسیر روبه رو 
و جایی که می خواهید حرکت کنید نگاه کنید و 

فرمان را به آن سمت هدایت کنید. 

وقوع اکثر موقعیت هایی که خودرو سر می خورد 
به خاطر اشتباه راننده است. خودرو ممکن است 

در شرایط زیر سر بخورد: 

وقتی در شرایط نامساعد جاده مانند یخ، برف،  	
باران، شن و ماسه، گل و سنگ ریزه با سرعت زیاد 

رانندگی می کنید. 

را  	 فرمان  هدایت کننده ی  چرخ های  وقتی 
خیلی سریع می چرخانید.  

را  	 فرمان  هدایت کننده ی  چرخ های  وقتی 
بیشتر از حد موردنیاز برای سرعت حرکت خودرو 

می چرخانید. 

وقتی خیلی محکم ترمز می کنید.  	

وقتی خیلی سریع شتاب می گیرید.  	
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به  	 به جهت صحیح هدایت کنید.  را  فرمان 
 سمت مسیری که می خواهید حرکت کنید نگاه 

کنید و فرمان را به آن سمت هدایت کنید. 

جهت  	 به  بیش ازحد  را  فرمان  باشید  مراقب 
مخالف حرکت ندهید، زیرا در این صورت باعث 
سرخوردن خودرو در جهت مخالف خواهید شد. 

از  	 به  آرامی  روبه جلو،  حرکت  ادامه ی  برای 
پدال گاز استفاده کنید. 

سرخوردن هنگام پیچیدن

اقدام به گردش با سرعت خیلی زیاد به سرخوردن 
خودرو هنگام پیچیدن منجر خواهد شد؛ خودرو از 
پهلو سر خواهد خورد. سرعت، شرایط الستیک ها، 
سطح جاده و شیب جاده ممکن است هر کدام 

نقشی در این نوع سرخوردن داشته باشند. 

اگر با این نوع سرخوردن مواجه شدید، به ترتیب 
زیر عمل کنید: 

پای خود را از روی پدال گاز بردارید. هرگز در  	
این زمان ترمز نگیرید. 

به  سمت مسیری که می خواهید حرکت کنید  	
نگاه کنید و فرمان را به آن سمت هدایت کنید. 

ــرخوردن  ــان س ــن در زم ترمزگرفت

)SBA غیر(

اگر خودروی شما ترمز ضدقفل ندارد، وقتی خیلی 
محکم ترمز بگیرید ممکن است خودرو سر بخورد 
نتیجه  در  چرخ هاست.  قفل شدن  دلیل  به   که 

کنترل فرمان را از دست خواهید داد. 

اگر با این نوع سرخوردن مواجه شدید، به  ترتیب 
زیر عمل کنید: 

پای خود را از روی پدال ترمز بردارید. وقتی  	
چرخ ها شروع به چرخش کرد، امکان کنترل فرمان 

باز خواهد گشت. 

به  سمت مسیری که می خواهید حرکت کنید  	
نگاه کنید و فرمان را به آن سمت هدایت کنید. 

اگر نیاز به استفاده ی دوباره از ترمزها داشتید، 
پدال ترمز را محکم فشار دهید، اما نه آنقدر که 

چرخ ها قفل شوند. 

سرخوردن در اثر شتاب خودرو

رانندگی با سرعت خیلی زیاد باعث چرخش چرخ ها 
به دور خود می شود که به سرخوردن خودرو منجر 

خواهد شد. 

اگر با این نوع سرخوردن مواجه شدید، به ترتیب 
زیر عمل کنید: 

پای خود را از روی پدال گاز بردارید تا چرخش  	
چرخ ها متوقف شود. 

مشکالت مکانیکی 
وسیله ی نقلیه 

اگر  است.  مهم  بسیار  خودرو  سالمت  حفظ 
این  شد،  خراب  رانندگی  حال  در  شما  خودروی 

مسئله می تواند خطرناک و ناخوشایند باشد. 

به  ملزم  را  شما  خودرو  مکانیکی  مشکالت  اگر 
به  یاد  ایمنی خود  برای  را  توقف کند، موارد زیر 

داشته باشید: 

درصورت امکان، به  نحوی ایمن الین حرکت  	
خود را تغییر دهید و در محلی امن پارک کنید. 

هرگز روی پل یا در تونل توقف نکنید. این  	
کار بسیار خطرناک است. 

شده  	 متوقف  خطرناک  محل  در  خودرو  اگر 
است، چراغ های خطر را روشن کنید )فالشر چهار 

طرف(. 

کاپوت خودرو را باز کنید.  	

همراه  	 را  هشدار  یا  رفلکتور  مثلث  همواره 
داشته باشید. در بزرگراه یا هر محلی که احتمال 
خطر در آنجا وجود دارد، هر زمان که امن است 
مثلث رفلکتور را با فاصله ی حدود 10 تا 20 متر 

)33 تا 66 فوت( در عقب خودرو قرار دهید. 

تردد  	 با  بزرگراه هایی  یا  شلوغ  جاده ی  کنار 
سریع هرگز اقدام به تعمیر خودرو نکنید. 

شده  	 متوقف  خطرناکی  محل  در  خودرو  اگر 
است، تمامی سرنشینان خودرو را پیاده کنید و از 
آن ها بخواهید در محلی امن در پشت سر و دور 

هنگام  اولیه  حالت  به  بازگشت 

خارج شدن از مسیر 

اگر از قسمت آسفالت شده ی جاده خارج شدید، 
به ترتیب زیر عمل کنید: 

دسته ی فرمان را محکم نگه دارید تا چرخ ها  	
را کنترل کنید. 

سمت  	 به   فورًا  را  خودرو  نکنید  سعی  هرگز 
جاده هدایت کنید. 

پای خود را از روی پدال گاز بردارید تا سرعت  	
را کاهش دهید. 

سعی کنید از ترمزکردن اجتناب نمایید. اگر  	
نیاز به ترمز داشتید، با فشار تدریجی روی پدال 

ترمز سعی کنید خودرو را کنترل کنید. 

به  سمت  	 برای هدایت خودرو  از تالش  قبل 
جاده، تردد وسایل نقلیه را بررسی کنید. 

جاده  	 به  به تدریج  کنترل شده،  سرعت  با 
برگردید و خودرو را در خط مناسب صاف کنید. 

	 

 

بازگشت تدریجی به جاده 
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حال  در  هنوز  وقتی  که  می افتد  اتفاق  شرایطی 
حرکت هستید موتور خودرو از کار می افتد. اگر 
سرعت خودرو با فشار عادی روی ترمزها کاهش 
در  و  دهید  فشار  محکم تر  را  ترمز  پدال  نیافت، 

این زمان از فشار ثابت استفاده کنید. 

اگر ترمزهای خودرو خراب شده اند و چرخ ها نیز 
استفاده  دستی  ترمز  از  بااحتیاط  نمی چرخند، 
کنید تا سرعت خودرو را کاهش دهید. در این 
پایین تر  دنده  یک  به  را  دنده  می توانید  زمان 
هدایت  امن  محل  به  را  خودرو  تا  دهید  تغییر 
کنید و به  طور کنترل شده آن را متوقف نمایید. 
کاربر خودروی  راهنمای  به  بیشتر  اطالعات  برای 

سواری خود مراجعه کنید. 

خودرو را در محلی امن متوقف کنید. تا زمانی که 
ترمزها را بررسی و تعمیر نکرده اید، هرگز با این 

خودرو رانندگی نکنید. 

از خودرو منتظر بمانند، همان طور که در تصویر 
نشان داده است. 

زمانی که منتظر کمک هستید، از خودرو فاصله 
بگیرید. 

)داخل تصویر: در این منطقه منتظر نمانید( 

اگر راننده ی موتور برای کمک به شما توقف کرد، 
می توانید از او بخواهید با امداد تماس بگیرد. 

خرابی ترمز 

از  که  دارند  ترمزی  سیستم  نقلیه  وسایل  اکثر 
محافظت  ترمزها  کلی  خرابی  برابر  در  خودرو 
می کند. روی پنل ابزار، چراغ هشداری قرار گرفته 
که در صورت بروز مشکل روشن خواهد شد. این 
چراغ باید قبل از اینکه ترمزها از کار بیفتند روشن 
ترمز  هشدار  چراغ  شدید  متوجه  وقتی  شود. 
روشن شده است، ابتدا آزادبودن ترمز دستی را 
بررسی کنید، سپس به محض امن شدن شرایط، 

به  سمت کنار جاده برانید. 

اگر خودروی شما ترمز برقی دارد، سیستم برقی 
در  مسئله  این  شود.  خراب  است  ممکن  نیز 

ترمز کنید. 

الین  	 به  سمت  ایمنی  رعایت  با  و  بااحتیاط 
توقف اضطراری یا لبه ی جاده حرکت کنید و در 

محلی امن پارک کنید. 

چراغ های هشدار خطر خودرو را روشن کنید.  	

خرابی چراغ ها 

به  است،  شده  خراب  خودرو  چراغ  دو  هر  اگر 
ترتیب زیر عمل کنید: 

چراغ های خطر را روشن کنید.  	

دکمه ی کنترل چراغ را روشن و خاموش کنید.  	

اگر چراغ ها همچنان خاموش است، سرعت  	
خود را کاهش دهید، با رعایت ایمنی به  سمت 
الین توقف اضطراری یا لبه ی جاده حرکت کنید و 

در محلی امن پارک کنید. 

تـــــذکـــــر
در اولیــن فرصــت چراغ  یا چراغ های ســوخته 
را تعویــض کنید. وقتی با یــک چراغ رانندگی 
می کنیــد هــر لحظــه امــکان دارد مجبــور بــه 

رانندگی بدون چراغ شوید. 

خرابی فرمان خودکار )برقی(  

همچنان  شما  شود،  خراب  خودکار  فرمان  اگر 
می توانید خودرو را هدایت کنید. در این حالت 
باید نیروی بیشتری ِاعمال کنید تا فرمان بچرخد. 

خرابی تایرها  

را  آن  باشد،  داشته  هوا  نشتی  خودرو  تایر  اگر 
از طریق فرمان می توانید احساس کنید، در این 
حالت خودرو به طرفین کشیده  می شود و لرزشی 
احساس می کنید.  فرمان  نگه داشتن  زمان  در  را 
اگر این نشتی هوا به  سرعت اصالح نشود، تایر 
پنچر خواهد شد. اگر تایر جلو پنچر شود، خودرو 
به  شدت به  سمت تایر پنچرشده کشیده خواهد 
باعث  است  ممکن  عقب  تایر  پنچرشدن  شد. 
حالت  این  در  شود.  خودرو  قوسی شکل  حرکت 

کنترل فرمان دشوارتر خواهد شد. 

اگر در حین رانندگی یکی از تایرهای خودروی شما 
پنچر شد، نکات زیر به شما کمک خواهد کرد: 

فوری ترمز نگیرید.  	

اجازه  	 و  بردارید  گاز  پدال  روی  از  را  پایتان 
دهید موتور، سرعت خودرو را کاهش دهد. 

فرمان را محکم نگه دارید. خودرو را در جهت  	
مستقیم حفظ کنید، به  سمت مسیری که قصد 
حرکت دارید نگاه کنید و فرمان را به آن سمت 

هدایت کنید. 

و  	 قرار گرفت  وقتی خودرو تحت کنترل شما 
یکنواخت  و  آرام  با فشار  یافت،  سرعت کاهش 



126127 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعات ایرانیان مقیم کانادا

چراغ های پنل ابزار در روز روشن نمی شوند. 

تردد  	 حال  در  نقلیه  وسایل  روبه رو  از  اگر 
کنید،  استفاده  نورپایین  چراغ های  از  هستند، 
متفاوت  مسیر  دو  به  بزرگراه  که  وقتی  حتی 

تقسیم شده باشد. 

اطمینان یابید چراغ های خودروی شما درست  	
راننده ها  سایر  برای  مزاحمتی  تا  می کنند  عمل 

ایجاد نشود. 

چراغ ها را همیشه تمیز نگه دارید.  	

مستقیم  	 مقابل  مسیر  خودروهای  چراغ  به 
نگاه نکنید تا مانع بینایی شما نشوند. کمی به 
به  سمت  به  آرامی  و  کنید  نگاه  پایین   سمت 
آن  وقتی  تا  برانید  خود  حرکت  الین  راست 

وسیله ی نقلیه عبور کند. 

شــرایـط چـالش برانگیـز 

وقتی به  دلیل آب وهوای نامساعد، جاده شرایط 
را  بیشتری  مدت زمان  باشد،  نداشته  مناسبی 
برای سفر خود در نظر بگیرید. فاصله با خودروی 
جلویی را افزایش دهید، سرعت خودرو را کاهش 

دهید و فاصله ی ایمنی را حفظ کنید. 

رانندگی در شب: 

هنگام رانندگی در شب یا هر زمانی که نتوانید 
خودرو  جلوی  فوتی(   500( متری   150 فاصله ی 
روشن  را  خودرو  چراغ های  باید  ببینید،  واضح  را 
کنید. چراغ های مخصوص روز به  قدر کافی روشن 
شوند.  استفاده  شب  در  که  نیستند  تابناک  و 
چراغ های روز بسیار کم نورند و چراغ های عقب و 

 وقتی در فاصله ی 300 متری از وسیله ی نقلیه ی مقابل رانندگی می کنید از نورپایین خودرو استفاده کنید. 

هنگام رانندگی در شب: 

 وقتی در فاصله ی 150 متری )یک و نیم بلوک شهری( از وسیله ی نقلیه ی دیگر رانندگی می کنید از نورپایین 
خودرو استفاده کنید. 

شرایط سطح جاده که بر اصطکاک 

تأثیر می گذارد 

یخ سیاه: 

سطح  روی  رطوبت  یخ زدگی  به  دلیل  سیاه  یخ 
جاده به وجود می آید. اغلب رانندگان نمی توانند 
به جای  آسفالت،  اگر  حال  این  با  ببینند.  را  آن 
نظر  به   و سیاه  براق  باشد،  اینکه سفید-طوسی 
برسد، الزم است احتیاط کنید و سرعت خود را 

بدون ترمزگرفتن کاهش دهید. 

نواحی سایه دار: 

سایر  روی  یخ  آفتاب  نور  اینکه  از  پس  حتی 
بخش های جاده را ذوب می کند، نواحی سایه دار 

ممکن است همچنان یخ زده باشند. 

پل ها و روگذرها: 

سطوح  سایر  از  بیش  روگذرها  و  پل ها  بدنه ی 
جاده، تمایل به تشکیل محدوده های لغزنده دارند. 
سعی  و  برانید  بیشتر  بااحتیاط  نواحی  این  در 
کنید از تغییر الین یا تغییر سرعت غیرضروری 

اجتناب نمایید. 

باران و هیدروپلنینگ: 

نورپایین استفاده  از چراغ های  بارندگی  زمان  در 
به  سمت  نور  بازگشت  باعث  نورباال  زیرا  کنید، 
نور  تابش  نتیجه  در  و  شد  خواهد  شما  خود 
شدید را به وجود می آورد. خودروی شما همچنین 
ممکن است آب و گل روی جاده را پخش کند، 
این کار مانع دید از طریق شیشه ی جلو و سایر 
شیشه های خودرو خواهد شد. مراقب باشید آب 

هرگز  می یابد.  کاهش  شب  در  دید  قابلیت 
با سرعتی  نکنید.  استفاده  از چراغ ها  بیش ازحد 
رانندگی کنید که بتوانید به  نحوی ایمن واکنش 
نشان دهید یا در فاصله ی نور چراغ های خودروی 

خود توقف کنید. 

تابش نور:

چراغ های  و  نور  انعکاس  خورشید،  نور  تابش 
در  شما  دید  است  ممکن  دیگر  نقلیه ی  وسایل 
تابش  اگر  دهد.  قرار  تحت تأثیر  را  شب  یا  روز 
نور باعث شده نتوانید به  راحتی جاده را ببینید، 
شوید  مطمئن  دهید.  کاهش  را  خود  سرعت 
تمیز  کاماًل  خارج  و  داخل  از  خودرو  شیشه های 

باشند تا قابلیت دید خود را افزایش دهید. 

دود و مه: 

نورپایین  چراغ های  از  مه  و  دود  شرایط  در 
استفاده کنید، زیرا نورباال باعث انعکاس نور به  
را  شدید  تابش  و  شد  خواهد  شما  خود  سمت 
به وجود می آورد. اگر قابلیت دید به  حدی ضعیف 
شد که دیگر رانندگی در آن شرایط ایمن نباشد، 
سرعت را کم کنید و خودرو را به  سمت خارج از 
جاده و محلی امن حرکت دهید. چراغ های خطر 
وقتی  کنید.تا  روشن  را  طرف(  چهار  )فالشرهای 
شرایط بهتر نشده است به رانندگی ادامه ندهید. 
نباشد،  امکان پذیر  امن  در محلی  پارک کردن  اگر 
امن  محلی  به  خودرو  با سرنشینان  همراه  حتما 
تا در صورت صدمه دیدن  بروید  از خودرو  و دور 

احتمالی خودرو، در امان باشید. 
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زمان و فاصله ی بیشتری را برای توقف و شروع به 
این  رانندگی اختصاص دهید. مهم ترین مسئله 

است که سرعت خود را کاهش دهید. 

افزایش  اندازه ای  به  هوا  حرارت  درجه ی  وقتی 
به آب شدن می کنند،  برف ها شروع  می یابد که 
جاده ها ممکن است بسیار لغزنده باشند. هنگامی 
می آید،  زمین  روی  به   )frost( یخ زده  شبنم  که 
تشکیل  جاده  سطح  روی  آب  از  نازک  الیه ای 

می شود. 

تـــــذکـــــر
 وقتی شرایط آب وهوا و جاده نامساعد است 
از کــروز کنترل اســتفاده نکنیــد. هنگامی که 
تایرهــا بــا یــخ برخــورد می کنند، کــروز کنترل 
همچنان به اســتفاده از شتاب ادامه خواهد 
داد و در ایــن حالت شــما کنترل خــودرو را از 

دست خواهید داد. 

اطمینان یابید شیشه ی جلو و سایر شیشه ها با 
یا هر مانع دیگری پوشانده  ِگل  بخار،  برف، یخ، 
خودرو  راندن  زمان  در  مسئله  این  باشد،  نشده 

خطرناک است. 

اگر متوجه شدید که در محلی خارج از بزرگراه گیر 
افتاده اید و خودروی شما در محلی امن قرار دارد، 
معمواًل امن تر است که در خودرو بمانید. موتور 
را فقط به  اندازه ای روشن بگذارید که گرم بمانید. 
وقتی موتور روشن است، یک تهویه ی هوا برای 
خودرو در نظر بگیرید. یکی از شیشه ها را کمی باز 

و گل روی جاده را به  سمت سایر وسایل نقلیه و 
عابران پیاده نپاشید. 

خودرو  تایرهای  مرطوب،  و  خیس  جاده های  در 
جاده  سطوح  با  خود  تماس  سطح  است  ممکن 
هیدروپلنینگ  را  اتفاق  این  بدهند؛  دست  از  را 
جاده  سطح  بین  تماس  رفتن  بین  از  می نامند. 
و تایرها ممکن است باعث ازدست رفتن کنترل 

خودرو شود. 

اگر این اتفاق افتاد، نباید ترمز بگیرید. فشار روی 
کاهش  خودرو  سرعت  تا  کنید  رها  را  گاز  پدال 
نگاه  موردنظرتان  حرکت  مسیر  به  سمت  یابد. 

کنید و خودرو را به آن سمت هدایت کنید. 

یخ و برف: 

شرایط  با  است  ممکن  زمستان  فصل  طول  در 
آب وهوایی نامساعدی مواجه شوید که رانندگی 
باران  زمستان شامل  می کند. شرایط  دشوارتر  را 
منجمد، درجه ی حرارت بسیار پایین، بوران برف، 
شدید  برف  ریزش  و  کوالک  سرد،  بسیار  باد 

می شود. 

از خودروی خود مراقبت و نگهداری کنید. قبل از 
کنید.  سرویس  را  خود  خودروی  زمستان،  فصل 
مطمئن شوید باتری، تایرها، سیستم اگزوز، برف 
در  و  سالم اند  گرمایشی  سیستم  و  پاک کن ها 

شرایط مطلوبی قرار دارند. 

نواحی تقاطع ها احتمااًل سریع تر از سایر قسمت ها 
دچار یخ زدگی می شود، این مسئله به خاطر لوله ی 
سرخوردن  یا  چرخش  و  موتور  گرمای  اگزوز، 
است.  جاده  سطح  روی  نقلیه  وسایل  چرخ های 

لـوازم ضـروری 

سواری  خودروی  در  را  زیر  ضروری  لوازم  همواره 
خود همراه داشته باشید: 

جعبه ی کمک های اولیه  	

ابزار اعالم هشدار تأییدشده مانند مثلث های  	
رفلکتیو 

کابل های تقویت کننده  	

مواد غذایی فاسدنشدنی  	

جک و تایر یدک دارای باد مناسب  	

چراغ قوه و باتری اضافه 	

طناب یدک کش  	

المپ های تعویض چراغ  	

کنید تا به جریان هوا کمک کنید و از مسمومیت 
مونوکسید  کنید.  جلوگیری  کربن  مونوکسید  با 
کربن ممکن است از طریق نشتی سیستم اگزوز 
به داخل خودرو نفوذ کند. مونوکسید کربن گازی 
است؛  طعم  بدون  و  بو  بدن  رنگ،  بدون  سمی، 
خودروی  وقتی  است.  خطرناک  بسیار  نتیجه  در 
خود را برای سرویس به تعمیرگاه می برید، حتمًا 

سیستم اگزوز را بررسی کنید. 

همواره تجهیزات اورژانسی زمستان را در خودرو 
داشته باشید: 

پتو و لباس اضافه  	

شن و نمک مخصوص جاده  	

بیل  	

قوطی  	 و یک  کبریت  گرمایشی، شمع،  منبع 
مناسب برای نگه داشتن شمع 

یخ  شکن و جاروی مخصوص برف  	

زنجیر چرخ  	
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تصـادفـات 

صحنه ی  به  که  هستید  نفری  اولین  شما  اگر 
یک تصادف رسیده است، در محلی امن و دور 
از تصادف توقف کنید. درصورت امکان پیشنهاد 
کمک بدهید، با استفاده از چراغ های چشمک زن 
مثلث های  و  کنید  محافظت  صحنه  از  خطر 
هشدار را در محل قرار دهید تا سایر وسایل نقلیه 
در  باشند.  نداشته  تصادف  با صحنه ی  برخوردی 
صورت نیاز به پلیس یا خدمات اورژانس پزشکی 
افراد  درباره ی شرایط  امکان  تا حد  اطالع دهید؛ 

مجروح و محل تصادف دقیق توضیح دهید. 

اگر شما یکی از طرفین تصادف هستید، هر جا 
که امکان دارد پیشنهاد کمک بدهید، از صحنه 
مراقبت کنید و در صورت نیاز به مراکز اورژانس 

اطالع دهید. 

سایر  	 با  را  بیمه  و  تماس  اطالعات  اسامی، 
رانندگان مشمول در تصادف رد و بدل کنید. 

اسامی و اطالعات تماس تمامی شاهدین را  	
ثبت کنید. 

با فرد مقصر بحث و دعوا نکنید.  	

زمان، محل، شرایط آب وهوا و سایر جزئیات  	
مهم را ثبت کنید. 

در سریع ترین زمان ممکن به شرکت بیمه ی  	
خود اطالع دهید. 

تحت شرایط زیر شما موظفید تمامی تصادفات 
قانون  اجرای  یا هر سازمان  پلیس  اداره ی  به  را 

داخلی گزارش دهید: 

فردی در تصادف مجروح شده باشد. 	

حیـوانـات 

به  حیوانات  با  تصادف  احتمال  کاهش  برای 
ترتیب زیر عمل کنید: 

سرعت خود را کاهش دهید، به مسیر روبه رو  	
نگاه کنید و در مناطق دارای عالئم هشدار حیات 

وحش بااحتیاط رانندگی کنید. 

طرفین جاده را نگاه کنید تا از نبود حیوانات  	
مطمئن شوید. 

هنگام طلوع و غروب خورشید بیشتر احتیاط  	
کنید، در این اوقات حیوانات فعال ترند. 

یا  	 جاده  در  غیرمعمول  و  ناگهانی  نور  به 
نزدیکی جاده در ساعات شب دقت کنید. این نور 
چشمان  از  شما  چراغ های  انعکاس  است  ممکن 

یک حیوان باشد. 

گروهی  	 به  صورت  حیوانات  اوقات  گاهی 
مشاهده  را  حیوان  یک  اگر  می کنند.  حرکت 
کردید، ممکن است تعداد بیشتری هم به  دنبال 

آن باشند. 

اگــر حیوانی به طور ناگهانی جلوی شــما ظاهر 
شــد، محکــم ترمــز بگیریــد و آمــاده ی فــرار 
باشید. از مسیر تردد مقابلتان یک مسیر فرار 

را انتخاب کنید. 

واکنش ها هنگام مشاهده ی 

وسیله ی نقلیه ی امدادی و 

کامیون های یدک کش 

می شوند  باعث  حوادث  برخی  رانندگی،  زمان  در 
الین های جاده مسدود یا باریک شوند. از جمله 
خراب،  نقلیه ی  وسایل  تصادفات،  به  می توان 
و  تعمیر  و  جاده  سطح  روی  محموله ها  پخش 

ساخت وساز بزرگراه اشاره کرد. 

به  امدادی  نقلیه ی  وسایل  چشمک زن  چراغ های 
پیش  مشکلی  جلوتر  که  می دهند  هشدار  شما 
در  و  دهید  کاهش  را  خود  است. سرعت  آمده 
و  دهید  تغییر  را  حرکتتان  الین  نیاز  صورت 
آماده ی توقف باشید. از دستورات کارکنان امداد 
که در حال هدایت ترافیک هستند پیروی کنید. 
هوشیار باشید که وسایل نقلیه ی روبه رو ممکن 
است برای تماشای صحنه ی موردنظر توقف کنند 

یا سرعت خود را به  طور ناگهانی کاهش دهند. 

حوادث  نوع  این  مشکالت  جدی ترین  از  یکی 
تجهیزات  یا  کارکنان  تصادف  احتمال  مربوط  به 
است.  عبور  حال  در  نقلیه ی  وسایل  با  امدادی 
این سرویس های امدادی که معمواًل در حوادث 

بزرگراهی مشمول وظیفه هستند: 

پلیس یا سازمان اجرای قانون  	

آمبوالنس  	

آتش  نشانی  	

یدک کشی  	

فردی در تصادف فوت کرده باشد. 	

خسارات کلی تصادف بالغ بر 2,000 دالر باشد. 	

اگر با پلیس برای حضور در صحنه تماس گرفته 
شده است، در این حالت تمامی رانندگان مشمول 

باید تا آمدن پلیس در صحنه بمانند. 

و  راهنمایی  و  ترافیک  کنترل  ابزار  به  شما  اگر 
عمومی  اموال  نوع  هر  یا  پارکومترها  رانندگی، 
به  فورًا  را  آن  باید  باشید،  کرده  وارد  خسارت 
پلیس گزارش دهید، حتی اگر خسارات کمتر از 

2,000 دالر باشند. 

شــما موظفید هرگونــه خســارت وارده در اثر 
تصــادف را به مالک وســیله ی نقلیه ای که در 
صحنــه ی تصــادف غایــب بوده اطــاع دهید. 
اگر قادر به یافتن مالک این وســیله ی نقلیه 
نیســتید، الزم اســت نــام، نشــانی، شــماره ی 
گواهینامه، شــماره ی پاک خودرو و شــماره ی 
تلفن خود را در جایی مطمئن و مناســب روی 
وسیله ی نقلیه ی آسیب دیده در تصادف قرار 

دهید.
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وســـــایل نقلیـــــه ی 
امـــدادی 

وقتی آمبوالنس، خودروی آتش نشانی یا پلیس 
و  می شود  نزدیک  شما  به  جاده  از  طرفی  هر  از 
صدای آژیر آن روشن است، شما باید حق تقدم 

را به این خودروی امدادی بدهید. 

با رعایت ایمنی خودروی خود را حرکت دهید  	
تا وسیله ی نقلیه ی امدادی عبور کند. 

تا حد امکان به  سمت راست الین جدول یا  	
لبه ی جاده ی دوطرفه برانید. 

الین  	 نزدیک ترین  راست  یا  چپ  به  سمت 
جدول در خیابان های یک طرفه برانید. 

نقلیه ی  	 وسیله ی  که  زمانی  تا  کنید،  توقف 
امدادی عبور کند. بررسی کنید که وسایل نقلیه ی 

امدادی دیگری در حال نزدیک شدن نباشند. 

با  نقلیه ای  وسیله ی  مشاهده ی  صورت  در 
سایر  مشابه  آن  با  سبز،  چشمک  زن  چراغ های 
برخی  در  کنید.  رفتار  امدادی  نقلیه ی  وسایل 
چراغ های  از  داوطلب  آتش نشان های  شهرها، 
چشمک  زن سبز روی وسایل نقلیه ی امدادی خود 

در زمان کمک رسانی استفاده می کنند. 

یا  امدادی  نقلیه ی  وسایل  عبور  زمان  در 
کامیون های یدک کش که با چراغ چشمک زن در 
موتوری  نقلیه ی  وسایل  شده اند،  متوقف  جاده 
باید سرعت خود را به 60 کیلومتر بر ساعت یا 
کمتر  که  کدام  هر  جاده،  در  اعالم شده  سرعت 
یا  الین  برای  قانون  این  دهند.  کاهش  باشد، 
نقلیه  وسایل  آن  در  که  الینی  کناری  الین های 
متوقف شده اند ِاعمال می شود. جریمه ی سرعت 
باالتر از سرعت اعالم شده در این مناطق، دو برابر 

می شود. 

 

کیلومتر   60 سرعت  حداکثر  تصویر:  )راهنمای 
بر ساعت در زمان عبور وسایل نقلیه ی امدادی؛ 

جریمه ی سرعت غیرمجاز دو برابر(

حتی اگر در الین کناری الینی که وسایل نقلیه 
متوقف شده اند قرار ندارید، باید مراقب باشید و 

بااحتیاط برانید. 

سرعت خود را کاهش دهید و فضای کافی بین 
خود و کارکنان و تجهیزات امداد حاضر در صحنه 
در  کارکنان  حرکت  مراقب  به عالوه  کنید.  ایجاد 

اطراف صحنه باشید. 

وسایل نقلیه ی تعمیراتی و 
ساخت وساز 

وسایل نقلیه ی مخصوص تعمیرات و ساخت وساز 
جاده ممکن است بخشی از جاده را اشغال کنند 
یا در جاده پارک شده باشند. از قبل به شما در 
مورد حضور این نوع وسایل نقلیه در جاده هشدار 
ابزارهای  تمامی  از  موظفید  شما  می شود.  داده 
پرچم  دارای  فرد  دستورات  و  ترافیک  کنترل 

تبعیت کنید. 

نصب  ساخت وساز  منطقه ی  از  قبل  تابلوهایی 
می شوند که به رانندگان درباره ی کم شدن تعداد 
در  کارگران  حضور  یا  الین  مسدودبودن  الین ها، 

جاده هشدار می دهد. 

موتوری  نقلیه ی  وسایل  ساخت وساز،  مناطق  در 
دارای  فرد  دستورات  و  اعالم شده  سرعت  باید 
پرچم را رعایت کنند. وقتی کارگران مشغول کار 
این  در  غیرمجاز  سرعت  جریمه ی  جاده اند،  در 

مناطق دو برابر خواهد شد. 

)جریمه ی سرعت غیرمجاز وقتی کارگران مشغول 
کارند دو برابر است(

امدادی  نقلیه ی  وسایل  با  تقدم  حق  همواره 
دارای آژیر یا چراغ های چشمک زن روشن است. 
فوت(   500( متر   150 حداقل  را  ایمنی  فاصله ی 

حفظ کنید. 

روی تصویر:

1. به جلو حرکت کنید و بایستید

2. بسیار نزدیک

1

2
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وقتی وسیله ی نقلیه ی پلیس پشت سر خودروی 
شما توقف می کند، برای اطمینان از ایمنی خود و 
ایمنی سایر سرنشینان حاضر در خودرو و ایمنی 

مأمورین پلیس اقدامات زیر را انجام دهید: 

متوقف  شما  خودروی  وقتی  بمانید.  آرام   .1
خودروهای  )در  پارک  حالت  در  دنده  حتمًا  شد، 
دارای گیربکس اتوماتیک( یا دنده ی خالص )در 
ترمز  باشد.  دستی(  گیربکس  دارای  خودروهای 

دستی را بکشید. 

ارائه ی  آماده ی  بمانید.  خود  خودروی  در   .2
گواهینامه ی رانندگی، کارت ثبت و بیمه ی خودرو 

باشید. 

نزدیک  شما  خودروی  به  پلیس  مأمور  وقتی   .3
می شود، منتظر دستور وی بمانید. همکاری کنید. 

مدارک درخواستی مأمور پلیس را ارائه نمایید. 

را  خودرو  پلیس،  مأمور  دستور  از  قبل  هرگز   .4
حرکت ندهید. 

 

 

متوقف کردن خودرو در محلی امن 

برای پلیس 

وقتی مأمور پلیس با چراغ های چشمک زن روشن 
است،  حرکت  حال  در  شما  خودروی  پشت سر 
کنید  حرکت  امن  منطقه ای  به  سمت  باید  شما 
تا وسیله ی نقلیه ی پلیس عبور کند یا پشت سر 

خودروی شما در محلی امن توقف کند. 

در جاده ی دوطرفه، بااحتیاط و به  صورت قانونی 
در محلی امن در سمت راست لبه ی جاده توقف 

کنید. 

در جاده ی یک طرفه، بااحتیاط و به  صورت قانونی 
لبه ی  به  منطقه  نزدیک ترین  در  امن  محلی  در 

جاده توقف کنید. 

همواره مطمئن شوید فضای کافی برای توقف ایمن 
خوروی پلیس  در پشت سر خودروی شما وجود دارد. 

پیروی از دستورات کارگران مشغول کارند
فرد دارای پرچم

پایان الین/ الین ها 
باریک می شوند 
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

07

راننـدگی مسئـوالنه 
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 12 تا  آینه های دید عقب هر 8  در  نگاه کردن  با 
شهری(  نواحی  در  بلوک  یک  حدود  )در  ثانیه 
کنید.  بررسی  را  خود  خودروی  پشت سر  شرایط 
در  دارید،  توقف  یا  سرعت  کاهش  قصد  وقتی 
آینه های دید عقب نگاه کنید. نسبت  به وسایل 
نقلیه در هر دو طرف و در نقاط کور خود هوشیار 
باشید. فراموش نکنید که برای اطالع از سرعت 

خودرو همواره به سرعت سنج نگاه کنید. 

مشاهده ی خطرات احتمالی 

مداوم  فرایندی  واقع  در  پیشگیرانه  رانندگی 
متشکل از نگاه کردن به اطراف، فکرکردن درباره ی 
اتخاذ  نهایت  در  و  پیش رو  در  احتمالی  خطرات 
دو  ریسک هاست.  کاهش  برای  مناسب  اقدامی 
شوند:  شناسایی  باید  که  دارد  وجود  خطر  نوع 
و  نمی کنند(  تغییر  که  )خطراتی  ثابت  خطرات 

متغیر )خطراتی که تغییر می کنند(. 

موقعیت های  و  شرایط  واقع  در  ثابت  خطرات 
زیر  موارد  که شامل  است  جاده  در طول  دائمی 

می شود: 

محدودیت دید در برخی نواحی مانند پیچ ها،  	
سطوح شیب دار و جاده های مخفی

تقاطع ها  	

ادغام جاده ها با یکدیگر  	

خطرات متغیر در طول شبانه روز تغییر می کنند 
که شامل موارد زیر می شود: 

کودکان مدرسه ای و سایر عابران پیاده  	

راننــدگی پیشـگیرانه 

هدف  با  رانندگی  نوعی  پیشگیرانه  رانندگی 
مستلزم  و  است  احتمالی  خطرات  از  پیشگیری 
به  حداقل  برای کاهش،  اقدامات مناسب  اتخاذ 
وقوع  از  قبل  خطرات  از  جلوگیری  و  رساندن 

آن هاست. 

بااحتیاط  رانندگان  سایر  که  نکنید  فرض  هرگز 
صحیح  نحوی  به  همواره  یا  می کنند  رانندگی 
عکس العمل نشان می دهند. پیش بینی اتفاقات 
از  جلوگیری  در  شما  به  می تواند  احتمالی 
سایرین  رانندگی  اشتباهات  از  ناشی  تصادفات 
کمک کند. در این فصل مهارت ها و تکنیک هایی 
شرح داده شده که با استفاده از آن ها می توانید 

به  صورت پیشگیرانه رانندگی کنید. 

بررسی اطراف خودرو 

بخش بیشتری از توجه راننده باید به  سمت جلو 
به  خودرو  جلوی  در  که  باشد  خطراتی  بررسی  و 
رانندگی  شهری  نواحی  در  وقتی  می آیند.   وجود 
خودروی  جلوی  ثانیه   15 تا   12 حداقل  می کنید، 
برابر  تقریبًا  مدت زمان  این  کنید.  نگاه  را  خود 
یک و نیم بلوک است. وقتی در نواحی روستایی 
جلوی  ثانیه   29 تا   25 حدود  می کنید،  رانندگی 
خودروی خود را نگاه کنید. این مدت زمان در واقع 
زمان پیشگیری دیداری است که زمان کافی برای 
واکنش در برابر خطرات پیش رو را در اختیار شما 

قرار می دهد. 

برخورد کرد، این فاصله بیشتر ریسک برخورد شما 
با وسیله ی نقلیه ی جلویی را کاهش خواهد داد. 
شما  به  را  امکان  این  ایمنی،  فاصله ی  طرفی  از 
که  دیگر  نقلیه  وسیله ی  مسیر  از  که  می دهد 
پشت سر شما روی سطح یخ زده سر خورده است، 

خارج شوید. 

برنامه ریزی از قبل 

مسیر حرکت خود را قبل از آغاز رانندگی برنامه ریزی 
کنید و آن را در طول رانندگی به  خاطر بسپارید. 
یا پیچیدن حتمًا در الین مناسب  از خروج  قبل 
قرار بگیرید. این کار به جلوگیری از تغییر الین 
اگر خروجی  سریع و خطرناک کمک خواهد کرد. 
را رد کردید، به  برای پیچیدن  یا مسیر موردنظر 
رانندگی ادامه دهید تا به خروجی یا تقاطع بعدی 
برسید. هرگز برای برگشتن به  سمت خروجی یا 
تقاطعی که از آن رد شده اید در جاده دنده عقب 
نرانید. از چراغ های راهنمای خود استفاده کنید تا 

هدف خود را به سایر راننده ها اطالع دهید. 

جلوگیری از تصادف 

و  کنید  نگاه  جاده  در  پیش رو  به مسیر  همواره 
هوشیار باشید. مراقب تمامی مشکالت احتمالی 
باشید. اگر برای جلوگیری از مواجهه با مسئله ای 
در  بپیچید،  سریع  باشد  نیاز  حرکتتان  الین  در 
خود  حرکت  جهت  زرد  خط  کنار  امکان  صورت 

بمانید. 

وسایل نقلیه ی در حال گردش به چپ  	

سطوح یخ زده ی جاده  	

	 stale چراغ های سبز مات یا

وسایل نقلیه ی امدادی  	

برای  مناسب  اقدامات  تا  باشید  آماده  همیشه 
جلوگیری از مشکالت ناشی از تغییر موقعیت را 
انجام دهید. انتظار موقعیت های پیش بینی نشده 
را داشته باشید و همواره مسیر فراری را در نظر 

بگیرید. 

رعایت فاصله ی ایمنی 

بین خود و وسایل نقلیه  در جلو، پشت و طرفین 
فاصله ی کافی را ایجاد کنید تا بتوانید با رعایت 
ایمنی توقف کنید یا خودرو را به سمتی هدایت 
برخی  اگر  احتمالی عبور کنید.  از خطر  کنید که 
رانندگی  شما  به  نزدیک  بسیار  فاصله ی  با  افراد 
را  سرعت  است  امن  که  صورتی  در  می کنند، 
ترغیب  را  آن ها  که  دهید  کاهش  به اندازه ای 
اگر  کنند.  عبور  و  بگیرند  سبقت  شما  از  کنید 
بین  بیشتری  فاصله ی  نگرفت،  سبقت  راننده ای 

خود و خودروی جلویی ایجاد کنید. 

نقلیه ی  وسیله ی  پشت سر  ترافیک  در  وقتی 
نظر  در  را  کافی  فضای  کرده اید،  توقف  دیگری 
به  نیاز  بدون  می توانید  کار  این  با  بگیرید، 
دنده عقب، خودروی خود را به الین دیگری حرکت 
شما  با  عقب  از  نقلیه ای  وسیله ی  اگر  دهید. 
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نقلیه ی  وسیله ی  اگر  بشمارید.  دو  و  هزار  یک، 
کنید  تمام  را  اینکه شما شمردن  از  قبل  جلویی 
به جسم موردنظر رسید، شما در فاصله ی بسیار 
رانندگی می کنید.  نقلیه  وسیله ی  این  با  نزدیک 
دوباره بشمارید.  و  را کاهش دهید  سرعت خود 

قانون 2 ثانیه در هر سرعتی به  کار می رود. 

تنها استثناء برای این قانون مربوط  به رانندگان 
متحرک  خانه های  مانند  بزرگ  نقلیه ی  وسایل 
 4 حداقل  رانندگان  این  که  شده  توصیه  است. 

ثانیه فاصله با خودرو جلویی داشته باشند. 

تلفن های همراه و سایر ابزار 

الکترونیک  ابزار  سایر  یا  همراه  تلفن  از  هرگز 
هنگام رانندگی استفاده نکنید. استفاده از تلفن 
برقراری  یا  تماس  به  پاسخ گویی  برای  همراه 
تماس، دریافت و ارسال پیام باعث حواس پرتی 
انجام  برای  راننده  تمرکز  مانع  و  می شود  راننده 
برای  موارد  این  می شود.  رانندگی  فعالیت های 
است.  صادق  هم  هندزفری  به  مجهز  تلفن های 
تلفن  به  پاسخ  یا  اگر می خواهید تماس گرفته 

و  پیشگیرانه  رانندگی  با  بیشتر  آشنایی  برای 
دوره های  در  می توانید  تصادف  از  جلوگیری 
آموزش رانندگی شرکت کنید. این دوره ها تحت 
 Defensive یا  تدافعی«  رانندگی  »دوره ی  عنوان 
آموزش  مدارس  تمامی  در   Driving Courses
آموزش  مجاز  مؤسسه های  و  معتبر  رانندگی 

رانندگی در کل استان ارائه می شوند. 

وسیله ی  با  فاصله  و  زمان  حفظ 

نقلیه ی جلویی 

وسیله ی  از  عقب تر  ثانیه   2 حداقل  باید  شما 
نقلیه ی جلویی برانید. این مدت زمان برای شرایط 
شرایط  وقتی  است.  آب وهوا  و  جاده  عادی 
افزایش  فاصله  این  باشد،  نامطلوب  و  نامساعد 

خواهد یافت. 

برای اطالع از اینکه آیا 2 ثانیه عقب تر از وسیله ی 
نقلیه ی جلویی قرار دارید یا خیر، یک جسم ثابت 
مانند یک عالمت در جاده یا سایه ای روی جاده را 
درنظر بگیرید، به محض عبور از آن جسم، شروع 
به شمردن کنید. برای شمردن به  صورت هزار و 

حداقل 2 ثانیه فاصله با خودروی جلویی را حفظ کنید.

تأمین امنیت مسافرین 

و  رانندگان  تمامی  امنیت  تأمین  برای  آلبرتا  در 
مسافرین، وسیله ی نقلیه باید مجهز به کمربند 
ایمنی یا کمربند ایمنی موردتأیید مخصوص کودک 
تکیه گاه  سیستم  یا  ایمنی  کمربند  به  متصل 
باشد. مسافرین 16 سال به باال که ایمنی مناسبی 
باشند جریمه می شوند. شما  نداشته  در خودرو 
مناسب  ایمنی  تأمین  مسئول  راننده  به  عنوان 
خود  خودروی  در  سال   16 زیر  مسافرین  تمامی 
هستید. اگر ایمنی آن ها به  خوبی تأمین نشده 

باشد، ممکن است شما جریمه شوید. 

صندلی ایمنی کودک 

 18 از  کمتر  که  کودکی  هر  و  6 سال  زیر  کودک 
کیلوگرم )40 پوند( وزن دارد باید به  نحوی مناسب 
ایمنی  بنشیند. صندلی  ایمنی کودک  در صندلی 
کودک باید مطابق با دستورالعمل تولیدکننده های 

خودرو در خودرو نصب شود. 

کانادا  در  که  کودک  ایمنی  صندلی های  تمامی 
باشند  برچسبی  دارای  باید  می شوند  استفاده 
استاندارد  دارای  محصول  این  دهد  نشان  که 
کاناداست.  موتوری  نقلیه ی  وسایل  ایمنی   213
مربوطه  برچسب  فاقد  کودک  ایمنی  صندلی  از 
استفاده نکنید. هرگز از صندلی ایمنی کودک که 
برای استفاده در کشورهایی غیر از کانادا طراحی 

شده استفاده نکنید. 

انواع متنوعی از صندلی های ایمنی کودک وجود 

بدهید، یا اگر قصد ارسال یا دریافت پیام کوتاه 
دارید، در محلی امن و قانونی توقف کنید. 

هرگز در فعالیت هایی که باعث حواس پرتی هنگام 
رانندگی می شوند شرکت نکنید. باتوجه  به اینکه 
است  ممکن  تمرکز  بدون  رانندگی  انواع  تمامی 
خطرناک باشند، قانون ایمنی ترافیک برای برخی 
از انواع حواس پرتی ها جریمه و 3 امتیاز منفی 
استفاده  شامل  موارد  این  است.  گرفته  درنظر 
ایمیل،  یا  پیام  ارسال  دستی،  همراه  تلفن  از 
لپتاپ،  مانند  الکترونیکی  تجهیزات  از  استفاده 
بازی های ویدیویی، دوربین، دستگاه های پخش 
صوت  پخش  دستگاه های  ویدئویی،  تصاویر 
دستگاه های  به  اطالعات  واردکردن  قابل حمل، 
نگارش،  خودرو،  در  مطبوعات  مطالعه ی   ،  GPS

طراحی یا چاپ و آرایش شخصی می شوند. 
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صندلی های ایمنی رو به جلو: 

برای  کودک  جلوی  به  رو  ایمنی  صندلی های 
کودکان 10 تا 18 کیلوگرم )22 تا 40 پوند( طراحی 
صندلی های  و  خودروها  تمامی  است.  شده 
تکیه گاه  به سیستم  مجهز  جدید  کودک  ایمنی 
خودروهای  در  هستند.   UAS/LATCH یا  جهانی 
به  نحوی  باید  جلو  به  رو  صندلی  قدیمی تر، 
مناسب با استفاده از کمربند ایمنی خودرو محکم 
شود. تسمه ی مخصوص صندلی ایمنی کودک و 
استفاده  هم  با  باید  خودرو  مخصوص  تکیه گاه 
خودروی  فروشنده ی  از  باشد  نیاز  )شاید  شوند. 
خود بخواهید تکیه گاه مخصوص را نصب کنند(. 
برای اطالعات بیشتر به راهنمای خودرو و صندلی 

ایمنی مراجعه کنید. 

 

صندلی ایمنی کودک قابل تغییر

راهنمای تصویر:

1. تسمه ی مخصوص

2. کمربند نگهدارنده ی پایینی

1

2

دارد. نوعی را انتخاب کنید که برای سن و وزن 
کودک شما مناسب باشد. 

صندلی های ایمنی رو به عقب: 

تمامی کودکان، از زمان تولد، باید یا در صندلی 
نوزاد رو به عقب یا در صندلی قابل تغییر رو به 
عقب بنشینند تا وقتی به وزن توصیه شده برای 
با  مطابق  جلو  به  رو  ایمنی  صندلی  در  نشستن 

دستورالعمل های تولیدکننده برسند. 

کودک  ایمنی  صندلی های  و  خودروها  تمامی 
UAS/ جدید مجهز به سیستم تکیه گاه جهانی یا

LATCH هستند. در خودروهای قدیمی تر، صندلی 
ایمنی  کمربند  از  استفاده  با  باید  کودک  ایمنی 
بیشتر  اطالعات  برای  شوند.  محکم  خودرو  به 
به راهنمای نصب خودروی خود و صندلی ایمنی 

کودک مراجعه کنید. 

 

صندلی ایمنی رو به عقب کودک 

مصرف بهینه ی سوخت و 
کمـک به محیـط زیست 

بهبود مصرف سوخت 

بیشتر رانندگان می توانند میزان سوخت مصرفی 
به  نحوی  اولیه  رانندگی  اصول  رعایت  با  را 

قابل توجه کاهش دهند. 

با  مدل هایی  کنید  سعی  خودرو،  خرید  هنگام 
مصرف بهینه ی سوخت را انتخاب کنید. به  طور 
کلی، موتورهای کوچکتر سوخت کمتری مصرف 
خودروی  خرید  زمان  در  به عالوه،  کرد.  خواهند 
جدید، حتمًا برچسب EnerGuide خودرو را بررسی 

کنید. 

این برچسب مشخص می کند که به ازای هر 100 
وسیله ی  این  سوخت  مصرف  رانندگی  کیلومتر 
نقلیه بر حسب لیتر )لیتر/100 کیلومتر( و هزینه ی 

تقریبی سوخت ساالنه چقدر خواهد بود. 

حرکت با سرعت های باالتر میزان مصرف سوخت 
 90 باالی  سرعت های  در  می دهد.  افزایش  را 
کیلومتر بر ساعت، هر 10 کیلومتر بر ساعت که 
به سرعت اضافه شود، 10 درصد مصرف سوخت 

بیشتر خواهد شد. 

افزایش  کنید.  خودداری  سریع  شتاب گرفتن  از 
تدریجی سرعت، ضمن اینکه امن تر است، از نظر 
که  جایی  تا  است.  بهینه تر  نیز  مصرف سوخت 
دارید.  نگه  ثابت  را  خودرو  سرعت  دارد،  امکان 
شتاب سریع و تغییرات در سرعت ممکن است 
باعث افزایش مصرف سوخت تا 40 درصد شود. 

UAS/LATCH دارای تسمه ی مخصوص

راهنمای تصویر:

1. تسمه ی باالیی صندلی ایمنی کودک 

2. نقاط تکیه گاه باالیی خودرو 

3. کمربند نگهدارنده ی پایینی

4. نقاط تکیه گاه پایینی خودرو 

صندلی های حامی

 40( کیلوگرم   18 از  بیش  وزن  دارای  کودکان 
ایمنی  کمربند  از  بتوانند  اینکه  از  قبل  پوند(، 
باید  کنند،  استفاده  حامی  صندلی  بدون  خودرو 
نوع  این  بنشینند.  موردتأیید  حامی  صندلی  در 
تولیدکننده  دستورالعمل  با  مطابق  باید  صندلی 

استفاه شو د.

 

انواعی از صندلی های حامی 

1

3

2

4
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خودرو تا 10 درصد شود. هرگز بلوک هیتر را کل 
انرژی  صرفه جویی  این  نگذارید،  روشن  شب 
به خاطر هزینه های باالتر برق بی اثر خواهد شد. 
خودروهای دارای استارت از راه دور در هوای سرد 
می شوند،  استفاده  راحت تر  زمستان  صبح های 
اما مراقب باشید که خیلی زود خودرو را روشن 

نکنید. 

خودرویی که به  خوبی تحت نگهداری و تعمیرات 
قرار گرفته است، هم مصرف سوخت بهینه تری 
خودروی  کنید  سعی  است.  امن تر  هم  و  دارد 
و  تعمیر  برای  منظم  به صورت  را  خود  سواری 

نگهداری به مکانیک واجد شرایط نشان دهید. 

درصد  	  50 تا  است  ممکن  نامیزان  موتور 
مصرف سوخت را افزایش دهد. 

فیلتر هوای کثیف می تواند راندمان سوخت  	
را تا 10 درصد کاهش دهد. 

تایرهایی که کمتر از حد استاندارد باد دارند  	
سوخت  مصرف  درصد   5 حدود  افزایش  باعث 
را  تایر  فرسودگی  میزان  اینکه  ضمن  می شوند؛ 
افزایش و سطح کشش تایر را کاهش می دهند. 

در  سوخت  راندمان  رساندن  حداکثر  به  برای 
دنده  دستی،  گیربکس  دارای  نقلیه ی  وسیله ی 
به  پایین تر  دنده های  از  سریع  و  نرم  خیلی  را 
در  را  سرعت  دهید.  تغییر  باالتر  دنده های 
افزایش  هنگام  دهید.  افزایش  باالتر  دنده های 
سرعت، اگر فشار روی پدال گاز را کاهش دهید، 
اتوماتیک  گیربکس  در  باالتر  دنده ی  به  تغییر 

و  ثابت  سرعت  حفظ  به  می تواند  کنترل  کروز 
مصرف بهینه ی سوخت در بزرگراه ها کمک کند. 

سوخت  هدررفتن  باعث  خودرو  کارکردن  درجا 
می شود. 10 ثانیه درجا کارکردن خودرو ممکن است 
خاموش کردن  با  مقایسه  در  را  بیشتری  سوخت 
موتور و استارت دوباره ی خودرو مصرف کند. اگر 
قصد دارید بیش از 10 ثانیه خودرو را متوقف نگه 
دارید، موتور را خاموش کنید. برای هر 10 دقیقه 
یک سوم  متوسط  به  طور  خودرو  کارکردن،  درجا 
با موتور  لیتر سوخت مصرف می کند. خودرویی 
سوخت  لیتر  نیم  حدود  است  ممکن  بزرگ تر 

مصرف کند. 

بهتریــن راه بــرای گرم کــردن خــودرو در فصل 
زمستان درجا کارکردن موتور نیست. این کار 
شاید موتور و احتمااًل فضای داخلی خودرو را 
گــرم کند، اما باعث گرم شــدن قطعات خودرو 
ماننــد تایرها، فرمان و ســایر قطعات متحرک 
نمی شــود. این قطعــات خودرو فقــط ازطریق 
رانندـگـی گــرم می شــوند. بــه گفتــه ی اداره ی 
منابــع ملــی کانادا، یک دقیقــه درجا کارکردن 

در یک روز سرد زمستان کافی است. 

در فصل زمستان از یک بلوک هیتر برای گرم کردن 
روغن موتور استفاده کنید، این کار باعث می شود 
روشن کردن موتور در سرما راحت تر باشد. از تایمر 
استفاده کنید و بلوک هیتر را دو ساعت قبل از 

آغاز رانندگی روشن کنید. 

می تواند  هیتر  بلوک  از  مناسب  استفاده ی 
سوخت  کلی  هزینه ی  در  باعث  صرفه جویی 

اکسیژن  حاوی  که  هوا  با  بنزین  بخار  نکنید. 
اشتعال  منبع  یک  اگر  می شود.  ترکیب  است، 
مانند سیگار یا کبریت به آن اضافه شود، ممکن 

است آتش سوزی یا انفجار رخ دهد. 

همراه  	 تلفن  از  هرگز  سوخت گیری  هنگام 
استفاده نکنید. تلفن هایی که در زمان روشن شدن 
ممکن  می شود  روشن  چراغشان  زنگ خوردن،  یا 
جرقه  یک  ایجاد  برای  کافی  انرژی  دارای  است 
باشند. این جرقه می تواند باعث اشتعال بخارهای 

بنزین شود. 

جرقه زنی  	 سیستم  سوخت گیری،  از  قبل 
خودرو را خاموش کنید. 

اگر خودروی شما از انواع خودروهای کاروانی  	
یا یدک کش است، حتمًا تمامی چراغ های پیلوت 
را خاموش کنید. این چراغ ها می توانند به  عنوان 

منبع اشتعال عمل کنند. 

این  	 زمین،  روی  سوخت  ریختن  صورت  در 
مسئله را به مسئول ایستگاه اطالع دهید. 

دست  	 بنزین  نازل  به  کودکان  ندهید  اجازه 
ریسک  معرض  در  را  خود  کودک  هرگز  بزنند. 
بخار  استنشاق  یا  بنزین  پاشیده شدن  احتمالی 

قرار ندهید. 

یک  	 کمک  به  را  نازل سوخت  دسته ی  هرگز 
شیء دیگر باز نگه ندارید. این کار احتمال ریختن 

بنزین را افزایش می دهد. 

نازل  	 دسته ی  کنار  سوخت گیری  طول  در 
حرکت  اطراف  به  وقتی  است  ممکن  بمانید. 
می کنید یا به خودرو وارد یا از آن خارج می شوید 
الکتریسیته ی ساکن ایجاد شود. وقتی به پمپ 
می زنید،  دست  نازل  دسته ی  به  و  برمی گردید 

سریع تر انجام می شود. 

با حداقل استفاده از تهویه ی هوا در فصل تابستان 
ببخشید.  بهبود  را  سوخت  مصرف  می توانید 
استفاده از تهویه ی هوا وقتی خودرو توقف کرده 
یا هنگام ترافیک، باعث افزایش حدودًا 10 تا 25 
درصدی مصرف سوخت می شود. در سرعت های 
بزرگراه استفاده از تهویه ی هوا می تواند 3 تا 4 
درصد سطح مصرف سوخت را افزایش دهد. برای 
خنک  بزرگراه  سرعت  با  رانندگی  زمان  در  اینکه 
درون  هوای  جریان  تهویه ی  از سیستم  بمانید، 
خودرو استفاده کنید. در زمان رانندگی در شهر، 

شیشه ی خودرو را باز کنید. 

وزن بیشتر معادل با مصرف بیشتر سوخت است. 
کیسه های سنگین شن و نمک در صندوق عقب 
فصل  در  رانندگی  هنگام  اصطکاک  افزایش  به 
زمستان کمک می کند، اما وقتی دیگر نیازی به 

آن ها نیست باید از خودرو خارج شوند. 

برنامه ریزی برای سفر در زمان، هزینه و سوخت 
با  صرفه جویی می کند. از رانندگی در مسیرهایی 
حجم باالی ترافیک خودداری کنید. چندین کار را 
در یک سفر ترکیب کنید و تا حد امکان از حضور 
در ساعات شلوغی و پر ترافیک خودداری کنید. 

سوخت گیری با ایمنی 

سوخت گیری خودرو باید با توجه و احتیاط کامل 
انجام شود. 

سیگار  	 هرگز  خودرو،  سوخت گیری  هنگام 
نکشید، کبریت روشن نکنید یا از فندک استفاده 
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قــوانین ترافیــکی 

که  است  آمده  ترافیکی  قوانین  برخی  ادامه  در 
تمامی رانندگان باید از آن آگاه باشند: 

یدک کشیدن  	 برای  خود  خودروی  از  هرگز 
فرد  اسکی،  چوب  روی  فرد  مانند  فردی  هیچ 
دوچرخه سوار  یا  موتورسوار  سورتمه سوار، 

استفاده نکنید. 

سوارشدن فردی در یدک کش وقتی در حال  	
یدک کشی است خالف قانون است. 

یا  	 تراکتور  نمی توانند  سال   14 زیر  افراد 
تجهیزات مزرعه ای موتوری را در بزرگراه برانند. 

اگر دید شما در آینه ی دید عقب داخل خودرو  	
مسدود شده باشد، شما باید در خارج از خودرو و 

در هر طرف، آینه ی دید عقب متصل کنید. 

اگر بار خودرو بیش از 1/5 متر )5 فوت( باالتر  	
از عقب خودرو باشد، موارد زیر را رعایت کنید: 

پرچم  	 بار  انتهای  به  باید  روز،  ساعات  در 
 30 حداقل  باید  پرچم  کنید.  متصل  قرمز 
سانتی متر )یک فوت( طول در هر چهار طرف 

مربع داشته باشد. 

در شب، یک چراغ قرمز باید به انتهای بار  	
متصل گردد. 

در نواحی مسکونی، راننده مجاز نیست بین  	
مزاحمتی  رانندگی  با  تا 7 صبح  10 شب  ساعات 

برای ساکنین ایجاد کند. 

رانندگی  	 جاده  در  توجه  و  احتیاط  بدون  اگر 
برای  رعایت مالحظات مسئوالنه  بدون  یا  کنید، 

ممکن است الکتریسته ی ساکن آزاد شود. این 
بنزین  بخارهای  اشتعال  باعث  می تواند  مسئله 
شود و در نهایت به آتش سوزی یا انفجار منجر 

شود. 

نکنید.  	 پر  بیش ازحد  را  خودرو  باک  هرگز 
سرریزشدن و ریختن بنزین روی زمین بر محیط 

زیست تأثیر می گذارد. 

مخازن  	 مانند  اضافه،  مخازن  پرکردن  هنگام 
برف خوار،  دستگاه  یا  چمن زنی  ماشین  سوخت 
این مخازن را از خودرو خارج کنید و روی زمین 
قرار دهید. با این کار الکتریسیته ی ساکن تخلیه 
خواهد شد و مانع ریختن سوخت به داخل خودرو 

می شود. 

برای  کنید،  رانندگی  جاده  در  حاضرین  سایر 
رانندگی خطرناک و بدون دقت الزم مقصر شناخته 

می شوید. 

غیرقانونی  	 بزرگراه  الین  دو  در  خودرو  راندن 
اجازه ی  جاده  شرایط  که  مواقعی  در  جز  است، 

استفاده از تنها یک الین را نمی دهد. 

هنگام رانندگی نباید به هیچکس اجازه دهید  	
روی بخش بیرونی خودروی شما سوار شود. این 
نیز  پیکاپ  تراک  یک  روباز  اتاق  شامل  مسئله 
می شود. شما و سایر افراد در این تخلف مقصر 

شناخته می شوید. 
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از  قبل  باید  شما  می دهند،  نشان  را  خیابان  از 
را  ایمنی، خودرو  با رعایت  خط کشی عابرپیاده و 
متوقف کنید و اجازه دهید عابر پیاده از خیابان 

عبور کند. 

وقتی عابر پیاده وارد محل گذر عابر پیاده ی  	
شما  می شود،  خط کشی نشده  یا  خط کشی شده 

باید حق تقدم را رعایت کنید. 

وقتی برای عابر پیاده در محل گذر عابرپیاده  	
توقف می کنید، به  اندازه ی کافی عقب تر از محل 
گذر توقف کنید )در حدود 2 تا 3 طول خودرو(، با 
این کار وسایل نقلیه ی الین دیگر قادر به دیدن 
عابر پیاده خواهند بود و زمان کافی برای توقف 

خواهند داشت. 

نزدیک  	 پیاده  عابر  گذر  محل  به  وقتی 
دیگر سبقت  نقلیه ی  وسایل  از  هرگز  می شوید، 
نگیرید. همیشه این احتمال وجود دارد که سایر 
توقف  یا  سرعت  کاهش  حال  در  نقلیه  وسایل 

برای عابر پیاده باشند. 

خط کشی  	 دارای  عابرپیاده  گذر  محل  تمامی 
نیستند، اما قوانین ایمنی عابران پیاده باید در 

تمامی تقاطع ها رعایت شود. 

مراقب عابران پیاده ی دارای مشکالت بینایی  	
باشید. برخی از آن ها با خود عصای سفید یا سگ 

راهنما دارند. 

جلو  	 چراغ های  نور  از  جلوتر  شب  در  هرگز 
کنید  رانندگی  طوری  باید  شما  واقع  در  نرانید. 
نور  در  که  فاصله ای  در  را  خودرو  بتوانید  که 

چراغ هایتان به وضوح می بینید، متوقف کنید. 

پیاده  	 عابران  حضور  نسبت  به  تاریکی،  در 
در خیابان هوشیار باشید. اگر آن ها لباس تیره 

کاربران آسیب پذیر جاده 

در  نیز  موتورسواران  و  دوچرخه سواران   عابران، 
صورت  به   نقلیه  وسایل  رانندگان  تمامی  کنار 
کاربران  این  می کنند.  استفاده  جاده  از  روزانه 
جاده محافظت کمتری نسبت  به رانندگان سایر 
خودروی  با  رانندگی  هنگام  دارند.  نقلیه  وسایل 
و  دوچرخه سواران   پیاده،  عابران  اطراف  سواری 

موتورسواران احتیاط کنید. 

ایمنی عابران پیاده 

هنگام مواجهه با چراغ راهنمایی مخصوص عابران 
پیاده به رنگ زرد چشمک زن، سرعت خودرو را به 
30 کیلومتر بر ساعت کاهش دهید و حق تقدم 
را به عابران پیاده درصدد عبور از خیابان بدهید. 

در منطقه ی شهری، عابران پیاده ممکن است  	
زاویه ی قائم و اشاره  با  بلندکردن دست خود  با 
به سمت پیاده روی مقابل، قصدشان برای عبور از 

خیابان را نشان دهند. 

 

عابر پیاده قصد خود برای عبور از خیابان را نشان 
می دهد. 

عبور  	 برای  خود  قصد  پیاده  عابران  وقتی 

دوچرخه سوار تأثیر گذارد. 

دوچرخه ی در حال حرکت، وسیله ی نقلیه به  	
را  باید قوانین جاده   شمار می رود. دوچرخه سوار 

مانند رانندگان سایر وسایل نقلیه رعایت کند. 

دوچرخه سواری که در تقاطع روی دوچرخه  	
نشسته است و منتظر عالئم کنترل ترافیک 
است، حقوق و مسئولیت هایی مشابه با سایر 

وسایل نقلیه ی منتظر حرکت دارد. 

دوچرخه سواران هنگام گردش به چپ نیاز  	
دوچرخه  دارند.  مناسب  الین  از  استفاده  به 
و سوار آن کوچکتر از سایر وسایل نقلیه اند 
معرض  در  بیشتر  و  می شوند  دیده  کمتر  و 
برخورد با وسایل نقلیه در زمان گردش به چپ 
قرار دارند. دوچرخه سواران در زمان گردش به 
چپ به  ویژه در خیابان های چندالینه، نیاز به 

توجه بیشتری دارند. 

وقتی از یک دوچرخه سوار سبقت می گیرید،  	
تغییر الین ها را همان طور که برای سایر وسایل 
هم  دوچرخه سوار  برای  می دهید،  انجام  نقلیه 

انجام دهید. 

می شوید،  	 راست  به  گردش  آماده  وقتی 
کنار  در  که  باشید  دوچرخه سوارانی  مراقب 
وسیله ی نقلیه شما می رانند. حتمًا از روی شانه 
بررسی  را  راست  سمت  کور  نقاط  تا  کنید  نگاه 

کنید. 

همیشه  	 کرده اید،  پارک  جدول  کنار  وقتی 
که  کنید  بررسی  خودرو،  درب  بازکردن  از  قبل 
این  نباشد.  حرکت  حال  در  دوچرخه سواری 
بازکردن درب  از  راننده است که قبل  مسئولیت 

از  را  آن ها  می توان  به  سختی  باشند،  پوشیده 
فاصله ی دور مشاهده کرد. 

غیرقابل پیش بینی  	 است  ممکن  کودکان 
باشند. در نواحی مسکونی، مراقب کودکان اطراف 
حال  در  که  باشید  پارک شده  نقلیه ی  وسایل 
هستند.  خیابان  در  بازی کردن  یا  دوچرخه سوری 
زیر وسایل نقلیه ی پارک شده در هر دو طرف جاده 
را نگاه کنید و بررسی کنید که آیا پای کودکان، 
وجود  می بینید.  را  دوچرخه  چرخ  و  اسباب بازی 
این موارد هشدار می دهد که شما نیاز به توقف 

دارید. 

دوچرخه  ها

روی  مسافران  و  دوچرخه سواران  قانون،  طبق 
از کاله  باید  دارند  زیر 18 سال سن  دوچرخه که 
استفاده  دوچرخه  مخصوص  و  موردتأیید  ایمنی 

کنند. 

وقتی در خیابان در کنار یک دوچرخه سوار رانندگی 
می کنید نکات زیر را رعایت کنید: 

دوچرخه سواری که سوار دوچرخه اش نیست  	
و کنار دوچرخه ی خود راه می رود، عابر پیاده به 

حساب می آید. 

نزدیک  	 امکان  حد  تا  باید  دوچرخه سواران 
البته  برانند.  جاده  راست  سمت  جدول  به 
از  اجتناب  برای  است  ممکن  دوچرخه سواران 
برخورد با دریچه های فاضالب، چاله های آسفالت، 
زباله، سنگریزه یا شن، سطوح خیس یا لغزنده و 
آسفالت شیاردار با فاصله از جدول خیابان برانند. 
بر  باشید که شرایط جاده ممکن است  هوشیار 
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قرمزرنگ  عقب  المپ  یک  و  نباشد(  چراغ  دو 
در  قرمز  رفلکتور  یک  حداقل  و  نمایید  مجهز 
و  روشن  رنگ  لباس   کنید.  عقب دوچرخه نصب 

منعکس کننده ی نور بپوشید. 

ترمزهای دوچرخه خوب عمل  	 مطمئن شوید 
می کنند. 

مطمئن شوید دوچرخه زنگ یا بوق دارد.  	

موتورسیکلت ها

خود  الین  از  چپ  در سمت  اغلب  موتورسواران 
حرکت می کنند. این کار به آن ها کمک می کند 
سایر کاربران جاده بهتر آن ها را ببینند و به این 

معنا نیست که قصد گردش به چپ را دارند. 

را  موتورسیکلت  پیچیدن  عالئم  اوقات  گاهی 
عالئم  مراقب  کرد.  مشاهده  می توان  به  سختی 
شانه  روی  از  موتورسوار  اگر  باشید.  موتورسوار 
پیچیدن  یا  الین  تغییر  قصد  وی  می کند،  نگاه 

دارد. 

در ادامه به نکاتی اشاره می کنیم که به شما در 
در  موتورسیکلت ها  هنگام حضور  ایمن  رانندگی 

جاده کمک می کند: 

هرگز به  صورت مشترک با موتورسیکلت در  	
یک الین نرانید. موتورسوار برای حرکت ایمن به 

کل الین نیاز دارد. 

در  	 اغلب  موتورسواران  زیرا  باشید  مراقب 
الین خودشان حرکت می کنند تا از خطرات جاده 
مانند چاله های آسفالت اجتناب کنند و فاصله ی 

ایمنی را با سایر وسایل نقلیه حفظ کنند. 

رانندگی  	 موتورسیکلت  پشت سر  وقتی 

خودرو منتظر بماند تا شرایط امن شود. 

کنید  	 بررسی  جدول،  کنار  از  حرکت  از  قبل 
آیا دوچرخه سواری درصدد حرکت و عبور از کنار 

خودروی شما هست یا خیر. 

پشت سر  	 نزدیک  فاصله ی  از  هرگز 
دوچرخه سواران نرانید. آن ها چراغ ترمز ندارند که 

هنگام توقف به شما هشدار دهند. 

باشید.  	 دوچرخه ها  روی  کودکان  مراقب 
آن ها ممکن است دانش و مهارت کافی را برای 
نقلیه  وسایل  اطراف  در  ایمن  دوچرخه سواری 
نداشته باشند و نسبت  به خطرات آگاه نباشند. 
کودکان روی دوچرخه های بزرگ  با خطر از دست 

دادن کنترل نیز مواجه هستند. 

باید  بزرگراه ها  و  خیابان ها  در  دوچرخه سواران 
موارد زیر را رعایت کنند: 

به  غیر از زمانی که با دست عالمت می دهند،  	
هر دو دست روی دستگیره ها باشد. 

هر دو پا روی پدال ها باشد.  	

تعداد افرادی که روی دوچرخه سوار شده اند  	
همان تعدادی باشد که در طراحی دوچرخه تعیین 

شده است. 

هرگز در زمان حرکت با دوچرخه، سایر وسایل  	
نقلیه ی درحال حرکت را نگیرید یا دوچرخه را به 

وسیله ی نقلیه ی در حال حرکت متصل نکنید. 

در یک ردیف برانید، به  غیر زمانی که قصد  	
سبقت از دوچرخه ی دیگری را دارید. 

هوا،  	 تاریکی  از  پس  دوچرخه سواری  برای 
از  )بیش  جلو  المپ  یک  حداقل  به  را  دوچرخه 

وســـــایل نقلیــــه ی 
سنگیــــن 

در ادامه نکاتی آمده که می توانند به شما کمک 
در  حاضر  سنگین  نقلیه ی  وسایل  کنار  در  کنند 

جاده به  نحوی ایمن رانندگی کنید.  

بین خود و وسایل نقلیه ی بزرگ فضای کافی  	
را حفظ کنید. 

بزرگی  	 نقلیه ی  وسیله ی  پشت سر  وقتی 
با  ایمن  فاصله ی  و  زمان  می کنید،  رانندگی 
خودروی جلویی را افزایش دهید تا ناحیه ی دید 

شما بزرگ تر شود. 

هرگز به  سمت فضای جلوی وسیله ی نقلیه ی  	
نزدیک  رانندگی  و  راهنمایی  چراغ  به  که  بزرگی 
قرمز  به  چراغ  رنگ  اگر  نکنید.  حرکت  می شود 
تغییر کند، راننده ممکن است به فضای بیشتری 
در جلوی وسیله ی نقلیه ی خود برای توقف نیاز 
به  دیگری  نقلیه ی  وسیله ی  اگر  و  باشد  داشته 
جلوی او حرکت کند احتمااًل فضای کافی نخواهد 
نقلیه ی  وسیله ی  باشید  داشته  به  یاد  داشت. 
سنگین به مسافت بیشتر برای توقف نیاز دارد. 

اگر روی سطح شیب دار قرار دارید و پشت  	
یک وسیله ی نقلیه ی بزرگ توقف کرده اید، فضای 
کنید.  ایجاد  خود  خودروی  جلوی  در  را  بیشتری 
بزرگ ممکن است هنگام  نقلیه ی  این وسیله ی 

رهاکردن ترمزها به  سمت عقب حرکت کند. 

اجسامی  	 است  ممکن  بزرگ  نقلیه  وسایل 
خودروی  شیشه ی  به  سمت  را  سنگریزه  مانند 
شما بپاشند. برای جلوگیری از صدمات احتمالی 

و  خود  خودروی  بین  کافی  فضای  می کنید، 
موتورسیکلت ها  زیرا  کنید،  ایجاد  موتورسیکلت 

می توانند خیلی سریع متوقف شوند. 

نسبت  به  شرایط نامساعد آب وهوا و جاده  	
باعث  می توانند  جاده  خطرات  باشید،  هوشیار 
شوند موتورسوار کنترل موتورسیکلت خود را از 

دست بدهد. 
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با فاصله  به راست است،  بزرگی در حال گردش 
راست  فضای سمت  به  سمت  و  بمانید  عقب  تر 
این وسیله ی نقلیه ی بزرگ نرانید. خودروی شما 
ممکن است بین وسیله ی نقلیه ی بزرگ و جدول 

یا لبه ی جاده گیر کند. 

اگر در خیابانی قرار دارید که وسیله ی نقلیه ی  	
است،  پیچیده  خیابان  آن  به سمت  سنگینی 
هوشیار باشید؛ چرا که راننده برای تکمیل گردش 
خود ممکن است نیاز به راندن وسیله ی نقلیه ی 
خود به  سمت خط مرکزی داشته باشد، خیلی به 
از  بخشی  از  یا  نکند،  تقاطع حرکت  مرکز   سمت 
الین شما استفاده کند. از تقاطع عقب تر بروید 
خود  گردش  تکمیل  برای  کافی  فضای  راننده  تا 

داشته باشد. 

سبقت گرفتن  	 هنگام  بزرگ  نقلیه ی  وسایل 
می توانند باد شدیدی ایجاد کنند، به  ویژه وقتی 
این  باشد.  داشته  وجود  باد شدید  نیز  جاده  در 
کنترل  برای  شما  توانایی  است  ممکن  مسئله 
خودروی خود و حفظ موقعیتتان در الین جاده را 

تحت تأثیر قرار دهد. 

رانندگان هنگام نزدیک شدن و سبقت گرفتن  	
بزرگ  بارهای  حمل  مخصوص  نقلیه ی  وسایل  از 
باید کاماًل احتیاط کنند. برخی از اینگونه وسایل 
نقلیه به  صورت کاروانی حرکت می کنند، به این 
شکل که وسایل نقلیه ی راهنما در جلو و کاروان 
در عقب حرکت می کند. وسایل نقلیه ی مخصوص 
با سرعت پایین  بارهای بسیار بزرگ اغلب  حمل 
نقلیه ی  وسایل  رانندگان  می کنند.  رانندگی 
کاروان ها  و  بزرگ  بسیار  بارهای  حمل  مخصوص 
اجازه  تا  هستند  فرصت هایی  دنبال  به   معمواًل 
دهند وسایل نقلیه ی دیگر سبقت بگیرند و عبور 

با فاصله ی بیشتری از آن ها حرکت کنید. 

وقتی وسیله ی نقلیه ی بزرگی در حال حرکت  	
اگر  کنید.  احتیاط  بسیار  است،  به  سمت عقب 
در فاصله ی نزدیکی در پشت سر این نوع وسایل 
نقلیه قرار بگیرید، راننده ممکن است نتواند شما 

را در آینه های دید عقب ببیند. 

وسایل نقلیه ی بزرگ دارای نقاط کور هستند.  	
اگر شما در پشت سر یک وسیله ی نقلیه ی بزرگ 
رانندگی می کنید و هیچ کدام از دو آینه ی کناری  
بنابراین شما در فاصله ی بسیار  را نمی بینید،  او 
نزدیک رانندگی می کنید. اگر شما بتوانید راننده 
ببینید،  نقلیه  وسیله ی  این  بغل  آینه ی  در  را 

راننده هم می تواند شما را ببیند. 

یک  	 از  سبقت گرفتن  هنگام  است  ممکن 
وسیله ی نقلیه ی سنگین، به زمان بیشتری برای 
حضور در الین مقابل نیاز داشته باشید. اگر در 
سبقت گرفتن  برای  کافی  فاصله ی  و  زمان  مورد 
سبقت  هرگز  ندارید،  اطمینان  ایمن  نحوی  به  
نگیرید. برخی وسایل نقلیه ی بزرگ طول بیشتری 
دنبال خود  به   را  از یک یدک کش  و بیش  دارند 

می کشند. 

مسافت  	 به  نیاز  سنگین  نقلیه ی  وسایل 
بیشتری برای کاهش سرعت یا توقف دارند. پس 
از اینکه از یک وسیله ی نقلیه ی سنگین سبقت 
فضای  خود  الین  به  بازگشت  از  قبل  گرفتید، 
بیشتری را در جلوی این وسیله ی نقلیه به  جای 
گذارید. این موضوع را در زمان تغییر الین ها در 

جلوی وسایل نقلیه ی سنگین نیز انجام دهید. 

بیشتری  	 فضای  به  سنگین  نقلیه ی  وسایل 
برای پیچیدن نیاز دارند. وقتی وسیله ی نقلیه ی 

وسـایل نقلیه ی حمل الوار 

بلند  بسیار  الوار  حمل  نقلیه ی مخصوص  وسایل 
هستند و در زمان حمل بار سنگین خواهند بود. 

هرگز از کامیون های حامل الوار در حال گردش  	
به چپ یا راست خارج از بزرگراه سبقت نگیرید. 
به  کامیون ممکن است  از عقب  الوارها  امتداد 
9 متر )30 فوت( برسد. وقتی این کامیون ها در 
حال گردش هستند، الوارها ممکن است بخشی 

از کل الین های بزرگراه را مسدود کنند. 

حرکت  الین شما  به  سمت  است  ممکن  الوارها 
کنند، سبقت نگیرید

 

هنگام  است  ممکن  الوار  حامل  کامیون های 
گردش نیاز به کل الین های بزرگراه داشته باشند.

)داخل تصویر: منطقه ی خطر(

کنند. اگر پشت سر وسایل نقلیه ی مخصوص حمل 
سنگینی  ترافیک  کاروان  یا  بزرگ  بسیار  بارهای 
مسیر  از  خارج  سمت  به   واحد  کل  شود،  ایجاد 
نقلیه ی  وسایل  تا  می کند  حرکت  جاده  حرکت 
پشت سر با ایمنی عبور کنند. رانندگانی که قصد 
سبقت از وسایل نقلیه ی مخصوص حمل بارهای 
اطمینان  باید  دارند  را  کاروان ها  یا  بزرگ  بسیار 
این  برای  است،  امن  سبقت  برای  شرایط  یابند 
کار باید مطمئن شوند فضای کافی برای مانور در 
بارهای  حمل  نقلیه ی مخصوص  وسیله ی  اطراف 
بسیار بزرگ یا کاروان و همچنین خط دید کافی 
برای اطمینان از عدم تردد وسایل نقلیه در الین 

مقابل وجود دارد.  
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تا 5 طول خودرو(. این فاصله به رانندگان سایر 
می دهد  اجازه  شما  پشت سر  نقلیه ی  وسایل 
چراغ های چشمک زن و دانش آموزان در حال عبور 

از بزرگراه را مشاهده کنند. 

چراغ های  	 رنگ  تغییر  زمان  تا  باید  شما 
چشمک زن قرمز و خاموش شدن آن ها و تا وقتی 
نباشد،  باز  راننده دیگر  که عالمت ایست سمت 

همچنان متوقف بمانید. 

در بزرگراهی که الین ها با جداکننده تقسیم شده  
است، به ترتیب زیر عمل کنید: 

وقتی از عقب به اتوبوس مدرسه ای نزدیک  	
حال  در  آن  هشدار  زرد  چراغ های  که  می شوید 
دستورالعمل  همان  طبق  است،  چشمک زدن 
ارائه شده برای بزرگراه فاقد جداکننده عمل کنید. 

نزدیک  	 مدرسه ای  اتوبوس  به  جلو  از  وقتی 
آن  قرمز  یا  زرد  هشدار  چراغ های  که  می شوید 
حرکت  بااحتیاط  باید  است،  چشمک زدن  درحال 
کنید. مراقب عابران پیاده باشید. به  یاد داشته 
بزرگراه هایی  برای  فقط  مسئله  این  که  باشید 

است که با جداکننده تقسیم شده اند. 

چراغ های  که  جایی  هر  و  زمان  هر  قوانین  این 
شد.  خواهند  اجرا  است،  فعال  مدرسه  اتوبوس 
برخی شهرداری ها قوانین اختصاصی را برای راندن 
تعیین  خودشان  منطقه ی  در  مدرسه  اتوبوس 

کرده اند. 

تقسیم  جداکننده  با  الین ها  که  بزرگراهی  در 
شده اند، وسایل نقلیه ی پشت سر اتوبوس مدرسه 

باید توقف کنند. 

1. توقف در حدود 20 متری

2. اتوبوس مدرسه

3. می توانند حرکت کنند و مراقب عابران پیاده 
باشند

12

3

چهار  هر  جداکننده،  فاقد  چهارالینه ی  بزرگراه  در 
الین باید برای اتوبوس مدرسه توقف کنند. 

1. توقف در حدود 20 متری

2.  اتوبوس مدرسه

3.  توقف در حدود 20 متری

1

2
3

الین  دو  هر  جداکننده،  فاقد  دوالینه ی  بزرگراه  در 
باید برای اتوبوس مدرسه توقف کنند. 

1. توقف در حدود 20 متری

2. اتوبوس مدرسه

3. توقف در حدود 20 متری

1 2
3

اتوبوس های مدرسه 

حداکثر سرعت اتوبوس های مدرسه 90 کیلومتر 
بر ساعت است. 

استفاده  مدرسه  اتوبوس  از  که  دانش آموزانی 
می کنند هنگام سوار یا پیاده شدن ممکن است 

در معرض خطر قرار بگیرند. 

مدرسه  اتوبوس  چراغ های  که  هنگامی 
درحال چشمک زدن است: 

یعنی سکویی  ندارد،  جداکننده  که  بزرگراهی  در 
از یکدیگر جدا نمی کند، به  را  جهت های بزرگراه 

ترتیب زیر عمل کنید: 

اتوبوس  	 به  که  عقب(  یا  )جلو  جهت  هر  از 
زرد  چراغ های  وقتی  می شوید،  نزدیک  مدرسه 
باید  شما  هستند،  چشمک زدن  حال  در  اتوبوس 
چشمک زن  چراغ  این  باشید.  توقف  آماده ی 
هشدار می دهد که به زودی چراغ چشمک زن قرمز 
روشن می شود و اتوبوس مدرسه توقف خواهد 

کرد تا دانش  آموزان سوار یا پیاده شوند. 

مدرسه ای  	 اتوبوس  از  سبقت گرفتن  هنگام 
که چراغ چشمک زن زرد آن روشن است، بااحتیاط 

عمل کنید. 

تا  	 کرده  توقف  مدرسه  اتوبوس  وقتی 
چراغ های  شوند،  پیاده  یا  سوار  دانش آموزان 
قرمز شروع به چشمک زدن خواهند کرد. به عالوه 
عالمت ایست را در سمت چپ اتوبوس مدرسه 
 20 حدود  در  باید  شما  کرد.  خواهید  مشاهده 
)حدود 4  کنید  توقف  اتوبوس مدرسه  از  متری 
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نقلیه عبور کنند. 

بزرگراه های  	 در  برف روب  از  سبقت  از  قبل 
دوالینه )هر الین برای یک جهت تردد(، مطمئن 
شوید می توانید به اندازه ی کافی فضای پیش روی 
جاده  نشانه های  و  عالئم  طبق  و  ببینید  را  خود 

سبقت گرفتن مجاز است. 

وقتی خودرو برف روبی از مقابل نزدیک می شود، 
کنید.  نگاه  را  خود  الین  جلوی  فضای  به  دقت 
احتمال دارد وسیله ی نقلیه ای در الین مقابل برای 
سبقت گرفتن از برف روب در حال استفاده از الین 
شما باشد. آماده ی استفاده از مسیر فرار باشید. 

بـــرف  روب هـــا 

سطح  از  برف  پاکسازی  هنگام  برف روب ها 
جاده ها، ممکن است توده ای از برف را به  وجود 
نقلیه  رانندگان سایر وسایل  آورند که مانع دید 
به  هم  مقابل  الین  نقلیه ی  وسایل  می شود. 
برف روب ها  کنار  از  که  ببینند  می توانند   سختی 

عبور کرده اند. 

در اینجا نکاتی برای رعایت ایمنی هنگام رانندگی 
در نزدیکی خودروی برف روب آمده است: 

و  	 قرمز  چشمک زن  چراغ های  برف روب ها 
دید  معرض  در  بیشتر  را  آن ها  که  دارند  زردی 
قرار می دهد. به  یاد داشته باشید که چراغ های 
خودروی  »یک  یعنی  زرد  و  قرمز  چشمک زن 

برف روب در پیش رو قرار دارد«. 

فاصله ی ایمنی را پشت سر خودروی برف روب  	
حفظ کنید. اکثر وسایل نقلیه ی تعمیراتی دارای 
یک عالمت در قسمت عقب هستند که حداقل 
فاصله ایمنی را به وسایل نقلیه ی موتوری نشان 
برای  را  می دهد. حفظ این فاصله زمان بیشتری 
در  غیرمنتظره  رخدادهای  برابر  در  عکس العمل 
شدید  برخورد  از  و  داد  خواهد  قرار  شما  اختیار 
شما  خودروی  با  برف روب  شن کش  قسمت 

جلوگیری می کند. 

کیلومتر  	  12 تا   8 هر  برف روب ها  رانندگان 
جاده  کنار  به  سمت  باشد  ایمن  شرایط  وقتی 
وسایل  دهند  اجازه  تا  کرد  خواهند  حرکت 
از  سبقت گرفتن  وقتی  حتی  کنند.  عبور  نقلیه 
برف روب ها مجاز است، برای ایمنی بیشتر بهتر 
وقتی  تا  بمانید  عقب  کافی  فاصله ی  با  است 
با ایمنی حرکت کند و وسایل  راننده ی برف روب 

تابلوهای تقاطع راه آهن: 

تمامی  در  تابلوها  این   
تقاطع های راه آهن دولتی قرار 
دارند. تابلوی تقاطع راه آهن به 
رانندگان  این معنی است که 
تمامی  به  را  تقدم  حق  باید 
از  بیش  اگر  بدهند.  قطارها 
یک خط راه آهن موجود باشد، 
خطوط  تعداد  تقاطع  تابلوی 
داد.  خواهد  نشان  را  راه آهن 
آن  صدای  یا  است  قابل مشاهده  قطار  وقتی 
شنیده می شود و در فاصله ی 500 متری از تقاطع 
نزدیک می شود )در حدود 5 بلوک شهری(، شما 

باید توقف کنید. 

عالمت  دارای  راه آهن  تقاطع  تابلوهای 
ایست: 

 تابلوی ایست در تقاطع راه آهن، 
کامل  توقف  به  ملزم  را  راننده 
متر   15 و  فوت(   15( متر   5 بین 
ریل  نزدیک ترین  از  فوت(   50(
می کند. تا وقتی مطمئن نشده اید 
که دیگر قطاری نزدیک نمی شود، 

حرکت نکنید. 

و  قرمز  چشمک زن  چراغ  دارای  تابلوهای 
زنگ: 

همراه  قرمز  چشمک زن  چراغ  دارای  تابلوهای   
تقاطع های  از  بسیاری  در  راه آهن  تابلوهای  با 
شروع  چراغ  وقتی  می شوند.  استفاده  راه آهن 
می شود  زده  آن  زنگ  و  می کند  چشمک  زدن  به 

عبـور از راه آهـن 

راه آهن،  تقاطع  از  عبور  برای  نکنید  هرگز سعی 
با سرعت باال از قطار پیشی بگیرید. قطارها نیاز 
به مسافت طوالنی تری برای توقف دارند. همواره 
حق تقدم را به قطار بدهید. تقاطع های راه آهن 
تقاطع ها  این  شده اند.  نشانه گذاری  تابلو  با 
مکانیکی  یا  الکتریکی  ابزارهای  دارای  همچنین 

هشدار هستند. 

تابلوهای هشدار از قبل: 

هشدار  شما  به  تابلوها  این   
گوش  دقت  به   که  می دهند 
دهید و سرعت خود را کاهش 
است  ممکن  زیرا  دهید، 
یک  برای  توقف  به  مجبور 
سرعت  تابلوی  باشید.  قطار 
واقع  در  هشدار  تابلوی  زیر 
سرعت توصیه شده برای عبور 
نشان  را  راه آهن  تقاطع  از 
می دهد. این میزان سرعت کمتر از سرعت مجاز 

در جاده است. 

عالمت های روی آسفالت: 

آسفالت   عالمت های 
مانند X و یا خط ایست، 
روی  است  ممکن 
نزدیکی  در  و  آسفالت 
راه آهن  تقاطع های  برخی 
نشانه گذاری شده باشند. 
اگر باید برای قطار توقف 
ایست  از خط  قبل  کنید، 

توقف نمایید. 
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نشده اند، همچنان متوقف بمانید. 

نزدیکی  در  رانندگی  هنگام  را  زیر  ایمنی  نکات 
خطوط راه آهن رعایت کنید: 

راه آهن  	 راه آهن روی خطوط  هرگز در تقاطع 
گیر نکنید. منتظر بمانید تا قطار عبور کند و فقط 
وقتی عبور کنید که مطمئن هستید می توانید 

کاماًل از تقاطع عبور کنید. 

وقتی آخرین واگن قطار از تقاطع عبور کرد،  	
قبل از حرکت مطمئن شوید قطار دیگری در حال 
ورود نباشد. قطار دوم ممکن است از خط دیگری 
دلیل  به   باشد.  ورود  حال  در  دیگری  مسیر  از  و 
صدای قطار اول، ممکن است صدای قطار دوم را 

نشنیده باشید. 

هرگز اطراف گیت رانندگی نکنید. اگر گیت  	
پایین آمدن  یا  باالرفتن  حال  در  یا  است،  پایین 

است، هرگز از روی خطوط عبور نکنید. 

اگر خودروی شما دارای گیربکس استاندارد  	
)دستی( است، دنده های خودرو را در زمان عبور از 
تقاطع تغییر ندهید. اگر نتوانید دنده را به  طور 
است  ممکن  شما  خودروی  دهید،  تغییر  کامل 

روی خطوط راه آهن گیر کند. 

گیر  	 راه آهن  تقاطع  روی  شما  خودروی  اگر 
و  کنید  پیاده  را  خودرو  سرنشینان  همه ی  کرد، 
قطاری  اگر  بگیرید.  فاصله  راه آهن  خط  از  فورًا 
در حال ورود به تقاطع است، از خودروی خود و 
خط راه آهن فاصله بگیرید. در صورت امکان به  
سمت مسیری حرکت کنید که قطار از آن سمت 
خط  روی  گیرکرده  خودروی  با  قطار  اگر  می آید. 
راه آهن برخورد کند، این کار مانع اصابت اجسام 

موجود در هوا با شما خواهد شد. 

عالئم  این  زیرا  کنید،  توقف 
در  قطاری  می دهد  نشان 
است.  نزدیک شدن  حال 
نقلیه ای  وسیله ی  راننده ی 
است  نزدیک تر  تقاطع  به  که 
عقب تر  متر   5 حداقل  باید 
توقف  ریل  نزدیک ترین  از 
زنگ  و  چراغ ها  وقتی  تا  کند. 
تا  یا  است  نشده  متوقف 
زمانی که قطار به  طور کامل عبور یا توقف نکرده 
است، هرگز حرکت نکنید. اگر بیش از یک خط 
شوید  مطمئن  عبور  از  قبل  دارد،  وجود  راه آهن 

تمامی خطوط خالی باشند. 

گیت ها، چراغ ها و زنگ ها: 

 گیت ها همراه با تابلوهای دارای چراغ قرمز و زنگ 
در برخی از تقاطع های راه آهن استفاده می شوند. 
چراغ های  است،  نرفته  باال  گیت  وقتی  تا 
چشمک زن خاموش نشده است و زنگ ها متوقف 

وسایل نقلیه ی حمل مسافر 
یا کاالهای خطرناک 

وسایل نقلیه ی سنگین مخصوص حمل مسافر یا 
قانون  موجب  به  است  ممکن  کاالهای خطرناک 
یا سیاست شرکتی ملزم به توقف در تقاطع های 
وسیله ی  یک  پشت سر  وقتی  باشند.  راه آهن 
نقلیه ی سنگین در نزدیکی تقاطع راه آهن رانندگی 

می کنید آماده ی توقف باشید. 

در طول شرایط نامساعد آب وهوا یا در شب،  	
نسبت  به تابلوها و عالئم هشدار از قبل راه آهن 
بتوانید  که  برانید  سرعتی  با  باشید.  هوشیار 
روشن  خودرو  جلوی  چراغ های  که  فاصله ای  در 

کرده اند، توقف کنید. 

به  یاد داشته باشید قطار برای توقف کامل، حتی 
با استفاده از ترمز اضطراری، ممکن است حداقل 
به یک کیلومتر مسافت نیاز داشته باشد. ایمنی 
به    خود و سایر سرنشینان خودرو کاماًل به شما 

عنوان راننده بستگی دارد. 
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وسایل نقلیه ی 
Off-( برون جاده ای

)highway

هنگام رانندگی اگر وسایل نقلیه ی برون  جاده ای 
بزرگراه  از  عبور  یا قصد  نزدیکی شما هستند  در 
مشاهده ی  صورت  در  باشید.  هوشیار  دارند،  را 
All-Ter- ِای تی.وی  یا  همه جارو  نقلیه ی  )وسایل 
rain Vehicles(، اسنوموبیل ها یا وسایل نقلیه ی 

مشابه آن ها بسیار احتیاط کنید. 

قطار سبـک شهــری 

کلگری  در   )LRT( قطار سبک شهری  تقاطع های 
راه آهن  تقاطع های  سایر  با  مشابه  ادمونتون  و 
هستند و عابران پیاده، دوچرخه سواران و وسایل 
نقلیه ی موتوری در این تقاطع ها ملزم به رعایت 

احتیاط هستند. 

سیستم های LRT با نیروی برق عمل می کنند، به 
همین دلیل بی صدا هستند. برای این تقاطع ها از 
انواع ابزارهای هشدار مانند چراغ های راهنمایی و 
رانندگی، تابلوها، زنگ ها و گیت ها استفاده شده 
و  توقف  معنی  به  هشدارها  این  تمامی  است. 

عدم عبور از خطوط راه آهن است. 

هرگز در اطراف گیت ها رانندگی نکنید، حتی اگر 
قطار LRT به  تازگی عبور کرده باشد. ممکن است 
قطار دیگری از مسیر دیگری در حال ورود باشد. 
چنین قطاری به  دلیل وزن و سرعت خود به حدود 
نیاز  اضطراری  توقف  برای  فوت(   300( متر   100

دارد. 

حرکت دسته جمعی 
خودروها در مراسم 

خاکسپاری 

اگر در حال رانندگی در مراسم خاکسپاری هستید، 
حرکت  خودروهایی  صف  دنبال  به   است  ممکن 
با  کنترل شده  تقاطع  از  توقف  بدون  که  کنید 
عبور می کنند. شما  قرمز  چراغ  یا  ایست  تابلوی 
باید چراغ های جلوی خودرو را روشن کنید و فقط 
زمانی به حرکت ادامه دهید که دقیقًا در پشت سر 
خودروی پیشتاز این صف قرار گرفته اید؛ در این 

صورت انجام این کار امن تر است. 

هرگز از صف خودروهای در حال حرکت در مراسم 
تا  و  حرکت  از  قبل  نگیرید.  سبقت  خاکسپاری 
به  را  تقدم  حق  کند،  عبور  صف  این  که  زمانی 

آن ها بدهید.
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پرخوری، مصرف الکل یا مواد مخدر یا هوای گرم 
داخل خودرو ممکن است باعث افزایش احساس 

خستگی شوند. 

افزایش  را  عکس العمل  زمان  می تواند  خستگی 
دهد. همچنین می تواند قضاوت و تصمیم گیری 
است  ممکن  مسئله  این  کند.  مختل  را  شما 
راندن خودرو به  رانندگی همچون  اشتباهاتی در 
مسیر  یا  دیگر  الین  سمت  به  یا  جاده  از  خارج 
ممکن  شما  باشد.  داشته  پی  در  را  مقابل  تردد 
خطرناکی  موقعیت  در  که  نشوید  متوجه  است 
قرار دارید یا قادر به انجام واکنش سریع نباشید. 

زیر  برای کاهش خطرات به شرح 

عمل کنید: 

کافی  	 به  قدر  حتمًا  رانندگی،  آغاز  از  قبل 
استراحت کنید. 

درجه ی حرارت خودرو را در سطح مطلوب نگه  	
دارید. خودرو حتمًا تهویه ی هوای مطلوب داشته 

باشد. 

خود  	 پشت سر  و  پیش رو  جاده ی  بررسی  با 
سعی کنید چشم هایتان را حرکت دهید. نسبت 
درجه های  و  باشید  هوشیار  اطراف  محیط   به 

خودرو را بررسی کنید. 

در روزهای آفتابی از عینک آفتابی استفاده  	
کنید. 

اگر احساس خستگی کردید، برای استراحت  	
قدم  خود  خودروی  اطراف  پیاده  کنید.  توقف 

بزنید. 

وضعیـت سـالمتی راننده 

آیــا شــما در وضعیــت جســمانی 

مناســب بــرای رانندگــی قــرار 

دارید؟ 

الکل، مواد مخدر، برخی داروها، استرس، خستگی 
)ذهنی، احساسی و فیزیکی( و کمبود خواب باعث 
و  راندن مسئوالنه  توانایی  و  در قضاوت  اختالل 

ایمن وسیله ی نقلیه خواهند شد. 

الکل، داروهای نسخه ای و غیرنسخه ای می توانند 
قضاوت و توانایی شما برای راندن ایمن وسیله ی 

نقلیه را مختل کنند. 

خستــگی 

باشد.  خطرناک  و  مهلک  است  ممکن  خستگی 
خستگی می تواند به دالیل زیر ایجاد شده باشد: 

کمبود خواب یا استراحت 	

استرس احساسی  	

کسالت  	

رانندگی در زمان طوالنی  	

فعالیت فیزیکی  	

بیماری  	

خستگی چشم  	

نفر شده است. مواد مخدر   1,099 جراحت حدود 
رانندگی  در  اختالل  باعث  الکل  یا  غیرقانونی 
با  با خودرو  رانندگی مسئوالنه  شما خواهد شد. 
دارد.  راننده  هوشیاربودن  به  نیاز  ایمنی  رعایت 
عدم هوشیاری و اختالل در رانندگی با نوشیدن و 

مصرف مواد مخدر آغاز می شوند. 

تمامی  که  دارد  اهمیت  بسیار  موضوع  این 
مواد  مصرف  یا  الکل  نوشیدن  خطرات  رانندگان 
مخدر در زمان رانندگی را درک کنند و بدانند که 
این انتخاب آن ها نه  تنها با خطراتی همراه است، 
خواهند  سروکار  نیز  مجازات  و  قانون  با  بلکه 
عواقبی  چنین  با  شما  شرایط  این  در  داشت. 

مواجه خواهید شد: 

جرایم سنگین  	

سابقه ی کیفری 	

زندانی شدن  	

ازدست دادن امتیازات گواهینامه ی رانندگی 	

افزایش حق بیمه ی خودرو  	

صدمه دیدن اموال  	

جراحت شدید یا مرگ  	

اگر رانندگی از ضرورت های شغل شما باشد،  	
اخراج شدن از محل کار.

مواد  	 یا مصرف  الکل  نوشیدن  از  هرگز پس 
مخدر رانندگی نکنید. 

مـــواد مخـدر و داروهـا 

نیز  غیرنسخه ای  و  نسخه ای  داروهای  از  برخی 
خودرو،  کنترل  برای  شما  توانایی  بر  می توانند 
هنگام  مسئوالنه  تصمیم گیری  و  قضاوت 
رانندگی تأثیر بگذارند. اثرات جانبی داروها شامل 

خواب آلودگی و سرگیجه است. 

در این باره از پزشک یا داروساز سوال کنید. از 
غیرنسخه ای  و  نسخه ای  داروهای  جانبی  اثرات 
نقلیه ی  وسیله ی  نوع  هر  راندن  از  قبل  خود 
موتوری مطلع شوید. در صورت مصرف هم زمان 
است  الزم  مخدر،  مواد  و  الکل  با  خود  داروهای 

بدانید چه تأثیری روی شما می گذارند. 

الکــل 

تصمیم به مصرف الکل وقتی در حال رانندگی با 
وسیله ی نقلیه ی موتوری هستید، با خطر بسیار 

باالیی همراه است. 

همچنان  رانندگی  حین  در  و  قبل  الکل  نوشیدن 
یکی از دالیل اصلی مرگ ومیر و جراحات ناشی از 

رانندگی در آلبرتاست. 

مربوط  تصادفات   ،2016 تا   2012 سال های  بین 
طور  به   آلبرتا،  بزرگراه های  در  الکل  مصرف  به 
و  نفر   74 حدود  مرگ  موجب  هرسال  متوسط، 
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دوره ی دوساله داشته باشید، امتیاز گواهینامه ی 
رانندگی شما به  طور خودکار به مدت مشخصی 

تعلیق خواهد شد. 

امتیاز  برسد،  به  اتمام  تعلیق  مدت  وقتی 
شد،  خواهد  تجدید  شما  رانندگی  گواهینامه ی 
اما 7 امتیاز منفی آن در سابقه ی گواهینامه ی 
امتیازهای  این  ماند.  خواهد  باقی  شما  رانندگی 
منفی به مدت دو سال از تاریخ تجدید گواهینامه 
مندرج بر روی نامه، در سابقه ی رانندگی شما باقی 

خواهد ماند. 

رانندگان دارای گواهینامه ی پایان دوره ی 
:)GDL( رانندگی

اگر در مجموع 4 تا 7 امتیاز منفی ظرف دو سال 
دریافت خواهید کرد که  نامه ای  باشید،  داشته 
در آن جایگاه امتیازهای منفی شما اعالم شده 

است. 

اگر در مجموع 8 امتیاز منفی به باال طی دوره ای 
گواهینامه ی  امتیاز  باشید،  داشته  ساله  دو 
رانندگی شما به  طور خودکار به مدت مشخصی 

تعلیق خواهد شد. 

امتیاز  برسد،  به  اتمام  تعلیق  مدت  وقتی 
شد،  خواهد  تجدید  شما  رانندگی  گواهینامه ی 
اما 3 امتیاز منفی آن در سابقه ی گواهینامه ی 
امتیازهای  این  ماند.  خواهد  باقی  شما  رانندگی 
منفی به مدت دو سال از تاریخ تجدید ارزیابی در 

سابقه ی رانندگی شما باقی خواهد ماند. 

راننــدگی مسئـوالنـــه 

امتیـــازهای منفـــی و عواقــب 

آن 

می شوید،  تخلف  ارتکاب  به  محکوم  وقتی 
ثبت  شما  رانندگی  سوابق  در  منفی  امتیازهای 

خواهد شد. 

در شرایط زیر محکوم به ارتکاب تخلف شده اید: 

به   	 را  جریمه  برگ  در  ارزیابی شده  جریمه ی 
صورت داوطلبانه پرداخت می کنید.

در دادگاه حاضر می شوید و گناهکار شناخته  	
می شوید.

در دادگاه حاضر نمی شوید و در غیاب شما  	
شناخته  )مقصر  می شود  اعالم  محکومیتتان 

می شوید(.

گواهینامه ی  امتیاز  که  مدتی  و  محکومیت ها 
در  سال   10 تا  است  شده  تعلیق  شما  رانندگی 
سابقه رانندگی شما باقی می ماند و روی خالصه ی 

سوابق راننده درج خواهد شد. 

راننـــدگان دارای گواهینـــامه ی کامــل: 

یک  ظرف  منفی  امتیاز   14 تا   8 مجموع  در  اگر 
دریافت  نامه ای  باشید،  داشته  ساله  دو  دوره ی 
خواهید کرد که در آن جایگاه امتیازهای منفی 

شما اعالم شده است. 

اگر در مجموع 15 امتیاز منفی به باال ظرف یک 

GDL جرایم امتیاز منفی برای رانندگان دارای گواهینامه ی کامل و گواهینامه ی

GDL جرایم امتیاز منفی مختص رانندگان دارای گواهینامه ی

تخــلـفامتیـازهـا

ترک صحنه ی تصادف رانندگی7 امتیاز

6 امتیاز

رانندگی خطرناک و بدون احتیاط 
عدم توقف برای اتوبوس مدرسه 

مسابقه ی سرعت در خیابان 
سرعت )سرعت فراتر از حد تعیین شده، حداقل 51 کیلومتر بر ساعت(

5 امتیاز
عدم توقف در تقاطع راه آهن )اتوبوس مدرسه یا وسیله ی نقلیه ی حامل مواد منفجره، گاز 

یا مایعات اشتعال پذیر( 
عدم توقف برای مأمور پلیس 

4 امتیاز
رعایت نکردن حق تقدم برای عابر پیاده در محل گذر عابر پیاده 

رانندگی در فاصله ی بسیار نزدیک با وسیله ی نقلیه ی جلویی 
سرعت )سرعت فراتر از حد تعیین شده، 31 تا 50 کیلومتر بر ساعت(

3 امتیاز

رانندگی به  سمت چپ خط زرد/ رانندگی از چپ به  سمت مرکز روی جاده ی دوطرفه ی بدون 
نشانه گذاری

رانندگی در جهت اشتباه در بزرگراه یک طرفه 
گزارش نکردن تصادف 

عدم توقف در تقاطعی که با تابلوی ایست کنترل می شود
عدم توقف پشت چراغ قرمز تقاطع 

مسدودکردن راه وسیله ی نقلیه ی در حال سبقت گرفتن 
سبقت اشتباه و نامناسب 

انجام کارهای غیرعادی 
سرعت )سرعت فراتر از حد تعیین شده، 16 تا 30 کیلومتر بر ساعت(

2 امتیاز

رعایت نکردن دستورالعمل ابزارهای کنترل ترافیک 
دنده عقب نامناسب )حرکت خودرو به  سمت عقب در تقاطع یا محل گذر عابر پیاده یا 

حرکت به عقب خطرناک در بزرگراه( 
پیچیدن به  صورت اشتباه و نامناسب 

پیچیدن به  صورت نامناسب – دوربرگردان 
نقض قوانین الین تردد 

سرعت )سرعت فراتر از حد تعیین شده، حداکثر 15 کیلومتر بر ساعت(

تخــلـفامتیـازهـا

2 امتیاز
ساعات تاریکی: رانندگی از نیمه شب تا 5 صبح )فقط برای کارآموزان کاس 7( 

حمل مسافر بیش از تعداد کمربندهای ایمنی 
رانندگی با ناظر فاقد صاحیت کامل )فرد همراه راننده(
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امتیازها  این  تا مطمئن شوید  باشید  را داشته 
دارید  اطمینان  اگر  باشند.  نشده  ثبت  اشتباه 
گواهینامه ی  در  ثبت شده  منفی  امتیازهای  که 
یک  می توانید  هستند،  اشتباه  شما  رانندگی 
درخواست کتبی را به بخش تناسب اندام راننده و 
نظارت ارسال کنید تا سوابق شما مطابق بخش 99 
قانون ایمنی ترافیک بازبینی شود. محکومیت ها 
رانندگی  سوابق  از  دادگاه ها  نظر  تجدید  با  فقط 
شما حذف می شوند. برای اطالعات بیشتر با یکی 

از دادگاه های استانی آلبرتا تماس بگیرید. 

گذشت،  محکومیتتان  تاریخ  از  سال  دو  وقتی 
امتیازهای منفی ارزیابی شده برای این محکومیت  

از روی سوابق رانندگی شما برداشته می شوند. 

اگر قبل از اینکه مجموع امتیازها به 15 یا بیشتر 
دولت  موردتأیید  تدافعی  رانندگی  دوره ی  برسد، 
برای  امتیازی   3 اعتبار  بگذرانید،  موفقیت  با  را 
ِاعمال  شما  رانندگی  سابقه ی  در  دوساله  دوره ی 
می شود. برای اطالعات بیشتر درباره ی دوره های 
رانندگی تدافعی موردتأیید دولت، با مؤسسه های 

آموزش رانندگی تماس بگیرید. 

برای اطالع از فهرست کامل برنامه ی امتیاز منفی 
به سایت زیر مراجعه نمایید: 

www.alberta.ca/demerit-points.aspx

GDL رانندگان دارای گواهینامه ی کامل و

تعلیق امتیاز گواهینامه ی رانندگی: 

اول: تعلیق خودکار گواهینامه به  مدت یک  	
ماه 

دوم )در دوره ی یک ساله(: تعلیق خودکار به   	
مدت سه ماه 

سوم )در دوره ی دوساله(: تعلیق خودکار به  	
 مدت شش ماه. باید در جلسه ی رسیدگی همراه 

با هیئت ایمنی حمل ونقل آلبرتا حضور یابید. 

از تاریخی  طبق قانون شما موظف هستید قبل 
که تعلیق شما آغاز می شود، گواهینامه ی خود را 
تحویل دهید. این کار باید در یکی از ادارات ثبت 

آلبرتا انجام شود. 

گواهینامه ی  شرایط  واجد  است  ممکن  شما 
رانندگی محدود باشید. برای اطالعات بیشتر به 

سایت زیر مراجعه نمایید: 

www.alberta.ca/restricted-driversli-
cence-program.aspx

شما نمی توانید برای تعلیق گواهینامه به  خاطر 
با این  امتیاز منفی درخواست استیناف دهید. 
حال می توانید درخواست بازبینی امتیازهای منفی 

داشتن  برای  الزم  شرایط  فاقد  شما  باشید، 
گواهینامه ی رانندگی به  مدت سه سال از تاریخ 

محکومیت اعالم خواهید شد. 

اگر حداقل 2 تخلف قبلی طی 10 سال گذشته  	
داشتن  برای  الزم  شرایط  فاقد  باشید،  داشته 
گواهینامه ی رانندگی به  مدت پنج سال از تاریخ 

محکومیت اعالم خواهید شد. 

فوت  	 به  منجر  شما  رانندگی  تخلف  اگر 
تعلیق  دوره ی  حداقل  باشد،  شده  جراحت  یا 
برای  افرادی که  برای  رانندگی حتی  گواهینامه ی 
سال  پنج  شده اند  تخلف  این  مرتکب  اول  بار 

خواهد بود. 

استـــــانی: قانـــــون ایمنــی 

ترافیـک 

برنامه ی تعلیق گواهینامه ی دولتی آلبرتا 
)AALS(

 )AALS( برنامه ی تعلیق گواهینامه ی دولتی آلبرتا
مربوط  به تخلفات رانندگی نامناسب در اثر مصرف 
الکل  و  مخدر  مواد  ترکیب  و  مخدر  مواد  الکل، 
تنفس  یا  خون  نمونه ی  ارائه ی  پذیرش  عدم  و 
است. این برنامه شامل مواد مخدر غیرقانونی و 
مواد مخدر قانونی مانند داروهای نسخه ای دارای 
عوارض جانبی است که باعث اختالل در رانندگی 

می شوند. 

قــوانیـــن راننـــدگی 

فدرال: آیین نامه ی کیفری کانادا 

تخلفات مربوط  به رانندگی نامناسب به شرح زیر 
است: 

الکل  	 سطح  از  صرف نظر  نامناسب،  رانندگی 
خون یا مواد مخدر

سطح الکل خون بیش ازحد قانونی  	

مواد مخدر یا ترکیب مواد مخدر، الکل یا یک  	
نمونه ی سم شناسی )خون یا ادرار( 

نپذیرفتن ارائه ی نمونه ی خون یا تنفس  	

رانندگی نامناسب به  علت صدمات جسمانی  	

رانندگی نامناسب به علت مرگ  	

یا  	 شده  تعلیق  گواهینامه  وقتی  رانندگی 
واجد صالحیت الزم اعالم شده است.

به  علت  کانادا  کیفری  آیین نامه ی  تحت  اگر 
و  شوید  شناخته  مقصر  نامناسب  رانندگی 

همچنین: 

	  320 ماده ی  زیربخش های  انواع  تحت  اگر 
آیین نامه ی کیفری کانادا مقصر شناخته شوید، 
شما فاقد شرایط الزم برای رانندگی اعالم خواهید 
شد و گواهینامه تان به  مدت یک سال از تاریخ 

تعیین محکومیت تعلیق خواهد شد. 

گذشته  	 سال   10 طی  قبلی  تخلف  دارای  اگر 
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به  نامناسب  رانندگی  به  محکوم  که  رانندگانی 
علت مصرف الکل، مواد مخدر یا ترکیب الکل و 
تعلیق فوری دومرحله ای  با  مواد مخدر شده اند، 
با یک دوره ی ثابت گواهینامه ی رانندگی خویش 

مواجه خواهند شد. 

نامناسب،  رانندگی  محکومیت های  برای  آلبرتا 
مجازات های دولتی تصاعدی دارد: 

 10 در  کیفری  آیین نامه ی  طبق  تخلف  نخستین 
سال: 

دوره ی  	 یک  با  دومرحله ای  فوری  تعلیق 
بخش  دو  که شامل  رانندگی  گواهینامه ی  ثابت 

مجزاست: 

موجب  	 به  که  رانندگی  روزه ی   90 تعلیق 
شرایطی  هیچ  تحت  تعلیق شده  راننده ی  آن 

امکان رانندگی ندارد. 

موجب  	 به  که  رانندگی  یک ساله ی  تعلیق 
آن راننده ی تعلیق شده فقط به شرط شرکت 
واجد  آلبرتا،  تنفسی  الکل سنجی  برنامه ی  در 
شرایط رانندگی خواهد بود. اگر راننده در این 
برنامه شرکت نکند، در طول دوره ی یک ساله ی 
امکان  قانونی  لحاظ  به  و  ماند  تعلیق خواهد 

رانندگی ندارد. 

هزینه های بکسل کردن و توقیف  	

سه روز توقیف وسیله ی نقلیه  	

درصورت محرزشدن تخلف طبق آیین نامه ی  	
کیفری، راننده یک سال تعلیق خواهد شد و باید 
به مدت یک سال در برنامه ی اجباری الکل سنجی 

تعلیــــق گواهینـــــامه ی دولتـــــی: 

 )AALS( برنامه ی تعلیق گواهینامه ی دولتی آلبرتا
برای رانندگانی به شرح زیر ِاعمال می شود: 

قانونی  	 محدودیت های  از  بیش  که  افرادی 
و  الکل  ترکیب  یا  ماری جوآنا  الکل،  فدرال 

ماری جوآنا را به شرح زیر مصرف کرده باشند: 

	  0/08 حداقل   )BAC( خون  الکل  غلظت 
باشد )یا 80 میلی گرم الکل در 100 میلی لیتر 

خون(

)BDC( حداقل 5  	 غلظت مواد مخدر خون 
نانوگرم تتراهیدروکانابینول )THC( به ازای هر 

میلی لیتر خون باشد 

میلی گرم  	  50(  0/05  ،BAC مقدار  ترکیب 
 BDC مقدار  و  خون(  میلی لیتر   100 در  الکل 
حداقل 2/5 نانوگرم THC به ازای یک میلی لیتر 

خون باشد

از  	 قابل تشخیص  سطح  از  بیش  که  افرادی 
کتامین،  سیلوسین،  سیلوسایبین،   ،LSD مواد 
مصرف   mam-6 متامفتامین،  کوکائین،   ،PCP

کرده باشند؛ 

	  GHG 5 از ماده ی mg/L افرادی که بیش از
مصرف کرده باشند؛ 

مشخص  	 کاماًل  منطقی  لحاظ  به  که  افرادی 
است که تحت تأثیر الکل، مواد مخدر یا ترکیبی 

از الکل و مواد مخدر هستند؛ 

خون،  	 نمونه ی  ارائه ی  درخواست  که  افرادی 
ادرار یا تنفس را نمی پذیرند. 

»IMPACT« که ارزیابی و نظارت هم در آن وجود 
دارد، به  طور کامل شرکت کند. 

 10 در  کیفری  آیین نامه ی  طبق  تخلف  سومین 
سال: 

تعلیق فوری دومرحله ای با یک دوره ی ثابت  	
مجزا  بخش  دو  شامل  که  رانندگی  گواهینامه ی 

است: 

تعلیق 90 روزه ی رانندگی که به موجب آن  	
راننده تعلیق شده تحت هیچ شرایطی امکان 

رانندگی ندارد. 

موجب  	 به  که  رانندگی  یک ساله ی  تعلیق 
آن راننده ی تعلیق شده فقط به شرط شرکت 
واجد  آلبرتا،  تنفسی  الکل سنجی  برنامه ی  در 
شرایط رانندگی خواهد بود. اگر راننده در این 
برنامه شرکت نکند، در طول دوره ی یک ساله 
امکان  قانونی  لحاظ  به  و  ماند  تعلیق خواهد 

رانندگی ندارد. 

هزینه های بکسل کردن و توقیف  	

هفت روز توقیف وسیله ی نقلیه  	

درصورت محرزشدن تخلف طبق آیین نامه ی  	
کیفری، راننده پنج سال تعلیق خواهد شد و باید 
به  مدت پنج سال در برنامه ی  اجباری الکل سنجی 

تنفسی شرکت کند. 

آموزشی               	 دوره ی  است  موظف  راننده 
ارزیابی و نظارت را به  طور کامل  »IMPACT« یا 

سپری کند. 

 راننده باید در دادگاه رسیدگی به این مسئله  	

تنفسی شرکت کند. 

درصورت محکومیت، راننده موظف است برای  	
رانندگی نامناسب در دوره ی آموزشی »برنامه ریزی 

از قبل« به  طور کامل شرکت کند. 

 10 در  کیفری  آیین نامه ی  طبق  تخلف  دومین 
سال: 

دوره ی  	 یک  با  دومرحله ای  فوری  تعلیق 
بخش  دو  که شامل  رانندگی  گواهینامه ی  ثابت 

مجزاست: 

تعلیق 90 روزه ی رانندگی که به موجب آن  	
راننده تعلیق شده تحت هیچ شرایطی امکان 

رانندگی ندارد. 

موجب  	 به  که  رانندگی  یک ساله ی  تعلیق 
آن راننده ی تعلیق شده فقط به شرط شرکت 
واجد  آلبرتا،  تنفسی  الکل سنجی  برنامه ی  در 
شرایط رانندگی خواهد بود. اگر راننده در این 
برنامه شرکت نکند، در طول دوره ی یک ساله 
امکان  قانونی  لحاظ  به  و  ماند  تعلیق خواهد 

رانندگی ندارد. 

هزینه های بکسل کردن و توقیف  	

هفت روز توقیف وسیله ی نقلیه  	

درصورت محرزشدن تخلف طبق آیین نامه ی  	
کیفری، راننده سه سال تعلیق خواهد شد و باید 
به  مدت سه سال در برنامه ی اجباری الکل سنجی 

تنفسی شرکت کند. 

است  	 موظف  راننده  محکومیت،  صورت  در 
آموزشی        دوره ی  در  نامناسب  رانندگی  برای 
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امتیاز  می کنند،  نقض  را  شرط  این  که   GDL
 30 مدت  به   فورًا  آن ها  رانندگی  گواهینامه ی 
برنامه ی GDL AZAT تعلیق خواهد  روز و تحت 
شد. وسیله ی نقلیه ی راننده نیز به  مدت هفت 
دارای  راننده ی  یک  اگر  شد.  خواهد  توقیف  روز 
گواهینامه GDL این شرط را برای بار دوم نقض 
روز   30 وی  رانندگی  گواهینامه ی  امتیاز  کند، 
تعلیق می شود و خودروی وی به  مدت هفت روز 
توقیف خواهد شد و مستقیمًا به هیئت ایمنی 
حمل ونقل آلبرتا )ATSB( ارجاع داده خواهد شد. 

اگر تعلیق در سال آخر دوره ی GDL اتفاق بیافتد، 
راننده به  مدت یک سال تا وقتی تعلیق برداشته 
شود، در برنامه ی اخذ گواهینامه ی پایان دوره ی 

رانندگی باقی می ماند. 

در  کانادا  کیفری  آیین نامه ی  تحت  تخلف های 
رابطه با غلظت الکل خون 0/08 به باال؛ غلظت مواد 
مخدر خون 5 نانوگرم به باال از THC به  ازای هر 
میلی لیتر خون؛ اختالل در توانایی راندن وسیله ی 
نقلیه ی موتوری به  دلیل مصرف مواد مخدر، الکل 
یا ترکیبی از این دو؛ عدم پذیرش ارائه ی نمونه ی 
 ، GDL تنفسی برای رانندگان دارای گواهینامه ی
تحت برنامه ی تعلیق گواهینامه ی دولتی آلبرتا 

قرار می گیرند. 

)IRS( برنامه ی مجازات فوری در جاده

وقتی سطوح الکل خون به 0/05 می رسد، مهارت  
رانندگی به  شدت تحت تأثیر قرار می گیرد و خطر 

که هیئت ایمنی حمل ونقل آلبرتا برگزار می کند 
حضور یابد. 

رانندگان محکوم به تخلف رانندگی نامناسب که 
منجر به فوت یا جراحت شده اند، تعلیق اجباری 
دریافت  گواهینامه ی خود  امتیاز  برای  پنج ساله 

خواهند کرد. 

صرف نظر از نتیجه ی دادرسی کیفری، AALS به 
قوت خود باقی خواهد ماند و رانندگان برای 90 
تعلیق  دوره ی  و  شد  خواهند  تعلیق  کامل  روز 
اثبات  هزینه ی  کرد.  خواهند  دریافت  یک ساله 
جرایم کیفری بسیار باالتر از مجازات های دولتی 
است و همان طور که راننده هنگام وقوع حادثه 
شده  داده  تشخیص  خطرناک  پلیس  سوی  از 
باقی  خود  قوت  به  نیز  دولتی  مجازات  است، 

خواهد ماند. 

طبق  نیز  تنفسی  نمونه ی  ارائه ی  پذیرش  عدم 
آیین نامه ی کیفری کانادا تخلف به  شمار می رود. 
دوره ی  با  دومرحله ای  فوری  تعلیق  رأی  به عالوه، 

ثابت برای گواهینامه ی راننده صادر می شود. 

مخدر  مواد  الکل/  صفر  تحمل  برنامه ی 
دارای  رانندگان  برای   )AZAT( آلبرتا 
 :)GDL( گواهینامه پایان دوره ی رانندگی

رانندگانی که گواهینامه ی خود را تحت برنامه ی 
اخذ   )GDL( رانندگی  دوره ی  پایان  گواهینامه 
کرده اند، در صورت مصرف هر مقدار از الکل، مواد 
و  الکل  و  ماری جوآنا  ترکیب  ماری جوآنا،  مخدر، 
مواد مخدر غیرقانونی نمی توانند با هیچ وسیله ی 
نقلیه ای رانندگی کنند. رانندگان دارای گواهینامه 

تکمیل دوره ی آموزشی IMPACT یا دوره های  	
نیز  نظارت  و  ارزیابی  شامل  احتمااًل  که  معادل 

هست

تحت  	 رسیدگی  جلسه ی  در  اجباری  حضور 
کنترل هیئت ایمنی حمل ونقل آلبرتا 

تعلیــــق 24 ساعتــــــه ی آلبــــرتا 

این تعلیق به رانندگانی داده می شود که توانایی 
به   موتوری  نقلیه ی  وسیله ی  راندن  برای  آن ها 
خاطر شرایط جسمی یا پزشکی یا مواد مخدر یا 
صالحیت  سلب  نامه ی  است.  شده  مختل  الکل 

رانندگی 24 ساعته صادر خواهد شد. 

که  رانندگانی  می یابد.  افزایش  شدید  تصادف 
نمونه ی تنفسی آن ها بین 0/05 تا 0/08 است 
تحت مجازات های فوری جاده ای به شرح زیر قرار 

می گیرند: 

نخستیــــن تخلـــــف در مدت 10 ســــال: 

به  مدت  	 رانندگی  گواهینامه ی  فوری  تعلیق 
سه روز 

هزینه بکسل کردن و توقیف  	

توقیف وسیله ی نقلیه به  مدت سه روز  	

دومیـــن تخلـــــــف در مدت 10 ســـال: 

به  مدت  	 رانندگی  گواهینامه ی  فوری  تعلیق 
پانزده روز 

هزینه ی بکسل کردن و توقیف  	

توقیف وسیله ی نقلیه به  مدت هفت روز 	

نامناسب  	 رانندگی  آموزشی  دوره ی  تکمیل 
یا دوره های   »crossroads« یا دوره ی مخصوص

معادل 

به  محض مراجعه به مسئول ثبت، راننده باید  	
در جلسه ی رسیدگی تحت کنترل هیئت ایمنی 

حمل ونقل آلبرتا حضور یابد. 

سومیــــن تخلــــف در مدت 10 ســـــال: 

به  مدت  	 رانندگی  گواهینامه ی  فوری  تعلیق 
سی روز 

هزینه ی بکسل کردن و توقیف  	

توقیف وسیله ی نقلیه به  مدت هفت روز 	
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تعلیق یا سلب صالحیت شود. در صورتی که یک 
رانندگی  گواهینامه ی  صالحیت  سلب  یا  تعلیق 
اداره ی نظارت و تناسب  دریافت کنید، از سوی 
اندام راننده، اخطاری از طریق نامه سفارشی به 
آخرین نشانی اعالم شده در سوابق گواهینامه ی 
رانندگی شما ارسال خواهد شد. در این نامه دالیل 
تعلیق یا سلب صالحیت رانندگی شما اعالم شده 

است. 

گواهینامه  رانندگی  امتیازهای  که  صورتی  در 
در  است،  شده  صالحیت  سلب  یا  تعلیق  شما 
تعلیق  دوره ی  طول  شما  تعلیق  اخطارنامه ی 
همچنین  و  می شود  اعالم  صالحیت  سلب  یا 
رانندگی  امتیازهای  بازگرداندن  برای  که  شرایطی 

خود باید رعایت نمایید نیز ذکر شده است. 

وقتی شرایط تعلیق یا سلب صالحیت را رعایت 
اداره ی نظارت و تناسب  از  نامه ی دیگری  کنید، 
اندام راننده دریافت خواهید کرد که در آن اعالم 
شما  رانندگی  یا سلب صالحیت  تعلیق  می شود 
واجد  شما  که  تاریخی  و  است  شده  برداشته 
شرایط رانندگی با یک وسیله ی نقلیه ی موتوری 

هستید نیز در آن نامه نوشته شده است. 

بازگرداندن امتیازهای گواهینامه ی 

مربوط  تخلفات  اثر  در  تعلیق شده 

یا  مخدر  مواد  الکل،  مصرف   به 

ترکیب این دو

مرتبط  تخلف  ارتکاب  به  محکوم  که  هنگامی 

سلب صالحیت و تعلیق 
گواهینامه ی راننده 

عالوه بر مجازات و جریمه های تحت آیین نامه ی 
کیفری کانادا، استان آلبرتا نیز امتیاز گواهینامه ی 
را  و شرایطی  کرد  تعلیق خواهد  را  رانندگی شما 
بازگرداندن امتیازهای  وضع خواهد کرد که برای 
رانندگی خود ملزم به رعایت آن ها هستید. تعلیق 
استان آلبرتا هم زمان با ممنوعیت رانندگی طبق 

دستور دادگاه ِاعمال می شود. 

تعلیق  گواهینامه  وقتی  رانندگی 

اعالم شده  فاقد صالحیت  یا  شده 

است

گواهینامه ی  رانندگی  امتیازهای  درحالی که  اگر 
رانندگی  صالحیت  فاقد  یا  شده  تعلیق  شما 
موتوری  نقلیه ی  وسیله ی  یک  با  اعالم شده اید، 
زندان،  مجازات  با  است  ممکن  کنید،  رانندگی 
شوید.  مواجه  مورد  دو  هر  یا  جریمه  پرداخت 
داشته  تعلیق  یک  حاضر  حال  در  اگر  به عالوه ، 
باشید، با تعلیق دیگری نیز مواجه خواهید شد. 
کرده اید  رانندگی  آن  با  که  نقلیه ای  وسیله ی 
شد،  خواهد  توقیف  و  ضبط  روز  سی  مدت  به  
صرف نظر از اینکه مالک ثبتی آن چه کسی است. 
تمامی هزینه های بکسل کردن و توقیف را مالک 

ثبتی وسیله ی نقلیه باید پرداخت کند. 

امتیازهای رانندگی گواهینامه شما ممکن است 

ارائه دهید. سپس اداره ی ثبت مربوطه می تواند 
یک  کند.  صادر  شما  برای  رانندگی  گواهینامه ی 
اعالم کتبی برای شما پست خواهد شد که نشان 
می دهد امتیازهای رانندگی شما بازگشته است. 

تعلیق  دوره ی  در  رانندگی شما  گواهینامه ی  اگر 
منقضی شود، تا زمانی که تمامی شرایط بازگشت 
امتیازها را رعایت نکنید گواهینامه ی شما تمدید 

نخواهد شد. 

برنامه ی الکل سنجی تنفسی 

orP  kcolretnI  noitingI(-

)marg

برنــامه ی الکــل سنجی تنفـسی چیسـت؟ 

نامناسب،  رانندگی  محکومیت  به  دلیل  اگر 
دهید،  دست  از  را  خود  رانندگی  امتیازهای 
برنامه ی الکل سنجی تنفسی به شما اجازه می دهد 
مشخص  شرایط  با  را  خود  رانندگی  امتیازهای 
این  در  موقعیت، مشارکت  به  بسته  بازگردانید. 

برنامه می تواند داوطلبانه یا اجباری باشد. 

این برنامه در موارد زیر اجباری است: 

رانندگانی که طبق آیین نامه ی کیفری بیش  	
 10 در  الکل  به مصرف  مربوط   یک محکومیت  از 

سال گذشته داشته باشند. 

خود  	 تخلف  اولین  در  راننده  که  هنگامی 
 )BAC( خون  الکل  غلظت  با  رانندگی  به  محکوم 

می شوید،  الکل  یا  مخدر  مواد  الکل،  مصرف  با 
امتیازهای گواهینامه ی رانندگی شما در آن زمان 

تعلیق می شود. 

نشانی  آخرین  به  پست  طریق  از  تعلیق  اخطار 
خواهد  ارسال  راننده  گواهینامه ی  در  اعالم شده 
شد. حتمًا نشانی کنونی خود را در گواهینامه ی 

رانندگی ثبت کنید. 

تا وقتی تمامی شرایط اعالم شده در اخطارنامه ی 
باقی  خود  قوت  به  تعلیق  نشود،  رعایت  تعلیق 
می ماند. این مسئله شامل رانندگانی می شود که 
را  خود  اخطارنامه ی  کرده اند.  ترک  را  استان  این 
به  دقت مطالعه کنید تا حتمًا شرایط تعلیق خود 
را رعایت کنید. اگر شرایط تعلیق خود را رعایت 
است  ممکن  شما  رانندگی  امتیازهای  نکنید، 

بازگردانده نشوند. 

تمامی شرایطی است  تعلیق شامل  اخطارنامه ی 
رانندگی  امتیازهای  بازگرداندن  از  قبل  باید  که 
خود رعایت نمایید. برخی شرایطی که راننده برای 
تخلف رانندگی مصرف الکل، مواد مخدر یا ترکیب 

این دو باید رعایت کند به شرح زیر هستند: 

1. حضور در برنامه ی یک روزه ی رانندگی 

2. حضور در برنامه ی آخر هفته ی رانندگی 

3. شرکت اجباری در برنامه ی الکل سنجی تنفسی 

شما همچنین ملزم به پرداخت هزینه ی تجدید 
گواهینامه و آزمون عملی هستید. 

پس از اتمام دوره ی تعلیق، باید به یکی از ادارات 
رعایت  مربوط  به  مدارک  و  بروید  آلبرتا  ثبت 
را  خود  رانندگی  امتیازهای  بازگرداندن  الزامات 
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رانندگی  	 گواهینامه ی  هستید  موظف  شما 
یکی  به  اجرا  تاریخ  از  قبل  یا  تاریخ  در  را  خود 
اختیار  در  دهید.  تحویل  آلبرتا  ثبت  ادارات  از 
در  که  زمانی  در  رانندگی  گواهینامه ی  داشتن 
دوره ی تعلیق قرار دارید غیرقانونی است. رانندگی 
گواهینامه  تعلیق  زمان  در  نقلیه  وسیله ی  با 

تخلفی جدی است. 

خود  	 تعلیق  دوره ی  گذراندن  به  موظف  شما 
هستید. 

تعلیـــق های استــــانی 

تعلیق های استانی ممکن است به دالیلی همچون 
سوابق رانندگی نامناسب، عدم پرداخت دادرسی 
قانونی، دالیل پزشکی یا عدم رعایت اخطار برای 

گزارش ِاعمال شوند. 

باالتر از حد مجاز 0/08 شده است. 

رانندگانی که ارائه ی نمونه ی تنفسی، خون یا  	
سم شناسی )خون یا ادرار( را نمی پذیرند. 

بخش نظارت و تناسب اندام راننده ی اداره ی  	
در  شما  مشارکت  باید   )DFM( آلبرتا  حمل ونقل 

این برنامه را تأیید کند. 

هزینه های  	 تمامی  پرداخت  به  موظف  شما 
مرتبط با نصب و تعمیر و نگهداری ابزار الکل سنجی 

تنفسی موردتأیید هستید. 

برای دریافت اطالعات بیشتر درباره ی این برنامه 
می توانید به سایت زیر مراجعه نمایید: 

www.alberta.ca/ignitioninterlock- pro-
grams.aspx

بازگرداندن امتیازهای گواهینامه ی 

تعلیق شده به علت امتیاز منفی 

تعلیـــق گواهینـــــــامه ی راننــــــــدگی 

نامه ی تعلیق به آخرین نشانی اعالم شده در  	
پست  شما  موتوری  نقلیه ی  وسیله ی  پرونده ی 
نشانی  در  تغییری  هر  باید  شما  شد.  خواهد 

پستی  تان را به اداره ی ثبت آلبرتا اطالع دهید. 

از  	 قبل  که  شرایطی  تمامی  تعلیق  نامه ی 
تکمیل  باید  شما  رانندگی  امتیازهای  بازگشت 

شوند را نشان می دهد. 

شما  	 تعلیق  اجرای  تاریخ  تعلیق  نامه  ی  در 
اعالم خواهد شد. 

هیئت ایمنی حمل ونقل 
)ATSB( آلبرتا

است  امتیازی  موتوری  نقلیه ی  وسیله ی  راندن 
که راننده آن را به  دست آورده است و مسئولیت 
عادت های  می گذارد.  راننده  عهده ی  بر  را  بزرگی 
رانندگی هریک از رانندگان، سطح ایمنی ترافیک 
اولیه ی  هدف  می کند.  مشخص  را  آلبرتا  در 
سیستم اعطای گواهینامه ی رانندگی این استان، 
شرایط  در  قانون  ِاعمال  و  عادت ها  بر  نظارت 
هدف،  این  به  دستیابی  برای  است.  ضروری 
ATSB بر اصالح راننده تمرکز دارد. افرادی که باید 
در ATSB حضور یابند، می توانند با مشاور حقوقی 

یا بدون او حضور یابند. 

ATSB می تواند برای یک دوره ی زمانی معین یا 
که  را  فردی  هر  رانندگی  گواهینامه ی  نامعین، 
مأمور ثبت، وزیر، دادگاه یا پلیس پرونده اش را 
ارجاع داده است تعلیق کنند. ATSB می تواند به 
برنامه ای آموزشی شرکت  در  فرد حکم دهد که 
برای حفظ گواهینامه ی  را  یا شرایط دیگری  کند 

رانندگی اعالم کند. 

قبل از تعلیق یا محدودکردن امتیازهای رانندگی، 
برای فرد اخطار کتبی  روز قبل  ATSB حداقل 10 
فرد  این  رانندگی  امتیازهای  )مگر  ارسال می کند 

در آن زمان تعلیق شده باشد(. 

ATSB هنگام تصمیم گیری سوابق رانندگی فرد، 
رانندگی،  دانش  و  مهارت ها  راننده،  رفتار  طرز 
در  را  مرتبط  عوامل  و سایر  رانندگی  ناتوانی های 

نظر می گیرد. 
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هنگام یدک کشیدن این کاروان، باید از آینه های 
اکستنشن )بلندشونده( استفاده کنید. 

باشد،  کاروان  ایمن  حرکت  کنترل  به  نیاز  اگر 
که  هرچند  باشد.  داشته  ترمز  باید  کاروان 

کاروان های زیر نیاز به ترمز ندارند: 

کیلوگرم  	  910 ناخالص  وزن  با  کاروان هایی 
)2,000 پوند( یا کمتر

کمتر  	 ناخالص شان  وزن  که  کاروان هایی 
حال  در  که  است  خودرویی  بار  بدون  وزن  از 

یدک کشیدن آن هاست. 

ثبــــت و پــــالک 

شما باید کاروان خود را به  صورت معتبر و رسمی 
در اداره ی ثبت آلبرتا به  ثبت برسانید و سند ثبت 
باید هنگام یدک کشیدن کاروان همراهتان باشد. 
پشت  قسمت  به  را  معتبر  پالک  باید  همچنین 
واضح  کاماًل  به طوری که  کنید،  متصل  کاروان 
از استفاده ی  باید قبل  باشد. سند ثبت و پالک 

کاروان در جاده اخذ شوند. 

تجهیـزات 

ترمز  	 چراغ های  عقب،  چراغ های  باید  کاروان 
و چراغ راهنمای سالمی داشته باشد که از طریق 
خودرویی که در حال یدک کشیدن آن است فعال 

شوند. 

باشید،  	 داشته  بکسل  مخصوص  گیره ی  اگر 
بین  که  ایمن  اتصال  زنجیرهای  به  همچنین 
کاروان و وسیله ی نقلیه ی در حال یدک کشیدن 
زنجیرها  داشت.  خواهید  نیاز  می شوند،  متصل 
محکم  و  کنند  عبور  کاروان  زبانه ی  زیر  از  باید 
وصل شوند. این کار برای تمامی کاروان ها به  غیر 

از کاروان های پنج چرخ انجام می شود. 

اضطراری  	 جدایی  سیستم  شما  کاروان  اگر 
ثانویه دارد، مطمئن شوید این سیستم درست و 
طبق دستورالعمل تولیدکننده متصل شده باشد. 

آینه های وسیله ی نقلیه تان را طوری تنظیم  	
عقب  از  که  نقلیه ای  وسایل  بتوانید  که  کنید 
مشاهده  خوبی  به   را  می شوند  نزدیک  شما  به 
دارد،  بیشتری  عرض  شما  کاروان  اگر  کنید. 

پیچیدن در تقاطع ها 

گردش به چپ: 

به آرامی به محل گردش نزدیک شوید. وقتی  	
لبه ی  سمت  نزدیکی  در  هستید،  تقاطع  نزدیک 
راست الین خود حرکت کنید، بدون اینکه هیچ 
بخشی از خودرو یا کاروانتان از الین کناری عبور 
فضای  کار  این  شود.  دیگری  الین  وارد  یا  کند 
اختیار  در  را  ایمن  گردش  تکمیل  برای  بیشتری 

شما قرار می دهد. 

گردش را وقتی شروع کنید که بخش جلوی  	
موردنظرتان  الین  چپ  طرف  با  همسطح  خودرو 

قرار گیرد. 

سمت  	 آینه های  به  گردش،  طول  در  گاهی 
چپ خارج خودرو و به چرخ های کاروان خود نگاه 
کنید. چرخ های کاروان در مسیری حرکت خواهند 
کرد که داخل مسیر چرخ های خودروی شماست. 
یا  مسیر  از  خارج  در  »حرکت  را  حرکت  نوع  این 

off-tracking« می نامند. 

راست  	 سمت  به    ،off-tracking حرکت  برای 
هستید  آن  به  ورود  حال  در  که  جاده ای  الین 

حرکت کنید. 

ایمنی  	 رعایت  با  کاروان  اینکه  به  محض 
گردش کرد، فرمان را به سمت مرکز الین حرکت 

هدایت کنید. 

یـــدک کشیـدن کـاروان 

وقتی کاروانی را یدک می کشید، قبل از ورود  	
به مسیر تردد، زمان و فاصله ی بیشتری نسبت  
به وقتی بدون کاروان حرکت می کنید بین خود 
و وسایل نقلیه ی مقابل ایجاد کنید. به خاطر وزن 
تا  می کشد  طول  بیشتری  مدت  کاروان،  بیشتر 
به سرعت جریان ترافیک دست یابید. به همین 
استقرار  برای  بیشتری  فضای  به  شما  ترتیب، 

طول بلندتر کاروان نیاز دارید. 

دارید.  	 نیاز  بیشتری  به مسافت  توقف  برای 
به همین دلیل فاصله ی ایمن بین خود و خودروی 

جلویی را افزایش دهید. 

اگر در بزرگراه چندالینه رانندگی می کنید، به  	
 یاد داشته باشید وسایل نقلیه  ای که با سرعت 
پایین حرکت می کنند باید در الین راست حرکت 

کنند. 

مسیر  	 کنید.  برنامه ریزی  خود  رانندگی  برای 
روبه رو را به خوبی نگاه کنید تا خطرات احتمالی 
را پیش بینی و مدیریت نمایید. از موقعیت هایی 
که ممکن است نیاز به تغییر الین سریع یا توقف 

پیش بینی نشده داشته باشند اجتناب کنید. 

اگر پشت سر شما ترافیک شده است، محل  	
امنی برای توقف خارج از جاده پیدا کنید تا به 
سایرین اجازه دهید از شما سبقت بگیرند و عبور 

کنند. 
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زمان  در  بچرخانید که معمواًل  به جهت مخالفی 
دنده عقب بدون کاروان می چرخانید. 

وقتی از خودرو برای عقب راندن کاروان استفاده 
می کنید به ترتیب زیر عمل کنید: 

از یک نفر بخواهید راهنمای شما شود.  	

کاروان  	 عقب  به  پیاده  ندارید،  راهنما  اگر 
کاماًل  پشت سر  مسیر  شوید  مطمئن  تا  بروید 

خالی است. 

هیچ وقت با سرعتی بیش از سرعت راه رفتن  	
دنده عقب نروید. 

موقعیت تایرهای خودروی در حال یدک کشیدن 
برای حرکت به عقب کاروان 

به  فرمان  چرخاندن  با  را  عقب  به  سمت  حرکت 
بروید  می خواهید  که  مسیری  مخالف  جهت 

گردش به چپ، هنگام یدک کشیدن کاروان. به 
توجه  کاروان  و  خودرو  چرخ های  حرکت  مسیر 

داشته باشید. 

کاروان.  یدک کشیدن  هنگام  راست،  به  گردش 
به مسیر حرکت چرخ های خودرو و کاروان توجه 

داشته باشید. 

برای گردش به راست، این مسیر ها را برعکس  	
 off-tracking حرکت  از  اگر  البته  دهید.  انجام 
وسایل  جدول،  با  است  ممکن  نکنید،  استفاده 
داشته  برخورد  پیاده  عابر  یا  پارک شده  نقلیه ی 

باشید. 

حرکت به عقب کاروان 

مواقع  برخی  کنید.  تمرین  را  کاروان  دنده عقب 
برای مانوردادن در زمان دنده عقب، فرمان را باید 

شروع کنید. برای حرکت به  سمت چپ، فرمان را 
به  سمت راست بچرخانید. برای حرکت به  سمت 

راست، فرمان را به  سمت چپ بچرخانید. 

نکند،  	 برخورد  کاروان  با  خودرو  آنکه  برای 
نصف  تا  یک چهارم  به  اندازه ی  فقط  را  فرمان 
چرخش  به  شروع  به  محض  بچرخانید.  فرمان 
برگردانید.  عادی  موقعیت  به  را  فرمان  کاروان، 
کمی  اندازه ی  به  را  فرمان  کاروان،  هدایت  برای 

حرکت دهید. 

راست،  به سمت  کاروان  عقب  به  حرکت  هنگام 
پشت سر  کور  نقاط  به خاطر  که،  باشید  هوشیار 

کاروان، قابلیت دید شما محدود است. 
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