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

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

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

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا

به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

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

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

چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

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

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

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

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

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

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

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

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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برای آزمون مهارت های موتورسیکلت )MST(، به 
این موارد نیاز دارید:

مــدارک شناســایی اصلــی و فرـعـی )صفحه ی  	
داخلی جلد پشت کتاب را ببینید.(

	 8L 6 یاL گواهینامه کالس

ناظرتان 	

ـی بــرای تــردد  	 موتورســیکلت ایمــن و قانوـن
بیمــه  و  ثبــت  برگه هــای  به همــراه  خیابــان،  در 
)مطمئن شــوید که پوشش بیمه به شما اجازه ی 
موتورســواری می دهــد( توجه: اگــر گواهینامه ی 
رانندـگـی داشــته باشــید، موتورســیکلت های بــا 
ســرعت محــدود بــرای آزمــون عملــی قابل قبــول 

نیستند.

عینک یا لنزهای چشمی، اگر برای موتورسواری  	
به آن نیاز دارید.

بــرای آزمون جــاده ی کالس 8 یا کالس 6 به این 
موارد نیاز دارید:

مــدارک شناســایی اصلــی و فرـعـی )صفحه ی  	
داخلی جلد پشت کتاب را ببینید(

گواهینامه ی رانندگی فعلی تان 	

موتورســیکلتی که برای آزمــون جاده ایمن و  	
مناســب اســت، به همــراه برگه های بیمــه و ثبت 
)مطمئن شــوید که پوشش بیمه به شما اجازه ی 

موتورسواری می دهد(

هزینه ی آزمون جاده و صدور گواهینامه 	

عینک یا لنزهای چشمی، اگر برای موتورسواری  	
به آن نیاز دارید.

هنــگام مراجعه بــه اداره ی 
صدور گواهینامه ی رانندگی 

به چه چیزی نیاز دارید؟
شــما، چــه موتورســواری نوآمــوز باشــید، چه در 
ایالت دیگری موتورسوار باشید و چه قصد دوباره 
امتحان دادن داشته باشید، الزم است که هنگام 
مراجعــه به اداره ی صــدور گواهینامــه ی رانندگی 

آمادگی داشته باشید.

همیشه مدارک شناسایی اصلی و فرعی و پول 
برای هزینه ی خدمــات و گواهینامه هایی که 

درخواست می کنید، به همراه داشته باشید.

برای آزمون آیین نامه ی موتورسیکلت و معاینه ی 
چشم، به این موارد نیاز دارید:

مــدارک شناســایی اصلــی و فرـعـی )صفحه ی  	
داخلی جلد پشت کتاب را ببینید(

یکی از والدین، سرپرســت یا قّیم قانونی، اگر  	
سنتان پایین تر از 19 سال است.

هزینه ی آزمون آیین نامه 	

هزینــه ی صدور گواهینامــه ی کالس 7L، اگر  	
از قبل ندارید.

اگــر  	 فعلی تــان،  رانندـگـی  گواهینامــه ی 
گواهینامه دارید.

عینک یا لنزهای چشمی، اگر برای موتورسواری  	
به آن نیاز دارید.

توجه

همــه ی آزمون های جــاده ای فقط بــه تعیین 
وقــت قبلی نیاز دارند. شــما باید جلوتر وقت 

بگیرید.

بــرای کســب اطالعات بیشــتر و شــماره های 
تلفــن تعیین وقــت آزمون های جــاده، فصل 

دوازدهم را ببینید.

اگــر نمی توانیــد بــه قــرار آزمــون جاده تــان 
برســید، الزم اســت کــه بــه شــرکت بیمــه ی 
بریتیش کلمبیــا اطــالع دهید. اگــر در آزمون 
جــاده ای کــه برنامه ریزی شــده اســت حضور 
نیابید و 48 ساعت زودتر خبر ندهید یا دلیل 
موجهی برای عدم حضورتان نداشــته باشید، 

باید دوباره هزینه ی آن را بپردازید.

هزینــه ی آزمــون آیین نامــه و آزمــون جاده، 
باتوجه بــه اینکه قرار اســت کدام آزمون ها را 

بدهید، متفاوت اند.

شــما می توانیــد فهرســتی از این هزینه هــا را در 
ســایت icbc.com ببینیــد. برای کســب اطالعات 
بیشــتر دربــاره ی گرفتــن گواهینامه تــان، فصــل 

یازدهم را بخوانید.
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بیان محدودیت ها

شــرکت بیمه ی بریتیش کلمبیا این کتاب راهنما 
را تهیــه کرده اســت تــا به افرادی کمــک کند که 
برای گرفتن گواهینامه های موتورسیکلت کالس 
6 یــا 8 بریتیش کلمبیا درحــال مطالعه اند. کتاب 
یادگیری موتورســواری هوشــمندانه قصــد ندارد 
کــه جــای آمــوزش تخصصــی را بگیرد و شــرکت 
بیمــه ی بریتیش کلمبیــا هیــچ ارائه یــا تضمینی 
نمی دهــد کــه افرادی که این کتــاب را خوانده اند 
در گرفتن گواهینامه دلخواهشان موفق بوده اند. 
شــرکت بیمه ی بریتیش کلمبیا مسئول هیچ یک 
از نتایجــی نیســت کــه ممکن اســت در نتیجه ی 
مطالعــه ی کتاب یادگیــری رانندگی هوشــمندانه 

به دست بیاید.

ـی بــه مصوبات و  در ایــن کتــاب راهنمــا، ارجاعاـت
مقــررات موتورســواری در بریتیش کلمبیــا انجام 
گرفته است. این کتاب قوانین بریتیش کلمبیا را 
ارائه می دهد، قوانینی که به شــکل این مصوبات 
و مقــررات در یکــم ژانویــه ی ســال 2014 تنظیــم 
شــده اند. ایــن ارجاعــات به زبانی ســاده نوشــته 
شــده اند تا به شــما کمک کنند که اثرشان بر فرد 
موتورســوار را درک کنید. درصورت وجود هرگونه 
ـی در مطالــب ایــن کتــاب و هریــک از این  تفاوـت
مصوبــات و مقــررات، مصوبــات و مقــررات بایــد 

مورداستناد قرار بگیرند.

شرکت بیمه ی بریتیش کلمبیا، 2016

تمامی حقوق محفوظ است. هیچ قسمتی از این 
کتاب نباید به هیچ شــکلی اعــم از الکترونیکی، 
ـی یــا هر نــوع دیگر بــدون رضایت  ماشــینی، چاـپ
بریتیش کلمبیــا  بیمــه ی  شــرکت  قبلــی  ـی  کتـب
بازتولید، ذخیره یا انتقال داده شــود. درخواســت 
رضایت کتبی از این شــرکت بایســتی به نشــانی 
 151 خیابــان  بریتیش کلمبیــا،  بیمــه ی  شــرکت 
اســپالند غربی، ونکوور شــمالی، بریتیش کلمبیا، 

3H9 V7M ارسال شود.

عنــوان این کتاب پیش از این هوش حرکت 
در جاده برای موتورسواران  بوده است.
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27 شما پشت موتور نشسته اید 

28 چالش ها 

30 راه حل ها 

31 برای موتورسواری تناسب بدنی داشته باشید 

32 گرفتن تصمیمات خوب  

33 به یادگیری ادامه دهید  

35 برای موتورسواری تان برنامه ریزی کنید  

35 صحنه ی پیش رویتان را پیش بینی کنید  

37 خودتان فکر کنید 

38 مسئولیت پذیر باشید  

38 شما، موتورسوار 

39 همراهان شما  

40 رانندگان دیگر  

41 آماده شدن برای موتورسواری 

43 شما و موتورسیکلت تان 

44 موتورسیکلت  

45 انواع موتورسیکلت ها 

47 لوازم    

47 کاله ایمنی  

50 لباس  

52 دستکش  

52 کفش  

53 تعیین بودجه  

55 شناخت موتورسیکلتتان  

56 شروع شناخت موتورسیکلت تان  

58 اجزای کنترلی دسته فرمان سمت چپ  

59 اجزای کنترلی دسته فرمان سمت راست  

61 داشبورد  

63 آینه ها  

63 کلید روشن/ خاموش  

64 شیر سوخت  
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65 بخش های کنترل شونده با پا 

66 جک 

66 وضعیت موتورسواری  

68 بررسی پیش از حرکت موتورسیکلت  

68  تایرها 

69 چرخ ها  

69 سیستم محرکه 

69 برقی  

69 مایعات   

70 کالچ و دسته ی گاز 

70 بررسی برنامه ی پیش از حرکت  

71 بررسی دوره ای  

72 موتورسواری و محیط زیست  

77 تابلوها، راهنماها و نشانه گذاری های جاده  

78 تابلوها  

94 راهنماها  

97 نشانه گذاری های جاده ای  

101 قوانین جاده  

103 شناخت چهارراه ها  

114 استفاده ی درست از مسیرها  

115 دنبال کردن مسیر و موقعیت مسیر  

117 مسیرهای گردش  

119 دوربرگردان 

120 مسیرهای محدود  

122 واردشدن به یک مسیر 

123 سبقت گرفتن  

124 یکی شدن دو مسیر  

125 ورودی و خروجی های آزادراه و بزرگراه  

127 بن بست  

127 دورزدن  

128 نکات و قوانین پارک کردن  

131 ببینید، فکر کنید، انجام دهید 

133 ببینید، فکر کنید، انجام دهید  
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138 درک خطر   

140 فکر کنید 

141 خطر را ارزیابی کنید  

142 راه حل را بیابید  

143 انجام  دهید 

144 کنترل سرعت  

147  کنترل فرمان و هدایت 

151  رعایت فاصله  

158 انتخاب فاصله ی ایمن  

163 استفاده از راهبرد »ببینید، فکر کنید، انجام دهید«  

165 به اشتراک گذاری جاده  

166 به اشتراک گذاری ایمن جاده  

169 عابران پیاده    

174  دوچرخه سواران  

177  خودروهای بزرگ  

181  اتوبوس های مدرسه  

183 اتوبوس های حمل ونقل عمومی  

184 خودروهای اورژانس  

186 خودروهای متوقف شده با چراغ چشمک زن  

187 محدوده ی ساخت وساز  

189  موتورسیکلت های دیگر  

192  قطارها  

195  اسب ها  

197 راهبردهای شخصی  

199 تناسب بدنی برای موتورسواری  

199 دیدن و شنیدن  

200 ارزیابی سالمتی تان  

201 بیدارماندن  

202 تمرکزکردن  

203 تلفن همراه و دستگاه های دیگر  

204 احساسات خطرناک 

206 هوشیاری پایین  

208 حقایقی درباره ی داروها و مواد مخدر 

211 پذیرفتن خطرها 
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213 هر چند وقت یک بار ریسک می کنید؟ 

214 تحت فشار قرارگرفتن از طرف همساالن  

215 همراهان  

216 سوارکردن همراه 

218 تخطی به دیگران در جاده  

219 پرهیز از  تخطی  

220 ثبت نام اهدای عضو  

223 شرایط موتورسواری چالش زا 

224 کاهش دید و  دیده شدن  

225 مه و باران  

227 نور و سایه ها  

227 موتورسواری در شب  

229 کاهش اصطکاک چرخ ها  

229 سطوح جاده ای آسفالت نشده  

231 سطوح جاده ای ناهموار 

232 مسیرهای راه آهن  

233 سطوح لغزنده  

236 طراحی جاده   

238 گردبادها و طوفان ها  

240 حمل بار  

243 راهبردهای مواقع اضطراری  

245 آمادگی برای مواقع اضطراری  

245 اجتناب از تصادفات  

246 ترمز کردن  

247 هدایت کردن و فرمان گرفتن  

249 شتاب گرفتن  

251 ادغام اقدامات پیشگیرانه  

251 مشکالت فنی  

251 الستیک های صاف  

252 مشکالت موتور  

253 نقص چراغ جلو  

253 لنگی چرخ  
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مـوتورسواران نوآمـوز

شــما موتورســوار نوآموزی هســتید کــه در گروه 
پرخطر قرار می گیرید. این کتاب راهنما راهبردهای 
ـی خود را  موتورســواری را ارائــه می دهــد تــا ایمـن
حفــظ کنید. هنگامی کــه گواهینامه ی کالس 6 یا 
8 را می گیریــد، نســخه ای از کتــاب آمادگی برای 
موتورســواری را هــم دریافــت خواهید کــرد. این 
کتــاب، راهنمــای قدم به قدمی اســت که به شــما 
کمــک می کنــد مهارت هــای موتورســواری را یــاد 
بگیرید و تمرین کنید. در کنار این کتاب از کتاب 
یادگیری موتورســواری هوشمندانه هم استفاده 

کنید تا تبدیل به موتورسوار مطمئنی شوید.

مـوتورسواران با تجربـه

بــرای مــرور قوانیــن و مقــررات موتورســواری در 
بریتیش کلمبیا، اگر گواهینامه ی ایالت دیگری را 
دارید و قرار است که دوباره آزمون رانندگی موتور 
بدهید و یا می خواهید مهارت های موتورســواری 
را مرور کنید، از این کتاب راهنما استفاده کنید. 
بــرای آمادگی در آزمون جاده تان، این کتاب را در 

کنار کتاب آمادگی برای موتورسواری بخوانید.

کتاب یادگیری موتورسواری هوشمندانه 
برای این افراد طراحی شده است:

یــاد  	 را  موتورســواری  به تازـگـی  کــه  کســانی 
گرفته انــد و می خواهنــد گواهینامــه ی رانندـگـی 

موتورسیکلت را بگیرند.

موتورســواران باتجربه ای که جزء این دســته  	
از افرادند:

تازه به بریتیش کلمبیا آمده اند. 	

می خواهنــد دوباره امتحــان رانندگی موتور  	
بدهند.

را  	 موتورســواری  مهارت هــای  می خواهنــد 
مرور کنند.

این کتاب اطالعات پایه ی الزم برای یادگیری 
موتورســواری ایمــن را در خود دارد. همچنین 
ایــن کتــاب بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تا 
بــرای آزمــون آیین نامــه ی موتورســیکلت و 
آزمون هــای رانندگی جاده کالس 6 و 8 آماده 

شوید.

بیشترین نتیجه را از این 
کتـاب راهنمـا بگیــرید

کتاب یادگیری موتورسواری هوشمندانه به دوازده 
فصل تقسیم شــده است. بسته به اطالعاتی که 
الزم اســت بدانیــد و اینکه موتورســوار تازه کار یا 
باتجربــه ای هســتید، می توانید تصمیــم بگیرید 
که کل کتاب را بخوانید یا فقط بخش هایی از آن 

را مطالعه کنید.

ساختار کتاب

کتاب یادگیری موتورســواری هوشمندانه طوری 
طراحی شده است که به شما کمک کند اطالعات 
موردنیازتان را به سرعت پیدا کنید. دوازده فصل 

این کتاب به سه بخش تقسیم شده اند:

یادگیری مهارت های موتورسواری هوشمندانه  	
کــه شــامل اطالعات پایــه و اصلی موتورســواری 

است که الزم است یاد بگیرید.

موتورســـواری  	 مهارت هـــای  از  اســـتفاده 
هوشـــمندانه کـــه اســـتفاده از اطالعـــات پایـــه را 
در موقعیت هـــای خـــاص موتورســـواری نشـــان 

می دهـــد.

منابــع و ارجاعــات کــه شــما را بــه اطالعــات  	
مفیدی ارجاع می دهد.

بــرای دیــدن فهرســت کامــل موضوعــات، بخــش 
فهرست محتوا و ضمیمه را ببینید.

برخی از کلمات در این راهنما به 
چه معنا هستند؟

	 :Rider موتورسوار
منظــور شــخصی اســت کــه موتورســیکلت 

می راند.

	 :Bike موتور
منظور موتورســیکلت اســت و اصــاًل به معنی 

دوچرخه نیست.

	 :Cyclist دوچرخه سوار
منظور دوچرخه سوار است.

یادگیری  تا ششم؛  اول  فصل های 

ــواری  ــورس ــوت ــای م ــارت ه ــه م

هوشمندانه

ـی این کتــاب راهنمــا، اصول  شــش فصــل ابتداـی
موتورســواری را بیان می کند و برای کمک به شما 
در یادگیری مهارت های موتورسواری هوشمندانه 
طراـحـی شــده اســت. این شــش فصــل اطالعات 
مهمی را درباره ی موتورســواری ارائه می دهند که 
باعث می شود ایمنی شما و دیگران در جاده حفظ 

شود.

فصــل اول: شــما پشــت موتور نشســته اید. این 
فصــل بعضی از تصمیمات متداول موتورســواران 

را ارائه می دهد.
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فصل هـــای هفتـــم تـــا دهم؛ 

مهارت هـــای  از  اســـتفاده 

موتورسواری هوشمندانه

فصل های هفتم تا دهم به شما کمک خواهد کرد 
کــه از اطالعات اصلی شــش فصل اول اســتفاده 

کنید.

فصل هفتم: استفاده از جاده. این فصل به شما 
نشــان می دهد که چگونــه در کنار رانندگان دیگر 

به شکل ایمن از جاده استفاده کنید.

فصل هشــتم: راهبردهای شخصی. این فصل به 
شــما نکاتی را می آموزد کــه بر اثرات منفی ای که 
ممکن اســت بر موتورسواری تان اثر بگذارند غلبه 

کنید.

فصل نهم: موقعیت های موتورســواری چالش زا. 
این فصل تعدادی از موقعیت های موتورســواری 
را توصیف می کند که ممکن است چالش زا باشند 
و راهبردهایی را برای کنارآمدن با آن شــرایط کنار 

ارائه می کند.

فصــل دهــم: راهبردهــای اضطــراری. ایــن فصل 
روش های رویارویی با شــرایط اضطراری را ترسیم 

می کند.

فصــل دوم: شــما و موتورســیکلتتان. این فصل 
لــوازم اصلــی ای را ترســیم می کنــد که شــما برای 
موتورســواری ایمــن بــه آن ها نیاز داریــد و انواع 
مختلف موتورســیکت های موجود در بازار را شرح 

می دهد.

فصل ســوم: شــناخت موتورســیکلت. این فصل 
اطالعاتی کلی از چگونگی کارکرد موتورســیکلت و 

اصول نگه داری آن را ارائه می دهد.

فصل چهارم: تابلوها، راهنماها و نشانه گذاری های 
ـی را دربــاره ی تابلوها،  جــاده. ایــن فصــل اطالعاـت
راهنماها و نشــانه گذاری های جــاده ارائه می دهد 
که هنگام موتورسواری در جاده آن ها را خواهید 

دید.

فصــل پنجــم: قوانین جــاده. این فصــل درباره ی 
ـی صحبــت می کنــد که برای موتورســواری  قوانیـن

ایمن باید آن ها را بدانید.

فصل ششم: ببینید، فکر کنید، انجام  دهید. این 
فصل به شــما راهبرد موتورسواری را می آموزد که 
به توانمندشــدن و پیشــگیری از مشــکالت جاده 

کمک خواهد کرد.

ویژگی های طراحی کتاب

ایــن کتاب راهنما، طوری طراحی شــده  اســت که 
اســتفاده از آن آسان باشد. اطالعات مختلفی در 
بخش های متفاوتی در صفحه می آیند. دانســتن 
نــوع اطالعاتی که می خواهیــد در هر بخش پیدا 
کنید به شــما کمک خواهد کــرد تا به طور مؤثری 
از ایــن راهنما اســتفاده کنید. در ادامه دو نمونه 
از صفحــات کتــاب آمده اســت. برـخـی از مواردی 
که پیدا خواهید کرد در ســتون فرعی سمت چپ 

صفحه نمایش داده شده است.

ستون اصلی

بیشــتر اطالعات هر فصل در ستون اصلی سمت 
راســت هر صفحه قرار داده شده  است. همچنین 

ستون اصلی شامل موارد زیر است:

تصاویــر: در به تصویر کشــیدن نکات یا ایده های 
خاصی کمک می کنند.

ســناریوها: بــا عنوان مثــل یک موتورســوار فکر 
کنیــد به شــما کمک می کنند تا بــه کارهایی فکر 
کنید که در مواجهه با یک موقعیت موتورسواری 

خاص انجام خواهید داد.

راهبردهــا: بــه شــما در مدیریــت موقعیت هــای 
موتورسواری روزمره و اضطراری کمک خواهد کرد.

دوازدهــم؛  و  یازدهم  فصل های 

ارجاعات و منابع

دو فصل آخر به شما می گویند که چگونه گواهی 
رانندگی موتورسیکلت بگیرید و آن را حفظ کنید 
و از کجــا می توانیــد اطالعــات بیشــتری کســب 
کنید. این فصل ها فقط برای ارجاع هستند و جزء 

آزمون نیستند.

فصــل یازدهــم: گواهینامــه ی شــما. ایــن فصل 
گرفتــن  بــرای  کــه  می کنــد  ترســیم  را  مراحلــی 

گواهینامه باید طی کنید.

فصل دوازدهم: نیاز به اطالعات بیشتری دارید؟ 
ایــن فصــل مکان هایی را فهرســت می کند تا برای 

اطالعات بیشتر به آن ها رجوع کنید.
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نکات موتورسواری هوشمندانه: نکاتی عملی که 
به شما کمک می کند تا در جاده ایمن برانید.

هشدار: نکات ایمنی مهم

دربــاره ی آن فکــر کنیــد: ســؤاالتی کــه از شــما 
می خواهــد تا درباره ی تصمیمات رانندگی تان فکر 

کنید.

حقایق صریــح: حقایق مهمی درباره ی موضوعات 
مرتبط

ستون فرعی

شما در سمت چپ صفحه اطالعات زیر را مشاهده 
خواهید کرد:

در این فصل: فهرســتی در ابتدای هر فصل است 
ـی در این  کــه به شــما اطــالع می دهد چــه مطالـب

فصل آمده است.

ـی دربــاره ی  آمــار تصادفــات: حقایــق و آمارهاـی
تصادفات
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شمـا پشت موتور 

نشستــــــه اید
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چالش ها

آسیب پذیری دربرابر صدمات

بیــش از نیمــی از تصادفات موتورســیکلت ها به 
آســیب یا مرگ منجر می شــود. برخالف ماشــین، 
روی موتورســیکلت شما در احاطه ی آهن و فوالد 
نیســتید و ســپر هم ندارید تا از شــما محافظت 
ـی و ســایر  کنــد. همچنیــن موتــور کمربنــد ایمـن
ملزومات ایمنی ماشــین ها را ندارد تا از آسیب ها 
در تصادفــات پیشــگیری کنند. شــما بــرای حفظ 
ایمنی تــان بــه مهارت های خــوب موتوســواری و 

تصمیم گیری خوبتان وابسته اید.

قرارگرفتن در محیط بیرون 

موتورسوار بودن یعنی قرارگرفتن در فضای بیرون. 
این ممکن است دلیل اصلی انتخاب موتورسواری 
باشــد، امــا گاهی اوقات باعــث ناراحتی هایی هم 
می شــود. موتورســواری در باد و باران و طوفان و 
هوای بســیار گرم یا ســرد می تواند هوشــیاری و 
زمان واکنش شما را کم کند. فصل دوم با عنوان 
شــما و موتورســیکلتتان، روش هایی را پیشنهاد 

در این فصل

چالش ها 	

هزینه 	

راه حل ها 	

صالحیت پیداکردن برای موتورسواری 	

گرفتن تصمیمات خوب  	

مسئولیت پذیری 	

آماده شدن برای موتورسواری  	

رانــدن موتورســیکلت جالــب و هیجان انگیز 
اســت، اما می تواند چالش زا هم باشــد. شما 
بــا تبدیل شــدن به یک موتورســوار توانمند و 
گرفتــن تصمیمــات درســت می توانیــد خطر 

تصادفات را کاهش دهید.

رانندـگـی در جــاده، چه بــرای راننــدگان و چه برای 
امــا  باشــد.  چالــش زا  می توانــد  موتورســواران، 
موتورسوران گاهی با چالش های بیشتری روبه رو 
هســتند، ماننــد شــرایط بد جاده. این فصل شــما 
را بــا موتورســواری آشــنا می کنــد و ســه راه حــل 
بــرای ایــن چالش ها ارائه می دهــد: تمرکزکردن بر 
موتورســواری، گرفتن تصمیمات خوب و درســت 
ـی دیگــران بــودن. شــما به عنوان  و به دنبــال ایمـن
موتورســوار می توانید هنــگام تصمیم گیری برای 
ـی خودتــان و دیگران از ایــن راه حل ها  حفــظ ایمـن

استفاده کنید.

یک موتورســوار، هم زمان بــا راندن موتور، مراقب 
خطــرات بــودن و حرکــت در کنــار ســایر وســایل 
نقلیــه در جــاده، بایــد تعــادل موتــور را هم حفظ 
کنــد. حفظ کردن تعــادل به تنهایی کافی نیســت، 
موتورســوار همچنیــن باید با بســیاری از شــرایط 
متفــاوت جاده کنــار بیاید. فصل ششــم، ببینید، 
فکــر کنیــد، انجــام دهیــد، دربــاره ی یــک راهبرد 
موتورســواری صحبــت می کند که به شــما کمک 

خواهد کرد تمام این عوامل را مدیریت کنید.

عوامل شخصی

موتورســواری ایمــن اعتمادبه نفــس می خواهــد. 
اعتمادبه نفــس از داشــتن مهارت هــای عالــی ای 
می آید که شما به آن ها متکی هستید. همچنین 
موتورســواری ایمــن، بــه هشــیاربودن و تمرکز بر 
موتورسواری بستگی دارد. این یعنی هرگز هنگام 
موتورســواری دچار ضعف نباشــید. بــرای آگاهی 
از روش هــای مدیریت فشــارهای شــخصی، فصل 

هشتم، راهبردهای شخصی را بخوانید.

هزینه

نسبت به رانندگان خودروهای دیگر، موتورسواران 
بیشــتر در معرض خطر آســیب دیدن در تصادف 
هســتند. بنابــر گــزارش اداره ی حمل ونقــل ایاالت 
متحــده ی آمریــکا، در تصادفات جــاده ای احتمال 
مرگ موتورســواران شانزده برابر بیشتر از رانندگان 

خودروهاست.

می دهــد کــه از خودتان درمقابــل عوامل مختلف 
هنگام موتورسواری حفاظت کنید.

دیده شدن

شــکل و انــدازه ی جمع وجور موتورســیکلت باعث 
می شــود که دیگــر رانندگان جــاده به خوبی آن را 
نبیننــد. حتی یک خودروی کوچــک هم می تواند 
کنــد.  پنهــان  بقیــه  از چشــم  را  موتورســیکلت 
نــور چراغ هــای جــاده هــم می توانــد موتورهــا را 
غیرقابل دیــدن کنــد. همچنیــن، بــاران، بخار و مه 
هم تشــخیص موتورســیکلت را ســخت می کند. 
به خصــوص، زمان غروب خورشــید و شــب هنگام 
بــرای موتورســواران بســیار خطرنــاک اســت، زیرا 
دید خیلی کم می شــود. با استفاده از این کتاب 
راهنما، شــما روش های زیــادی را یاد می گیرید تا 

خودتان و موتورتان بیشتر دیده شوید.

آسیب پذیری در برابر شرایط جاده

برخی از ســطوح جاده ای مانند ماســه ای، شــنی و 
خاـکـی می تواننــد باعــث کاهش اصطــکاک چرخ 
موتورســیکلت ها شوند. دست اندازها و چاله های 
غیرمنتظره هم می توانند خطرناک باشــند. باران و 
هوای سرد ســطح جاده ها را لغزنده می کند. عبور 
از مســیر ریــل راه آهــن هــم نیاز بــه تکنیک های 
خاصی دارد. فصل نهم، به چالش کشیدن شرایط 
رانندگی را بخوانید تا تکنیک هایی را برای مدیریت 

شرایط ضعیف جاده یاد بگیرید.

تعادل و هماهنگی
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راه حـل هـا

موتورســواری مناسب هر کســی نیست و ایمنی 
شــما هنــگام موتورســواری بــه انتخاب هایتــان 
بســتگی دارد. آیــا شــما خطر بــا ســرعت رفتن را 
ـی اگر خطرناک باشــد؟ آیا  انتخــاب می کنید، حـت
شــما همیشــه انتخاب می کنید که با کاله ایمنی 
مناســب و لوازم موتورســواری حرکــت کنید؟ آیا 
کــه  می کنیــد  انتخــاب  را  موتورســیکلتی  شــما 
مناسب شماست؟ آیا شــما همیشه همراهانتان 

را در معرض خطر قرار می دهید؟

ـی را اولویــت  موتورســوار بافکــر، همیشــه ایمـن
اول خــود قرار می دهد. مهارت های موتورســواری 
هوشــمندانه درواقع انتخاب هایی اند که به حفظ 
ایمنی شــما و دیگران کمک می کنند. انتخاب های 
شــما تعییــن می کنــد که چــه نوع موتورســواری 

خواهید بود.

موتورسوار باهوش انتخاب می کند که:

برای موتورسواری تناسب بدنی داشته باشد. 	

تصمیمات خوبی بگیرد. 	

مسئولیت پذیر باشد. 	

آمار تصادفات

در مـــاه مـــی و ژوئـــن، در هـــر روز تقریبـــًا چهـــار 
آســـیب  بریتیش کلمبیـــا  در  موتورســـوار 
ــاه جـــوالی و آگوســـت، ایـــن  ــد. در مـ دیده انـ
ــیب دیده  ــوار آسـ ــه شـــش موتورسـ ــداد بـ تعـ

در هـــر روز افزایـــش پیـــدا کـــرده  اســـت.

به طــور میانگین، ســاالنه 35 موتورســوار در 
جاده هــای بریتیش کلمبیا کشــته می شــوند. 
)شرکت بیمه ی بریتیش کلمبیا 2009 -2013(

درباره ی آن فکر کنید

بــه این فکــر کنید که تصادف برای شــما چه 
ـی دارد. تعمیــر موتورســیکلتتان چقدر  معناـی
هزینــه دارد؟ چه اتفاقی می افتد اگر آســیب 
ببینید؟ این آسیب چقدر بر خانواده تان تأثیر 
دارد؟ یا بر شــغلتان؟ چه اتفاقی می افتد اگر 
همراهان شــما آســیب ببینند یا حتی کشته 
شــوند؟ چه اتفاقی برای افراد دیگری می افتد 

که درگیر این تصادف شده اند؟

بر موتورسواری تان تمرکز می کنید؟ یا بر بحثتان 
تمرکز می کنید؟

هوشیاری و تمرکز 

و  باشــید  بایــد هوشــیار  موتورســواری  هنــگام 
تمــام تمرکزتان را بر کارتان قرار دهید. خســتگی 
یــا بیمــاری می تواند هوشــیاری شــما را کم کند. 
می توانــد  هــم  خیس بــودن  و  ســرما  احســاس 
حواستان را پرت کند. مواد مخدر، الکل، داروهای 
با نســخه و بدون نســخه هم می توانند بر تمرکز 
و تعادل شــما اثر بگذارند. عواطف شدیدی مانند 

برای موتورسواری تناسب 
بدنی داشته باشید

کنید،  فکر  موتورسوار  یک  مثل 

بخش اول

شــما صبح شــلوغی داشته اید که از ساعت 9 
شروع شده اســت، وقت دندان پزشکی دارید 
و بعد هم خوردن قهوه با یکی از دوستانتان. 
به ســمت  کــه  موقعــی  همــان  درســت 
هم اتاقی تــان  می رویــد،  موتورســیکلتتان 
بحـثـی را شــروع می کنــد. طبــق گفته های او، 
شــما ســهم خــود از کارهــای اتــاق را انجــام 
نمی دهیــد. وقتی با موتور به ســمت قرارتان 
می رویــد، به تمــام چیزهایی فکر می کنید که 
باید به هم اتاقی تان می گفتید. شما به خوبی 
نمی توانید به مســیر و جاده توجه کنید. چه 

انتخابی می کنید؟
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عینک بزنید یا از لنزهای چشمی استفاده کنید؟

ســالمتی: برخی از مشــکالت ســالمتی، مانند  	
آســیب کمر یا مشــکالت قلبی، ممکن است مانع 
موتورسواری تان شود یا این کار را برایتان خطرناک 
ســازد. حساســیت های فصلی هم ممکن است بر 
توانایی موتورسواری ایمن شما تأثیر بگذارد. آیا 
برای موتورسواری سالمت کافی دارید؟ آیا باید با 

پزشکتان مشورت کنید؟ 

گرفتن تصمیمات خوب 

شــما باید هنگام موتورسواری تصمیمات درست 
و ســریع بگیرید. آیا چون عجله دارید، وسوســه 
خواهیــد شــد کــه از چــراغ زرد عبــور کنیــد؟ آیا 
خطــر می کنیــد و بعــد از مصــرف الــکل بــاز هــم 
موتورسواری می کنید؟ موتورسوار مطمئن بودن 
نیاز به یادگیــری، برنامه ریزی، پیش بینی و تفکر 

دارد. 

آمار تصادفات

عوامل اصلی در مقصربودن وســایل نقلیه در 
تصادفات موتورسیکلت: 

برای رانندگان:

 رانندگی با حواس پرتی، سرعت رفتن و ندادن 
حق تقدم

برای موتورسواران: 

حواس پرتی، ســرعت رفتن و رانندگی اشــتباه  
 )2013-2009(

خشــم یا پریشــانی هم می توانند باعث ازدســت 
دادن تمرکزتان شــوند. تمام این موارد می توانند 
در عرض چند ثانیه که حواستان پرت است، باعث 
تصادف شوند. فصل هشتم روش هایی را ترسیم 
می کنــد کــه شــما می توانید بــا به کارگیری شــان 

هوشیار بمانید. 

شرایط جسمانی 

موتورســواری ازلحاظ جســمانی کار سختی است. 
در ادامــه مواردی مطرح می شــود کــه باید قبل از 

یادگیری موتورسواری درنظر بگیرید. 

هماهنـگـی: وقتی هم زمان چنــد کار را با هم  	
انجام می دهید، نیاز به هماهنگی خوبی دارید تا 
موتور را صاف و متعادل نگه دارید. این کار برای 
برـخـی از افــراد راحت تر از بقیه اســت. هماهنگی 

شما چطور است؟ 

قــدرت و تحمــل: موتورســواری نیــرو می برد.  	
رانــدن موتور قــدرت می خواهد. شــما باید تحمل 
فشــارهایی را  که موتورســواری به تنه و بازوهای 
شما وارد می کند داشته باشید. شما ممکن است 
موتورســواری  متفــاوت  ـی  آب وهواـی شــرایط  در 
ـی را یاد بگیرید  کنیــد. آیــا آماده اید تا روش هاـی
که به شما کمک خواهد کرد تا نیازهای جسمانی 

موتورسواری را برآورده کنید. 

قوه ی بینایی: چشــمان شــما حدود 80درصد  	
اطالعات در مسیر رانندگی را دریافت خواهند کرد. 
شــما نیاز به قــوه ی بینایی قــوی و دید پیرامونی 
ـی داریــد. آیــا بینایی شــما را باید متخصص  خوـب
چشــم بررســی کنــد تا ببینــد که آیا نیاز هســت 

تابلوها آسان هستند. هنگامی که آن ها را دیدم، 
متوجه می شوم چه معنایی دارند. 

وقت می گذارید تا قوانین جاده را یاد بگیرید یا 
نگران آن نیستید؟ 

 اولین قدم بــرای گرفتن تصمیمات خوب هنگام 
موتورسواری این است که وقت بگذارید تا جایی 
کــه می توانید درباره ی موتورســواری یاد بگیرید. 
شــما می توانید این کار را با داشتن یک برنامه ی 

یادگیری انجام دهید. 

1. ایــن کتاب راهنما را مطالعــه کنید. این کتاب 
اطالعــات پایــه ای را بــه شــما می آموزد کــه برای 
تبدیل شــدن به یک موتورســوار ایمن الزم اســت 
بدانید. در آزمون آیین نامه ی موتورسیکلت، این 

اطالعات را از شما امتحان می گیرند. 

2. گواهینامــه بگیریــد. بعــد از موفق شــدن در 
شــما  بــه  موتورســیکلت،  آیین نامــه ی  آزمــون 
گواهینامه داده خواهد شد. )برای جزئیات بیشتر 

به یادگیری ادامه دهید 

کنید،  فکر  موتورسوار  یک  مثل 

بخش دوم

هنــگام موتورســواری، تابلــوی زمین بــازی را 
می بینیــد. می دانید که باید ســرعتتان را کم 
کنیــد، امــا در طول چه ســاعاتی؟ تابلو این را 
نمی گوید. شــما به ســرعت ســعی می کنید تا 
به یــاد بیاوریــد کــه محــدوده ی ســرعت برای 
ـی باید رعایت شــود. آیا  زمیــن بازی چه زماـن
شما باید سرعتتان را در 8:45 صبح کم کنید 
یا خیر؟ شــما نمی توانید به یاد بیاورید... چه 

تصمیمی باید بگیرید؟ 

محدوده هــای زمین بازی: بایــد هر روز از طلوع تا 
غروب خورشــید، محدودیت سرعت سی کیلومتر 

بر ساعت رعایت باشد. 
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جزئیات بیشتر فصل یازدهم را ببینید.(

بررســی  بــه  کنیــد.  ـی  ارزیاـب را  خودتــان   .6
مهارت هایتــان و یادگیــری ادامه دهیــد. چگونه 
در  را  موتورســواری تان  مهارت هــای  می توانیــد 

سطح باال نگه دارید؟ 

بخواهیــد  	 باتجربــه  موتورســوار  یــک  از 
موتورســواری شــما را مشــاهده کند و پیشــنهاد 
دهــد که چطور می توانیــد تکنیک هایتان را بهتر 

کنید. 

دوره ی بازآموزی را بگذرانید.  	

آموزش تخصصی

گذراندن دوره ی آموزش تخصصی موتورســیکلت 
را به طور جدی درنظر بگیرید. این دوره ها هم برای 
موتورسواران مبتدی و هم باتجربه دردسترس اند. 
فصــل یازدهم شــامل اطالعات بیشــتری درباره ی 
انتخــاب دوره ی آموزشــی موتورسیکلت ســواری 

می باشد. 

فصل یازدهم را ببینید.(

3. از کارشناسان کمک بگیرید. وقتی گواهینامه 
را گرفتید، مهارت های پایه ی موتورســواری را یاد 
بگیریــد. بهترین راه بــرای انجام این کار گذراندن 
یــک  بــا  کارکــردن  و  آمــوزش تخصصــی  دوره ی 
مربی اســت. از کتاب آمادگی برای موتورســواران 
استفاده کنید تا شما و مربی تان را در تمریناتتان 
راهنمایی کنــد. تا زمانی که در مهارت های پایه ی 
رانندـگـی مانند ترمزکــردن، پیچیدن و عوض کردن 
ـی مســلط نشــده اید، در محــدوده ی  دنــده به خوـب

تمرینی بیرون از خیابان اصلی تمرین کنید. 

نکات موتورسواری هوشمندانه 

مهارت هــای  عملــی  آزمــون  دادن  از  قبــل 
موتورســیکلت، یــک ناظــر واجد شــرایط باید 
بیشــتر  اطالعــات  بــرای  باشــد.  همراهتــان 

درباره ی ناظرها، فصل یازدهم را ببینید. 

4. بــه مطالعه و تمرین ادامه دهید. هنگامی که 
در آزمــون عملــی موتورســیکلت قبــول شــدید، 
موتورســواری را در خیابان هــای خلــوت تمریــن 
کنیــد. قبــل از اینکه در خیابان های شــلوغ شــهر 
یــا بزرگراه هــای پرســرعت موتورســواری کنید، در 
نواحی کم رفت وآمد به مهارت های موتورســواری 

مسلط شوید. 

5. گواهینامــه بگیریــد. آزمون های جــاده را هم 
بگذرانیــد تا گواهینامــه ی کالس 6 بگیرید. )برای 

صحنه ی پیش رویتان را 
پیش بینی کنید 

ــر  ــوار فکـ ــک موتورسـ ــل یـ مثـ

کنید، بخش چهارم

شــما با سرعت بســیار باالیی حرکت می کنید 
و فرامــوش می کنیــد که چراغ هــای راهنمایی 
چهارراه بعدی را نگاه کنید. ناگهان، تقریبًا در 
نزدیکی تقاطع هســتید و چراغ زرد می شــود.  

چه انتخابی خواهید کرد؟

برای موتورسواری تان 
برنــامه ریزی کنیـــد 

ــر  ــوار فکـ ــک موتورسـ ــل یـ مثـ

کنید، بخش سوم

دندان پزشــکی  وقــت  بــه  دیــر  قطعــًا  شــما 
امروزتــان می رســید. احتمااًل اگــر کمی باالتر 
از محدوده ی ســرعت مجــاز برانید، می توانید 
از چــراغ بعدی عبــور کنید. چــه انتخابی باید 

بکنید؟ 

شانســتان را امتحــان کنیــد و ســرعت بروید؟ یا 
محدوده ی سرعت مجاز را رعایت کنید و در آینده 

بهتر برای زمانتان برنامه ریزی کنید؟ 

موتورسواری هوشمندانه به معنی  برنامه ریزی کردن 
از قبل است. آیا شما زمان کافی را برای رسیدن به 
مقصدتان اختصاص داده اید؟ آیا برای کوتاه ترین 
و ایمن ترین مسیر برنامه ریزی کرده اید؟ آب وهوا 
چگونه خواهد بود؟ تجهیزات مناســب را به همراه 
دارید؟ ممکن است چه برنامه های دیگری را برای 

موتورسواری الزم داشته باشید؟ 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

ـی انجام یک  برنامه ریزی هوشــمندانه به معـن
بررسی کلی قبل از سفر و پیش از روشن کردن 
موتور اســت. بــرای اطالعات بیشــتر درباره ی 
بررســی قبــل از ســفر فصــل ســوم، شــناخت 

موتورسیکلتتان، را ببینید. 
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توانایی پیش بینی فضای رانندگی یا موتورسواری 
به شــما کمک خواهد کرد که تصمیمات درســتی 
بگیرید. شــما باید از تمام نشــانه ها و راهنماهای 
فضای موتورســواری آگاهی داشــته باشــید. )در 
ایــن مورد، چراغ راهنمای ســبز و خودروی ســمت 

راست( 

موتورســواری با ســرعت مناســب و بررسی زودتر 
صحنــه ی  ـی  پیش بیـن امــکان   شــما  بــه  جــاده 

پیش رویتان را می دهد. 

درباره اش فکر کنید 

آیــا می توانیــد پیش بینی کنیــد که یک پیچ 
چقــدر تنــد اســت؟ آیــا می توانیــد بگوییــد 
کــه چراغ ســبز درحــال تغییر اســت؟ چگونه 
می توانیــد بگوییــد که یــک راننده بــه تغییر 

مسیر فکر می کند؟ 

چراغ ممکن است االن تغییر کند.

چراغ زرد! باید بایستم یا بروم؟

به درســـتی  را  پیش رویتـــان  صحنـــه ی  زودتـــر 
ــی می کنیـــد؟ یـــا بـــا عجلـــه واکنـــش  پیش بیـن

می دهیـــد؟  نشـــان 

خیلی خوب! خیلی خوب! دارم حرکت می کنم! 

صبر می کنید تا ببینید فاصله ی مطمئنی هست؟ 
یــا می پیچیــد تــا راننــده ی پشت ســرتان را راضی 

کنید؟

قســمت دیگــری از انتخاب های خوب این اســت 
کــه خودتــان را بشناســید و مواردی را بشناســید 
که ممکن است بر موتورسواری شما اثر بگذارند: 

فشار از سمت سایر رانندگان و موتورسواران:  	
زمان هایی که احســاس می کنید از ســمت ســایر 
رانندگان و موتورســواران تحت فشــار هســتید و 
باید تصمیم بگیرید چه کاری انجام دهید. شــما 
به شــخصی که با فاصله ی خیلی کمی پشت ســر 
ماشــین یــا موتور شماســت یــا بــوق می زند، چه 

واکنشی نشان خواهید داد؟ 

دیگــر  	 افــراد  همســاالنتان:  از  تأثیرپذیــری 
می تواننــد بــر موتورســواری شــما اثــر بگذارنــد. 

خودتان فکر کنید

کنید،  فکر  موتورسوار  یک  مثل 

بخش پنجم

قبل از مطب دندانپزشــکی، یک چهارراه دیگر 
هــم وجــود دارد. شــما بایــد به چــپ بپیچید 
و هیچ مســیر ویژه ی گردشــی بــرای کمک به 
شــما وجــود نــدارد. منتظر پیچیدن هســتید 
و معطــل شــده اید. ماشــین ها پشت ســرتان 
صف کشــیده اند و راننده خودروی عقب شما 
پشت ســرهم بــوق می زند. شــما فضایی برای 
پیچیــدن می بینیــد، امــا مکث می کنیــد. آیا 
ایــن فاصلــه به انــدازه ی کافی بزرگ اســت تا 

بدون خطر بپیچید؟ چه انتخابی می کنید؟ 

مــن منتظــر می مانم تــا تصمیم بگیــرم پیچیدن 
خطری ندارد!
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مسئولیت پذیر باشید 

ـی شــما  گرفتــن گواهینامــه ی موتورســواری یعـن
مســئولیت های جدیــدی را نســبت به خودتــان، 
همراهانتــان و دیگــر راننــدگان در جــاده برعهــده 

می گیرید. 

شمـا، موتورسـوار

کنید،  فکر  موتورسوار  یک  مثل 

بخش ششم

باألخره از مطب دندان پزشــکی بیرون آمدید. 
اکنون، شــما نگران این هستید که به قرار با 
دوســتتان دیر برسید. درســت همان موقعی 
کــه یــک پیــچ را دور می زنید، یــک نیمه تریلر 
بــزرگ را می بینید که به کندی حرکت می کند. 
شــما نگران عبور خودتان می شوید، مسافت 
زیــادی را ـطـی نکرده ایــد. امــا اگــر از آنجــا رد 
نشــوید، دیرتــان خواهــد شــد. چــه انتخابی 

خواهید کرد؟ 

محدودیت هــا را کنار می گذارید و عبور می کنید؟ 
یا محدودیت ها را می پذیرید و منتظر می مانید؟ 

دوســتانتان ممکن اســت شــما را تحت فشار قرار 
دهند فراتر از توانایی هایتان موتورســواری کنید. 
شــاید فکر کنید که اســتارت های سریع، آن ها را 
تحت تأثیــر قــرار خواهــد داد. گرفتــن تصمیمات 
ســخت می توانــد گاهــی اوقــات موقعیت هــای 
ناخوشــایندی به وجــود آورد. چطــور می توانید با 

این وضعیت کنار بیایید؟ 

در  	 از رســانه ها: موتورســواری  تأثیرپذیــری 
فرهنــگ مــا شــهرت خاصــی دارد. بــه فیلم هــا و 
تبلیغــات موتورســیکلتی فکــر کنید کــه تاکنون 
دیده اید. موتورســواران چگونه به تصویر کشیده 
می شــوند؟ ایــن تصاویــر مخاطــب را بــه چه نوع 

موتورسواری ای تشویق می کنند؟ 

آیا شما ایمنی را مبنای تصمیمات موتورسواری تان 
قــرار می دهیــد یــا اجــازه می دهیــد کــه تأثیرات 
دیگری شما را تحت فشار قرار دهند؟ برای شناخت 
ـی برای مدیریت موقعیت های متفاوت،  روش هاـی

فصل هشتم را بخوانید. 

او عصبانی است، اما سالم است. او مرا می بخشد. 

این ریسک را قبول می کنید که دوستتان ناراحت 
شــود، اما ســوارش نکنید؟ یا دوســتتان را ســوار 

می کنید و جانش را به خطر می اندازید؟ 

شــما باید محدودیت های مهارتی تان را بشناسید 
محدودیت هــای  بایــد  همچنیــن،  بپذیریــد.  و 
موتورتــان و شــرایط جــاده را هــم بپذیریــد. آیــا 
این مســئولیت را قبول می کنیــد که مهارت های 
موتورســواری تان را ارتقــا دهید تا بتوانید ایمنی 

خودتان را تضمین کنید؟ 

همـراهان شمـا 

کنید،  فکر  موتورسوار  یک  مثل 

بخش هفتم

شما دوستتان را در یک کافه مالقات می کنید 
ـی را با هــم می گذرانید.  و اوقــات خیلی خوـب
درســت وقت رفتــن، او می گویــد: »می توانی 
مــن را هــم به خانه برســانی؟ خیلی دوســت 
دارم موتورت را ســوار شــوم.« دوستتان کاله 
ـی نــدارد، امــا خانــه اش چنــد بلــوک آن  ایمـن

طرف تر است. چه انتخابی می کنید؟ 
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رانندگان دیگر 

کنید،  فکر  موتورسوار  یک  مثل 

بخش هشتم

در راه برگشــت به خانه هســتید. در فاصله ی 
کمــی با چهارراه بعدی، متوجه زنی می شــوید 
کــه در کنــار خط عابر پیاده ایســتاده اســت، 
امــا بــه مســیر دیگری نــگاه می کنــد و به نظر 
نمی آیــد کــه آماده ی عبــور از خیابان باشــد. 
شــما می توانید ســرعتتان را پایین بیاورید و 
آمــاده ی ترمزکردن برای این خانم شــوید، اما 
اگر کمی سرعتتان را باال ببرید، می توانید اول 
از همــه از چهــارراه عبور کنیــد.  چه انتخابی 

می کنید؟

احتیاط می کنید و ســرعتتان را پایین می آورید؟ 
یا اول از چهارراه عبور می کنید؟ 

شــما مســئول ایمنی همراهانتان هستید، پس 
مطمئن شوید که:

موتورســیکلت شــما تجهیزات حمل مسافران  	
دیگر را دارد. 

ـی  	 حفاظـت تجهیــزات  و  ـی  ایمـن کاله  آن هــا 
تأییدشده را می پوشند. 

آن هــا بــه شــکل مناســبی پشــت ســر شــما  	
نشســته اند، درحالی کــه پاهایشــان را کف موتور 

قرار دادند. 

آن هــا می داننــد کــه چگونه همــراه مطمئنی  	
باشند.

گواهینامــه ی موتورســیکلت شــما بــه شــما  	
اجازه ی سوارکردن مسافر را می دهد. 

سوارکردن همراه، روش کنترل موتورتان را تغییر 
می دهــد، بنابرایــن قبــل از پذیرفتن همــراه، باید 

موتورسوار باتجربه ای شده باشید. 

بــرای اطالعات بیشــتر درباره ی ســوارکردن همراه، 
فصل هشتم را ببینید. 

آماده شدن برای 
مـوتورســواری

راندن موتورســیکلت کار پیچیده ای اســت و شما 
همیشه باید دست به انتخاب هایی بزنید. بعضی 
از این انتخاب ها ممکن است سخت باشند. شما 
می توانیــد با مطالعه ی این کتاب راهنما و کتاب 
آمادگی برای موتورســواران، با تمرین کردن با یک 
ناظر واجد شرایط و با گذراندن آموزش تخصصی، 

خودتان را آماده کنید. 

شما در جاده در کنار خودروها، کامیون ها، قطارها، 
موتورســواران و دوچرخه ســواران هستید. عابران 
پیــاده و افرادی کــه از صندلی چرخ دار اســتفاده 
می کنند هم ممکن است الزم باشد از مسیر شما 
عبور کنند. ممکن اســت الزم باشــد به کنار جاده 
برویــد تا یک آمبوالنــس بتواند عبور کند. شــما 
هرگــز نمی دانید که یــک حیوان چه زمانی ممکن 

است با سرعت از مسیرتان عبور کند. 

شــما همیشه نمی توانید اقدامی انجام دهید که 
از خودتان، همراهانتان و ســایر رانندگان حفاظت 
کنــد. اما بــا انتخاب های مســئوالنه می توانید از 
بروز بسیاری از موقعیت های خطرناک پیشگیری 

کنید. 
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 
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ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

02

شما و موتورسیکلت تان
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موتورسیکلت 

موتورسواری که به خرید می رود 

ـی اســت کــه بــه خودتــان قول  مدـتـی طوالـن
داده ایــد، وقـتـی بــه ســر اولیــن شــغل خوب 
رفتید، موتورســواری را یــاد بگیرید. خب، آن 
روز همیــن امــروز اســت. شــما آماده اید که 
یــک موتورســیکلت بخرید. مشــکل فقط این 
اســت که واقعًا مطمئن نیستید که چه نوع 
موتورســیکلتی بخریــد. شــما کم کــم متوجه 
می شــوید که احتمــااًل پول کافی بــرای خرید 
ـی ای که به دنبالــش بوده اید  تجهیــزات رؤیاـی

ندارید. چه کاری باید انجام دهید؟

مناســب  کــه  کنیــد  انتخــاب  را  موتورســیکلتی 
نیازهایتان باشــد. شــما هنگام انتخاب کردن باید 

چندین نکته را درنظر بگیرید: 

انــدازه و قــدرت بدنی تان: موتورســیکلتی را  	
انتخــاب کنیــد کــه بتوانیــد کنترل کنیــد. وقتی 
روی موتور می نشینید، پاهای شما باید به زمین 
برســند. شــما باید بتوانید وزن موتورســیکلتتان 
را کنتــرل کنیــد. آیا می توانید موتورســیکلتت را 

عقب و جلو کنید و تعادل آن را حفظ کنید؟ 

ســطح مهارتتــان: موتورســیکلتی را انتخاب  	
کنید که با سطح مهارت های کنترلی شما تناسب 
داشته باشد. اگر درحال یادگیری هستید، احتمااًل 
تصمیم دارید که موتورسیکلت کوچکی بخرید و 

بعدًا آن را با یک مدل قوی تر تعویض کنید. 

اهداف شما از موتورسواری: به این فکر کنید  	

در فصــل اول، شــما اهمیــت انتخاب هــای خوب 
در موتورســواری را یــاد گرفتید. امــا قبل از اینکه 
شــروع بــه موتورســواری کنیــد، بایــد بدانید که 
چگونــه لــوازم و تجهیزات خوب و موتورســیکلت 

مناسب می تواند ایمنی شما را بیشتر کند. 

در این فصل

موتورسیکلت 	

انواع موتورسیکلت ها 	

لوازم و تجهیزات 	

کاله ایمنی  	

لباس  	

دستکش 	

کفش 	

تعیین بودجه 	

موتــور اســپرت )Sport(، موتور اســپرت 
         )Sport touring( سفری

ـی موتورهای  مدل هــای اســپرت، مدل هــای قانوـن
مســابقه برای اســتفاده در خیابان هستند. آن ها 
طوری طراحی شده اند که سریع و با قابلیت مانور 
باال باشــند. موتورســیکلت های ســفری اســپرت، 
ویژگی های موتورهای سفری و موتورهای اسپرت 
را بــا هــم دارند و اغلب برای ســفرهایی با مســیر 

طوالنی یا سوارکردن همراه راحت ترند. 

   )Touring( موتور سفری

این موتورسیکلت های سنگین برای مسافرت هایی 
ـی طراحی شــده اند، چــون راحت  بــا مســیر طوالـن
ـی دارنــد. این  هســتند و ظرفیــت حمــل بــار باالـی
موتورهــا معمــواًل بدنــه ای بزرگ یــا قطعاتی برای 
کاهــش مقاومت هوا و یک شیشــه ی جلو دارند. 
ایــن تجهیــزات طراحی شــده اند تا موتورســوار و 
همراهــش را از بــاد، هــوا، گردوخــاک، حشــرات و 
ســایر آلودگی هــا محافظــت کنند. موتورســوار و 
همراهش در وضعیتی با پشــت صاف روی موتور 

که چرا موتورسیکلت می خواهید. اگر می خواهید 
هــر روز بــا آن بــه محــل کار بروید، احتمــااًل مدل 
ـی را انتخاب می کنید نســبت به زمانی که  متفاوـت
برنامه ریزی کردید، موتور را برای سفرهای طوالنی 

بخرید. 

هنگامی کــه تصمیــم گرفتیــد چــه چیــزی نیــاز 
داریــد، وقــت بگذاریــد تــا اطالعــات جمــع آوری 
کنید. تــا جایی که می توانیــد اطالعات مدل های 
مختلــف را جســت وجو کنیــد و مزایــا و معایــب 
هرکدام را بســنجید. نظر دوســتانتان را بپرسید. 
نــزد فروشــندگان موتورســیکلت برویــد، درباره ی 
انواع مختلف موتورســیکلت ها مطالعه کنید و با 

موتورسواران باتجربه صحبت کنید. 

انواع موتورسیکلت ها

مدل های موتورسیکلت مختلفی در بازار موجودند. 
همــه ی آن هــا بــا تنــوع در انــدازه ی موتورهــا و 

ویژگی های دیگر به بازار عرضه می شوند. 

  )Cruiser( موتور تفریحی

 ایــن دســته از موتورها جزئیات ســبک متعارفی 
و  روبه عقــب  دارنــد، همچــون دســته  فرمان های 
صندلــی پلکانی برای یک همراه. موتورســواران یا 
به شکل صاف یا کمی به سمت عقب می نشینند. 
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  )Motor scooter( موتوراسکوتر

موتوراســکوترها موتــوری دارنــد که زیــر صندلی 
راننــده و به شــکل محصــور نصب شــده و معمواًل 
جعبه دنــده ی خودکار هم دارند. بســیاری از آن ها 
صفحــه ای برای قرارگرفتن پاهای موتورســوار هم 
دارند که تا حدودی درمقابل آب وهوا هم محافظت 
ایجاد می کنند. ظرفیت بیشــتر موتوراســکوترها 
پنجاه سی ســی اســت، اما بعضی از آن ها بزرگ تر 

و قدرتمندترند. 

   )Moped( موتورگازی

ظرفیــت موتورگازی هــا پنجاه سی ســی کوچک تر 
است و در مسیرهای کوهستانی و سرباالیی برای 
کمک به موتور، پدال هم دارند. )موتوراسکوتر یا 
موتورگازی ای که شــرایط موتورسیکلت با سرعت 
محــدود را، کــه در صفحــه ی 175 تعریــف شــده 
است، داشته باشد، با هر گواهینامه ی رانندگی ای 

می توان آن را راند.(

می نشینند. 

موتور دومنظوره   

این موتور تعدادی از ویژگی های موتورهای آفرود 
را در کنــار ویژگی های یک موتور مناســب خیابان 
دارد. ایــن موتورها به نســبت موتورهــای خیابان 
خیلی قوی ترند و فاصله ی بیشتری از زمین دارند. 

موتور استاندارد   

ایــن موتورهــا، موتورســیکلت چندمنظوره ای انــد 
کــه بــرای افراد درحــال یادگیــری خوب هســتند. 
موتورســوار معمواًل در وضعیتی صاف می نشیند 

و موتور جایی هم برای نشستن همراه دارد. 

لوازم   

از وســایل  بیشــتر  لــوازم موتورســواری چیــزی 
ظاهری اند و برای این طراحی شده اند که:

از شما درمقابل آب وهوا حفاظت کنند. 	

از شما دربرابر آسیب محافظت کنند. 	

شما را قابل تشخیص کنند. 	

راحتی شما را بیشتر کنند.  	

کاله ایمنی 

بنابر گزارش مؤسســه ی ایمنی موتورســیکلت ها، 
از هــر پنج تصادف موتورســیکلت، یکی منجر به 
آســیب ســر و گردن موتورسیکلت سوار می شود. 
ـی تنهــا و مهم تریــن عامــل  پوشــیدن کاله ایمـن
در پیشــگیری یــا کاهش این آسیب هاســت. در 
بریتیش کلمبیا، تمام موتورسواران و همراهانشان 
ـی تأییدشــده برای  ملــزم بــه پوشــیدن کاله ایمـن
الــزام  ایــن  اســتثنای  هســتند.  موتورســیکلت 
پیروان مذهب ســیک هســتند که موهایشان را 
کوتــاه نمی کننــد و عمامــه ی بزرـگـی را دور ســر و 

موهایشان می پیچند. 

فهرستی برای خرید کاله ایمنی

ـی ای را انتخاب کنیــد که با قوانین  	 کاله ایمـن
بریتیش کلمبیــا مطابــق اســت. به دنبــال کالهی 
باشــید کــه برچســب روی آن نشــان می دهد که 

  )Off-road( موتور آفرود

استفاده از این موتورها در خیابان قانونی نیست، 
زیرا ایــن موتورها برای محیط های بیرون از جاده 
الکتریـکـی  ســاخته می شــوند. آن هــا سیســتم 
ـی  گســترده ای ماننــد چــراغ یــا بــوق و دکمه هاـی
بــرای کنتــرل اگــزوز ندارنــد. بســیاری از ایالت ها 
ایــن موتــور را محــدود  از  مکان هــای اســتفاده 
کرده اند. موتورسوار در وضعیت صاف روی موتور 

می نشیند. 



4849 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

آمار تصادفات 

ـی می توانــد از  در 29درصــد مواقــع، کاله ایمـن
آســیب کشــنده جلوگیــری کنــد. در 67درصد 
تصادفات، این کاله ها در جلوگیری از آسیب 
بــه ســر مؤثرنــد. هــر بــاری کــه ســوار موتور 

می شوید، کاله ایمنی تان را بگذارید. 

اداره ی ملی ایمنی حمل ونقل بزرگراه ها 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

برای اســتفاده از یک کاله ایمنی آسیب دیده 
محتاط باشید. 

برای راهنمایی و تعویض کالهی که در تصادف 
آســیب دیده اســت، اطالعــات تولیدکننده را 

بررسی کنید. 

شــما باید هر چند سال یک بار کاله ایمنی تان 
را به دلیل کهنه شدن طبیعی تعویض کنید. 

 Snell  یــا DOT، Snell M2005  اســتانداردهای
M2010 یا ECE دارد. 

بهتریــن  	 صــورت،  تمــام  ـی  ایمـن کاله  یــک 
محافظــت را در تصادفات ایجــاد می کند، عالوه بر 
اینکــه درمقابــل بــاد، گردوخاک، باران، حشــرات و 
سایر موارد هم از شما حفاظت می کند. این تنها 
نوع کالهی است که از صورت محافظت می کند. 

دیده شوید. رنگ روشن را انتخاب کنید. رنگ  	
ســفید باعث می شود که قابل تشــخیص باشید. 
بــرای بهتر دیده شــدن، مقداری نوار شــبرنگ را به 

کناره ها و پشت کاله بچسبانید. 

مدلــی را انتخــاب کنید که متناســب باشــد.  	
کاله باید اندازه ی کل ســر باشد و طوری باشد که 
روی ســر تکان نخورد. اما خیلی کوچک و بســته 
نباشــد. همچنین باید بدانید که با گذشــت زمان 
الیه ی داخلی فشــرده می شــود و کاله کمی جا باز 

می کند. 

از خرید کاله ایمنی دســت دوم اجتناب کنید.  	
ـی روی ســر  ایــن کاله در تصادـف ممکــن اســت 
موتورسواری بوده باشد و آسیبی که دیده است 

مشخص نباشد. 

 

هم دارد، زیرا از چشــمان و صورت شما محافظت 
می کند. 

ـی ای را انتخــاب کنیــد که از  اگــر شــما کاله ایمـن
کل چهــره محافظــت نمی کنــد، بــرای محافظت از 
چشــمانتان نیاز به عینک ایمنی خواهید داشت. 
البته توجه داشته باشید که این عینک از بقیه ی 
صورتتــان حفاظت نمی کند. اگــر با کاله ایمنی ای 
کــه تمــام صورتتــان را نمی پوشــاند، عینــک هم 
می زنیــد، باید برای محافظت از باد، روی عینکتان 

عینک ایمنی بزنید. 

فهرستی برای محافظت از چشم و صورت 

جنــس محافــظ را از نوـعـی انتخــاب کنید که  	
مقاوم به خراش و ضربه باشد. 

بررســی کنید که این محافظ، دید واضحی از  	
فضای بیرون را به شما می دهد. 

ـی برای  	 فضــای داخلــی محافــظ باید جای کاـف
عینک طبی یا آفتابی تان داشته باشد. 

این محافظ باید به شکل ایمنی به کاله بسته  	
شود. 

بررســی کنید کــه هوا آزادانه جریان داشــته  	
باشد. این ویژگی مانع بخارگرفتگی می شود. 

بــه جنس هــای  رنگ شــده توجه کنیــد. آن ها  	
برای اســتفاده در شب یا زیر باران ایمن نیستند، 

زیرا می توانند مانع دید شما شوند. 

هنـــگام  	 چشـــمی  لنزهـــای  از  اســـتفاده 
ــی  ناراحـت باعـــث  می توانـــد  موتورســـواری 
چشـــمانتان شـــود. بـــا همیشـــه همـــراه داشـــتن 
باشـــید.  داشـــته  را  الزم  آمادـگــی  عینکتـــان، 

ـی تمام چهــره اســت. آیا  ایــن یــک کاله ایمـن
این کاله شنوایی شما را محدود خواهد کرد؟ 
مطالعــات بســیار زیــادی نشــان داده انــد که 
اصاًل اینطور نیســت. درحقیقــت، کاله ایمنی 
می توانــد بــا جلوگیری از بــاد و صدای موتور، 
شنوایی تان را بهتر کند. کاله ایمنی هشیاری 
ـی  ایمـن کاله  کــرد.  نخواهــد  کمتــر  را  شــما 
تمام چهــره بهترین محافظــت را در تصادفات 
ایجــاد می کنــد، عالوه بــر اینکــه درمقابــل باد، 
گردوخــاک، باران، حشــرات و ســایر موارد هم 
از شما حفاظت می کند. این تنها نوع کالهی 
است که از صورت محافظت می کند. به دنبال 
کالهــی باشــید کــه برچســب روی آن نشــان 
 DOT، Snell M2005  می دهد اســتانداردهای

یا  Snell M2010 یا ECE دارد.

محافظت از چشمان و صورتتان

از چشــمان و  بایــد هنــگام موتورســواری  شــما 
صورتتــان محافظــت کنیــد. وزش مســتمر بــاد 
باعث آمدن اشک از چشمانتان می شود و همین 
موضــوع مانــع دیدن خطرات می شــود. حشــرات 
درحال پرواز، گردوخاک و چیزهای دیگر می توانند 
به چشمان و صورت شما آسیب بزنند. عینک های 
ـی نمی تواننــد به انــدازه ی کافی از  ـی یــا آفتاـب طـب
چشــمانتان محافظت کنند؛ زیرا ممکن است پرت 

شوند، تکان بخورند یا بشکنند. 

بیشتر سپرهای شیشه ای جلوی موتورسیکلت ها، 
ـی از چشــمان و صورتتــان را فراهم  حفاظــت کاـف
نمی کننــد. بهتریــن محافظــت، اســتفاده از کاله 
ایمنی تمام چهره است که سپر محافظتی صورت 
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سرآســتین ها و مچ های پا به اندازه ی کافی بلند و 
بسته باشند تا جلوی باد و باران را بگیرند. 

لباســی انتخاب کنید که شــما را خشــک نگه  	
ـی خــوب در ســرعت باال بــاد نمی کند یا  دارد. باراـن
پاره نمی شود و شما را گرم و خشک نگه می دارد. 
چنین لباســی، آستین و ســاق های بلند و فضای 
زیاد برای احســاس راحتی درطول موتورســواری با 

سرعت معمول را دارد. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

حتی در روزهای گرم، ســرعت موتورســیکلت 
بادی را ایجاد می کند که می تواند حرارت بدن 
را تــا حــد ســرمازدگی پایین بیاورد. همیشــه 
آمادگی داشته باشید. حتی در روزهای بسیار 
گرم، شــما باید ژاکتی بپوشــید تا از ازدســت 

رفتن آب جلوگیری کنید. 

موتورسواری که به خوبی لباس پوشیده است. 

لباس 

لبــاس مناســب می توانــد در تصادفــات، درمقابل 
آب وهوا و آلودگی های دیگر از شما حفاظت کند. 
گرم و خشک بودن به شما کمک می کند تا هشیار 
بمانیــد و هماهنگی تــان را حفــظ کنید. لباســی را 
انتخــاب کنیــد کــه بــرای موتورسیکلت ســواری 
طراـحـی شــده اســت و آن را به صــورت چندالیــه 
بپوشــید تــا بتوانید خودتــان را با تغییر شــرایط 
تطبیــق دهید. لباس های جین حداقل حفاظت را 
دارند. هرگز با شــلوار یا شــلوارک هایی با پارچه ی 

نازک موتورسواری نکنید. 

فهرستی برای لباس 

کاپشــن و شلوار باید جذب بدن، اما راحت باشند 
و نباید هنگام موتورسواری باد کنند. 

ـی بــا کیفیت خــوب مانند  	 چــرم و ترکیب هاـی
Cordura ny�( و نایلــون کــوردورا )Kevlar (کــوالر 
ـی را دربرابــر ســایش ایجــاد  lon( محافظــت خوـب
می کننــد. جلیقــه ی محافظتی رویی یــا زیر لباس 
می تواند به پیشگیری یا کاهش اثر آسیب ها در 

صحنه ی تصادف کمک کند. 

لباسی با قابلیت تشخیص باال، مانند جلیقه ی  	
ایمنی، بپوشید تا چه در روز و چه در شب بیشتر 
مشخص باشید. شما می توانید با انتخاب لباسی 
بــا ویژـگـی شــبرنگی و نوارهــای شــبرنگ بیشــتر 

قابل تشخیص باشید. 

لباســی را انتخــاب کنیــد کــه عالوه بــر گرمــا،  	
تهویه ی خوبی هم داشــته باشد. توجه کنید که 

بارانی هــا یــا کاپشــن های موتورســیکلت بــا  	
نوارهای شبرنگ 

 

کاپشن ها و جلیقه های ایمنی کار 	

 

مــوارد موجود در تصویر: کاله ایمنی ، تمام چهره، 
جلیقــه ی مقاوم به ســایش بــا پارچه ی ضخیم یا 
چرمی با نمای  شــبرنگ  یقه ی بســته ی متناسب، 
آستین های بلند، بادگیر زیپ دار، شلوارهای مقاوم 
به سایش، دستکش های چرمی، پوتین های باالی 

مچ ضخیم، پاشنه های کوتاه کفش 

لباس با قابلیت تشخیص باال 

پوشــیدن لباســی بــا قابلیــت تشــخیص بــاال، با 
مشــخص تر کردن شــما بــرای راننــدگان دیگر، به 
حفــظ ایمنی تــان کمــک می کنــد. لباس هــای بــا 

قابلیت تشخیص باال عبارت اند از:

جلیقه های ایمنی موتورســیکلت بــا نوارهای  	
شبرنگ 
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کفـش 

پوتین شــما باید پا و مچ پایتان را محافظت کند 
و آن ها را گرم و خشک نگه دارد.  

فهرستی برای کفش 

چرم بهترین محافظت و دوام را ارائه می کند.  	
اما چرم ضدآب نیســت و درنتیجه شــما احتمااًل 
نیــاز به روکش های ضدآب دارید. کف کفشــتان 
بایــد ضدلغزش و منعطف باشــد. ایــن ویژگی در 

کنترل راه رفتنتان مؤثر است. 

کفش باید مچ ها را بپوشاند و نباید به راحتی  	
از پا بیرون بیاید. 

پاشــنه ها بایــد کوتاه باشــند تا مانــع کنترل  	
نشوند. 

مناسب و اندازه بودن مهم است.  	

بندهــای کفشــتان را محکــم ببندیــد، اگرنــه  	
ممکن است به موتور گیر کنند. 

دستکـش 

برای حفاظت از دســتانتان دربرابر آســیب، ســرما 
و رطوبت از دســتکش استفاده کنید. بهتر است 
دستکشــی را بپوشــید کــه بــرای موتورســیکلت 
طراحی شــده اســت. دســتکش حفاظــت خوبی را 
فراهم می کند و به شما امکان می دهد که حرکات 

دقیق با دست را انجام دهید. 

فهرستی برای دستکش 

کنیــد.  	 بررســی  را  دســتکش  مناســب بودن 
دســتکش بایــد راحــت و منعطف و خوش دســت 

باشد. 

دستکشــی را انتخــاب کنیــد کــه مقــاوم به  	
یــا  چرمــی  دســتکش  به دنبــال  باشــد.  ســایش 
دستکشی از جنس کوالر باشید تا از کف دستان 

و بند انگشتانتان محافظت کند. 

دســتکش بایــد مچ دســتانتان را بپوشــاند و  	
روی آستین کاپشنتان را بگیرد. این ویژگی مانع 
ورود هوای سرد به داخل کاپشنتان می شود و در 
تصادف، پوستتان را از آسیب محافظت می کند. 

احتمــااًل یک جفت دســتکش کافی نیســت.  	
نیــاز داریــد کــه  بــه دستکشــی  شــما احتمــااًل 
مناســب موتورســواری در فصل تابســتان باشد و 
دستکش های دیگری که مناسب موتورسواری در 

باران و هوای سرد باشد.

فصل یازدهم را ببینید. 

هزینه های موتورسواری: هزینه های داشتن  	
موتورســیکلت را در شــرایط موتورســواری خــوب 
و ایمــن درنظــر بگیرید، ازجملــه تعمیر و تعویض 
اقالم فرســوده، مانند تایرهــا و ترمزها. همچنین، 
هزینه ای دائمی برای ســوخت وجود دارد و شــما 
ممکن است بخواهید لوازم جانبی را به موتورتان 

اضافه کنید. 

آمــوزش: راندن موتور، کار پیچیده ای اســت.  	
اگر برای دوره های آموزش موتورســواری و کسب 
ـی  اطالعــات ضــروری بودجــه نگذاشــته اید، ایمـن
خــود را به خطر می اندازید. زندگی شــما )و زندگی 

دیگران( بسیار باارزش است. 

تعیین بودجه 

آیا توانایی مالی موتورســواری را دارید؟ شما  	
بایــد اول از همــه این ســؤال را از خود بپرســید. 
موتورســیکلت گران قیمتی نخرید کــه بعد از آن 
پولــی بــرای بیمــه، نگــه داری و آموزش نداشــته 

باشید. 

فهرست بودجه 

شــما  	 هزینــه ی  بیشــترین  موتورســیکلت. 
احتمــااًل همــان خرید موتورســیکلت خواهد بود. 
حتمــًا موتــوری را بخریــد کــه راحــت و مناســب 

نیازهای موتورسواری تان باشد. 

لــوازم جانبی. پــول کافی برای خریــد بهترین  	
ـی کــه در توانتان اســت کنــار بگذارید.  کاله ایمـن
بــه چند فروشــگاه بروید و لوازم موتورســواری ای 
کــه الزم دارید قیمت کنید. حتمًا هنگام انتخاب 
لــوازم موردنیازتان، شــرایط آب وهوایی متفاوتی 
که با آن ها روبه رو خواهید شد را درنظر بگیرید. 

بیمه و جواز موتورســیکلت. هزینه های بیمه  	
باتوجه بــه انــدازه ی موتــور موتورســیکلت و نوع 
پوششــی کــه می خواهیــد بخرید، تفــاوت دارند. 
همچنین، شما برای گرفتن جواز موتورسیکلتتان 
بایــد هزینــه بپردازیــد. بــا کارگزار محلی شــرکت 
بیمــه ی بریتیش کلمبیا تماس بگیرید و نرخ ها را 

بپرسید. 

گواهینامــه و هزینه هــای آزمون: شــما باید  	
هزینه ی گواهینامه موتورســیکلت و آزمون های 
موتورسواری تان را بپردازید. برای جزئیات بیشتر، 
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کانـادا
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ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 
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شناخت موتـورسیکلتتان 
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شــروع شناخـت 
موتورسیکلت تان 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

شما برای اولین جلسه ی تمرینی با دوستتان 
بیــرون رفته ایــد.  او از شــما می خواهد به او 
چند مورد از سیســتم کنترل موتور را نشــان 
دهید. شــما به او سوپاپ گاز و ترمز را نشان 
می دهیــد. او از شــما می خواهــد چنــد مــورد 
دیگر را هم نشــان دهید. شــما بــا اخم به او 
نــگاه می کنید و می گویید: »خیلی خوب، کی 
می توانیم شــروع کنیم؟« او می گوید: »خب، 
ســعی کن موتــور را تا پارکینگ ببری.« شــما 
روی موتــور می نشــینید و ســعی می کنیــد 
آن را حرکــت دهیــد. موتور تــکان نمی خورد. 
)موتــور هنــوز در حالــت دنده اســت.( شــما 
بــه دوســتتان نــگاه می کنیــد و می گوییــد: 
»چطور...؟« دوســتتان پاسخ می دهد: »خب، 
بهتر اســت که از شــناختن کارکرد هر چیزی 

دست بکشیم.«

فصــل دوم، گزینه هــای مختلفی را بــرای انتخاب 
موتورســواری  لــوازم  و  مناســب  موتورســیکلت 
ایمــن ارائــه داد. ایــن فصل بــر چگونــه کارکردن 
موتورسیکلت تمرکز می کند. این فصل را بخوانید 
تــا  اصــول کارکــرد و نگــه داری موتورســیکلت را 

متوجه شوید. 

در این فصل

شروع شناخت موتورسیکلتتان  	

اجزای کنترلی دسته فرمان سمت چپ 	

اجزای کنترلی دسته فرمان سمت راست 	

داشبورد 	

آینه ها  	

سوئیچ روشن و خاموش 	

شیر سوخت 	

بخش های کنترل شونده با پا   	

پایه 	

وضعیت موتورسواری  	

بررسی پیش از حرکت موتورسیکلت 	

بررسی برنامه ریزی پیش از سفر 	

بررسی دوره ای  	

موتورسواری و محیط زیست  	

داشــبورد، ســوئیچ روشــن و خاموش، اجزای کنترلی دســته فرمان ســمت راســت، اجزای کنترلی دسته فرمان 
سمت چپ، شیرسوخت، بخش های کنترل شونده با پا  

شــما بایــد بتوانیــد بدون اینکه چشــم از جــاده بردارید با تمام قســمت های موتورســیکلتتان کار کنید. 
موتورهــا بــا هم کمی تفاوت دارند. بنابراین برای دانســتن اطالعات خاص موتورتان، دفترچه ی راهنما را 

بخوانید.                                                            
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 کلید چراغ راهنما  

از راهنما اســتفاده کنید تا دیگران بدانند شما در 
چــه جهـتـی می خواهید حرکت کنیــد. کلید چراغ 
راهنما برای راهنمای گردش به راست و چپ عمل 
می کند. برای زدن این کلید از انگشتتان استفاده 
کنید. بعضی از مدل های موتورســیکلت ها، کلید 
راهنمای گردش به چپ را روی دسته فرمان سمت 
چــپ و کلیــد راهنمــای گــردش به راســت را روی 
دسته فرمان سمت راست دارند. بیشتر عقربه های 
موتورســیکلت به طــور خــودکار قطع نمی شــوند. 
حتمًا از چگونگی قطع راهنما آگاهی پیدا کنید. 

کلید نورباال/ پایین 

ـی دارند که  بیشــتر موتورســیکلت ها چــراغ جلوـی
هنــگام راه افتــادن موتــور به طور خودکار روشــن 
می شــوند. کلیــد نوربــاال/ پایین، چــراغ جلو را به 
وضعیت نورباال یا نورپایین تغییر می دهد. شــما 
ایــن کلیــد را بــا انگشــت شســت چپتان روشــن 

می کنید. 

بوق 

شــما دکمه ی بوق را با انگشــت شســت می زنید. 
بــوق زدن روش مهمی برای هشــداردادن به دیگر 

رانندگان درباره ی خطر بالقوه است. 

ساسات

بیشــتر موتورســیکلت ها ساســات دارنــد کــه به 

اجزای کنترلی دسته فرمان 
سمت چپ 

  

ساسات، کالچ، کلید چراغ راهنما، کلید نورباال/ 
پایین بوق 

   

کالچ  

بــه  را  موتــور  کــه  دارد  ســازوکاری  کالچ  اهــرم 
جعبه دنــده وصــل می کنــد. بعضــی از موتورهــا 
بــا دنــده ی اتوماتیــک، اهــرم کالچ را ندارنــد و در 
بیشــتر موتوراســکوترها این اهرم به عنوان ترمز 
عقب هم عمل می کند. فشردن اهرم کالچ را آزاد 
و موتــور را از جعبه دنــده جــدا می کنــد. رهاکردن 
ایــن اهرم، کالچ را درگیر و موتور را به جعبه دنده 

وصل می کند. 

شــما هنــگام انتخــاب و تعویض دنده هــا، وقتی 
موتــور را در حالــت خــالص می گذاریــد و حیــن 
بعضی از حرکات کم سرعت از اهرم کالچ استفاده 

خواهید کرد. 

اجزای کنترلی دسته فرمان 
سمت راست 

 

کلید خاموش کردن موتور )قطع برق(

ایــن کلید ایمنی فــورًا موتــور را متوقف می کند. 
شــما از ایــن کلید بــرای خاموش کــردن موتور در 
مواقــع ضروری اســتفاده می کنید و بایــد قبل از 
اســتارت زدن موتور، آن را روشــن کنید. برای زدن 

کلید از انگشت شستتان استفاده کنید. 

استارت )starter( الکتریکی  

بیشتر موتورســیکلت های جدید، به جای استارت 
با پا، اســتارت الکتریکی دارند. بعد از روشن کردن 
الکتریـکـی  از اســتارت  کلیــد روشــن/ خامــوش 
استفاده کنید تا موتور را روشن کنید. این کلید 
را با انگشت شستتان بزنید. قبل از زدن استارت، 
حتمًا ببینید که دنده در وضعیت خالص است. 

روشــن کردن موتور ســرد کمک می کننــد. هنگام 
روشــن کردن موتــور، کلیــد روشــن )on( را بزنید، 
 )off( موتور گرم می شود، به تدریج کلید خاموش
را بزنید. شــما ساســات را روی دسته فرمان سمت 
چپ، نزدیک ســوئیچ روشن�خاموش و زیر مخزن 
گاز خواهیــد دید. برای دانســتن جزئیات بیشــتر 
دربــاره ی موتورســیکلتتان، دفترچــه ی راهنمــا را 

ببینید. 
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شماره 
سنجش گر/

نشانگر 
عملکرد

سرعت خودروی درحال حرکت را نشان می دهد. )به کیلومتر یا مایل بر ساعت(سرعت سنج1

کیلومترشمار2
تعداد کیلومترها/ مایل هایی را نشان می دهد که موتورسیکلت از زمان خروج از 

کارخانه پیموده است. 

مسافت طی شده را از زمان صفرکردن تنظیمات نشان می دهد. مسافت سنج3

نشان می دهد که آیا باتری درحال شارژ است. چراغ هشدار 4

5
چراغ دنده ی 

خالص
معمواًل چراغی سبز است که به شما می گوید دنده در حالت خالص است. 

سرعت دور موتور در هر دقیقه را نشان می دهد. )r.p.m.(فشارسنج6

7
نشانگر چراغ 

راهنما

زمانی که یکی از راهنماها فعال هستند، چشمک می زند. راهنماها ممکن است 

به طور خودکار قطع نشوند. این چراغ ها به شما یادآوری خواهند کرد که 

راهنمایتان را خاموش کنید. 

معمواًل چراغی آبی است که به شما می گوید نور باالی چراغ جلو روشن است. نشانگر نورباال8

9
چراغ هشدار 

فشار روغن 

چراغی قرمز است که نسبت به فشار پایین روغن موتور هشدار می دهد. اگر چراغ 

هشــدار روشــن شد، هرچه سریع تر برای حل مشــکل اقدام کنید. توجه: این چراغ 

بــه شــما نمی گوید که چقدر روغــن در موتور موجود اســت. از میله ی اندازه گیری 

روغن استفاده کنید تا سطح روغن موتور را بررسی کنید. برخی از موتورسیکلت ها 

با موتور دوزمانه ممکن اســت یک چراغ هشــدار داشــته باشند که به شما هشدار 

خواهد داد که چه زمانی سطح روغن موتور پایین است.  

داشبورد 

 وقـتـی روی صندلــی راننده ی موتور می نشــینید، 
خودتــان  روبــه روی  درســت  داشــبورد،  متوجــه 
از  ایــن صفحــه شــامل مجموعــه ای  می شــوید. 
ســنجش گرها و نشــانگرهایی اســت کــه شــرایط 
موتورســیکلتتان را بررسی می کند. اعداد تصویر 
را بــا اعــداد جــدول تطبیــق دهیــد تا کارکــرد هر 
مورد را متوجه شــوید. بعضی از موتورسیکلت ها 
ممکن اســت تمام اجــزای کنترلی داخل تصویر را 
نداشــته باشند و برخی از موتورسیکلت ها ممکن 
اســت کنترل هــای دیگری داشــته باشــند، مانند 

سنجش گر سوخت یا چراغ درجه ی حرارت. 

ترمزدستی جلویی 

موتورســیکلت ها دو ترمــز دارند. اهــرم ترمز روی 
فرمــان ســمت راســت، ترمــز را روی چــرخ جلویی 
اعمــال می کند. شــما این ترمز را با فشــردن اهرم 
به ســمت دستتان و با انگشــتان دست راستتان 
بــه کار می اندازید. ترمز عقب معمواًل با اســتفاده 
از پدال پایی به کار انداخته می شــود. در بیشــتر 
موتور اسکوترها، به جای اهرم کالچ که در بیشتر 
موتورسیکلت هاســت، ترمــز عقــب با اهــرم روی 

فرمان چپ به کار انداخته می شود. 

ترمــز  سیســتم  موتورســیکلت ها،  از  بعضــی 
پیوســته ای دارنــد. با ترمز پیوســته اســتفاده از 
اهــرم ترمــز عقب یا جلو، هردو ترمــز عقب و جلو 
بــه کار می افتنــد. دفترچــه ی راهنمــای موتورتان 
را بررســی کنیــد تــا بدانید کــه چگونــه ترمزهای 

موتورسیکلتتان را به کار بیندازید. 

سوپاپ گاز

فرمان سمت راســت، سوپاپ گاز یا شتاب دهنده 
هــم هســت. برای افزایش ســرعت موتــور، آن را 
به سمت خودتان بچرخانید و برای کاهش سرعت 
موتــور، آن را در جهت مخالف خودتان بچرخانید. 
همیشــه وقـتـی دســتتان را برمی دارید، ســوپاپ 

باید به وضعیت بی حرکت برگردد. 
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1. سرعت سنج

2. کیلومترشمار

3. مسافت سنج

4. چراغ هشدار

5. چراغ دنده ی خالص

6. فشارسنج

7. نشانگر چراغ راهنما

8. نشانگر نور باال

9. چراغ هشدار فشار روغن

کلید روشن/ خاموش 

 

آشــنایی با تمــام حالت های ممکن کلید روشــن/ 
خاموش

پــارک )Park(: چــراغ عقــب روشــن و موتور  	
می تــوان  را  موتــور  ســوئیچ  اســت.  خامــوش 
برداشــت. همه ی کلیدهای روشــن/ خاموش این 

حالت را ندارند. 

روشــن )on(: تمــام سیســتم های الکتریکی  	
روشن هستند و موتور کار می کند. 

بی حرکت )Acc(: وقتی موتور خاموش اســت،  	
تجهیزات فرعی را روشن نگه می دارد. 

خامــوش )Off(: موتــور کار نمی کنــد. تمــام  	
سیســتم های الکتریـکـی خاموش انــد و ســوئیچ 

موتور را می توان برداشت. 

قفــل )Lock(: فرمــان قفل اســت. این حالت  	
مانع دزدیده شدن موتور می شود. 

آینه ها 

 

طــوری آینه ها را تنظیم کنید که بتوانید مســیر 
اســت،  ممکــن  کــه  ـی  جاـی تــا  و،  پشت ســرتان 
مسیرهای دیگر جاده را ببینید. هر آینه باید کنار 
بازویتان را نشــان دهــد. اما حتی با تنظیم خوب 
هم، آرنج های شــما ممکن اســت جلــوی نمایش 

نمای پشت سرتان را بگیرند.  

هشدار!

بیشتر موتورسیکلت ها آینه ی محدب دارند. 
ایــن آینه ها بــا اینکه میدان دید وســیع تری 
به دســت می دهند، اشــیا را کوچک تر و دورتر 

از حالت واقعی شان نشان می دهند. 
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بــرای دســتورالعمل چگونـگـی اســتفاده از شــیر 
سوخت، دفترچه ی راهنمایتان را بررسی کنید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه

اگر فراموش کردید که شــیر ســوخت را روی 
موتورســیکلت  شــاید  بگذاریــد،   On حالــت 
روشن شــود، اما فورًا به  علت نبود سوخت از 

حرکت بازمی ایستد. 

شیر سوخت 

 

 اگر موتورسیکلت شیر سوخت داشته باشد، 
یکی از دو حالت Prime یا Off را دارد.  

ایــن شــیر  جریــان بنزین بــه کاربراتــور را کنترل 
می کنــد و معمــواًل درســت زیر باک ســوخت قرار 
دارد. اگر موتورتان انژکتوری باشــد، این شــیر را 
ندارد. در بعضی از موتورسیکلت ها، شما باید شیر 
 on سوخت را بچرخانید یا شیر سوخت را در حالت
قرار دهید تا ســوخت از باک بــه کاربراتور جریان 
پیدا کنــد و بعد از خاموش کردن موتورســیکلت، 
آن را به حالت off برگردانید تا مطمئن شوید که 
وقـتـی موتور کار نمی کند، ســوخت در آن جریان 

ندارد. شیر سوخت سه حالت دارد: 

On: جریان سوخت را باز می کند.  	

Reserve: جریان ســوخت را از قسمت مخزن  	
باک ســوخت باز می کند. وقتی ســوخت مخزن را 

تمام می کنید، باک خالی می شود. 

برمی گردانــد.  	 را  ســوخت  جریــان   :Off
موتورســیکلتی با شــیر خــأ، حالــت off را ندارد، 
اما روی شــیر سوخت حالت prime دارد. اگر باک 
ســوخت کاماًل خالی اســت یا اینکه باک ســوخت 
خالــی شــده و دوبــاره آن را پــر کرده ایــد، هنگام 

روشن کردن موتور از این حالت استفاده کنید. 

پدال ترمز عقب

در بیشــتر موتورســیکلت ها، این پــدال در جلوی 
جاپایی ســمت راســت قرار دارد. این پدال، ترمز را 
روی چــرخ عقــب فعال می کند. با فشــاردادن پای 
راســتتان، از این ترمز اســتفاده کنید. در شــرایط 
موتورســواری معمولی، شــما هــردو ترمز عقب و 

جلو را هم زمان به کار می گیرید. 

از موتورســیکلت ها ترمزهــای یکپارچــه  بعضــی 
دارند. وقتی محکم بر ترمز عقب فشار می آورید، 
موتورســیکلت به طــور خــودکار ترمــز جلــو را هم 
بــه کار می اندازد. اما می توانید از ترمز جلو به طور 

مستقل استفاده کنید. 

اهــرم تعویــض دنــده )اگــر روی موتــور 
تجهیز شده باشد( 

این اهرم برای انتخاب دنده ای اســتفاده می شود 
که به شــما، برای ســرعتی که می خواهید برانید، 
قــدرت موتــور کافی می دهــد. این اهــرم معمواًل 
ـی ســمت چــپ اســت و  درســت در جلــوی جاپاـی
شــما آن را با پای چپتان اســتفاده می کنید. شما 
همیشه این اهرم را همراه با اهرم کالچ استفاده 

می کنید. 

بیشــتر موتورســیکلت ها پنــج تــا شــش دنده و 
یــک حالت دنده ی خالص دارند. موتوراســکوترها 
و بعضــی از موتورســیکلت ها بــا دنــده ی خودکار 

ممکن است این اهرم را نداشته باشند. 

شما همیشه اهرم تعویض دنده را همراه با اهرم 
کالچ اســتفاده می کنیــد. اهــرم کالچ را با دســت 
چپتان فشــار دهید و بعد بــا پای چپتان، دنده ی 

بخش های کنترل شونده با پا

با بخش های کنترل شــونده با پا  تمرین کنید، تا 
همیشــه بتوانید ســریع و درســت واکنش نشان 

دهید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

از موتورســیکلت ها سیســتم ترمــز  بعضــی 
ضدقفــل )ABS( دارنــد. این سیســتم ها روی 
ســطوح مختلــف بــه شــما کنتــرل بیشــتری 
می دهنــد، امــا لزومــًا این امــکان را به شــما 
نمی دهنــد کــه در هــر شــرایطی در فاصلــه ی 
کمتری توقف کنید. آیا موتورســیکلت شــما 
ABS دارد؟ دفترچــه ی راهنمایتــان را بررســی 
کنیــد یا به دنبال چراغ نشــانگر ABS باشــید. 
 ABS اگــر بعد از اســتارت زدن، چــراغ عقربه ی
روشــن مانــد، موتورســیکلت را بــه تعمیرگاه 

ببرید، چون سیستم احتمااًل مشکل دارد. 
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هشدار 

هرگــز با جک باز حرکت نکنید. همیشــه قبل 
از حرکــت، جــک را جمــع کنید. بررســی کنید 
کــه جــک کاماًل باال و جمع باشــد، در غیر این 
صورت هنگام پیچیدن، ممکن است در زمین 

فرو برود. 

وضعیـت مـوتورسـواری 

اگر هنگام موتورســواری وضعیت راحتی داشــته 
باشــید، بهتر می توانید جلوی خستگی را بگیرید 
و موتورســیکلتتان را کنترل کنید. از فهرست زیر 
اســتفاده کنیــد تا وضعیــت موتورســواری تان را 

بررسی کنید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

ـی خودتان، وضعیت پدال  بــرای راحتی و ایمـن
ترمــز عقب و اهرم تعویض دنده را متناســب 

با وضعیت خودتان تنظیم کنید. 

مناسب را انتخاب کنید. یادگیری تعویض راحت 
دنده ها نیاز به تمرین دارد. شــما باید یاد بگیرید 
که استفاده از اهرم کالچ را با استفاده از دسته ی 

گاز و اهرم تعویض دنده هماهنگ کنید. 

راه انداز پایی )اگر روی موتور تجهیز شده 
باشد( 

موتورسیکلت شما ممکن است یک راه انداز پایی 
داشــته باشــد که در پشــت جاپایی سمت راست 
قــرار دارد. شــما باید اهــرم را قبل از اســتفاده باز 
کنیــد و بعــد از روشــن کردن موتــور ســر جایش 
برگردانید. برای به دســت آوردن اطالعاتی درباره ی 
نحوه ی اســتفاده ی ایمن از ایــن اهرم، دفترچه ی 

راهنمایتان را بخوانید. 

جـک

ـی دارنــد کــه  بیشــتر موتورســیکلت ها جک هاـی
هنگام پارک کردن کمکشــان می کنــد. موتورها یا 
جک بغل یا جک وسط را دارند. بعضی از موتورها 
هــردو را دارنــد. جــک وســط برای تعمیــرات خوب 
است، زیرا چرخ عقب را از روی زمین بلند می کند. 
هنگام استفاده از جک وسط یا جک بغل، مطمئن 
شــوید که ســطح جــاده به انــدازه ی کاـفـی محکم 
اســت تا جلــوی فرورفتــن آن در زمیــن را بگیرد. 
موتورســیکلت شــما ممکن اســت یک کلید جک 
بغــل داشــته باشــد. اگر وقـتـی جک بغــل پایین 
اســت موتــور را در حالــت دنــده قرار دهیــد، این 

کلید به طور خودکار موتور را خاموش می کند. 

وضعیــت نشســتن: شــما بایــد روی موتــور  	
به اندازه ی کافی رو به جلو بنشینید تا بازوهایتان 
کمــی خــم شــوند و پشــتتان صــاف باشــد. این 
وضعیــت بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه 
دسته فرمان ها را بدون کشش یا چرخاندن بدنتان 

کنترل کنید. 

دستان: مطمئن شــوید کــه می توانید دسته  	
را محکــم بگیرید. شــما باید طوری موتورســواری 
کنیــد که مچ های دســتانتان صــاف و کمی رو به 
پایین باشــد تا مانع چرخاندن تصادفی دســته ی 

گاز شود. 

زانوهــا: همیشــه زانوهایتــان را نزدیــک باک  	
ســوخت نگــه دارید. این وضعیت به شــما کمک 
می کند هنگام پیچیدن تعادل خود را حفظ کنید. 

پاها: وقتی موتورســیکلت در حرکت اســت،  	
ـی بگذارید. پاهایتان باید  پاهایتــان را روی جاپاـی
کمی رو به بیرون زاویه داشته باشد، به طوری که 
پاشنه هایتان درست پشت جاپایی قرار بگیرد. در 
ایــن وضعیــت، پاهایتان آماده اند که به ســرعت 
روی ترمــز عقــب و یا اهرم تعویــض دنده حرکت 

کنند. 

 

وضعیت درست دست

وضعیت اشتباه دست
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 تایرها

فشار هوا: بررسی کنید که فشار هوای تایرها  	
مناســب اســت. دفترچه ی راهنما یا برچسب روی 
موتورتان، اطالعاتی درباره ی فشــار مناســب برای 
اســتفاده دارد. وقتی تایر ســرد اســت، فشــار آن 
را بررســی کنید و اگر به طور منظم موتورســواری 
می کنید، حداقل هفته ای یک بار این کار را انجام 

دهید. 

عاج تایر: عاج های ناهموار یا کهنه می توانند  	
باعــث کاهش اصطــکاک چرخ ها و کنتــرل فرمان 

شود. 

بررسی پیش از حرکت 
موتورسیکلت 

ـی اگــر عجله هــم دارید، همیشــه باید پیش  حـت
از حرکــت، موتورســیکلتتان را هم بررســی کنید. 
بررســی پیــش از حرکت خیلی طول نمی کشــد و 
خیلی زود تبدیل به عادتی می شــود که به صورت 
خــودکار انجــام می دهیــد. یادتان باشــد که برای 
موتورســیکلتتان،  صحیــح  عملکــرد  یادگیــری 

دفترچه ی راهنمایتان را بخوانید. 

 

هنگام بررسی قبل از حرکت، این تصویر می تواند راهنمایتان باشد. 

برقی 

چراغ ها: بررســی کنید که چــراغ عقب و نورباال و 
نورپایین چراغ جلو کار می کنند.

چــراغ ترمــز: بررســی کنید که هردو قســمت  	
کنترلی، چراغ را فعال می کنند. 

چراغ راهنما: با روشــن و خاموش کردن، هردو  	
راهنما را آزمایش کنید. 

بــوق: بــوق را امتحان کنید. آیــا کار می کند؟  	
سوار موتور نشوید، مگر اینکه بوق درست باشد. 

بوق می تواند زندگی شما را نجات دهد. 

کلیــد خاموش کردن موتور: بررســی کنید که  	
آیا این کلید کار می کند. 

مایعات  

روغن: سطح روغن را بررسی کنید.  	

موتــور  	 درون  مایــع  اگــر  خنک کننــده: 
موتورســیکلتتان خنک شده است، سطح مایع را 
بررســی کنید. همچنین، شــلنگ ها را ازلحاظ ترک 

بررسی کنید. 

ســوخت: بررســی کنید کــه آیا بنزیــن کافی  	
دارید. 

نشــتی: بررسی کنید که زیر موتورسیکلتتان  	
و روی زمین، نشتی وجود ندارد. 

وضعیت: تایرهــا را ازنظر بریدـگـی، برآمدگی،  	
آســیب بــه دیواره های کنــاری و اشــیای بیرونی 

بررسی کنید. 

چرخ ها 

پره های چرخ: عالوه بر کشــش پره ها، آن ها را  	
ازلحاظ آسیب دیدگی، گم شدن قطعه و شکستگی 

بررسی کنید. 

ـی: ازلحــاظ آســیب یــا تــرک  	 چرخ هــای زینـت
بررسی کنید. 

طوقه: ازلحاظ آسیب بررسی کنید.  	

سیستم محرکه

زنجیــر: ازلحاظ کشــش و روغن کاری بررســی  	
کنید. 

تســمه: ازلحاظ کشــش و فرســودگی بررســی  	
کنید. 

محور: ازلحاط نشت روغن بررسی کنید. 	



7071 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

بررسی برنامه ی پیش از 
حرکت 

موتورســیکلت  ـی  ایمـن کــه  درســت همان طــور 
را بررســی می کنیــد، برنامه تــان را هــم قبــل از 

روشن کردن موتور بررسی کنید:

آیا مسیرتان را می شناسید؟ درصورت لزوم از  	
نقشه استفاده کنید. 

ـی را درنظر گرفته ایــد؟ آیا باید  	 آیــا زمان کاـف
خودتان را با ترافیک سنگینی وفق دهید؟ 

آیا پیش بینی هوا را بررسی کرده اید؟ آیا هوا  	
خیلــی گرم یــا خیلی ســرد خواهد بــود؟ آیا الزم 

است تجهیزات مخصوصی را بپوشید؟ 

شرایط نور و روشنایی برای موتورسواری چطور  	
است؟ آیا الزم است که لباس شبرنگ بپوشید؟ 

آیــا به شــرایط جاده فکــر کرده ایــد؟ آیا باید  	
به شــکل ویــژه ای هوشــیار باشــید تــا از شــرایط 

خطرناک جاده عبور کنید؟ 

آیــا بــه ســفر برگشــتتان فکــر کرده ایــد؟ آیا  	
احتمال دارد که هوا تغییر کند؟ آیا نیاز به لباس 

یا تجهیزات اضافی دارید؟ 

کالچ و دسته ی گاز

ـی اهــرم کالچ را می پیچانید، کابل  	 کالچ: وقـت
باید به آرامی حرکت کند و احســاس کنید ســفت 

شده است. 

دسته ی گاز: وقتی آن را رها می کنید، باید به  	
جای خودش برگردد. 

آینه ها 

مطمئن شــوید که هردو آینه تمیز و تنظیم  	
است و به شکل ایمنی بسته شده اند. 

ترمزها 

ترمزهــا: هــردو ترمز عقب و جلو را بررســی کنید. 
مطمئن شــوید که محکم سرجایشــان هستند و 
وقتی آن ها را به کار می گیرید، موتورسیکلت را از 

حرکت بازمی دارند.  

راهبردها: نکاتی درباره ی تایرها

تایرهــا قطعــه ی بســیار مهمــی در تجهیزات 
ـی هســتند. تایرهــای خــوب می تواننــد  ایمـن

زندگی شما را نجات دهند. 

فشــار هــوای تایــر را به طــور منظــم بررســی 
کنیــد. صرفــًا با نگاه کردن به تایــر نمی توانید 
بگویید که فشــار آن مناســب اســت. قبل از 
موتورســواری، زمانی که تایرها خنک هستند، 
بررســی را با دســتگاه ســنجش فشــار هوای 
ـی که حمل  تایــر انجــام دهید. مطابــق با وزـن
می کنید، فشــار را تنظیم کنید. برای جزئیات 
بیشــتر، دفترچه ی راهنمای خریدار را بررســی 
کنید. وقتی فشار تایر را بررسی می کنید، عاج 
تایر را ازنظر فرسودگی و اشیای خارجی، مانند 
میخ، پیچ، شیشــه یا ســیم، بررسی کنید که 

ممکن است منجربه صافی تایر شوند. 

هــر تایری را که هرگونه برآمدگی، فرورفتگی، 
بریدگی، ترک یا مواد بیرونی را نشان می دهد 

تعویض کنید. 

بــا  کــه  کنیــد  اســتفاده  ـی  تایرهاـی از  فقــط 
ویژگی های موتورســیکلت شــما تطبیق دارد. 
تایرهــای جلــو وعقــب باید همســان باشــند. 
بررسی کنید که تایرها در جهت درست نصب 

شده باشند. 

تایرها را هنگامی که روی آن ها اثر فرسایش 
بوجود می آید یا پیش از آن، تعویض کنید. 

از اســتارت ها و توقف هــای ناگهانی اجتناب 
کنید. این کارها عمر تایر را کاهش می دهد. 

بررسـی دوره ای 

بررســی پیــش از ســفر کمــک می کنــد خیالتــان 
راحت باشــد کــه موتورســیکلتتان برای ســفر به 
مقصد برنامه ریزی شــده ایمن است، اما شما باید 
موتورسیکلتتان را به صورت دوره ای بررسی کنید 
تا مطمئن شــوید وضعیت خوبی دارد. چند وقت 
یک بــار انجــام دادن بررســی دوره ای و نگــه داری 
موتورســواری  چگونـگـی  بــه  بســتگی  مربوطــه 
اغلــب موتورســواری می کنیــد،  اگــر  شــما دارد. 
موتورسیکلتتان را هفتگی بررسی کنید. در ادامه 
تعدادی از مواردی می آیند که باید بررسی کنید: 

ترمزها 	

اهرم ها 	

باتری 	

سیستم فرمان 	

سیستم محرکه )زنجیر، محور یا تسمه( 	

چرخ ها 	

بست ها 	

تعلیق  	

کابل ها 	

مایعات 	

بدنه  	
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موتـورسواری و 
محیط زیســت 

استفاده از موتورسیکلت به جای خودرو می تواند 
یک انتخاب سبز باشد. موتورسیکلت ها: 

ـی را مصــرف می کنند که  	 تقریبــًا نصــف بنزیـن
خودروهایی با عملکرد مشابه مصرف می کنند. 

فقــط یک چهــارم از فضــای جاده ای را اشــغال  	
می کنند که یک خودروی چهارچرخ می گیرد. 

فضــای پــارک کمتــری را نســبت به خودروهــا  	
اشغال می کنند. 

از منابــع کمتــری در  	 در فراینــد تولیدشــان 
مقایسه با خودروها استفاده می شود. 

امــا موتورســیکلت ها هــم باعــث آلودـگـی هــوا 
می شــوند، زیــرا با سیســتم کنترل اگزوز مشــابه 
خودروهــا ســاخته نشــده اند و معیارهــای دقیق 

خروج اگزوزی مانند خودروها ندارند. 

در ادامه مواردی می آیند که شما می توانید برای 
کمــک به حفاظت از محیط زیســت انجام دهید و 

پولتان را هم پس انداز کنید: 

 

تایــر A یــک تایر جدید اســت. این تایر پوشــش 
بیرونی درخشــانی دارد که می تواند چســبندگی را 
کاهش دهد. در صورت 200 کیلومتر موتورسواری، 
این تایر ممکن است فرسوده شود، پس بااحتیاط 

موتورسواری کنید. 

تایر B بیشــتر عاجش را ازدســت داده است و اثر 
فرسایش را نشان می دهد. این تایر باید تعویض 

شود. 

تایر C آســیب دیده است و تحت هیچ شرایطی 
نباید برای موتورسواری استفاده شود. 

کربن، نیتروژن، ســولفور، هیدروکربن ها تبدیل به: باران اســیدی، خشکســالی، مه،  دود، بیماری های تنفسی، 

آسیب زیست بوم، گرمای جهانی، نابودی جنگل، گازهای گلخانه ای

اگر موتورسیکلت می خرید، موتوری با تکنولوژی به روز کنترل گاز خروجی را انتخاب کنید. موتورسیکلت های 
قدیمی تر نســبت به یک خودروی متوســط جدید یا یک کامیون حمل بار ســبک تا پانزده برابر بیشتر گاز در 

هر کیلومتر تولید می کنند. 

ســرعتتان را کاهش دهیــد و جانتان را حفظ  	
کنید. مطابق با ســرعت مشخص شــده یا کمتر از 

آن برانید. 

مســیرتان را برنامه ریــزی کنید. در یک ســفر،  	
چنــد مقصــد را با هم بروید و مســیرتان را طوری 
برنامه ریزی کنید که اول از همه به مقصدی بروید 
کــه از همه دورتر اســت. این کار باعث می شــود 
که موتورســیکلتتان تا درجــه ی حرارت معمولش 
گــرم شــود که بــه کاهش مصرف ســوخت کمک 

می کند. 

ـی  	 نگذاریــد موتــور درجــا کار کنــد. اگــر مدـت
بیشــتر از یک دقیقه توقــف می کنید، موتورتان 
را خامــوش کنید، برای مثــال زمانی که کنار جاده 

شــکل های دیگــر حمل ونقــل را اســتفاده 
کنید.

از  	 اســتفاده  و  دوچرخه ســواری  پیــاده روی، 
حمل ونقــل عمومــی، هرجایی کــه امکانش وجود 

داشت. 

کاهش مصرف سوخت 

موتورســواری ایمــن مصــرف ســوخت را کاهــش 
می دهد و پول را هم پس انداز می کند: 

بخش های مختلف موتور را به آرامی استفاده  	
ـی اجتناب  کنیــد. از روشــن کردن و توقــف ناگهاـن

کنید و با سرعتی یکنواخت موتورسواری کنید.
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نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

عادت های خوب موتورسواری ایمن می توانند 
مصرف سوختتان را تا 30درصد کاهش دهند 
و موتور را از فرسودگی و استهالک حفظ کنند 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

اگرچه در بعضی از بخش های بریتیش کلمبیا، 
موتورســواران این امکان را دارند که کل سال 
موتورســواری کنند، اما بیشــتر موتورسواران 
موتورشان را در فصل زمستان کنار می گذارند. 
بــرای دانســتن نکاتی دربــاره ی کنارگذاشــتن 
موتورسیکلتتان در فصل زمستان، دفترچه ی 

راهنمایتان را بخوانید. 

توقف می کنید. 

حداقــل ماهــی یک بــار فشــار تایــر را بررســی  	
کنیــد. تایرهای کم باد مصرف ســوخت را افزایش 

می دهند. 

کاهش انتشار گاز 

یک موتورسیکلت کم مصرف انتخاب کنید.  	

همیشه موتورسیکلتتان را تنظیم نگه دارید  	
تا انتشار گاز خروجی را کاهش دهید. 

روغــن را به طــور منظــم تعویــض کنیــد و از  	
درجه ی مناســب اســتفاده کنید. هرگونه نشــتی 

روغن را برطرف کنید. 

فیلتر هوا را تمیز نگه دارید.  	
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

04

تابلــوها، راهنمـاها و 

نشانه گذاری های جاده 
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تابلوها 

بــرای خوانــدن تابلوهــا، ســه روش وجــود دارد: 
شکلشان، رنگشان و پیامی که روی آن ها نوشته 
شــده اســت. شــناخت این ســه روش طبقه بندی 
ـی  تابلوهــا بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا معـن
ـی را کــه برایتــان جدیــد اســت متوجــه  تابلوهاـی

شوید. 

 توقف

  دادن حق تقدم

 مقررات رانندگی و موتورسواری را نشان 
می دهد. 

در فصل ســوم، شــناخت موتورســیکلتتان، شما 
دربــاره ی تعدادی از اجزای کنترلی موتورســیکلت 
آموختید. این فصل مرجعی ســودمند اســت که 
ـی از متداول تریــن تابلوهــا، راهنماها و  مثال هاـی
نشانه گذاری های جاده را ارائه می دهد که جریان 

ترافیک را سازماندهی و روان می کنند. 

در این فصل:

 تابلوها 	

راهنماها  	

نشانه گذاری های جاده ای  	

 هشدار نسبت به خطرات پیِش رو

 هشدار نسبت به محدوده ی ساخت وساز

 مسیر راه آهن 

 فاصله و جهت را نشان می دهد. 

 استفاده از مسیر را شرح می دهد.

 تابلوهای محدوده ی مدرسه به رنگ زرد - سبز 
شبرنگ 

 درباره ی خدمات به رانندگان می گوید. 

  یک اقدام مجاز را نشان می دهد. 

 اقدامی را نشان می دهد که مجاز نیست. 
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نشــان دهنده ی محــدوده ی ســرعت پایین تــر در 
مسیر پیش رو است. 

هنــگام بــروز حــوادث بــزرگ، از ایــن جــاده خارج 
شوید. فقط خودروهای اورژانس می توانند از این 

جاده استفاده کنند. 

از این مســیر نروید. معمــواًل در رابط های خروجی 
نصب می شوند. 

یک طرفــه. جهت حرکــت ماشــین ها را در خیابان 
متقاطع نشان می دهد. 

تابلوهای انتظامی 

این تابلوها به شما قوانین و مقررات موتورسواری 
را اطــالع می دهنــد. تحــت قوانین موتورســواری 
بریتیش کلمبیا، رعایت نکردن آن ها جرم محسوب 
ـی که از دســتورالعمل های این  می شــود. رانندگاـن
تابلوها پیروی نکنند، ممکن است جریمه شوند. 

کامــاًل توقــف کنید، فقــط زمانی حرکــت کنید که 
وضعیت کاماًل ایمن است. 

حــق تقــدم را به دیگــر خودروها و عابریــن پیاده 
بدهید. 

حداکثر سرعت قانونی، وقتی جاده خشک و بدون 
مانع است و میدان دید خوب است. 

 سبقت ممنوع 

مسیر دوطرفه. از سمت راست حرکت کنید، مگر 
اینکه بخواهید سبقت بگیرید. 

 جلوتر باند سبقت است. 

  از سمت راست جداکننده حرکت کنید. 

هنگام دیدن این تابلو، الســتیک های زمستانی یا 
زنجیر چرخ باید استفاده شود. 

  ورود ممنوع 

بقیــه ی  ســرعت  از  پایین تــر  ســرعتتان  اگــر 
خودروهاســت، در مســیر ســمت راســت حرکــت 

کنید. 

به سمت راست بروید، مگر اینکه بخواهید سبقت 
بگیرید. 
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خودروهــا سرعتشــان را پاییــن آورده انــد تــا در 
فاصلــه ی ذکرشــده ی بعــدی از خروـجـی اســتفاده 

کنند. 

خودروهــا سرعتشــان را پاییــن آورده انــد تــا در 
خروـجـی  از  )متــر(  بعــدی  ذکرشــده ی  فاصلــه ی 

استفاده کنند. 

خودروهاـیـی که سرعتشــان را پاییــن آورده اند از 
خروجی استفاده می کنند. 

ماشــین ها بــا ســرعت کم حرکــت می کننــد، پنج 
خودرو با تأخیر باید از خروجی استفاده کنند. 

ماشین ها با سرعت کم حرکت می کنند، خودروها 
با تأخیر از خروجی استفاده می کنند.

تابلــوی توقــف ممنــوع، در فاصلــه ی ایــن تابلو با 
تابلوی توقف ممنوع بعدی

تابلوی توقف ممنوع در طول زمان های تعیین شده 
و در فاصلــه ی ایــن تابلــو با تابلــوی توقف ممنوع 

بعدی

از این نقطه به بعد دوچرخه سواری ممنوع 

درصورت قرمزبودن چراغ، گردش به راست ممنوع 

 زمین بازی نزدیک است. آماده ی کاهش سرعت 
شوید. 

 محــدوده ی زمیــن بازی. هــر روز از طلوع صبح تا 
غروب خورشید محدودیت سرعت 30 کیلومتر بر 

ساعت بایستی رعایت شود. 

 محــدوده ی مدرســه. در روزهــای مدرســه، وقتی 
کودکان در خیابان یا کنار آن هســتند، از ســاعت 
8 صبــح تــا 5 بعدازظهــر محدودیــت ســرعت 50 

کیلومتر بر ساعت باید رعایت شود. 

بازی  تابلوهای مدرسه، محوطه ی 

و خطوط عابر پیاده 

ـی را بیان می کنند که باید در  ایــن تابلوها قوانیـن
مناطقــی رعایــت کنید که نیاز بــه احتیاط باالیی 

دارند. 

عابــر پیاده قصد عبــور از خیابان را دارد. اگر چراغ 
چشمک زن است، آماده ی توقف شوید. 

عابــر پیــاده درحــال عبــور از خیابان اســت. اجازه 
دهید مردم عبور کنند. 

دانش آموزان مدرســه درحــال عبورند. اجازه دهید 
عابــران عبــور کنند. اگــر مأمور راهنمایی مدرســه 

وجود دارد، راهنمایی ها را دنبال کنید. 

محدوده ی مدرسه. هنگامی که کودکان در خیابان 
هستند، از سرعتتان بکاهید. 
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 )enal( تابلوهای استفاده از مسیر

ایــن تابلوها با نشــان دادن اینکه کدام مســیرها 
برای مســتقیم رفتن یا گردش می توانند استفاده 
شــود، در بــاالی مســیر یــا در کنار مســیر قبل از 
چهــارراه نصــب می شــوند. اگــر شــما در مســیر 
مشخص شده هســتید، باید جهتی را دنبال کنید 

که فلش ها نشان داده اند. 

  فقط گردش به چپ 

 فقط مسیر مستقیم را ادامه دهید.

 مستقیم یا گردش به چپ

 مستقیم یا گردش به راست 

محــدوده ی مدرســه. اگــر مربــع زیــر تابلــو فقــط 
ایــن  می دهــد،  نشــان  را  ســرعت  محدودیــت 
محدودیــت از ســاعت 8 صبــح تــا 5 بعدازظهــر 

روزهای مدرسه الزم االجرا است. 

ـی محدودیــت  پاییـن محــدوده ی مدرســه. مربــع 
ســرعت را نشــان می دهد و همچنین ساعاتی که 
ایــن محدودیــت بایســتی رعایــت شــوند. در این 
تابلــو، محدودیت ســرعت 30 کیلومتر بر ســاعت 
از ســاعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر روزهای مدرســه 

الزم االجرا است. 

 فقط گردش به چپ یا راست 

 در طول زمان های مشخص شده گردش به راست 
ممنوع است. 

تابلوهای پارک کردن 

تابلوهــای پــارک به شــما اطــالع می دهنــد کجا و 
ـی اجــازه ی پارک کــردن دارید. اگــر پارک  چــه زماـن
ـی کنیــد، جریمه می شــوید یــا خودروی  غیرقانوـن

شما به پارکینگ می رود، یا هردو. 

زمان هــای  طــول  در  پــارک  ـی  زماـن محدودیــت   
تعیین شده 

 خودروها از دو طرف مسیر باید به چپ بپیچند. 
از وسط مسیر و ترافیک اجازه ی این کار را ندارند. 

 خودروهــا در دو طــرف این مســیرها باید به چپ 
بپیچند. 

تابلوهای کنترل گردش 

تابلوهــای کنتــرل گــردش درســت باالی چهــارراه 
نصب می شــوند. شــما باید جهت فلــش را دنبال 

کنید. 

 فقط گردش به چپ

 فقط مستقیم. گردش ممنوع
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تابلوهای مسیر دسترسی محدود 

شــکل لوزی سفیدی که روی ســطح جاده نقاشی 
شده است نشان دهنده ی مسیرهایی با دسترسی 
محــدود اســت. همچنیــن تابلوهــای مســیرهای 
محــدود در باال یا کنار مســیرهایی قــرار دارند که 
بــرای خودروهــای خاصــی، ماننــد اتوبوس هــا یــا 
خودروهــای پرسرنشــین، محــدود شــده ا ند. دیگر 
تابلوهــای خودروهــای پرسرنشــین ممکن اســت 
اطالعات بیشتری درباره ی وسایل نقلیه ای بدهند 
کــه می تواننــد از مســیر خودروهای پرسرنشــین 

استفاده کنند. 

 فقط تردد اتوبوس ها در این مسیر

 فقــط تــردد اتوبوس ها و خودروهای پرسرنشــین 
در این مســیر مجاز اســت. این تابلو ممکن است 
نشــان دهــد کــه چند نفــر بایــد در یک خــودروی 

پرسرنشین باشند. 

 در اینجا پارک نکنید.

در طول زمان های مشخص شده، اجازه ی پارک کردن 
ندارید. 

پــارک فقط برای خودرویی مجاز اســت که عالمت 
پارک معلوالن را دارد و یک شــخص معلول در آن 

است. 

پیچ تند. ســرعتتان را تا حد ســرعت پیشــنهادی 
پایین بیاورید. 

 پیچ. سرعتتان را کم کنید. 

 یکی شدن ترافیک 

یکی شــدن دو جــاده. اضافه شــدن یــک مســیر در 
سمت راست 

خط خمیده در خیابان متقاطع نشان دهنده ی این 
است که جلوتر مسیر محدود است. 

تابلوهای هشدار 

بیشتر تابلوهای هشدار زرد و لوزی شکل اند. آن ها 
خطرهای احتمالی پیش رو را هشدار می دهند. 

  جاده ی کوهستانی

  جاده ی فرعی
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 برآمدگی یا جاده ی ناهموار 

 احتمال لغزندگی جاده 

 جــاده ی کوهســتانی شــیبدار. ســرعتتان را کــم 
کنید. 

 تابلوی توقف در جلوتر 

 مسیر سمت راست جلوتر تمام می شود. 

 بزرگــراه دوطرفه جلوتر تمام می شــود. به ســمت 
راست بروید.

 مسیر دوطرفه 

 باریک شدن جاده

سازه ی باریک. اغلب یک پل 

 ایستگاه اتوبوس مدرسه 

 احتمال حضور دوچرخه سواران در مسیر 

 ورودی ماشین آتش نشانی 

 عبور کامیون 

 ســرعت خروج توصیه شــده. در شــرایط نامساعد 
آهسته تر برانید. 

جهت عبور در میدان  

 چراغ راهنمایی در جلوتر 

 چــراغ راهنماـیـی در جلوتــر. آمــاده ی توقف برای 
زمانی شوید که چراغ چشمک زن است. 

 خط عابرپیاده در جلوتر 

 خــط عابر پیــاده برای دانش آموزان مدرســه. این 
تابلو به رنگ زرد - سبز شبرنگ است. 
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 تونل 

 عینک آفتابی تان را از چشم بردارید. 

 کلبه ی برفی در جلوتر 

 چراغ جلویتان را روشن کنید. 

 اتمام جاده ی آسفالت در پیش رو 

 خطر. به چپ یا راست بپیچید. 

 مراقب گوزن ها باشید. 

 پل متحرک 

 مراقب ریزش سنگ در جلوتر باشید. 

تابلوهای ساخت وساز 

و  ـی  تعمیراـت کارهــای  راجع بــه  تابلوهــا  ایــن 
ساخت وســاز هشدار می دهند. شــما باید به این 
دســتورالعمل های  از  و  کنیــد  توجــه  هشــدارها 
ایــن تابلوها پیــروی کنید. از مأمــوران راهنمایی 
و رانندـگـی تبعیــت کنیــد، در محدوده ی ســرعت 
تعیین شــده حرکت کنید، از تجهیزات دور بمانید 
و فقــط هنگامــی عبــور کنید کــه موقعیت ایمن 

است. 

 راه انحرافی 

 شانه ی خاکی. فاصله بگیرید. 

 ساخت وساز 

 مأمور راهنمایی و رانندگی 

نشانه گذاری ها

بــه نشــانه گذاری ها به طــور ویژه ای توجــه کنید. 
آن ها در موانع نصب می شوند. 

 مانع. به سمت چپ یا راست بروید. 

 مانع. به راست بروید.

 مانع. به چپ بروید. 
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 انفجار. دستورالعمل های روی تابلو را دنبال کنید. 

فلش چراغ دار را دنبال کنید. 

تابلوهای اطالعات و مقصد 

این تابلوها اطالعاتی درباره ی مقصدها، شــماره ی 
مســیرها و تســهیالت می دهنــد. در ادامــه، چند 

نمونه می آید. 

 تابلوی مقصد. فاصله ها به کیلومتر هستند. 

تابلوی جهت یابی 

ســرعت  محدودیــت  کارنــد.  مشــغول  کارگــران 
تعیین شده را رعایت کنید. 

کارکنان پیمایش. محدودیت سرعت تعیین شده 
را رعایت کنید.

پایان محدودیت سرعت محدوده ی ساخت وساز 

 توجه دقیق به سرعت  رفتن در محدوده ی کاری 

اطالعات سفر

تابلوهای راه آهن 

یــا  تابلوهــا  بــا  راه آهــن  و  آزادراه  تقاطــع 
عالمت گذاری های آســفالت نشــان داده می شود 
و ممکــن اســت دســتگاه های هشــدار مکانیـکـی 
یــا الکتریکی برای حفاظت از شــما وجود داشــته 
باشــد. حواســتان به آن ها باشــد و به یاد داشته 

باشید که همیشه حق تقدم با قطار است. 

ریل راه آهن. آماده ی توقف باشید. 

خــط راه آهــن در جــاده ی فرـعـی. آمــاده ی توقــف 
باشید. 

نشانه ی مسیر اتوبان ترانس کانادا 

تابلوی نشانه ی اتوبان اصلی 

بیمارستان نزدیک است.

پمپ بنزین 

منطقه ی مسکونی 
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راهنماها 

ـی روشــی بــرای کنتــرل عبور و  چراغ هــای راهنماـی
مرورند. 

چراغ های راهنمای کنترل مسیر 

چراغ هــای راهنمای کنترل مســیر باالی مســیرها 
نصب می شوند تا نشان دهند کدام مسیرها برای 

رانندگی و موتورسواری باز هستند. 

   در این مسیر رانندگی نکنید. 

 از این مســیر خارج شــوید و وارد مسیری با چراغ 
ســبز شوید. اگر همه ی چراغ های کنترل مسیر در 
باالی مســیرها زرد چشــمک زن هستند، سرعتتان 

را کم کنید و بااحتیاط حرکت کنید. 

 در این مسیر حرکت کنید.

خــط راه آهــن. توقف کنیــد و هنگامی که شــرایط 
ایمن است به راهتان ادامه دهید. 

 خــط راه آهن. توقف کنید تــا دروازه به طور کامل 
باال بیاید. 

 چراغ زرد. سرعتتان را کم کنید و قبل از چهارراه 
توقــف کنید، مگر اینکــه نتوانید به موقع و ایمن 

توقف کنید. 

 چراغ قرمز چشــمک زن. توقف کنید و فقط زمانی 
که شرایط ایمن است به راهتان ادامه دهید. 

 چــراغ ســبز چشــمک زن. چراغ کنترل عابــر پیاده. 
فقــط هنگامی حرکت کنید که خودرو یا فردی در 

چهارراه نیست. 

چراغ های راهنمایی 

چراغ های راهنمایی به تنظیم جریان ترافیک کمک 
می کنند. به طور کلی، چراغ قرمز به معنی ایســت 
کامل، چراغ زرد به معنی احتیاط و چراغ ســبز به 
معنی حرکت اســت. چراغ های راهنمایی در حالت 
چشــمک زن یــا وقتی به جای دایره به شــکل فلش 
هستند، می توانند معانی مختلفی داشته باشند. 
در بعضی از مکان ها، فلش های سبز ممکن است 

چشمک زن باشند و در مکان های دیگر نباشند. 

 چــراغ قرمــز. توقــف کنیــد. بعــد از توقــف کامل 
می توانیــد بــه راســت یا چپ بــه داخــل خیابانی 
یک طرفــه بپیچیــد، مگــر اینکه تابلــوی راهنمایی 

این کار را ممنوع کند. 

 چــراغ ســبز. اگــر ماشــینی در چهارراه نیســت به 
راهتان ادامه دهید. 
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فلش ســبز چشــمک زن با چــراغ قرمز. گــردش به 
چــپ امــکان دارد. درصورت عبور ماشــین به علت 

قرمزبودن چراغ باید توقف کنید. 

فلــش زرد. چــراغ راهنمای گردش بــه چپ درحال 
تغییــر اســت، ســرعتتان را کــم کنیــد و قبــل از 
چهــارراه توقف کنید، مگــر اینکه نتوانید به موقع 

و ایمن توقف کنید. 

چراغ اولویت عبور. چراغ مســتطیل سفید. با این 
چراغ، فقط اتوبوس ها می توانند حرکت کنند. 

 چراغ زرد چشــمک زن. ســرعتتان را کم کنید و با 
احتیاط حرکت کنید. 

 فلش سبز. در جهت فلش بپیچید. 

 

فلش ســبز. گردش ممنوع. فقط مستقیم حرکت 
کنید. 

 فلش ســبز چشمک زن و چراغ سبز. می توانید در 
جهت فلش بپیچید یا به مسیرتان ادامه دهید. 

 دو خط یکسره. اجازه ی عبور ندارید. 

 یک خط زرد. عبور با احتیاط زیاد ممکن است. 

 خطوط منقطع زرد دوتایی. مســیر محدود اســت. 
چراغ راهنمای کنترل مســیر نشان خواهد داد که 
آیا می توانید از این مسیر استفاده کنید یا خیر. 

ـی که   مســیر گــردش بــه چــپ دوراهــه. رانندگاـن
بــرای  می کننــد،  حرکــت  مخالــف  جهت هــای  در 
گــردش به چپ از این مســیر اســتفاده می کنند. 
نشــانه گذاری ها ممکــن اســت برعکــس باشــند. 

)خطوط یکسره ی داخل خطوط منقطع(

نشانه گذاری های جاده ای 

نشــانه گذاری های جــاده یــا هشــدار می دهنــد یا 
روی  نشــانه گذاری ها  ایــن  می کننــد.  ـی  راهنماـی
نقاشــی  دیگــر  ســطوح  یــا  جدول هــا  جاده هــا، 
می شــوند. رانندـگـی روی خطوط تازه نقاشی شــده 

روی آسفالت غیرقانونی است. 

خطوط زرد 

خطــوط زرد، حرکــت ترافیک را بــه جهات مختلف 
تقســیم می کند. اگر در ســمت چپ شما یک خط 
زرد باشــد، ترافیکی در آن سمت خط زرد به سمت 

شما می آید. 

 خطــوط منقطــع. هنگامی اجــازه ی عبور دارید که 
شرایط ایمن هست. 

 خــط منقطــع و خط یکســره. شــما فقــط هنگامی 
می توانید عبور کنید که شرایط ایمن است و خط 

منقطع در سمت شما است. 
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 خطوط عابرپیاده. برای عابرینی که درحال عبور از 
خط عابر پیاده اند توقف کنید.

 

 خطوط عابرپیاده. برای عابرینی که درحال عبور از 
خط عابر پیاده اند توقف کنید.

 خطوط عابر پیاده با چراغ های روشن در آسفالت. 
برای عابرینی که درحال عبور از خط عابر پیاده اند 

توقف کنید.

خطوط سفید 

مســیرهای  جداکــردن  بــرای  ســفید  خطــوط 
ترافیـکـی ای کــه در یــک جهــت حرکــت می کننــد 
استفاده می شــوند. همچنین خطوط سفید، برای 
نشانه گذاری خطوط عابر پیاده، وضعیت توقف و 

شانه ی راست بزرگراه ها استفاده می شوند. 

 خط یکسره. مسیرتان را تغییر ندهید. 

 خطوط منقطع. تغییر مســیر درصورت ایمن بودن 
مسیر مجاز است. 

 خطوط توقف. قبل از این خط توقف کنید. 

سایر نشانه گذاری ها 

خودروهای این مسیر باید به چپ بپیچند. 

خودروهای این مســیر باید مســتقیم بروند یا به 
چپ بپیچند.

منطقــه ی نقاشی شــده. از ســمت راســت حرکــت 
کنید و روی آن رانندگی نکنید. 

نشانه گذاری های مسیر محدود 

این نشانه گذاری ها مسیر خودروهای پرسرنشین، 
اتوبــوس و دوچرخــه را جدا می کنند. مســیرهای 
HOV با خطوط یکســره ی پررنگ یا خطوط منقطع 

و شکل لوزی سفید، مشخص می شوند. 

یــا  تابلوهــا  محــدود.  دسترســی  بــا  مســیر 
عالمت گذاری های بیشــتر بیان می کنند که کدام 

وسایل نقلیه اجازه ی عبور دارند. 

دوچرخه سـواران.  فقـط  دوچرخـه.  مسـیر 
حرکـت  جهـتی  همـان  در  بایـد  دوچرخه سـواران 
کننـد کـه ترافیـک کنار آن ها درحال حرکت اسـت. 
ایـن مسـیر بـا تصویـر دوچرخـه و گاهـی اوقـات 

می شـود.  مشـخص  لـوزی 



101 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

05

قوانیـن جـاده 
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در این فصل 

شناخت چهارراه ها 	

انواع چهارراه ها  	

توقف در چهارراه ها  	

حق تقدم در چهارراه ها  	

استفاده ی درست از مسیرها  	

دنبال کردن مسیر و موقعیت مسیر  	

مسیرهای گردش  	

پیج های Uشکل  	

مسیرهای محدود  	

کنارزدن در یک مسیر  	

سبقت گرفتن  	

یکی شدن مسیرها 	

ورودی و خروجی های آزادراه و بزرگراه  	

بن بست  	

پیچیدن  	

نکات و قوانین پارک کردن 	

فصل چهارم، تابلوها، راهنماها و نشانه گذاری های 
جاده، به شما اطالعاتی درباره ی رایج ترین تابلوها، 
راهنماهــا و نشــانه گذاری های جــاده داد کــه بــه 
هنــگام موتورســواری خواهیــد دیــد. ایــن فصل 
به شــما اطالعاتی می دهد که برای موتورســواری 
ایمن در چهارراه ها، استفاده ی درست از مسیرها 

و پارک کردن قانونی نیاز خواهید داشت. 

چهارراه های کنترل نشده 

چهارراه هــای کنترل نشــده هیــچ تابلــو یــا چــراغ 
ـی ندارند. آن ها معمواًل در مناطقی اند که  راهنماـی
ترافیــک زیادی نیســت. اما می تواننــد مکان های 
خطرناـکـی باشــند، زیرا شــما انتظار عبور ماشــین 
یــا افراد پیــاده را ندارید. وقتی به چهارراه نزدیک 
می شوید، سرعتتان را کم کنید و مراقب رانندگان 
دیگر باشــید. چهارراه را از چپ به راســت بررســی 
کنید. اگر قبل از شما، خودروی دیگری به چهارراه 
رســید، ســرعتتان را کم کنید و اجازه دهید عبور 
کنــد. اگــر دو خــودرو هم زمان برســند، خــودروی 
ســمت چپ باید به خودروی سمت راست اجازه ی 

عبور دهد. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه

همــان  بــه  نشانه گذاری نشــده  ســه راهی  از 
صورتی عبور کنید که از چهارراه کنترل نشــده 

عبور می کنید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه

اگــر مأمور راهنمایی و رانندگی درحال هدایت 
ماشین هاســت، شــما بایــد بــه همــان جهت 

بروید. 

وقـتـی قصــد گــردش بــه چــپ را داریــد، مراقــب 
وســایل نقلیه ای باشــید که از جهت مخالف شما 
می آینــد. حق تقدم را به وســایل نقلیه ای بدهید 
کــه در چهــارراه یا نزدیک آن هســتند. اگر درحال 

شنــاخت چهــارراه هــا 

چهاراه هــا مکان هایی انــد کــه تعــدادی از کاربران 
جــاده در آن از راه هــا عبــور می کننــد. اغلــب در 
چهارراه ها فعالیت زیادی انجام می شود، بنابراین 
مهم اســت که هشــیار باشــید. یادتان باشد که 
رانندگان دیگر ممکن اســت عجله داشــته باشند 
و ممکن اســت بخواهند وارد همان فضایی شوند 

که شما می خواهید وارد شوید. 

راهنمازدن 

راهنماهــا مهم اند. آن ها رانندگان دیگر را از کاری 
که می خواهید انجام دهید مطلع می کنند. شــما 

باید در این مواقع راهنما بزنید: 

گردش به چپ یا راست  	

تغییر مسیر  	

پارک کردن  	

رفتن به سمت کنار جاده یا دورشدن از آن  	

انواع چهارراه ها 

چهارراه های کنترل شده 

چهارراه کنترل شــده تابلوها و چراغ های راهنمایی 
دارد کــه بــه شــما می گویــد چــه کار کنیــد. برای 
موتورســواری ایمن در این چهارراه ها، باید معنی 
ایــن تابلوهــا و راهنماهــا و همچنیــن قوانیــن 
حــق تقــدم را بدانید. اما همیشــه احتیاط کنید. 
راننــدگان دیگــر ممکن اســت بــه ایــن تابلوها و 

راهنماها توجه نکنند. 
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 هنگامی که مسیر عابر پیاده ای بدون نشانه گذاری 
در ســطح جاده وجود دارد، در همان محلی توقف 
کنید که درصورت وجود خط عابر توقف می کنید. 

 

وقتی هیچ خط توقف، خط عابر پیاده و پیاده رویی 
وجود ندارد، قبل از ورود به چهارراه توقف کنید. 

حق تقدم در چهارراه ها 

قوانیــن حــق تقــدم تعییــن می کننــد کــه وقتی 
بیش از یک وســیله ی نقلیه قصد عبور از فضای 
یکســانی دارند، کدام وســیله اول باید عبور کند. 
مهم اســت که این قوانین را بدانیم، زیرا حرکت 
وســایل نقلیــه را ســامان دهی می کنــد. اما توجه 
داشــته باشــید که همیشه نمی توان روی رعایت 

نزدیک شــدن بــه چهارراه هســتید و قصــد دارید 
ـی در چهــارراه درحال  مســتقیم برویــد و خودروـی
گردش به چپ اســت، حق تقدم با آن وســیله ی 

نقلیه است. 

توقف در چهارراه ها 

هنگام توقف پشــت چهــارراه قوانینی برای محل 
قرارگیری موتورسیکلت وجود دارد: 

 

هنگامی کــه خــط توقــف وجــود دارد، قبــل از خط 
توقف کنید. 

 هنگامی کــه خــط عابــر پیاده وجــود دارد، اما خط 
توقفی نیست، قبل از نزدیک ترین خط عابر پیاده 

توقف کنید. 

پــس از اینکه توقف کردید و مطمئن شــدید که 
در چهــارراه هیچ وســیله ی نقلیه، دوچرخه ســوار 
و عابــر پیاده ای نیســت، می توانیــد به داخل یک 
خیابان یک طرفه به راســت یــا چپ گردش کنید. 
ـی کــه گــردش  هنــگام چــراغ قرمز را  بــه تابلوهاـی

ممنوع کرده اند توجه کنید. 

 چراغ سبز ثابت: چراغ سبز به معنی حرکت است، 
البته درصورتی که چهارراه خالی از وسیله ی نقلیه 

باشد و وضعیت برای حرکت کردن ایمن است. 

چراغ ســبز درحــال تغییــر: چراغ ســبز درحال  	
ـی ســبز بوده  ـی چــراغ به مــدت طوالـن تغییــر یعـن
و درحــال زردشــدن اســت. اگــر شــما ندیدید که 
چراغ سبز شــد، چراغ احتماال درحال تغییر است. 

به دنبال نشانه های بیشتری باشید. 

آیــا تعداد زیادی از خودروهــا در تقاطع به  	
صف شده اند و منتظر تغییر رنگ چراغ اند؟

در بسیاری از مناطق، قبل از اینکه چراغ زرد  	
شــود، راهنمای خط عابر پیاده از شــکل سفید 
بــه دســت نارنجــی تغییــر می کنــد، یا نشــان 

قوانین از جانب سایر مردم حساب کرد. حتی اگر 
وســایل نقلیــه ی دیگــر باید حق تقدم را به شــما 
بدهنــد، هنوز مســئولیتتان این اســت هر کاری 
می توانید برای اجتناب از تصادف انجام دهید. 

برای دریافت اطالعات بیشتر درباره ی قوانین حق 
تقــدم در خطوط عابر پیاده و تقاطع خط راه آهن، 

فصل هفتم را ببینید. 

چهارراه هایی که با چراغ راهنمایی 

کنترل می شوند 

بیشــتر مردم می دانند کــه در چهارراه هایی که با 
چــراغ راهنمایی کنترل می شــوند، چه کســی باید 
حق تقدم بدهد، اما شــاید ندانند که چگونه باید 
به این چراغ ها واکنش مناســبی نشان بدهند. در 
ادامه نکاتی بیان می شود که به حفظ ایمنی شما 

در چهارراه ها کمک می  کند: 

 

چــراغ قرمــز ثابت: چــراغ قرمز یعنی بایــد به طور 
کامــل توقف کنیــد. باید صبر کنید تا چراغ ســبز 

شود، بعد به مسیرتان ادامه دهید. 
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حقایق آماری 

دنده عقــب گرفتن در چهارراه یا روی خط عابر 
پیاده غیرقانونی است. 

 چراغ زرد ثابت: زرد یعنی چراغ درحال قرمزشدن. 
شــما بایــد قبل از ورود بــه چهــارراه توقف کنید، 
مگــر اینکه نتوانید به طور ایمن و به موقع توقف 
کنید. گاهی اوقات، موتورسوارانی که در چهارراه 
منتظر گردش به چپ هســتند با دیدن چراغ زرد 
دچــار اضطــراب می شــوند. به یاد داشــته باشــید 
ـی اجازه ی  ـی ازلحــاظ قانوـن کــه در چنیــن موقعیـت
گردش کــردن را دارید. اما به دقت مراقب وســایل 
ـی که  نقلیــه ی دیگــر باشــید، به ویــژه خودروهاـی

می خواهند چراغ قرمز را رد کنند. 

  

گردش به چپ هنگام چراغ سبز: وقتی درحال  	
گــردش بــه چپ هســتید، بایــد حق تقــدم را به 
وســایل نقلیه ی درحال نزدیک شدن بدهید و قبل 
از اینکه گردش کنید منتظر فاصله ی ایمن شوید. 

می دهد که چند ثانیه به زردشــدن چراغ باقی 
مانده است.

نقطــه ی بدون بازگشــت: وقتی بــه یک چراغ  	
سبز درحال تغییر نزدیک می شوید، به سرعتتان، 
وضعیــت جــاده و وســایل نقلیه ی پشت ســرتان 
توجــه کنید، تصمیم بگیرید کــه در چه نقطه ای 
دیگــر نمی توانید به طور ایمن توقف کنید. گاهی 
اوقات، این قسمت نقطه ی بدون بازگشت نامیده 
می شود. وقتی به این نقطه رسیدید به حرکتتان 
ـی اگــر چــراغ زرد شــود. شــما  ادامــه دهیــد، حـت
بایــد درســت تصمیم بگیرید تــا وقتی چراغ قرمز 

می شود در چهارراه نباشید. 

چــراغ ســبز جدیــد: چراغ ســبز جدیــد چراغی  	
اســت که تازه ســبز شده اســت. در این وضعیت 
حرکــت نکنیــد، مگر اینکه خالی بــودن  چهارراه از 

وسایل نقلیه را به خوبی بررسی کرده باشید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه

حق تقدم چیزی نیست که باید گرفته شود، 
بلکه چیزی است که باید داده شود. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه

گاهی اوقات، چراغ های راهنمایی درســت کار 
نمی کنند. ممکن اســت بــرق برود یا هر چهار 
چراغ شــروع به چشــمک زدن کننــد. درصورت 
بــروز چنیــن اتفاقی با چهارراه همانند مســیر 

چهارطرفه برخورد کنید. 

چراغ های راهنمای گردش به چپ

بعضــی از چهارراه هــا، چراغ های گردش مخصوص 
یــا مســیرهای مشخص شــده ای دارند کــه با یک 
ـی کنتــرل می شــوند تــا  مجموعــه چــراغ راهنماـی
اجــازه ی گردش به چپ را بدهنــد. این   ها گردش 
ـی کــه  حفاظت شــده نامیــده می شــوند. تــا زماـن
فلش ســبز روشــن اســت، شــما از دیگر وســایل 
نقلیه حفاظت می شــوید، زیرا آن ها با چراغ قرمز 

مواجه اند. 

 چــراغ گردش به چپ مجــزا: بعضی از چهارراه ها 
مســیرهای گردش به چپ مشــخصی دارند که با 
یــک مجموعــه چــراغ راهنمایی کنترل می شــوند. 
فلش سبز در پایین مجموعه ی چراغ های راهنمایی 
مجزا به شــما خواهد گفــت که چه زمانی به چپ 
گــردش کنید. دیگر وســایل نقلیه در مســیرهای 
مستقیم و گردش به راست با چراغ قرمز در چراغ 

راهنمایی متفاوتی متوقف خواهند شد. 

هنگامی که فلش سبز تبدیل به زرد می شود، شما 
بایــد توقــف کنید و قبل از گــردش، منتظر فلش 

سبز بعدی باشید. 

چه نشــانه هایی به شــما می گویند کــه این چراغ 
سبز درحال تغییر است؟ 

 چراغ سبز چشمک زن: مراقب عابران پیاده باشید، 
ممکن اســت چراغ راهنمای عابران زرد و بعد قرمز 
شــود. حتی اگر چراغ راهنمــای عابران پیاده فعال 
نباشــد، وســایل نقلیــه در خیابــان فرـعـی بــا یک 
تابلــوی توقــف مواجه می شــوند و بعــد از توقف 
هنگامی وارد چهارراه می شوند که وسیله ی نقلیه  

و عابری نباشد و حرکت کردن بی خطر باشد. 
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گاهــی اوقات، ایــن فلش های ســبز فقط در طول 
ساعات اوج ترافیک فعال هستند. 

 چــراغ قرمز چشــمک زن: چــراغ قرمز چشــمک زن 
یعنی باید به طور کامل توقف کنید. بعد از توقف، 
هنگامــی می توانیــد در چهارراه حرکــت کنید که 
خالی از عابر و وسایل نقلیه و نیز بی خطر باشد. 

چهارراه هایی که با تابلوهای توقف 

کنترل می شوند 

به طــور  بایــد  ـی  یعـن همیشــه  توقــف  تابلــوی 
کامــل توقــف کنیــد. هنگامی کــه توقــف کردید، 
به دقــت چهارراه را بررســی کنیــد. حرکت کردن یا 
منتظرماندنتان بســتگی به نوع چهارراه و وسایل 

نقلیه ی اطرافتان دارد. 

 توقف دوطرفه: اگر دو خیابان متقاطع باشــند و 
فقط یکی از خیابان ها تابلوی توقف داشته باشد، 
در ایــن حالــت، خیابان دیگر یــک خیابان عبوری 
اســت. شــما باید حق تقدم را به وسایل نقلیه ای 
کــه در خیابــان عبوری انــد بدهید. اگــر در یکی از 
ایــن چهارراه هــا توقــف می کنیــد، قبــل از حرکت 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

اگر فکر می کنید که گردش به چپ، دشوار و 
خطرناک است، مســتقیم بروید و در چهارراه 
بعدی به راست بپیچید و بلوک را دور بزنید. 

 چــراغ راهنمای گردش بــه چپ یا چراغ راهنمای 
معمولــی: چهارراه هــای دیگــر یک مســیر گردش 
ـی جداگانه  بــه چــپ دارنــد کــه بــا چــراغ راهنماـی
کنترل نمی شــود. در اینجا، فلش ســبز در انتهای 

مجموعه ی چراغ های راهنمایی اصلی قرار دارد. 

فلش ســبز چشمک زن به شــما اجازه ی گردش به 
چــپ را می دهــد. در این وضعیت ســایر وســایل 
نقلیــه با چراغ قرمز مواجه انــد. هنگامی که فلش 
سبز خاموش می شود و چراغ سبز معمولی روشن 
می شــود، هنــوز هــم می توانیــد به چــپ گردش 
کنیــد. امــا باید حــق تقــدم را به عابــران پیاده و 
وســایل نقلیه ای که درحال نزدیک شــدن هستند، 

بدهید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

اگــر مأمور راهنمایی و رانندگی درحال هدایت 
ترافیک باشــد، شما باید راهنمایی او را دنبال 

کنید.

توقف چهارطرفه: هنگامی که تابلوهای توقف در 
هر چهار طرف خیابان هستند:

اولیــن وســیله ی نقلیــه ای کــه بــه چهــارراه  	
می رسد و کاماًل توقف می کند، باید اول برود. 

اگــر دو وســیله ی نقلیه هم زمان بــه چهارراه  	
برســند، وســیله نقلیــه ی ســمت راســت باید اول 

برود. 

اگــر دو وســیله ی نقلیه روبه روی هم باشــند  	
و هم زمــان به چهارراه رســیده باشــند، وســیله ی 
نقلیه ای که قصد گردش به چپ را دارد، باید حق 
تقدم را به وسیله ی نقلیه ای بدهد که می خواهد 

مستقیم برود. 

یــا گردش کردن تا زمانی که فاصلــه ای مطمئن با 
وسایل نقلیه ی خیابان داشته باشید صبر کنید. 

اگــر دو وســیله ی نقلیــه بــا دیدن تابلــوی توقف 
یــا  راننــدگان  از  یـکـی  و  ایســتادند  دوطرفــه 
موتورســواران قصد گردش به چپ را دارد، کســی 
کــه قصــد گردش به چــپ دارد باید حــق تقدم را 
بــه دیگــری بدهد. یــک اســتثنا وجــود دارد: اگر 
وســیله ی نقلیــه ای کــه قصدش گــردش به چپ 
اســت، در چهارراه درحال گردش باشــد، وسیله ی 

نقلیه دیگر باید حق تقدم را به او بدهد. 

 

این دو وسیله ی  نقلیه، هم زمان به تابلوی توقف 
دوطرفه رســیده اند. موتورســوار قصــد گردش به 
چپ را دارد. راننده می خواهد مســتقیم برود. چه 

کسی باید اول حرکت کند؟



110111 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

در  فلکــه  و  یک طرفــه  میــدان 

چهارراه ها 

ایــن میدان هــا در بعضی از نواحی هســتند تا به 
عبور ایمن وسایل نقلیه ی در چهارراه بدون توقف 

ضروری جریان وسایل نقلیه کمک کنند. 

میدان های یک طرفه

میدان  ها بیشتر در مناطق مسکونی هستند. 

وقتی از یک میدان یک طرفه استفاده می کنید:

هنگام نزدیک شــدن بــه میدان، ســرعتتان را  	
کم کنید. 

از تابلوهــای کنترل ترافیــک، مانند تابلوهای  	
توقف یا حق تقدم، پیروی کنید. اگر هیچ تابلوی 
کنتــرل ترافیـکـی وجود نــدارد، همان طــوری رفتار 

کنید که در چهارراه کنترل نشده عمل می کنید. 

حــق تقــدم را بــه وســایل نقلیــه ی در میدان  	
بدهید. اگر وســیله ی نقلیــه ی دیگری هم زمان با 
شــما به میدان برســد، حق تقدم را به وســیله ی 

نقلیه سمت راستتان بدهید. 

جهت حرکت در میدان خالف جهت عقربه های  	
ساعت است. 

حق  تابلوهای  با  که  چهارراه هایی 

تقدم کنترل می شوند 

 معنی تابلوی حق تقدم این است که شما باید به 
ســایر وســایل نقلیه ی در جاده حق تقدم بدهید. 
شــما ممکن اســت اگر هیــچ عابر، دوچرخه ســوار 
ـی در جاده نباشــد، بــدون توقف وارد  یــا خودروـی
چهارراهی شوید. اما اگر وسایل نقلیه ای در جاده 
باشــد، باید ســرعتتان را کم کنید )درصورت لزوم 

توقف کنید( و منتظر فاصله ی ایمن باشید. 

ممکن اســت در ورودی ها نصب شــده باشــند تا 
نشان دهند از کجا می توانید وارد مسیرها شوید 
و چــه زمانی در فلکه هســتید. قبــل از اینکه وارد 
فلکه شــوید، مطئمن شــوید که می دانید به چه 
مســیری می خواهید بروید  و در مســیر مناســب 
برای رســیدن به آنجا هستید. در فلکه مسیرتان 

را تغییر ندهید. 

فلکه هــا اغلب یک پهن شــدگی در بخــش میانی 
دارنــد کــه خودروهای بــزرگ می توانند اســتفاده 

کنند تا در عبور از فلکه کمکشان کند. 

 این تابلو وجود فلکه در جلوتر را اطالع می دهد. 

وقتی از فلکه استفاده می کنید:

حتمــًا قبــل از اینکه وارد فلکه شــوید، بدانید  	
که به کدام مسیر می خواهید بروید و برای رفتن 
به مقصدتان وارد مســیر درست شوید. تابلوهای 
استفاده از مسیر یا نشانه  گذاری های جاده نشان 
می دهند که باید از کدام مســیر اســتفاده کنید. 
اگر قصد گردش به چپ را دارید، مطمئن شــوید 
که در مسیر سمت چپ هستید. اگر قصد گردش 
به راست را دارید، از مسیر سمت راست استفاده 

 شــما باید به راســت بپچید تا وارد میدان شوید 
و دوباره به راســت بپیچید تا از آن خارج شــوید. 
حق تقدم را به وسایل نقلیه ای بدهید که از قبل 
در میــدان بودنــد. اگر وســیله ی نقلیــه ی دیگری 
هم زمان با شــما به میدان رســید، حق تقدم را به 

وسیله ی نقلیه ی سمت راستتان بدهید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

اگر شک دارید که چه کسی باید اول برود یا 
احتمال هرگونه تصادفی وجود دارد، همیشه 
بهتــر اســت کــه حــق تقــدم را بــه شــخص 
دیگــر بدهید. یادتان باشــد کــه به عنوان یک 

موتورسوار، آسیب پذیر هستید. 

فلکه ها

فلکه ها معمواًل بزرگتر از میدان های یک طرفه اند. 

بعضــی از فلکه هــا بیشــتر از یــک مســیر دارنــد. 
تابلوهــا و نشــانه گذاری های اســتفاده از مســیر 
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نکته ی موتورسواری هوشمندانه

خودروهــای اورژانســی که چراغ چشــمک زن 
و آژیــر دارنــد، همیشــه حق تقــدم دارند. اگر 
خودروی اورژانسی درحال نزدیک شدن است، 
از مسدودکردن مسیر میدان یک طرفه یا فلکه 
بپرهیزید. قبل از ورود یا خروج از میدان های 
خودروهــای  بــرای  فلکه هــا  یــا  یک طرفــه 
اورژانســی توقــف کنیــد و اجــازه دهیــد این 
خودروهــا عبور کنند.  وقتی بــه فلکه نزدیک 
می شوید، سرعتتان را کم کنید و حق تقدم را 
به هر نوع وســیله ی نقلیه ی حاضر در میدان 
بدهیــد. در همــان مســیری بمانید کــه از آن 
وارد فلکه شده اید. در فلکه ها در کنار وسایل 
نقلیه ی بزرگی مانند کامیون ها یا اتوبوس ها 

حرکت نکنید.

کنید. اگر قصد دارید مســتقیم بروید، می توانید 
از مسیر چپ یا راست استفاده کنید. 

وقتی به فلکه نزدیک می شــوید، سرعتتان را  	
کم کنید. 

حــق تقدم را بــه عابران درحال عبور یا عابرانی  	
بدهیــد کــه قصد عبور از خط عابــر جلوتر از فلکه 

را دارند. 

حق تقدم را به هر نوع وســیله ی نقلیه حاضر  	
در فلکه بدهید. 

در فلکــه، خــالف جهــت عقربه هــای ســاعت  	
حرکت کنید. 

مسیرتان را در فلکه تغییر ندهید.  	

در فلکه ها در کنار وسایل نقلیه ی بزرگی مانند  	
کامیون ها یا اتوبوس ها حرکت نکنید، زیرا آن ها 
ممکن اســت فضای بیشتری از مسیرشان را برای 

حرکت در میدان نیاز داشته باشند. 

اگر از مســیر ســمت چــپ وارد فلکه شــدید،  	
در همان مســیر بمانید. از این مســیر می توانید 

مستقیم بروید یا به چپ بپیچید.

اگــر قصد خروج از مســیرتان را دارید، جلوتر  	
راهنما بزنید. 

وقتی از فلکه خارج می شــوید، آماده باشــید  	
تا حق تقدم را به عابرانی بدهید که ممکن است 
درحال عبور از خط عابری باشــند که شــما از آنجا 

خارج می شوید.  

در مثال باال، موتورســیکلت از ســمت جنوب و مســیر راســت، بعد از دادن حق تقدم به وسایل نقلیه ی 
حاضر در فلکه وارد آن شده است. موتورسوار می تواند در خروجی شرقی به راست بپیچد یا مستقیم 

برود و از خروجی شمالی استفاده کند. 

خودروی آبی از سمت جنوب و مسیر چپ وارد شد و در مسیر چپ فلکه قرار گرفت. چون خودروی  	
آبی از مســیر چپ وارد شــد، راننده نمی تواند بالفاصله در اولین خروجی )شــرقی( به راســت بپیچد، اما 

می تواند از خروجی شمالی یا غربی استفاده کند. 

کامیون از ســمت شــرقی و مســیر ســمت چپ وارد فلکه شــد و راننده قصد دارد از خروجی جنوبی  	
استفاده کند. توجه داشته باشید که به دلیل طول این وسیله ی نقلیه، کامیون تقریبًا در مسیر راست 

قرار دارد و در مسیر راست خارج خواهد شد. 

راننده ی خودروی سبز باید حق تقدم را به کامیون در فلکه بدهد.  	
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استفاده ی درست از 
مسیرها 

در فصل گذشته، شــما درباره ی تابلوها، راهنماها 
و نشــانه گذاری های جــاده آموختیــد که به شــما 
می گویند در کدام مسیرها می توانید موتورسواری 
کنید. بخش بعدی اطالعات بیشــتری را به شــما 
ارائــه می  دهــد، دربــاره ی اینکه از کدام مســیرها 
استفاده کنید و چگونه از آن ها استفاده کنید. 

مســیر  کــدام  از  بایــد  شــما 

استفاده کنید؟ 

مســیری را انتخــاب کنید کــه بهترین دیــد را به 
شما می دهد و این امکان را به شما می دهد تا به 
جایی که می خواهیــد بروید. در بزرگراه چندبانده 
بایــد در یکی از مســیرهای ســمت راســت حرکت 
کنیــد. به ویــژه، هنگامــی این کار مهم اســت که 
آهســته تر از سایر وســایل نقلیه حرکت می کنید 
یا تابلوها به شــما می گویند از مسیر سمت چپ 

استفاده نکنید. 

اینکه در محدوده ی سرعت مجاز حرکت می کنید، 
به این معنا نیســت که همیشــه باید در مســیر 
چپ موتورسواری کنید. این می تواند باعث شود 
کــه راننــدگان دیگر ســعی کنند از مســیر ســمت 
راســت سبقت بگیرند، که ممکن است به اندازه ی 

سبقت از سمت چپ مطمئن نباشد. 

 ورود به جاده

وقتی از مسیر اختصاصی، کوچه یا پارکینگ وارد 
جــاده می شــوید، قبــل از پیاده رو یا قســمتی که 
عابران از آن عبور می کنند، توقف کنید. ســپس، 
با دقت وارد جاده شوید و حق تقدم را به وسایل 
نقلیــه ی در جاده بدهید و منتظــر فاصله ی ایمن 

باشید. 

ایــن تابلــو هشــدار می دهــد کــه در فلکه هــا از 
خودروهــای بزرگی ماننــد اتوبوس ها و کامیون ها 

فاصله بگیرید. 

دنبال کردن مسیر و 
موقعیت مسیر 

قبــل از گــردش، الزم اســت که بــا موتورتان وارد 
مســیر درســت شــوید. بعد از اینکه به طور کامل 
گــردش کردیــد، الزم اســت که تا انتها در مســیر 
درســت حرکــت کنیــد. گاهــی اوقــات، ایــن کار 
دنبال کردن مسیر نامیده می شود. شما همچنین 
به عنــوان یــک موتورســوار بایــد تحلیــل کنیــد 
کــه کــدام قســمت مســیر امن ترین بخــش برای 
موتورسواری است. این قسمت، موقعیت مسیر 
نامیده می شــود. بــرای خواندن مطالب بیشــتری 

درباره ی موقعیت مسیر، فصل ششم را ببینید. 

گردش به راست 

این تصاویر اطالعاتی را درباره ی دنبال کردن مسیر 
و موقعیت مسیر ارائه می دهند که به شما کمک 
می کننــد هنــگام گردش به راســت به طــور ایمن 

گردش کنید. 

 

وقتی در آزادراه هایی هســتید که در هردو جهت 
بیشتر از دو مسیر دارند، باید در مسیر مرکزی یا 
مســیر سمت راســت حرکت کنید و مسیر سمت 
چپ را به خودروهایی با سرعت باالتر و خودورهای 
درحــال ســبقت بدهیــد. موتورســواری در مســیر 
وســط می تواند خطرناک تر از مســیر سمت راست 
باشــد، زیرا وســایل نقلیه ممکن است مسیرشان 
را از هردو مســیر راســت و چپ به مســیر وســط 

تغییر دهند. 

ترجمه ی تابلو: به راســت بروید. اجازه دهید سایر 
وسایل نقلیه عبور کنند. 

 

ترجمــه ی تابلــو: وســایل نقلیه با ســرعت کمتر از 
راست بروند. 
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تصاویــر به شــما دنبال کردن مســیر درســت برای 
انواع مختلف جاده ها را نشان می دهند. 

 برای گردش به چپ از جاده ی دوطرفه به جاده ی 
دوطرفــه ی دیگــر وارد مســیر مرکــزی شــوید و در 

مسیر مرکزی تقاطع حرکت کنید. 

 بــرای گــردش به چپ از یک جــاده ی یک طرفه به 
جــاده ی دوطرفه از مســیر ســمت چپ به مســیر 

وسط گردش کنید. 

بــرای گــردش به راســت، قبل از گــردش به بخش 
ســمت راســت مســیر راســت برویــد. ســپس به 
داخل مسیر راست تقاطع گردش کنید. در بعضی 
چهارراه ها، نشــانه گذاری های جاده به شــما اجازه 
می دهنــد کــه از مســیر وســط به راســت گردش 

کنید. 

 

بعضــی از چهارراه ها مســیرهای حق تقدم ویژه ای 
برای وسایل نقلیه ی درحال گردش به راست دارند. 
برای گردش به راســت، وارد این مســیر شــوید و 
صبــر کنید تا فاصلــه ای بین ماشــین های عبوری 

برای گردش کردن به وجود بیاید. 

گردش به چپ 

بــرای گردش به چپ، گاهی اوقات ســخت اســت 
کــه بفهمیــم به کدام مســیر گــردش کنیم. این 

مسیرهای گردش 

بعضــی جاده هــا مســیرهای ویژه ای بــرای گردش 
دارند. وقتی به چهارراه نزدیک می شوید، همیشه 
بررســی  را  جــاده  نشــانه گذاری های  و  تابلوهــا 
کنیــد تا مطمئن شــوید که بــرای گردش کردن یا 

مستقیم رفتن در مسیر درستی هستید. 

 

مســیرهای گردش به شما این امکان را می دهند 
که بدون نگه داشتن وسایل نقلیه ای که در مسیر 
مســتقیم درحــال عبور هســتند، منتظــر به وجود 
آمــدن فاصلــه ی ایمــن باشــید. فقــط هنگامی از 
مســیرهای گردش استفاده کنید که قصد گردش 

به چپ را دارید. 

مسیرهای گردشی چندگانه 

 در چهارراه هــای بــزرگ و پیچیــده، ممکن اســت 
بیش از یک مسیر گردش به راست یا چپ وجود 
داشــته باشــد. نشــانه گذاری های جاده، تابلوها و 
راهنماهای اســتفاده از مســیر را به دقت بررســی 
کنید. آن ها به شما می گویند که چه کار کنید. 

برای مثال، تابلوی باال به شــما می گوید که هردو 

بــرای گردش به چپ از جاده ی دوطرفه به جاده ی 
یک طرفــه از مســیر وســط به مســیر ســمت چپ 

گردش کنید.

 

برای گردش به چپ از جاده ی یک طرفه به جاده ی 
یک طرفه ی دیگر از مســیر ســمت چپ به مســیر 

سمت چپ گردش کنید.
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رانندگان و موتورســواران هردو سمت هنگامی که 
می خواهنــد گــردش بــه چــپ کنند از این مســیر 
مرکزی به طور مشــترک اســتفاده می کنند. قبل از 
ورود به این مسیر مطمئن شوید که فضای کافی 
وجود دارد. یادتان باشد مراقب خودروهایی که از 

جهت مخالف می آیند باشید. 

گردش وسط بلوک 

بیشــتر راننــدگان انتظار دارند که ســایر وســایل 
نقلیــه در چهــارراه گــردش کننــد. گاهــی اوقــات 
ممکن است بخواهید در وسط یک بلوک به چپ 
گردش کنید، برای مثال، به یک مسیر اختصاصی 
گردش کنید. راه ایمن تر این اســت که مسیرتان 
را برنامه ریــزی کنید تا بتوانید به درســتی گردش 
کنیــد؛ امــا ممکــن اســت به چــپ گــردش کنید، 
ازجملــه گــردش به چــپ در جلوی خــط زرد ممتد 
ـی. ایــن کار را به دقت و بــا رعایت ایمنی و  دوتاـی
بدون ایجاد مانع برای ســایر وســایل نقلیه انجام 

مســیر ســمت چپ برای گردش به چپ اســتفاده 
می شوند. اگر از آخرین مسیر سمت چپ گردش 
می کنید، وارد مسیر سمت چپ آخری شوید. اگر 
از مســیر ســمت چپ دوم گــردش می کنید، وارد 

مسیر سمت چپ دوم شوید. 

مسیرهای گردش به چپ دوطرفه 

مســیرهای گــردش بــه چــپ دوطرفه به وســایل 
نقلیــه ی درحــال گــردش بــه چپی کــه از دو طرف 
می آینــد، امــکان گردش کردن بدون نگه داشــتن 
مســیرها  ایــن  می دهــد.  را  دیگــر  خودروهــای 
می توانند برای گردش به چپ از وسط یک بلوک، 
ماننــد گــردش بــه داخل یــک مســیر اختصاصی 
ـی ایــن مســیرها را می بینید،  مفیــد باشــند. وقـت
به یاد داشــته باشید که وســایل نقلیه ای هم که 
از جهت دیگر می آیند، برای گردش به چپ از این 

مسیر استفاده می کنند. 

 

دوربرگردان

اگر متوجه شــدید که در جهت اشــتباهی حرکت 
می کنیــد، ممکــن اســت وسوســه شــوید کــه از 
دوربرگردان اســتفاده کنیــد. دوربرگردان ها اغلب 
پرخطرنــد. دورزدن در دوربرگــردان در شــرایط زیر 

غیرقانونی  است: 

اگر مانع سایر وسایل نقلیه شوند.  	

در پیچ باشند.  	

در یــا نزدیــک قلــه یک کوه باشــند که ســایر  	
وســایل نقلیه نتوانند در فاصله ی 150 متری شما 

را ببینند. 

جایی که تابلوی دورزدن ممنوع وجود دارد.  	

در چهارراهی که چراغ راهنمایی دارد.  	

در منطقــه ی تجــاری، به اســتثنای چهارراهی  	
که چراغ راهنمایی ندارد. 

جایی که شــهرداری به طــور قانونی دورزدن را  	
ممنوع کرده است. 

هنگامی کــه می خواهید تصمیــم بگیرید که  	
دورزدن را انجــام دهیــد یا خیــر، گزینه های دیگر 
مانند موتورسواری دور بلوک یا ادامه دادن مسیر 
در جــاده ی فرـعـی را درنظر بگیریــد که ازطریق آن 

می توانید گردش ایمن تری انجام دهید. 

دهیــد و دقــت کنیــد کــه هیــچ تابلــوی گــردش 
ممنوعی هم وجود نداشته باشد. 
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اصلــی، مســیرهای  بزرگراه هــای  و  آزادراه هــا  در 
خودروهای پرسرنشین در امتداد وسط یا شانه ی 
جاده قرار دارند. در خیابان های شهرها، مسیرهای 
خودروهای پرسرنشین معمواًل به طور مستقیم در 
کنار حاشــیه ی خیابان هستند. بیشتر مسیرهای 
خودروهای پرسرنشین در 24 ساعت روز فعال اند، 
اما تعدادی از آن ها فقط در ســاعات اوج ترافیک 
ـی را به دقــت  فعــال هســتند. تابلوهــای راهنماـی
بررســی کنید. این تابلوها به شــما می گویند که 
این مســیرها کجا شــروع می شوند، کجا به پایان 
می رسند، چه زمانی فعال هستند و حداقل تعداد 

افرادی که باید در خودرو باشد چقدر است. 

حتمًا وقتی در مســیرهای خودروهای پرسرنشین 
ورود و خروج کنید که خطوط منقطع نقطه ی عبور 
را نشــان می دهند. بادقت وارد و خارج این مسیر 
شــوید، وســایل نقلیه در این مسیر گاهی اوقات 
ســریع تر از مســیرهای معمــول حرکــت می کنند. 
مطمئن شــوید که برای ورود و خروج ایمن شــما 

به این مسیر فضای کافی وجود دارد. 

هشدار!

پرسرنشــین،  خودروهــای  مســیر  در  رانــدن 
مســیر اتوبوس و مســیر دوچرخــه به صورت 

غیرقانونی جریمه دارد. 

مسیرهای محدود 

بعضــی  بریتیش کلمبیــا،  از  قســمت هایی  در 
مسیرهای ترافیکی برای استفاده ی انواع مختلفی 
از وســایل نقلیــه محــدود شــده اند. مســیرهای 
خودروهــای بــا تعــداد مســافر بــاال و مســیرهای 
اتوبــوس بــه جابه جایی تعــداد بیشــتری از افراد 
بــا خودروهای کمتــری کمک می کند. مســیرهای 
دوچرخــه طراحی شــده اند تــا برای حفــظ ایمنی و 
ـی، دوچرخه ســواران را از موتورســواران جــدا  کاراـی

کنند. 

مسیرهای خودروی چندسرنشین 

 )VOH(

مســیرهای خودروهــای با تعداد مســافر باال برای 
ســواری  خودروهــای  و  اتوبوس هــا  اســتفاده ی 
موتورســیکلت ها،  شــده اند.  محــدود  اشــتراکی 
می تواننــد  هــم  تاکســی ها  و  دوچرخه ســوارها 
در بعضــی از جاده هــا از ایــن مســیرها اســتفاده 
ـی باشــید کــه می گویــد:  کننــد. به دنبــال تابلوـی

»موتورسیکلت بالمانع است.« 

بیشــتر( هم می توانند در مســیر اتوبوس حرکت 
کننــد، درصورتی کــه زیــر تابلوی مســیر اتوبوس 

عبارت »عبور ون مجاز است« درج شده باشد. 

مسیرهای دوچرخه 

بــرای   مســیرهای دوچرخــه مســیرهایی اند کــه 
استفاده ی دوچرخه سواران محدود شده ا ند. گاهی 
اوقات الزم است که برای گردش به راست یا کنار 
کشــیدن، از مســیر دوچرخــه عبور کنیــد. هنگام 
انجام این کار خیلی مراقب باشید. قوانین مسیر 

دوچرخه عبارت اند از: 

در مســیر دوچرخــه، موتورســواری، توقــف یا  	
پارک نکنید. 

ـی می توانید از مســیر دوچرخه  	 فقــط درصورـت

مسیرهای اتوبوس 

ـی تشــخیص   شــما مســیر اتوبــوس را از تابلوـی
خواهیــد داد کــه یــک لــوزی و تصویــر اتوبوس 
روی آن اســت. فقــط اتوبوس هــا و گاهی اوقات 
دوچرخه ســواران اجازه ی حرکت در مســیرهایی با 
این تابلو را دارند. موتورسیکلت ها اجازه ی حرکت 

در مسیرهای اتوبوس را ندارند. 

خودروهای ون )خودروهایی با شــش سرنشین یا 

موتورســوار بــا موتورســیکلت زردرنــگ، تابلوی هشــدار را دیده اســت که نشــان می دهــد در خیابانی که 
می خواهد به آن گردش کند یک مســیر محدود وجود دارد. موتورســوار باید به داخل مســیر کنار مســیر 
محدود گردش کند، مگر اینکه اجازه ی موتورســواری در مســیر محدود را داشــته باشــد و بخواهد در این 
مسیر موتورسواری کند. برای گردش به راست از خیابانی با مسیر محدود، مسیرتان را به مسیر محدودی 

که اجازه ی حرکت در آن را دارید تغییر دهید و هنگامی که بی خطر است آماده ی گردش شوید. 
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واردشدن به یک مسیر

هر زمانی که وارد یک مسیر می شوید، چه درحال 
ورود به مسیر وســایل نقلیه هستید، چه درحال 
تغیــر مســیرتان هســتید، بایــد حق تقــدم را به 
خودروهــای مســیری بدهیــد که درحــال ورود به 
آن هســتید. هنگامی کــه از کنار جــاده وارد یکی 
از مســیرها می شــوید، باید مطمئن شوید که راه 
هیچ ماشینی را نمی گیرید. به دقت مراقب وسایل 
نقلیــه ی کوچک تــر، مانند دوچرخه ها، باشــید که 
ممکن اســت ســریع تر از آنچه فکــر می کنید، به 

شما نزدیک شوند. 

همیــن قانــون وقـتـی قصــد تغییر مســیر دارید 
کاربــرد دارد. مطمئن شــوید کــه فاصله ی کافی و 
بزرگی بین وســایل نقلیه وجــود دارد تا زمانی که 
جلــوی خودروی دیگری می روید، آن راننده مجبور 
نباشد سرعتش را برای پرهیز از تصادف کم کند. 
ـی، شــما بایــد هنگام تغییر مســیر  ازلحــاظ قانوـن

راهنما بزنید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

در چهارراه، مســیرتان را تغییر ندهید. با این 
کار ممکن اســت ســایر رانندگان را گیج کنید 

و باعث تصادف شوید. 

عبــور کنیــد که خــط ســفید منقطع باشــد، یا به 
داخل یا خارج از مسیر اختصاصی گردش کنید. 

هــر وقــت بایــد از مســیر دوچرخــه عبــور کنیــد، 
حتمــًا زودتــر راهنمــا بزنیــد و حــق تقــدم را بــه 

دوچرخه سواران بدهید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

هنگامی کــه شــخصی قصد ســبقت گرفتن از 
شــما را دارد، ســرعتتان را بــاال نبرید، این کار 
غیرقانونی اســت. با کم کردن سرعت و ایجاد 
فضــا، بــه راننــده ی دیگــر کمــک کنیــد که به 

مسیرتان برگردد. 

 

مسیرهای سبقت گرفتن 

بعضی از بزرگراه ها مسیرهای ویژه ی سبقت دارند. 
این مســیرها به ماشــین هایی با سرعت پایین تر 
امکان می دهند تا در مســیر سمت راست حرکت 
کننــد تــا ماشــین هایی با ســرعت باالتــر بتوانند 
به طور ایمن در مسیر سمت چپ سبقت بگیرند. 

 این تابلو به شما خواهد گفت که چقدر تا مسیر 
ســبقت بعدی مانده اســت. اگر از ســمت راســت 
حرکــت کنیــد، مگــر اینکــه درحال ســبقت گرفتن 

باشید. 

سبقت گرفتن 

دیگــر،  مســیر  بــه  رفتــن  ـی  یعـن ســبقت گرفتن 
گاهی اوقات مســیر وســایل نقلیــه ای که درحال 
نزدیک شــدن هســتند و بعد برگشــتن به مســیر 
اصلی خودتان. به یاد داشته باشید، اگر به مسیر 
خــودروی دیگری وارد می شــوید، بایــد حق تقدم 
را بــه خودروهای مســیری بدهید کــه به آن وارد 
می شــوید. ســایر وســایل نقلیــه نباید برای شــما 
جهتشان را تغییر دهند یا سرعتشان را کم کنند. 

اگر قصد ســبقت گرفتن دارید، مطمئن شوید که 
می توانید این کار را به طور ایمن و قانونی انجام 

دهید:

فقط در جاده ای از راســت ســبقت بگیرید که  	
دو یا چند مسیر با جهت یکسانی دارد یا راننده ی 
جلویی درحال گردش به چپ اســت. از کنار جاده 

برای سبقت گرفتن استفاده نکنید. 

فقط وقتی بی خطر اســت و نشــانه گذاری های  	
مســیر اجــازه می دهنــد، از ســمت چــپ ســبقت 
بگیریــد. اجــازه ندارید از جلوی خطــوط زرد ممتد 
دوتایی سبقت بگیرید و سبقت از جلوی خط زرد 

ممتد خطرناک است. 

هنــگام ســبقت گرفتن در محدوده ی ســرعت  	
مجاز حرکت کنید. 

حتمًا نشانه های جاده ای را که به شما اجازه ی  	
ســبقت گرفتن می دهند بشناســید. برای اطالعات 

بیشتر فصل چهارم را ببینید. 
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یکی شدن دو مسیر 

 این تابلو به شــما می گوید مســیر ســمت راست 
به زودی پایان می یابد. 

اگر در مســیری موتورســواری می کنید که جلوتر 
پایــان می یابــد، باید مســیرتان را تغییــر دهید. 
ســرعتتان را تنظیــم کنید، در محدوده ی ســرعت 
مجاز حرکت کنید و منتظر به وجود آمدن فاصله ی 
ایمن در مســیر دیگر باشــید. اگر در کنار مسیری 
حرکــت می کنید که درحال پایان یافتن اســت، با 
تنظیــم ســرعت یــا تغییر مســیرتان، به وســایل 
نقلیه ی آن مســیر کمک کنید تا وارد مسیر شما 

شوند. 

  

ایــن تابلو به شــما خواهد گفت چه زمانی مســیر 
ســبقت درحال پایان یافتن است. وسایل نقلیه ی 
در مســیر سمت راست و مســیر سبقت باید قبل 

از اتمام مسیر سبقت، مسیرشان را یکی کنند. 

استفاده کنید. 

منطقه یکی کردن مسیر با خطوط سفید منقطع  	
از بقیه ی آزادراه جدا می شود. از این منطقه برای 
پیداکردن فاصله ی ایمن برای یکی کردن مســیر با 
وسایل نقلیه ی آزادراه استفاده کنید. آگاه باشید 
کــه در بعضــی از آزادراه ها، دوچرخه ســواری مجاز 
است و مراقب باشید که جلوی یک دوچرخه سوار 

نپیچید. 

هشدار!

منطقــه ی  یــا  ســرعت  مســیر  در  توقــف  از 
یکی کردن مسیر بپرهیزید. با این کار در خطر 

تصادف از عقب قرار می گیرید. 

  

ورودی و خروجی های 
آزادراه و بزرگراه 

این مسیرها طراحی شده اند تا به شما کمک کنند 
که به طور ایمن وارد آزادراه و از آن خارج شوید. 

ورودی ها 

ورودی شــامل رابط ورودی، مســیر سرعت گیری و 
منطقه ی یکی شدن مسیر است. 

از رابــط ورودی اســتفاده کنیــد تــا وضعیــت  	
ترافیک آزادراه را بررسی کنید. 

مســیر ســرعت با خط ســفید ممتد از بقیه ی  	
جــاده جــدا می شــود. از این مســیر بــرای تطبیق 
آزادراه  نقیلــه ی  وســایل  ســرعت  بــا  ســرعتتان 

مســیر ورود بزرگراه به شــما فاصله ی کوتاهی را ارائه می دهد تا ســرعتتان را با خودروهای بزرگراه تطبیق 
بدهید. ترافیک آزادراه را بررســی کنید، مطمئن شــوید که فضای ایمنی برای حرکت کردن به آن اســت، 

راهنما بزنید و بعد وارد ترافیک شوید.
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راهبردها: رعایت آداب بزرگراه ها 

وقتی در مسیر سمت راست آزادراه موتورسواری 
می کنید، رانندگان دیگر ممکن اســت بخواهند از 
مســیر ورودی وارد یک مســیر شــوند. پیداکردن 
فاصله ی ایمن همیشــه برای آن ها راحت نیست. 
این نکات را به کار بگیرید تا به آن ها کمک کنید 

بدون خطر مسیرشان را یکی کنند: 

به مسیر ســمت چپ )درصورت بی خطربودن(  	
ـی را بــرای یکی کــردن  برویــد تــا بــه آن هــا فضاـی

مسیرشان در آزادراه بدهید. 

ســرعتتان را طوری تنظیــم کنید که فاصله ی  	
گسترده و کافی را برای آن ها ایجاد کنید تا به طور 

ایمن وارد مسیر شوند. 

خروجی ها 

مســیر خروـجـی بــه شــمااین امــکان را می دهــد 
کــه از آزادراه بیــرون بیاییــد و ســرعتتان را کــم 
کنید. بیشــتر خروجی های آزادراه ها شماره گذاری 
شــده ا ند. قبل از حرکت، نقشــه را بررسی کنید تا 

ببینید از کدام خروجی باید استفاده کنید. 

 در ایــن صورت، شــما می توانید بارها برای خروج 
وارد مسیر سمت راست شوید. 

 

قصدتان برای خروج از بزرگراه را با راهنمازدن نشــان دهید و ســرعتتان را حفظ کنید تا وارد مســیر خروج 
شــوید. ســپس، وقـتـی آماده ی ورود بــه جاده هایی بــا محدوده ی ســرعت پایین تر می شــوید، به تدریج 

سرعتتان را کاهش دهید.  

دورزدن 

گاهــی اوقــات می توانیــد با یک ســری گردش ها 
در چهارراه هــا یــا بــا پیچیــدن در یــک بن بســت، 
دور بزنیــد. شــما حـتـی می توانیــد از دوربرگردان 

استفاده کنید. 

قبــل از دورزدن بایــد مطمئــن شــوید کــه جــاده 
خالی و ایمن اســت و هیچ وســیله ی نقلیه ای در 

نزدیکی تان وجود ندارد. 

بن بست 

بن بســت خیابانی اســت که از یک ســمت بسته 
است. بیشــتر بن بســت ها طوری طراحی شده اند 
کــه بتوانید بدون نیاز بــه دنده عقب گرفتن، دور 
بزنیــد. ســرعتتان را کــم کنید و از راســت حرکت 
کنید. بیشتر بن بســت ها در مناطق مسکونی اند، 
پــس مراقب کــودکان درحــال بــازی، خودروهایی 
کــه از محوطه ی پارکینگ بیرون می آیند و ســایر 

خطرات باشید. 

 

بن بست



128129 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

در موارد زیر پارک کردن غیرقانونی است:

در پیاده رو یا بلوار  	

در عرض ورودی هر نوع پارکینگ یا چهارراه  	

در فاصله ی پنج متری از شیر آتش نشانی )از  	
نقطه ی کنار شیر محاسبه می شود.(

در فاصله ی شــش متــری از خط عابر پیاده یا  	
چهارراه 

در فاصلــه ی شــش متری از تابلــوی توقف یا  	
چراغ راهنمایی 

در فاصله ی پانزده متری از نزدیک ترین تقاطع  	
ریل راه آهن

در مسیر دوچرخه سواری 	

روی پل یا در تونل بزرگراه  	

جایی که موتورســیکلت شما مانع دیده شدن  	
تابلوی راهنمایی می شود.

ـی که تابلوی راهنمایی پارک ممنوع وجود  	 جاـی
دارد یا جدول خیابان به رنگ زرد یا قرمز است. 

در فضــای پارکی کــه برای افراد معلول تعیین  	
شــده  یا در مســیرهای دسترســی با نــوار زردرنگ 
)این مســیرها برای افــرادی که از صندلی چرخ دار 
اســتفاده می کننــد دسترســی ایجــاد می کنــد و 
موتورسیکلت شما ممکن است با تجهیزات باالبر 

آسیب ببیند.(

نکات و قوانین پارک کردن 

ـی اســت پــارک کنیــد.  ـی کــه ایمــن و قانوـن جاـی
تابلوها، نشــانه گذاری های کنار جــاده و منطق به 
شما خواهند گفت که اجازه ی پارک دارید یا خیر. 
شــما باید جایی پارک کنید که مانع ســایر وسایل 
نقلیه نشــوید و آن ها بتوانند به طور واضح شــما 
را ببیننــد. اگر جایی پــارک کنید که نباید این کار 
را بکنیــد، می توانیــد خطــری جــدی بــرای دیگران 
ایجــاد کنیــد و ممکــن اســت جریمــه شــوید یــا 

موتورسیکلتتان به پارکینگ برود. 

 

هنگام پارک کردن:

اگر در خیابان هســتید، بــا زاویه ی 45 درجه  	
پــارک کنید تا موتورتان برای ســایر رانندگانی که 
دنبــال جای پارک هســتند، قابل مشــاهده باشــد. 
وقتی موتورتان را برای واردشدن به خیابان بیرون 
می آورید، این نحوه ی پارک کردن بیشــترین دید 

را برای سایر رانندگان فراهم می کند. 

زمیــن هموار و محکمــی را انتخاب کنید. اگر  	
باید روی شیب پارک کنید، جلوی موتور رو به باال 

باشد و موتورسیکلت را در دنده بگذارید. 

به دنبال تابلوی »پارک موتورســیکلت« باشید  	
که فضــای پــارک مخصــوص موتورســیکلت ها را 

نشان می دهد. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

وقتی در یک غرفه پارک می کنید، بهتر اســت 
که دنده عقب وارد آن شوید تا خروج از آنجا 
راحت شود. اگر دو غرفه ی خالی روبه روی هم 
بــرای پارک باشــد که هیچ مانعــی بین آن ها 
نباشد و بتوان از یکی به دیگری رفت، هنگام 
پارک جلوی موتور را رو به بیرون قرار دهید. 
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در این فصل

ببینید 	

مشاهده 	

درک خطر   	

فکر کنید 	

خطر را ارزیابی کنید  	

یک راه حل انتخاب کنید  	

انجام دهید 	

کنترل سرعت  	

کنترل فرمان و هدایت   	

رعایت فاصله  	

ارتباط  	

اســتفاده از راهبرد »ببینید، فکر کنید، انجام  	
دهید«

 

در فصــل قبلــی، شــما بــا یادگیری اصــول پایه ی 
مهارت هــای  ارتقــای  بــه  شــروع  موتورســواری 

موتورسواری هوشمندانه کردید:

موتورسوار متفکر بودن  	

حفظ و نگه داری یک موتورسیکلت ایمن  	

پوشیدن تجهیزات درست و مناسب  	

فهم تابلوها، راهنماها و نشانه گذاری ها 	

شناخت قوانین جاده  	

ایــن فصــل تمــام ایــن مفاهیــم را کنــار هم 
مــی آورد و شــرح می دهــد کــه چگونــه تمام 
این مفاهیــم را زیرمجموعه ی رویکرد ببینید، 
فکــر کنیــد، انجام دهید اســتفاده کنید. این 
رویکردی در رانندگی و موتورسواری است که 
به شما کمک می کند موتورسواری مطمئن و 

توانمند باشید. 

ببینید: خطرات را بررسی کنید. به سایر رانندگان 
و مناطق خطرساز توجه کنید. 

فکــر کنید: تصمیــم بگیرید که کــدام خطرات از 
همــه خطرناک ترنــد. ســریع به راه حل هــای ممکن 

فکر کنید. مطمئن ترین راه حل را انتخاب کنید. 

انجــام دهید: به طور مناســب و درســت واکنش 
دهید تا ایمنی خودتان و دیگران را حفظ کنید. 

راهبردها: چرخه ی مشاهده 

همیشه هنگام موتورسواری، چشمانتان باید 
تمام جهات را بررسی کند: 

حداقل دوازده ثانیه جلوتر را نگاه کنید. 	

از یک ســمت تا ســمت دیگر جاده را نگاه  	
کنید و خطرات بالقوه را بررسی کنید. 

نگاهی به آینه هایتان هم داشــته باشید  	
تا بدانید که پشت سرتان چه اتفاقی می افتد. 

دوبــاره از مرحله ی اول تا آخر را انجام دهید. 
شما باید کل چرخه را هر پنج تا هشت ثانیه 

انجام دهید. 

مشاهده کردن پیش رو

هــر دوازده ثانیــه، بــا بررســی مســیر جلویتــان، 
مطمئن شــوید وضعیــت جــاده را می دانید. این 
ـی هنــگام رانندگی در شــهر، یک تــا دو بلوک  یعـن
جلوتر و در بزرگراه، نیم کیلومتر جلوتر را بررســی 
کنیــد. ایــن کار به شــما زمان می دهــد تا به جای 

شوکه شدن، برای خطرات بالقوه آماده شوید. 

هنگامی کــه جلویتــان را نــگاه می کنیــد، چــپ و 
راســت را بررسی کنید تا ببینید در دو طرف جاده 
چــه اتفاقی می افتد. اگر خودروهای پارک شــده را 
می بینید، مراقب باشید. ممکن است یک کودک 
از بیــن آن ها بیرون بیاید یا در جلویتان دری باز 

شود. 

ببینیـــد، فکر کنیـــد، 
انجـــــام دهیـــــد 

هر زمانی که موتورسواری می کنید، چشمان شما 
بــرای دریافــت اطالعات بایــد اطرافتان را بررســی 
ـی بدانید چگونه و به  کند. مشــاهده ی خوب یعـن
کجا نــگاه کنید. مرحله ی بعدی درک خطر اســت، 

یعنی بدانید که به دنبال چه هستید. 

مشاهده 

خــوب مشــاهده کردن شــامل نگاه کردن بــه جلو، 
عقب و دو طرف است. 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

شــما در یـکـی از خیابان هــای شــهر درحــال 
موتورســواری هســتید و در تمــام این مدت 
چشــمانتان درحــال بررســی اســت. شــما بــه 
آینه هایتان نگاه می کنید، خودروی پشت سر 
شــما فاصلــه را حفظ می کند. پیش روی شــما 
یک چهارراه و چراغ راهنمای سبز است. شما 
چهارراه را بررســی می کنید، به نظر می آید که 
هیچ وســیله ی نقلیه و عابری در آن نیست. 
اما راننده ی خودرویی که به سمت شما می آید، 
چراغ راهنمای چپ خود را روشن کرده است. 
آیا او شــما را می بیند که به سمتش می آیید 
یا از جلوی شــما می پیچد؟ شــما آینه هایتان 
را نــگاه می کنیــد، آیا پشت ســر شــما فضای 
کافی برای کاهش سریع سرعتتان هست؟ 
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 دیدن چیزهایی که در مرکز دید شــما هســتند )درســت در جلوی شــما( آسان است. اما مهم است که 
به چیزهایی توجه کنید که خارج از مرکز دیدتان هســتند. دید پیرامونی به شــما اجازه می دهد بیشــتر 

از آنچه پیش رویتان است ببینید. 

ـی زمانی کــه آینه هایتــان به طور دید مرکزی در مقایسه با دید پیرامونی  نقــاط کــور: حـت
در  زیــادی  فضــای  شــده اند،  تنظیــم  مناســبی 
پشت ســر و کنارتــان اســت کــه نمی توانیــد در 
آینه هایتــان ببینید. این مناطق نقاط کور نامیده 
می شــوند. اگر در آینه هایتان، وسیله ی نقلیه ای 
را پشت سرتان می بینید، مسیر آن را دنبال کنید. 
اگــر این وســیله ی نقلیــه از کنارتان رد شــد و از 
دیدتان خارج شــد، شــما متوجه می شوید که آن 
وســیله ی نقلیــه احتمااًل در یـکـی از نقاط کورتان 

درحال حرکت است. 

نقاط کور در کنار و عقب موتورسیکلتتان هستند. 
بعضی از موتورســیکلت ها نقطه ی کوری درســت 
در عقبشــان دارند که آنقدر بزرگ اســت که حتی 

یک خودرو را پنهان می کند. 

بررســی کناره هایتــان: هر زمانی کــه تصمیم به 
تغییــر جهت یا وضعیتتان در جــاده گرفتید، دو 
طرفتــان را بررســی کنید تا مطمئن شــوید که در 

 آمار تصادفات 

در میزان 65درصد از تصادفاتی که در آن  	
موتورســیکلت هم هســت، چندین وسیله ی 

نقلیه  درگیرند. 

در 80درصــد این تصادفات، راننده ی دیگر  	
مقصر است. 

در 35درصد دیگر تصادفات موتورسیکلت،  	
هیچ خودروی دیگری درگیر نیست.  

مشاهده کردن پشت سرتان

آینه ها: آینه هایتان به شما اجازه می دهند آنچه 
پشت سرتان اتفاق می افتد را ببینید. برای داشتن 
حداکثــر دیــد، آینه هــا را تنظیم کنیــد. اطمینان 
پیدا کنید که آرنج یا شانه تان جلوی دید عقبتان 

را نمی گیرد. به آینه هایتان نگاه کنید:

هــر چنــد ثانیــه بررســی کنید که چــه چیزی  	
پشت سرتان است. 

یــا  	 کنیــد  کــم  را  اینکــه ســرعتتان  از  قبــل 
توقــف کنید، مطمئن شــوید که وســایل نقلیه ی 
ـی دارند تا برای شــما  پشت ســرتان فاصلــه ی کاـف

توقف کنند. 

ـی که قصد تغییــر وضعیت یا جهت  	 هــر زماـن
را در جــاده داشــتید، اطمینــان یابیــد کــه هیــچ 

وسیله ی نقلیه ای در کنارتان حرکت نمی کند. 
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راهبردها: جابه جایی تان را انجام 
دهید. 

هر زمانی که قصد انجام هریک از موارد زیر را 
داشتید، از آینه استفاده کنید و کناره هایتان 

را بررسی کنید: 

از کنار جاده وارد جاده شدن  	

از وسط جاده به کنار جاده رفتن  	

تغییر مسیر  	

تغییر موقعیت در مسیر  	

گردش  	

مشاهده ی چهارراه ها 

ـی بــه چهــارراه نزدیک می شــوید، جلویتان را  وقـت
به خوبی بررســی کنید. تابلوها، راهنماها و ســایر 
نشــانه ها را بررســی کنید تا ببینید که الزم است 

توقف کنید یا خیر. 

نزدیک شــدن: جاده ای را کــه از آن عبور می کنید 
بررســی کنید. وســط جاده و چپ و راســت را نگاه 
کنید و دوباره به ســمت چپ نگاهی بیندازید. اگر 
وسیله ی نقلیه ای که به سمت شما می آید، درحال 
گردش به چپ اســت، خیلی مراقب باشید، چون 
ممکن است راننده شما را نبیند. همچنین قبل از 
ردشــدن از خــط عابر، خوب آن را بررســی کنید تا 

مطمئن شوید که عابری نیست. 

نقطــه ی کــور آن طرف، هیــچ وســیله ی نقلیه ای 
وجــود نــدارد. بــرای مثــال، وقـتـی درحــال گردش 
به راســت هســتید، به ســرعت ســمت راســتتان 
را بررســی کنیــد تا مطمئن شــوید کــه هیچ کس 
در آن فضا نیســت. شــما ممکن اســت به سادگی 
دوچرخه سواری را که از مسیر کنارتان به سمتتان 

می آید نبینید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

و  بنشــینید  موتورتــان  روی  کنیــد  ســعی 
مناطقی را که حتی با استفاده از آینه هایتان 

نمی توانید ببینید، پیدا کنید.

 برای بررســی کناره هایتــان، با زاویه ی حداقل 45 
درجــه در آن جهتی کــه می خواهید حرکت کنید، 
عقــب شــانه یتان را نــگاه کنید. اغلب الزم اســت 
که بیش از یک بار کناره هایتان را بررسی کنید تا 
مطمئن شــوید، فضایی کــه قصد حرکت به داخل 

آن را دارید، هنوز خالی است.

وســایل نقلیه ی پشت سرتان به آینه هایتان نگاه 
کنیــد. بعــد مطمئــن شــوید کــه دیــد واضحی از 
چهارراه دارید. اگر بعد از توقف، دید شما مسدود 
شــد، احتمــااًل الزم اســت کــه کمــی وارد چهارراه 

شوید تا قبل از عبور، آن را واضح ببینید. 

چرخــش: کناره هایتــان را چــک کنید تــا مطمئن 
شــوید کــه دوچرخه ســوار یــا وســیله ی نقلیــه ی 
دیگری از مســیر کنارتان نمی آید. قبل از شــروع 
حرکــت و پیــش رفتن، چهــارراه را بررســی کنید. 
هنگامی که می خواهید گردش کنید، حتمًا سمتی 

را که می خواهید بروید نگاه کنید. 

آمار تصادفات 

60% درصــد تصادفــات در بریتیش کلمبیــا در 
چهارراه ها اتفاق می افتد. 

آمار تصادفات جاده ای: با میانگین پنج سال 
گزارش داده است. )2009- 2013(

ایستادن و دوباره حرکت کردن: وقتی سرعتتان را 
کــم می کنید تا توقف کنید، برای دیدن وضعیت 

وقتی به چهارراه نزدیک می شــوید، جلویتان را به خوبی بررســی کنید. در این صحنه، چه اتفاقی می تواند 
بیفتد؟ 
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محیط موتورسواری شامل همه ی چیزهای اطراف 
شماســت؛ ازجمله ســایر راننــدگان جاده، شــرایط 
جاده، شــرایط آب وهواـیـی و نیز فعالیت هایی که 
در کنــار جــاده انجام می شــوند و ممکن اســت بر 

شما اثر بگذارند. 

مشکالت فضای جاده 

مشــکالت فضای جــاده وقتی اتفــاق می افتد که 
دو راننــده ســعی می کننــد هم زمــان بــه یک فضا 
وارد شوند. برای موتورسواری ایمن، باید فاصله ی 
مناســب را در اطــراف موتورتان حفــظ کنید؛ این 
ـی نامیــده می شــود. خودرویی که  فاصلــه ی جانـب
در پشت ســرتان و خیلــی نزدیک به شــما حرکت 
می کنــد، درصــورت توقــف ناگهانی تــان می تواند 
باعث مشــکل شــود. تعــدادی دیگر از مشــکالت 

فضای جاده عبارت اند از: 

ـی کــه بــه طــرف شــما می آیــد، در  	 خودروـی
مقابلتان به چپ گردش می کند. 

عابر پیاده ای که می خواهد از جاده عبور کند.  	

دوچرخه ســواری که از مسیر کنار شما حرکت  	
می کند، هنگامی که قصد گردش به راست دارید. 

درک خطر  

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

موتورســواری  مســکونی  جــاده ای  در  شــما 
می کنید. راننده ی خودروی جلوی شــما به نظر 
می رسد که مطمئن نیست می خواهد به کجا 
بــرود. او دائمــًا ســرعتش را کم وزیاد می کند. 
شــما تصمیــم می گیریــد کــه فاصله تــان را 
حفــظ کنیــد. در آینه ی چپتان نــگاه می کنید 
و می بینیــد که خودروی پشت ســرتان خیلی 
بــه شــما نزدیک شــده اســت. همان طــور که 
تصمیــم می گیرید چه کاری انجــام دهید، از 
کنار یک خودروی ون پارک شده عبور می کنید 
که جلوی بخشــی از دیدتان را گرفته است و 
یک لکه ی بزرگ روغن را روی جاده می بینید. 

موتورسواری ایمن یعنی مراقب خطرها باشید. در 
محیط موتورسواری خطر می تواند هر چیزی باشد 
که به شــما یا ســایر رانندگان آســیب بزند. درک 
خطــر مهارت تشــخیص این خطرات اســت. برای 
استفاده ی ایمن از جاده در کنار سایر رانندگان، به 
خودتان یاد دهید که مراقب سایر رانندگان، اشیا 
و ســطوح جاده که ممکن اســت باعث مشکالتی 
شــوند باشید. هنگام موتورســواری چشمان شما 
باید به همه طرف باشد و باید زودتر فکر کنید که 

خطرات ممکن است در کجا اتفاق بیفتند. 

 

هشدار!

وقـتـی به باالی تپــه نزدیک می شــوید، هرگز 
نمی توانیــد خطــرات  زیــرا  نگیریــد.  ســبقت 

احتمالی را در سمت دیگر ببینید. 

 

 وقـتـی چیــزی مانــع دیدتــان می شــود، بیشــتر 
احتیــاط کنیــد. در این صحنه، موتورســوار ممکن 

است چه چیزی را نبیند؟ 

مشکالت سطح جاده 

رانندگان خودروهای چهارچرخ می توانند در بیشتر 
ســطوح جــاده ای رانندـگـی کننــد، هیچ چیــز بدتر 
از موتورســواری ناهمــوار نیســت. موتورســواران 
به دلیــل دوچرخ بــودن موتور، در ســطوح لغزنده 
و ناهمــوار به راحـتـی ممکــن اســت تعادلشــان را 
ازدســت بدهنــد و زمین بخورند. همیشــه از قبل 
ســطح جــاده را بررســی کنیــد تــا ببینیــد که چه 

خطراتی ممکن است در آنجا باشد. 

اتفاقات ناگهانی 

هر چیز پیش بینی نشــدنی یک خطر اســت. شما 
باید از قبل خوب فکر کنید و از خودتان بپرســید 
ـی ممکــن  اتفاقاـت در محیــط موتورســواری چــه 
اســت بیفتد. راننده ی جلوی شــما که سرعتش را 
کم وزیاد می کند، ممکن اســت هنگامی که نشانی 
موردنظرش را پیدا کند، ناگهان ترمز کند. برخی از 

اتفاقات ناگهانی دیگر عبارت اند از:

راننده ای که خودرویش را عقب وجلو می کند،  	
ممکن است خودرویش دچار نقص باشد. 

کامیونی که به شکل بدی بارگیری کرده است،  	
ممکن است چیزی از آن بیفتد. 

محوطــه ی بــاز جــاده کــه ممکن اســت دچار  	
طوفان ناگهانی شود. 

موانع دید 

مسدودشــدن دید خطرناک اســت. یــک خودروی 
ون پارک شــده می تواند مانع دید شــما از خطرات 
پیش رو شود. اغلب وقتی از تپه ای باال می روید، 
یــا پیچ تندی را دور می زنید، نمی توانید جلویتان 
را ببینید. تعدادی دیگر از موانع دید عبارت اند از:

درختان یا حصارهای نزدیک چهارراه  	

کامیون بزرگی در مسیر بعدی  	

مه، باران یا تاریکی هوا  	
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فکر کنید

ـی را  ـی کــه موتورســواری کنیــد، خطراـت هــر زماـن
خواهیــد دیــد. بــرای گرفتن تصمیمــات خوب در 
هنگام موتورســواری، این طرز تفکــر دومرحله ای 

را دنبال کنید: 

1. خطر را ارزیابی کنید.

2. بهترین راه حل را انتخاب کنید. 

درباره اش فکر کنید 

شــما از کنــار جاده درحــال ورود بــه جاده اید. 
بایــد بــه کجــا نــگاه کنیــد؟ بایــد مراقب چه 

چیزی باشید؟ 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

هرگــز فــرض نکنید که ســایر راننــدگان جاده 
شما را می بینند. حتی اگر شما را دیده باشند، 
ممکن است درک درستی از سرعت و فاصله ی 

شما نداشته باشند. 

برخی از مشکالت سطوح جاده ای عبارت اند از: 

وجود شن و ماسه 	

برگ های خیس یا چیزهای دیگر 	

خطوط راه آهن  	

جاده های خیس یا یخ زده 	

نشانه گذاری های لغزنده ی جاده، روغن و قیر 	

آب های سطحی حاصل از بارندگی  	

سطوح فلزی  	

را کــم می کنید و احتیاط می کنید. اگر باالی تپه 
چیزی در مسیرتان بود، به مرکز مسیرتان بروید. 

کنید_ فکر  موتورسوار  یک  مثل 

بخش دوم 

وقـتـی بــه باالی تپه رســیدید، بــا این صحنه 
مواجه می شوید: یک کامیون بزرگ در مسیر 
روبه روســت و یــک خودروی اســپرت قرمز از 
کنــار کامیــون ســبقت می گیــرد و به ســمت 
مســیری کــه شــما هســتید می آیــد. شــما 
به ســمت راســت جاده نگاه می کنید. کناره ی 
جاده به نظر نرم و شنی می آید و سطح خوبی 

برای موتورسواری نیست. 

 

در این صحنه، بزرگ ترین خطر چیست؟ 

هنگامی که شما خودتان را در موقعیتی با بیشتر 
از یــک خطر می بینید، چه کاری انجام می دهید؟ 
بایــد بفهمیــد که کــدام خطر از همــه خطرناک تر 

است؟ کدام خطر نیاز به اقدام فوری دارد؟ 

خطر را ارزیابی کنید 

کنید_ فکر  موتورسوار  یک  مثل 

بخش اول 

شــما در جاده ای روستایی و طوفانی هستید 
و باران می بارد. شما درحال باالرفتن از تپه ای 
مرتفــع و بــا شــیب زیاد هســتید کــه جلوی 
دیدتان را گرفته اســت. یک خودرو پشت سر 
شــما اســت امــا فاصلــه اش را بــا شــما حفظ 

می کند. 

 

در ایــن صحنــه دو خطر وجــود دارد. بــارش باران 
می تواند ســطح جــاده را لغزنده کنــد، به ویژه اگر 
خطری بروز کند و الزم باشــد که به ســرعت توقف 
کنیــد. تپــه مانع دید شــما می شــود؛ چه کســی 
می داند که در طرف دیگر ممکن اســت چه چیزی 
باشــد؟ اگر موتورسوار باهوشی باشید، سرعتتان 
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کنترل فرمان و هدایت 	

اگــر موتــورم را به کنار جــاده هدایت کنم،  	
می توانــم کنترلــم را حفــظ کنم یــا موتورم به 

پایین می رود؟ 

رعایت فاصله  	

آیــا در مقابلــم، فضــای کافی بــرای کاهش  	
ســرعت ایمن دارم؟ )به یاد داشــته باشید که 
جاده ممکن اســت لغزان باشــد و شــما ممکن 

است اصطکاک کافی نداشته باشید.(

اگــر مــن ناگهــان ســرعتم را کم کنــم، آیا  	
فضای کافی برای خودروی پشت سر من وجود 

دارد تا سرعتش را به طور ایمن کم کند؟

آیــا من فضــای کافی دارم تا بــه کنار جاده  	
بروم؟ 

ارتباط  	

اگر بوق بزنم، راننده صدای آن را می شنود؟  	
)یادتان باشــد کــه صدای بوق شــما به بلندی 

صدای بوق ماشین نیست.( 

اگر به ترمز ضربه بزنم تا چراغ ترمز روشــن  	
شــود، ایــن کار کمــک می کنــد تا بــه راننده ی 
پشت ســرم هشــدار بدهم که درحال کم کردن 

سرعتم هستم؟ 

راه حل را بیابید 

کنید_ فکر  موتورسوار  یک  مثل 

بخش سوم 

در اینجا، شما با خودروی اسپرت قرمز روبه رو 
به ســمت شــما  در مســیرتان  کــه  هســتید 
می آید. چه راه حل هایی به ذهنتان می رســد؟ 
شما می توانید: 1. سرعتتان را کم کنید. 2. از 
مســیر بیرون بروید. 3. بوق یا چراغ ترمزتان 

را بزنید. 

همــه ی ایــن راه حل هــا بایــد بــا کنترل ســرعت و 
فرمان، رعایت فاصله و ارتباط انجام شوند. 

هنگامی کــه به راه حل های احتمالی فکر می کنید، 
ـی کنید. در  نتایــج احتمالی هرکــدام را پیش بیـن
ادامــه یــک نــوع از فرایند فکری احتمالی شــما را 

می آوریم:

کنترل سرعت 	

اگــر ســرعتم را پاییــن بیــاورم، آیــا خودرو  	
فضایی دارد که قبل از اینکه به من برســد، از 

جلوی کامیون سبقت بگیرد؟ 

می توانــم  	 لغزنــده  تپــه ی  ایــن  روی  آیــا 
ســریع ســرعتم را کاهــش دهــم؟ آیــا ترمز و 
الســتیک های من در شــرایط خوبی هســتند؟ 

آیا ُسر خواهم خورد؟ 

انجام  دهید

راه حلــی  و  کردیــد  ـی  ارزیاـب را  خطــری  وقـتـی 
انتخــاب کردیــد، الزم اســت کــه از مهارت هــای 
موتورســواری تان اســتفاده کنید تا این حرکت را 
انجام دهید. مرحله ی »انجام دهید« از این موارد 

سه گانه شامل موارد زیر است: 

کنترل سرعت 

رعایت فاصله 

کنترل فرمان و هدایت کردن 

ارتباط 

معمــواًل راه حلــی کــه انتخــاب می کنید، بســتگی 
بــه ایــن دارد کــه در کجا فضــا داریــد. آیا فضای 
کافی در جلویتان، کنارتان یا عقبتان وجود دارد؟ 
داشتن فضای کافی به شما این امکان را می دهد 

که موقعیت را مدیریت کنید.  

برـخـی از تصمیمــات موتورســواری بایــد در عرض 
چنــد ثانیــه گرفتــه شــود. ایــن یعنی شــما باید 
بــرای ارزیابی خطر و انتخــاب بهترین راه حل بارها 
تمریــن کنید. با جلوتــر فکرکردن دربــاره ی اینکه 
در موقعیت هــای اضطــراری چــه کاری باید انجام 

دهید، تمرین کنید. 
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کنترل سرعت 

مثل یک موتورسوار فکر کنید

شما در طول بزرگراهی طوالنی و صاف درحال 
موتورســواری هســتید. به نظر شــرایط ایمنی 
برقــرار اســت، پس ســرعتتان را تا محدوده ی 
سرعت افزایش می دهید. همان طور که درحال 
بررســی دو طــرف جاده ایــد، متوجــه تابلویی 
محــدوده ی ساخت وســاز  جلوتــر  می شــوید: 
است. این تابلو به شما می گوید که در آنجا 
ســطح جاده ناهموار است یا افرادی مشغول 
کارنــد. امــا وقتی جلویتــان را نــگاه می کنید، 
جــاده به نظر خالی اســت. شــما بایــد چه کار 

کنید؟ 

کنترل ســرعت خوب، به معنی حفظ سرعت ثابتی 
است که مناسب شرایط موتورسواری است. 

حفظ سرعت مناسب 

همیشــه  امــا  اســت،  خطرنــاک  ســرعت گرفتن 
کمترین ســرعت، ایمن ترین ســرعت نیست. اگر 
شما آهسته تر از وسایل نقلیه ی اطرافتان حرکت 
کنید، رانندگان پشت ســرتان ممکن است خسته 
شــوند و ســعی کنند که به طور خطرناکی از شــما 

سبقت بگیرند. 

با سرعتی حرکت کنید که مناسب شرایطی است 
در آن موتورســواری می کنیــد. محــدوده ی  کــه 

درباره اش فکر کنید

ـی عبــور  شــما از مقابــل یــک مدرســه ابتداـی
می کنیــد. تقریبــًا نیــم بلــوک جلوتــر تــوپ 
فوتبالــی بــه داخــل خیابــان می آیــد. خطر را 
ـی کنیــد. در این موقعیت چــه اتفاقی  ارزیاـب
می توانــد بیفتــد؟ بزرگ ترین خطر چیســت؟ 

بهترین راه حل را انتخاب کنید. 

ـی از این  تمــام حرکات موتورســواری شــما ترکیـب
چهــار مهــارت اســت، چه در مســیری مســتقیم 
موتورســواری کنید، چه درحال گردش در چهارراه 
باشــید و چــه درحــال فرمان گرفتن بــرای دوری از 

خطر باشید. 

 

حفظ سرعت ثابت 

برای حفظ ســرعت ثابــت، با اســتفاده از دنده ها، 
ترمزها و دسته ی گاز تمرین کنید. 

اســتفاده از دنده ها: بیشتر موتورسیکلت ها پنج 
یا شــش دنده دارند. موتورســوار خــوب می تواند 
دنــده ای را انتخاب کند که برای ســرعت حرکت و 
شرایط جاده مناسب است. شما با استفاده از پای 
چپتــان روی اهرم تعویض دنده و دســت چپتان 
روی کالچ یاد می گیرید که دنده ها را عوض کنید. 
با اولین دنده شــروع کنیــد و به تدریج همان طور 
کــه ســرعتتان را بــاال می برید، دنده هــای باالتر را 
امتحان کنید. وقتی می خواهید ســرعتتان را کم 
کنیــد یــا توقف کنید، بــرای کم کردن ســرعت، از 
دنده های پایین تر اســتفاده می کنید. هنگامی که 
تجربه تان بیشتر می شــود، صدای موتور به شما 
می گوید که چه زمانی وقت تعویض دنده است. 

هشدار!

حرکت در سرازیری با دنده ی خالص یا در کالچ 
ـی اســت. شــما بایــد در حالت  کاری غیرقانوـن
دنــده حرکت کنیــد تا به طور ایمن وســیله ی 

نقلیه ی خود را کنترل کنید. 

دنده های پایین تر قدرت بیشــتری به موتور شما 
می دهنــد. اگر شــما درحال باالرفتــن از تپه اید یا 
قصد عبور از آن را دارید، احتمااًل نســبت به زمانی 

ســرعت تعیین شده، حداکثر ســرعت برای شرایط 
مطلوب است. اگر شرایط مطلوب نیست، سرعت 
کمتری را برگزینید. مثاًل وقتی جاده لغزنده است، 
دید کم است و یا اگر یک تابلوی هشدار به شما 
می گوید ممکن اســت جلوتر خطری وجود داشته 

باشد. 

محــدوده ی ســرعت از قــرار زیر اســت، مگر اینکه 
تابلوی راهنمایی به شما چیز دیگری بگوید:

پنجــاه کیلومتــر بر ســاعت، داخل شــهرها و  	
روستاها

هشــتاد کیلومتر بر ســاعت ،بیرون از شهرها  	
و روستاها

آمار تصادفات 

موتور  که  تصادفاتی  نوع  متداول ترین 
از  برخورد  دارند  شرکت  آن  در  سیکلت ها 
تصادفات  31درصد  میانگین  و  است  کنار 
موتورسیکلت و چند وسیله ی نقلیه را تشکیل 
هنگامی  معمواًل  تصادفات  این  می دهند. 
اتفاق می افتد که یک وسیله ی نقلیه جلوی 
موتورسیکلتی که نزدیک می شود می پیچد. 

آمار تصادفات جاده ای: بریتیش کلمبیا 2007
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نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

هنگامی کــه خطــری را پیش رویتان می بینید 
و مطمئن نیســتید چه اتفاقی ممکن اســت 
بیفتد، آماده ی ترمزگرفتن شوید. با گذاشتن 
و  عقــب  ترمــز  پــدال  روی  پایتــان  پنجــه ی 
ترمــز  دســته ی  روی  انگشــتانتان  گذاشــتن 
جلــو، آماده ی ترمزگرفتن شــوید. اگر وســایل 
نقلیه ای پشت ســر شــما هســتند، با ضربه ی 
آهســته ای بــه ترمــز عقــب، به آرامــی چــراغ 

ترمزتان را روشن کنید. 

راهبردها: چگونه ترمز بگیرید

با افزایش تدریجی فشــار، ترمــز بگیرید. این 
فراینــد تدریجــی ترمزگرفتــن مانع قفل شــدن 

چرخ های شما می شود. 

دانش فیزیک برای موتورسواران 

وقـتـی در جاده اید، باید بــه قوانین فیزیک توجه 
کنید: 

اینرســی: تمایــل اشــیا بــه حفــظ وضــع حرکـتـی 
خــود اســت، کــه در ایــن مــورد، اشــیا، شــما و 
موتورســیکلتتان هســتید، که تمایل به ادامه ی 
حرکت در مســیر مســتقیم را داریــد. هنگامی که 
تــا  می کنــد  ســعی  اینرســی  می گیریــد،  ترمــز 
موتورســیکلتتان را درحال حرکت نگه دارد. وقتی 
درحال پیچیدن در پیچ هســتید، اینرســی ســعی 

که روی جاده ای صاف حرکت می کنید، یک دنده ی 
پایین تــر را انتخــاب می کنیــد. به عنــوان قانونی 
کلــی، دنده ای را انتخاب کنید که به موتور شــما 
»محــدوده ی قــدرت« را می دهــد، محــدوده ای که 
شــما در آن درصورت لزوم مقــدار بهینه ای قدرت 
بــرای شــتاب گرفتــن داریــد. دفترچــه ی راهنمای 
انتخــاب  دربــاره ی  ـی  اطالعاـت موتورســیکلتتان 

بهترین دنده برای هر محدوده ی سرعت دارد. 

اســتفاده از ترمزها: موتورســیکلت شما دو ترمز 
دارد، ترمز جلو که با دست کار می کند و ترمز عقب 
کــه با پا کار می کند. ترمز جلو از همه قدرتمندتر 
اســت، این ترمــز 70درصد قــدرت موردنیــاز برای 
توقف کردن را تأمین می کند. همیشه به آرامی از 
ترمزها استفاده کنید و به تدریج فشار را افزایش 

دهید. 

بهتریــن زمان برای ترمزگرفتن هنگامی اســت که 
موتور شــما صاف و عمودی اســت و در مســیری 
مســتقیم حرکت می کند و شــما جلویتان را نگاه 
می کنیــد. ترمزگرفتنتــان را برنامه ریزی کنید تا از 
ترمزکــردن در پیچ بپرهیزید. اگــر الزم بود که در 
پیچ ترمز بگیرید، با احتیاط و به آرامی این کار را 

انجام دهید تا ُسر نخورید. 

 کنترل فرمان و هدایت

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

شما درحال موتورسواری در جاده ای بیرون از 
شــهر هســتید و می توانید ببینید که جاده ی 
پیش رویتــان بــا پیچ تندی به ســمت راســت 
مــی رود. ایــن یــک پیچ کور اســت و ســخت 
اســت کــه ارزیابی کنیــد باید با چــه زاویه ای 
بپیچیــد. آیا وقتی درحال پیچیدن هســتید، 
وســیله ی نقلیه ای به سمت شما می آید؟ آیا 
شــما باید فرمان و ســرعتتان را تنظیم کنید 
تــا بــه زاویــه ی مطمئنی از مســیر  برســید و 
موقعیــت ایمنتــان در مســیر را حفــظ کنید؟ 

باید چه کار کنید؟ 

اگر شــما با ماشــین رانندگی کرده باشــید، ممکن 
اســت فکر کنید که فرمان گرفتن ســاده اســت و 
می توانیــد در هر زمــان چرخ ها را به هر طرفی که 
می خواهیــد بگردانیــد. امــا بــرای فرمــان دادن به 
موتورسیکلت، شما باید ببینید که در پیچ چطور 

می کند شما را در همان مسیر مستقیم نگه دارد. 
هرچــه ســریع تر در یک پیچ حرکــت کنید، نیروی 
اینرســی بیشــتر اســت و موتورســوار باید تالش 

بیشتری کند تا از جاده خارج نشود. 

میــان  )چســبندگی(:  چــرخ  ســطح  اصطــکاک 
الستیک های شما و سطح جاده نیروی چسبندگی 
وجود دارد. سطوح لغزنده و شنی جاده و تایرهای 
کم بــاد نامناســب و کهنــه اصطــکاک را کاهــش 
می دهنــد. اگــر شــما مهارت هــای موتورســواری 
خوبی نداشــته باشــید، ممکن است اصطکاکتان 
را ازدســت بدهیــد و زمیــن بخوریــد. شــتابگیری 
ـی، ترمز یا گردش )یا هر ترکیبی از این ها(  ناگهاـن

احتمااًل اصطکاک فعلی را کم می کند. 

جاذبــه: نیروی جاذبه نیرویی اســت که همه چیز 
را به ســمت زمیــن می کشــد. همیــن نیــرو باعث 
کم شدن ســرعت موتورسیکلت شما در سرباالیی 
و افزایش ســرعت آن در سرازیری می شود. وقتی 
در ســرازیری موتورســواری می کنیــد بــه فاصله ی 

بیشتری برای توقف نیاز دارید. 

چسبندگی باال چسبندگی پایین

آسفالت خشک برفیخ آسفالت خیس شن و ماسه

سطوح مختلف جاده که بر اصطکاک چرخ تأثیر می گذارند.
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حفــظ تعــادل: در گردش آهســته، فقــط درصورت 
لــزوم موتورســیکلت را کــج کنید و حواســتان به 
حفــظ تعادل باشــد. بــا صاف نگه داشــتن بدنتان، 

تعادل موتورسیکلتتان را حفظ کنید.

کج شوید و به درستی تعادل خود را حفظ کنید. 

شــما همچنین بایــد انواع مختلــف فرمان گرفتن 
موتورســیکلت را بدانیــد: فرمان گیــری با ســرعت 

پایین و فرمان گیری برعکس.

فرمان گیری در سرعت پایین

در ســرعت های بیشــتر از ده کیلومتر بر ســاعت، 
از  ـی  به راحـت و  اســت  ناپایــدار  موتورســیکلت 
کنتــرل خــارج می شــود و نیــاز بــه تعــادل ثابــت 
و اصــالح فرمان گیــری دارد. بــرای فرمان گرفتــن 
در ســرعت پاییــن، وقـتـی قصــد گــردش به چپ 
دارید، دســته فرمان ها را به ســمت چپ بچرخانید 
و هنگامی کــه قصــد گــردش بــه راســت را دارید، 

دسته فرمان ها را به سمت راست بچرخانید. 

در سرعت موتورسواری متوسط یا باال، موتورسوار 
و موتور هردو باید با زاویه ای یکســان در پیچ کج 

شوند. 

فرمان گرفتن برعکس

 در اکثــر شــرایط موتورســواری معمولی، ســرعت 
شــما بیشتر از ده کیلومتر بر ساعت خواهد بود. 
شــما متوجه خواهید شــد که وقتی سرعتتان به 
ده کیلومتــر بر ســاعت می رســد، موتــور ثابت تر 
می شــود. در این سرعت ها، موتورسیکلت ها برای 
گردش کــردن بایــد کج شــوند. این کج شــدن ضد 
اینرســی اســت که موتورســیکلت را وارد مســیر 

مستقیم می کند. 

شــما باید بــا فرمــان برعکــس، موتورســیکلتتان 
را کــج کنیــد. ایــن احتمااًل برعکس چیــزی به نظر 
می رســد کــه باید انجــام دهید. اگــر می خواهید 
بــه چپ گردش کنید، شــما احتمااًل دســته فرمان 
چــپ را فشــار می دهید. این کار باعث کج شــدن 
موتورتان به ســمت چپ می شــود. برای برگشتن 
به وضعیت صاف و عمودی، دســته فرمان راســت 

را فشار دهید. 
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هنگامی که شما تقریبًا تمام اصطکاک موجودتان 
را استفاده کردید، چند اتفاق می تواند بیفتد:

اگر شما می بینید که برای ماندن در پیچ، باید  	
کمی بیشتر کج شــوید، ممکن است اصطکاک و 
حداقل فاصله تان را از سطح زمین ازدست بدهید، 

سر بخورید و به زمین بیفتید. 

اســت  	 ممکــن  بگیریــد،  ترمــز  ناگهــان  اگــر 
اصطکاکتان را ازدست بدهید و زمین بخورید. 

اگــر با ســطحی ناهمــوار و یا خیــس در جاده  	
برخورد کنید، ممکن اســت اصطکاکتان را ازدست 

بدهید و زمین بخورید. 

درســی که باید بیاموزید این است: قبل از اینکه 
وارد پیچ شوید، سرعتتان را تا سرعت ایمن پایین 
بیاورید. ســرعت ایمن به شــما اجــازه می دهد تا 
با زاویه ی کمی کج شــوید. اگر با ســطحی لغزنده 
از جــاده برخورد کنید یا الزم باشــد که محدوده ی 
پیچتان را کاهش دهید، باید اصطکاکتان را حفظ 

کنید و بتوانید کمی بیشتر کج شوید. 

برعکس فرمان گرفتن به طور خالصه:

دســته فرمان راست را فشــار دهید، به راست کج 
شوید. به راست بروید. 

دســته فرمان چــپ را فشــار دهیــد، بــه چــپ کج 
شوید. به چپ بروید. 

مدیریت پیچ ها 

ـی یــک پیــچ را دور می زنیــد، دو نیــرو وجود  وقـت
دارد. موتورســیکلت شــما به خاطر نیروی اینرسی 
و  ادامــه دهــد  را  می خواهــد مســیر مســتقیم 
هنگامی کــه موتورســیکلت در پیچ کج می شــود، 

نیرویی جانبی به الستیک ها وارد می شود. 

هرچه ســریع تر برانید، برای پیچیدن در پیچ باید 
شــدیدتر به دســته فرمان فشــار بیاوریــد. هرچه 
شدیدتر فشار بیاورید، موتورسیکلت شما بیشتر 
کج می شود و اصطکاک بیشتری خواهید داشت. 

فضای مقابلتان 

همیشــه فاصلــه ی طولی ایمن را بیــن موتورتان 
و خودرویی که پشت ســرش هستید حفظ کنید. 
شــما حداقــل بــه دو ثانیه فضــا درمقابلتــان نیاز 
داریــد، زیرا این فاصله ای اســت کــه در آب وهوا 
و شــرایط خــوب جــاده الزم اســت. در جاده هــای 
پرســرعت، فاصلــه ی طولی تــان را تــا حداقل ســه 
ـی و یا جاده های  ثانیــه و در شــرایط بد آب وهواـی

ناهموار و لغزان تا چهار ثانیه افزایش دهید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

وقتی پشت ســر خودرویی در چهــارراه توقف 
می کنید، ســه متر بیــن موتورتان و خودروی 
ـی فاصلــه ایجاد کنید. این کار به شــما  جلوـی
فضایی می دهد تا اگر خودروی جلویی درحال 
برخــورد از عقب بود، بتوانید از این موقعیت 
بیرون بروید. پشت ســر وسایل نقلیه ی بزرگ 
حدود شــش متر فاصله ایجاد کنید. این کار 

دید شما را افزایش می دهد. 

وقتی پشت ســر وســیله ی نقلیه ی بزرـگـی درحال 
موتورســواری هستید که می تواند مانع دید شما 
شود، حداقل سه ثانیه فاصله ی طولی برقرار کنید. 
همچنیــن خوب اســت که اگر وســیله ی نقلیه ای 
در فاصله ی بســیار نزدیکی پشت ســر شما حرکت 
می کند، یا هنگامی که شــما در جــاده ای کثیف و 
شنی پشت سر خودرویی حرکت می کنید و ممکن 
اســت گردوخاک در هوا باشــد، حداقل سه ثانیه 

فاصله ی طولی ایجاد کنید. 

 رعایت فاصله 

مانند یک موتورسوار فکر کنید 

منطقــه ای  در  موتورســواری  درحــال  شــما 
مســکونی هســتید و خــودروی جلویی تــان با 
سرعت خیلی کمی حرکت می کند. شما عجله 
دارید و ممکن اســت به قرارتان دیر برســید، 
مگر اینکه ســبقت بگیرید. فضای زیادی را در 
ســمت راست این خودرو می بینید. چه کاری 

باید انجام دهید؟ 

تــالش بــرای اســتفاده ی مشــترک از یــک مســیر 
می تواند اشــتباه بزرگی باشد. اگر راننده ی جلویی 
ناگهان تصمیم بگیرد که به راســت بپیچد، شــما 
در نقطه ی کور او هستید. به خاطر داشته باشید 
که در تصادف با یک ماشین، شما بیشتر از همه 

ضرر خواهید کرد. 

برخــالف ماشــین، موتورســیکلت شــما ابزارهــای 
حفاظـتـی همچون کمربند ایمنی، کیســه ی هوا و 
ســپر ندارد. بنابراین مهم اســت که فضای خالی 
اطرافتــان را حفظ کنید. به ایــن فضاها، فاصله ی 
ـی گفته می شــود. شــما باید فضــای اطراف  جانـب
موتورتــان و فاصلــه ی جانبی را حفــظ کنید تا اگر 
جلوتر از شــما اتفاقی افتاد یا خطری از کنار یا از 
پشت ســر به ســمتتان آمد، بتوانیــد به طور ایمن  

واکنش دهید. 
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فاصله ی توقف 

کــه  اســت  فاصلــه ای  توقــف  فاصلــه ی  کل 
موتورســیکلت شــما از لحظه ای که شــما متوجه 
خطر می شــوید تــا لحظه ای که موتورســیکلتتان 

متوقف می شود طی می کند.

وقـتـی مشــکلی را در مقابلتــان می بینیــد، حدود 
ســه چهارم ثانیه برای دیــدن و فکرکردن )فاصله ی 
ادراکی( و سه چهارم ثانیه ی دیگر برای انجام دادن 
)فاصله ی واکنش( زمان دارید. بعد ترمزهای شــما 

شروع به عمل کردن می کند.  

فاصله ی ترمزگرفتن شــما اساســًا به ســرعت شما 
بســتگی دارد. وزن موتورســیکلت شما، اصطکاک 
الســتیک های شــما بــا ســطح جــاده و کیفیــت 
ترمزهای شما هم می تواند بر فاصله ی ترمزگرفتن 

شما اثر بگذارد. 

هرچــه ســریع تر برویــد، مــدت بیشــتری طــول 
می کشد تا توقف کنید. وقتی سرعتتان را دوبرابر 
می کنیــد، فاصلــه ی ترمزگرفتن تــان تــا چهاربرابر 
افزایش پیدا می کند. وقتی ســرعتتان را سه برابر 
می کنید، شــما به نه برابر فاصله ی ترمزگرفتن نیاز 
خواهید داشت. ســرعت باالتر، به شدت فاصله ی 

توقف و شدت تصادفات را افزایش می دهد. 

یادتان باشــد، اگر وسیله ی نقلیه ای پشت سرتان 
اســت، فرض کنید که شــما می توانید سریع تر از 
آن ها توقف کنید و اگر وســیله ی نقلیه ای جلوی 
شماست، فرض کنید که آن ها می توانند سریع تر 
از شــما توقــف کننــد. مطمئن شــوید کــه فضای 

زیادی را در مقابل و پشت سرتان دارید. 

 

در بزرگــراه، بــا انتخــاب یــک شــیء در مقابلتان، 
فاصله ی سه ثانیه ای را اندازه گیری کنید. 

 هنگامی که وســیله ی نقلیه ی جلوی شــما از کنار 
آن شــیء عبور می کند، شمارشــتان را آغاز کنید. 

بشمارید: هزارویک، هزارودو و هزاروسه.

اگر هنگام گفتن عدد ســه به آن شــیء رسیدید، 
ـی ســه ثانیــه را حفــظ  ـی فاصلــه ی طوـل ایــن یعـن

کرده اید. 

هشدار! 

اگر در بزرگراه درحال گردش به چپ به ورودی 
یک جاده اختصاصی یا جاده ی فرعی هستید، 
آینه هایتان را نگاه کنید و مطمئن شوید که 
فضای زیادی در پشت سرتان دارید. رانندگان 
پشت ســرتان ممکن اســت آمــاده ی کاهش 

سرعت برای شما نباشند. 

فضای پشت سرتان 

وقتی وســیله ی نقلیه ای با فاصلــه ی خیلی کمی 
پشت ســر شــما حرکت می کنــد، چــه کاری انجام 
می دهیــد؟ شــما نمی توانیــد بــه همــان صورتی 
کــه فضــای مقابلتــان را کنتــرل می کنیــد، فضای 
پشت ســرتان را هم کنترل کنید. اما خوب اســت 
کــه به تدریــج ســرعتتان را کــم کنیــد و فاصله ی 
مقابلتــان را تا چهــار ثانیه افزایش دهید. به این 
شــکل، اگــر مجبور بــه توقــف شــوید، می توانید 
به تدریــج توقف کنیــد و احتمال کمتری هســت 
که وسیله ی نقلیه ی پشت سرتان با شما تصادف 

کند. 

فاصله ی توقف شــامل زمان ادراک، زمان واکنش و فاصله ی ترمزگرفتن می شــود. همیشــه فاصله ی کافی 
طولی ایجاد کنید و سرعتی را برگزینید که به شما امکان می دهد تا به طور ایمن توقف کنید. 
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فضای اطرافتان 

هنگامی کــه موتورســواری می کنیــد، حداقل یک 
متر فضای خالی را در هردو طرف موتورسیکلتتان 
حفــظ کنید. خیلی نزدیک بــه جدول های خیابان، 
پیاده روها، یا هر شیء و وسیله ی نقلیه ی دیگری 

موتورسواری نکنید. 

ـی از کنــار عابــران، دوچرخه ســواران یا ســایر  وقـت
وســایل نقلیه عبور می کنید، تــا جایی که ممکن 
اســت، حداقــل یــک متــر و اگــر ســریع حرکــت 
می کنید، بیشــتر از یک متر فاصلــه ایجاد کنید. 
هنگامی که دیدتان ضعیف اســت یا شرایط جاده 
خــوب نیســت، فاصلــه ی جانبی تــان را افزایــش 

دهید. 

موقعیت مسیر 

درســت  قســمت  در  موتورســیکلت  قرارگرفتــن 
مســیر، عامل کلیدی در ایمنی موتورســوار است. 
شــما باید موقعیتی را انتخــاب کنید که حداکثر 
دید و فضا را داشــته باشــد. همان طور که محیط 
موتورسواری تغییر می کند، موقعیت مسیر شما 

هم ممکن است نیاز به تغییر داشته باشد. 

راهبردها: مدیریت خودروهایی که با 
فاصله ی خیلی کمی در پشت سرتان 

حرکت می کنند.

در اینجــا چند روش دیگر بــرای مدیریت این 
افراد آمده است: 

وارد مسیر دیگری شوید.  	

در چهارراه بعدی به راست گردش کنید.  	

به کنار جــاده بروید و بگذارید آن ها عبور  	
کنند.

بــا دو بــار زدن چــراغ ترمزتــان بــه آن هــا  	
هشــدار دهید. راننده ممکن است بفهمد که 

خیلی به شما نزدیک است و عقب برود. 

مطمئــن شــوید که موقعیت مســلط را در  	
باند )معمواًل موقعیت ســمت چپ( دارید که 
شما را برای آن ها قابل رؤیت می کند. این کار 
کمک می کند که آن ها از بیشــتر نزدیک شدن 

به شما منصرف شوند.

گاهی اوقات اگر مسیرتان را تغییر دهید  	
و به موقعیت مســلط قبلــی برگردید، این کار 
آن ها را متوجه خواهد کرد و عقب تر خواهند 

رفت. 

ـی در حداقل یک طــرف موتورســیکلتتان، برای خودتــان باقی  ـی فضاـی ســعی کنیــد کــه مســیر گریز، یعـن
بگذارید. در آن صورت، اگر اتفاقی در مقابلتان بیفتد، شــما می توانید وارد مســیر دیگر شوید تا مشکلی 

ایجاد نشود. 

برای اینکه مســیر گریز کنارتان را حفظ کنید، احتمااًل باید ســرعتتان را کم کنید و اجازه دهید وســیله ی 
نقلیه ی دیگر عبور کند یا وارد مسیر دیگری شوید که فضای بیشتری در اطرافش دارد. 
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ایمــن را با خــط میانی حفظ کنیــد. یک موقعیت 
مســیر مســلط را حفظ کنید، موقعیتی که حرکت 
سایر وسایل نقلیه به مسیر کناری شما را دشوار 
می ســازد. اغلب موقعیت مســیر سمت چپ برای 
شــما بهتریــن فاصلــه از خودروهای پارک شــده و 
حاشــیه ی مســیر فراهم می کند و بهترین مسیر 
مشــرف و مسلط است. اما در جاده ی چندمسیره، 

در اینجــا مــواردی مطــرح می شــود کــه هنــگام 
انتخاب موقعیت مسیرتان باید درنظر بگیرید:

بیــن  فضــا  حداکثــر  کــه  کنیــد  ســعی  فضــا: 
موتورســیکلتتان و ســایر وســایل نقلیــه را حفظ 
کنیــد. از هــر وســیله ی نقلیه ی بزرـگـی که باعث 
تالطم جریان هوا می شود، دور بمانید و فاصله ی 

هر مســیر به شــما ســه موقعیت را ارائه می دهد: موقعیت ســمت چپ مســیر، موقعیت مرکز مســیر و 
موقعیت ســمت راســت مســیر. مراقب جاده و وضعیت وسایل نقلیه باشــید تا تصمیم بگیرید که کدام 

موقعیت بهترین گزینه برای شماست. 

راهبردها: انتخاب موقعیت مسیر 
ایمن

تپه هــا: قبــل از رســیدن به بــاالی تپه، به  	
موقعیت مسیر سمت راست یا مرکزی بروید. 
شــما هرگز نمی دانید کــه از باالی تپه ممکن 
است چه چیزی بیاید و وارد مسیرتان شود. 

پیچ هــا: شــما نمی دانید که ممکن اســت  	
چه چیزی از آن طرف پیچ به ســمتتان بیاید، 
بنابراین موقعیتی را انتخاب کنید که بهترین 

دید از پیچ مقابل را به شما می دهد. 

کامیون ها و ســایر وســایل نقلیه ی بزرگ:  	
از هــوای متالطــم دوری کنیــد. هنگامی کــه 
نزدیــک  بزرـگـی  نقلیــه  وســیله ی  می بینیــد 
می شــود، بــه موقعیت ســمت راســت بروید 
و بعــد از عبــور آن وســیله ی نقلیــه حــدود 
ســه ثانیــه صبر کنیــد تا به موقعیت مســیر 

معمولتان برگردید. 

ســنگین،  	 بــاد  وزش  در  آب وهــوا: 
موتورســواری در مرکز مسیر می تواند به شما 
بیشــترین فضــای حرکــت را بدهــد تــا از آن 
بیــرون بیایید، اما در موقعیت مرکزی ممکن 

است چربی یا روغن باشد. 

برـخـی از موتورســواران هنــگام موتورســواری در 
مســیر چــپ، موقعیــت مســیر ســمت راســت را 

انتخاب می کنند. 

کــه  شــوید  مطمئــن  بــودن:  قابل مشــاهده 
به شــکل واضــح بــرای وســایل نقلیــه ی اطرافتان 
قابل مشاهده اید. موقعیتی را انتخاب کنید که به 
شما امکان می دهد به خوبی جلویتان را ببینید. 

اصطــکاک: در ســطح جــاده مســیر و موقعیــت 
مســیری را انتخــاب کنیــد کــه بــه شــما ســطح 
ـی می دهــد. مســیری را انتخــاب  اصطــکاک خوـب
کنیــد که عاری از هرگونه آلودگی و چربی باشــد. 
اغلــب در کناره های مســیرها به ویژه در جاده های 
شــهری و در چهارراه هــا ردی از روغــن وجود دارد. 
از مســیرهای نوارکشی شده یا رنگ شده، درپوش 

چاه ها و دیگر سطوح لغزان دور بمانید.

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

موقعیــت مســیر ســمت چــپ را موقعیــت 
»پیش فــرض« بدانید. بیشــتر موتورســواران 
ایــن موقعیت را انتخاب می کنند، مگر اینکه 
مســیر دیگر به دلیلی بهتر باشد. اما فقط در 
یــک موقعیت مســیر نمانید، جاده را بررســی 
کنیــد و تصمیــم بگیریــد که کدام مســیر از 

همه ایمن تر است. 
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انتخاب فاصله ی ایمن 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

شما در مقابل تابلوی توقف دوطرفه منتظرید. 
ترافیک به نظر بی انتها می آید. درســت وقتی 
فکــر می کنیــد کــه وضعیــت بــرای عبــور از 
چهــارراه ایمن اســت، خــودروی ونی از جهت 
مخالف نزدیک می شود و آن را می بینید. فکر 
می کنیــد قبــل از اینکه ون به چهارراه برســد 
احتمــااًل زمــان کافی برای عبورکــردن را دارید، 
اما کاماًل مطمئن نیســتید. شــما باید چه کار 

کنید؟ 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

آیــا می دانیــد که در شــرایط ایده آل، بیشــتر 
موتورسیکلت ها باید در چهارراه توقف کنند؟ 

دو ثانیه برای هر مسیر تا مستقیم از چهارراه 
عبور کنند. 

پنــج ثانیه بــرای گردش به راســت و افزایش 
سرعت تا پنجاه کیلومتر بر ساعت 

هفــت ثانیه بــرای گردش به چــپ و افزایش 
ســرعتتان تــا پنجاه کیلومتر بر ســاعت. )اگر 
چند مســیر برای عبــور دارید، زمان بیشــتری 

اختصاص دهید.(

یادتان باشــد که برای ایمنی دو ثانیه ی دیگر 
هم اضافه کنید. 

در ادامه تعدادی از موقعیت مسیرهای خطرناک 
مطرح می شود که باید از آن ها اجتناب کنید: 

حرکت نکــردن بیــن خطــوط: حرکت نکــردن بیــن 
خطــوط  از  خــارج  کــردن  موتورســواری  خطــوط، 
بریتیش کلمبیــا  در  کار  ایــن  اســت.  ترافیـکـی 
غیرقانونی و خطرناک اســت. شما هرگز نمی دانید 
که وسایل نقلیه ی متوقف یا کم سرعت چه زمانی 
ممکن اســت به شــکل ناگهانی شــروع به حرکت 
کنــد یــا اینکه چه زمانی فردی مســیرش را تغییر 
دهــد یــا در را باز کند. هنگامی کــه از بین خطوط 
حرکت نمی کنید هیچ فضای کناری ای ندارید تا از 

خودتان محافظت کنید. 

موتورســواری در شــانه ی جاده: هرگز در شــانه ی 
جــاده موتورســواری نکنید، مگر اینکــه بخواهید 
توقف کنید. این کار غیرقانونی و خطرناک است. 
شــانه ی جاده اغلب انباشــته از خــاک و  چیزهای 

دیگر است. 

کناربه کنــار موتورســواری کردن: در یک مســیر و 
کنار یک موتورســیکلت دیگــر حرکت نکنید؛ این 
کار فاصله ی جانبی شما را کم می کند. برای اینکه 
یــاد بگیرید که چطور در یک گروه به شــکل ایمن 

موتورسواری کنید، فصل هفتم را ببینید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

نقلیــه ای  وســیله ی  کنــار  در  موتورســواری 
در مســیر کنــاری شــما، فضای جانبی شــما را 
کاهش می دهد. همچنین شــما را در نقطه ی 
کــور راننده ی دیگر قرار می دهد. از انجام این 

کار بپرهیزید. 

ارتباط  

مانند یک موتورسوار فکر کنید

شــما بــه مرکــز خریــدی نزدیــک می شــوید و 
ـی در جلــوی  می توانیــد ببینیــد کــه خودروـی
تابلــوی خــروج فرشــگاه منتظر اســت. راننده 
بــرای گــردش به چــپ راهنما می زند. شــما با 
راننده تماس چشــمی برقرار می کنید و به نظر 
می رســد کــه او شــما را می بینــد. شــما فکــر 
می کنیــد کــه او قبل از اینکــه برای گردش به 
چــپ از خروجی بیرون بیایــد، صبر می کند تا 
شــما عبور کنید، اما کاماًل مطمئن نیســتید. 

باید چه کار کنید؟

این موقعیت یکی از خطرات اصلی موتورســواری 
را نشان می دهد. شما می توانید تمام تالشتان را 
بــرای برقــراری ارتباط با رانندگان دیگــر بکنید، اما 
هرگز نمی توانید روی پاســخ آن ها حســاب کنید. 
بــا برقــراری ارتباـطـی واضح از خودتــان محافظت 
کنید. مطمئن شــوید که روش ارتباط برقرارکردن 
راننــدگان دیگــر و آنچــه قصــد انجامــش را دارند 
می فهمید. اما هرگز فرض نکنید که دیگران شــما 

را دیده اند و به شکل مناسب واکنش بدهید. 

قابل مشاهده بودن 

قابل رؤیت بــودن برای برقراری ارتباط الزم اســت. 
راهنماها فقط درصورتی مؤثرند که سایر رانندگان 

فاصلــه ی بین وســایل نقلیه همان فضایی اســت 
کــه شــما بــرای عبــور از چهــارراه، گــردش، تغییر 
مســیر، سبقت، یکی کردن مســیر یا واردشدن به 
جریــان ترافیک بــه آن نیاز داریــد. تصمیم گیری 
درباره ی اینکه آیا فاصله تان به اندازه کافی وسیع 
اســت تا ایمن باشد، همیشه آسان نیست. شما 

باید چندین مورد را درنظر بگیرید:

سرعت وسایل نقلیه  	

زمانی که بــرای تکمیل حرکتتان نیاز خواهید  	
داشت 

زمانی که وســیله ی نقلیه ی شــما نیاز دارد تا  	
به اندازه ی سرعت جریان ترافیک شتاب بگیرد. 
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ورود به مسیر یا خارج شدن از آن را دارید. 

در اینجــا چنــد نکتــه بــرای اســتفاده از راهنمــای 
گردش مطرح می شود: 

به موقــع راهنما بزنید. زودتــر راهنما بزنید تا  	
به رانندگان دیگر اخطار داده باشید. 

واضــح عمل کنید. چــراغ راهنمایتان را خیلی  	
زود روشــن نکنید. این کار ممکن است رانندگان 
دیگر را گیج کند. اگر می خواهید در چهارراه بعدی 
بــه راســت گردش کنیــد، و قبل از اینکــه به آنجا 
برســید تعدادی مســیر اختصاصــی پیش رویتان 
ـی به چهارراه  اســت، صبر کنید تــا به اندازه ی کاـف
نزدیک شــوید تا دیگران بتوانند دقیقًا ببینند که 

قصد گردش به کدام سمت را دارید. 

قابل رؤیت باشــید: عادت کنید که همیشــه  	
ـی زمانی کــه قصد شــما کاماًل  راهنمــا بزنیــد، حـت
مشــخص اســت. )مثــاًل وقـتـی شــما در مســیر 
گــردش هســتید.( راهنمــای گردش، شــما را برای 
ســایر رانندگان قابل مشاهده تر می کند. در بعضی 
از موقعیت هــا، شــما ممکــن اســت بخواهیــد، 
عالوه بــر چراغ راهنمایتان، از راهنما با دســت هم 
اســتفاده کنید تا خودتان را برای ســایر رانندگان 

قابل مشاهده تر کنید. 

همــان کاری را انجــام دهیــد کــه می گویید.  	
مطمئن شــوید که پس از حرکتتــان، راهنمایتان 
را خامــوش می کنید، یا درصورت لزوم راهنمایتان 
را روشــن می کنید. پیام اشتباه به سایر رانندگان 

ندهید. 

بــه آن ها توجه کنند. خودتان را قابل رؤیت کنید. 
لباس های روشن و شبرنگ بپوشید و در طول روز 
چراغ جلویتان را روشــن نگــه دارید. در موقعیت 
مســیری موتورسواری کنید که در بیشترین دید 

باشید. 

تماس چشمی 

شــما اغلــب می توانیــد ازطریــق چشــمانتان بــا 
رانندگان دیگر ارتباط برقرار کنید. همیشــه سعی 
کنیــد که بــا رانندگانی که احتمــااًل قصد ورود به 
مســیر شــما را دارند، تماس چشــمی برقرار کنید. 
این یک روش کمکی اســت تا مطمئن شــوید که 
آن راننــدگان شــما را می بیننــد. اما یادتان باشــد 
که حتی اگر آن ها شــما را ببینند، رانندگان اغلب 
متوجه نمی شوند که شما با چه سرعتی به آن ها 
نزدیک می شــوید. به قضاوت سایر رانندگان اتکا 

نکنید. 

از چشمانتان برای برقراری تماس با سایر رانندگان 
آســیب پذیر اســتفاده کنید. وقتی برای یک عابر 
یا دوچرخه ســوار توقف می کنید، تماس چشــمی 
برقــرار کنیــد تــا آن هــا بدانند کــه شــما آن ها را 
دیده اید و عبور از خیابان برایشان بی خطر است. 

راهنمای گردش 

اصلی تریــن ابــزار ارتباـطـی شــما چــراغ راهنمــای 
گردشتان است. همیشــه راهنما بزنید تا دیگران 
بدانند که شــما قصد گردش کردن، تغییر مســیر، 

چراغ ترمز

چــراغ ترمز هنگامی روشــن می شــود که شــما از 
ترمز جلو یا عقب استفاده می کنید.

چراغ ترمز شــما به وســایل نقلیه ی پشت ســرتان 
می گوید که شــما درحال کاهش سرعت هستید. 
با روشن کردن چراغ ترمزتان، قبل از کاهش سرعت 
بــه رانندگان پشت ســرتان کمک کنیــد تا متوجه 
شــما شوند. اگر شــما به آرامی به دسته ترمز جلو 
یا پــدال ترمز عقب ضربه بزنیــد، می توانید چراغ 
ترمزتــان را بــدون ترمزگرفتن فعــال کنید. به ویژه 
مهم است که این کار را قبل از موقعیت های زیر 

انجام دهید:

وقتی به طور ناگهانی سرعتتان را کم می کنید. 	

وقـتـی ســرعتتان را در محلی کم می کنید که  	
سایر رانندگان انتظار ندارند. 

این حرکت راهنمای گردش به چپ است. 

ایــن حرکــت راهنمــای گــردش به راســت اســت. 
موتورســواران بایــد از بــازوی چپشــان اســتفاده 
کننــد تــا گــردش بــه راســت را عالمــت بدهنــد. 
دوچرخه ســواران می توانند از هردو بازویشان برای 

عالمت دادن گردش به راست استفاده کنند. 

این راهنما نشان می دهد که شما قصد گردش به 
راست را دارید. 
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نشانه هایی برای وسایل نقلیه 

شــکلی که شما موتورســیکلتتان را در مسیر قرار 
می دهید، می تواند به ســایر راننــدگان بگوید که 
شــما قصد انجام چه کاری را دارید. قبل از انجام 
هــر حرکتی، قصدتــان را واضح بیــان کنید. مثاًل، 
اگــر قصد گــردش به چپ را داریــد، خودتان را در 
زمان مناســبی در قســمت چپی مسیر سمت چپ 
قرار دهید تا رانندگان پشت سرتان بتوانند شما را 

ببینند و بدانند چه کاری انجام می دهید. 

شــما با زیرنظر گرفتن نشــانه های ســایر وســایل 
را دربــاره ی  زیــادی  نقلیــه، می توانیــد چیزهــای 
کارهایی که می خواهند انجام دهند بفهمید. اگر 
وســیله ی نقلیه ای قصد خروج از مســیری را دارد، 
آن راننده ممکن است قصد تغییر مسیر یا گردش 
داشــته باشــد. وقتی شــما خودروی پارک شده ای  
را می بینیــد کــه چرخ هایش رو به بیرون اســت، 
راننده ممکن است قصد ورود به خیابان را داشته 

باشد. به این نشانه ها توجه کنید. 

بوق 

آماده ی استفاده از بوق باشید تا به سرعت توجه 
دیگران را جلب کنید. 

کــه  مطــرح می شــود  ـی  ادامــه موقعیت هاـی در 
بوق زدن خوب است: 

شــما هم زمان با وســیله ی نقلیه ی دیگری به  	
چهــارراه نزدیــک می شــوید و نتوانســتید تماس 

چشمی برقرار کنید. 

شــما از کنار فــردی عبور می کنید که شــما را  	
نمی بیند و شروع به ورود به مسیر شما می کند. 

به نظر می آید که راننده ی خودرویی پارک شده  	
آماده است به جلوی شما بپیچد. 

خودرویی درحال دنده عقب گرفتن از پارکینگ  	
و ورود به مسیر شماست. 

عابری در مقابل شــما درحــال ورود به خیابان  	
است و شما نمی توانید به موقع توقف کنید. 

بــوق  صــدای  کــه  باشــید  داشــته  به یــاد 
موتورســیکلتتان به بلندی بوق ماشــین نیست؛ 
پــس بــه این بوق اتــکا نکنید، عالوه بــر بوق زدن، 

آماده ی ترمز و فرمان گرفتن باشید. 

استفاده از راهبرد »ببینید، 
فکر کنید، انجام دهید« 

در موقعیت هــای خطرنــاک، موتورســواران گاهی 
اوقات فراموش می کنند که چگونه برعکس فرمان 
بگیرند و به جای دوری از خطر، وارد آن می شوند. 
تنهــا راه اجتنــاب از ایــن موضــوع این اســت که 
بــه خودتان زمان بدهید و فضایی فراهم کنید تا 
راهبــرد ببینید، فکر کنید، انجــام دهید را تمرین 
کنیــد. مهارت هایتــان را تمرین کنید تــا کاماًل بر 
آن ها مسلط شوید. با سرعتی ایمن موتورسواری 
ـی جلویتــان را نگاه کنید و هشــیار  کنیــد. به خوـب
باشید. در آن صورت شما باید بتوانید مشکالتی 
را کــه پیش می آیــد ببینید، به راه حل های ممکن 
فکر کنید و اقداماتی انجام دهید که ایمنی شما 

را حفظ خواهد کرد. 

درباره اش فکر کنید 

خودروی پارک شــده ای  درســت در مقابل شما 
شــروع بــه ورود به خیابــان می کنــد. چگونه 
دهیــد«،  »انجــام  مهارت هــای  از  می توانیــد 
ارتباط، کنترل ســرعت، فرمان گرفتن و رعایت 
فاصلــه، اســتفاده کنیــد تا از وقــوع تصادف 

دوری کنید؟ 
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به اشتراک گذاری ایمن جاده 

مث یک موتورسوار فکر کنید 

حــاال  و  ماندیــد  خــواب  صبــح  امــروز  شــما 
برســید.  کار  ســر  بــه  دیــر  کــه  می ترســید 
همان طــور کــه بــه آخریــن چهــارراه قبــل از 
اداره تان نزدیک می شــوید، چهارراه را بررســی 
می کنیــد. می بینید که چراغ ســبز اســت اما 
بــه ایــن فکر می کنیــد که احتمــااًل رنگ چراغ 
درحــال تغییر اســت. همچنیــن می بینید که 
خودرویی در مسیر روبه رویی تان توقف کرده 
اســت. چرخ هــای ایــن خودرو به ســمت چپ 
اســت و راننده اش آماده ی گردش اســت. آیا 
راننده شــما را می بیند؟ آیا او برای شــما صبر 
می کنــد؟ ناگهان چراغ زرد می شــود. باید چه 

کار کنید؟  

 

ـی را ارائــه دادنــد  شــش فصــل گذشــته اطالعاـت
موتورســواری  مهارت هــای  افزایــش  بــرای  کــه 
هوشــمندانه می توانند به شــما کمک کنند. چهار 
فصــل بعــدی روش های اســتفاده از این اطالعات 
در موتورســواری را بیــان می کننــد. در این فصل، 
شما یاد خواهید گرفت که چگونه جاده را با سایر 

رانندگان به طور مشترک استفاده کنید. 

در این فصل 

به اشتراک گذاری ایمن جاده  	

عابران پیاده   	

دوچرخه سواران  	

خودروهای بزرگ  	

اتوبوس های مدرسه  	

اتوبوس های حمل ونقل عمومی  	

خودروهای اورژانس  	

کارگران جاده 	

محدوده ی ساخت وساز  	

موتورسیکلت های دیگر  	

قطارها  	

اسب ها  	

مهم ترین نکته در موتورسواری ایمن این است که مطمئن شوید فضایی که می خواهید واردش شوید، 
وقتی به آن رسیدید، خالی است. 

در صحنه ی باال، این احتمال وجود دارد که شما و راننده ی خودرویی که درحال گردش به چپ است، هم زمان 
به یک فضا وارد شــوید. طبق قانون، آن راننده باید برای شــما صبر کند. اما رانندگان ممکن اســت اصاًل شما را 
نبینند، یا اگر شــما را ببینند، ممکن اســت متوجه نشــوند که شــما با چه ســرعتی حرکت می کنید یا چقدر به 

آن ها نزدیک هستید. آیا ارزش امتحان کردن را دارد؟ 

راه اجتناب از تصادفات این اســت که مطمئن شــوید فضایی که می خواهید به آن وارد شــوید، خالی باشــد. 
برای شریک شــدن جاده به صورت ایمن با ســایر رانندگان، از مهارت های دیدن، فکرکردن، انجام دادن استفاده 

کنید. 
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انجام  دهید 

 کنترل ســرعت: با ســرعت مطمئن موتورسواری 
کنید. با این کار، درصورت لزوم، برای توقف کردن 

زمان خواهید داشت. 

 هدایت کــردن: کنترل فرمــان و تعادلتان را حفظ 
کنید. 

 رعایت فاصله: اگر فاصله تان را از سایر رانندگان 
ـی حفــظ کنیــد، احتمــال بــروز مشــکل در  به خوـب
اســتفاده از فضــا کمتــر خواهــد بــود. اگر ســایر 
راننــدگان اقــدام بــه ورود بــه فضای شــما کنند، 
شــما فضــا بــرای توقف یــا هدایــت موتورتان در 
پیرامون آن ها را دارید و رانندگان دیگر بهتر شما 

را خواهند دید. 

 ارتباط: اجازه دهید که سایر رانندگان هم بدانند 
شــما می خواهید چه کاری انجــام دهید تا آن ها 
بتوانند به موقع واکنش نشان دهند. به پیام های 

سایر رانندگان هم توجه کنید. 

ببینید

از مهارت های مشــاهده تان اســتفاده کنید. برای 
خطــرات احتمالــی، چهــارراه را از چپ تا راســت و 
دوبــاره از چپ بررســی کنید. هرگز بدون بررســی 
و قبل از اینکه مطمئن نشــدید که چهارراه خالی 

است، واردش نشوید. 

فکر کنید 

ـی راننــده ی دیگــری درحــال نزدیک شــدن بــه  وقـت
ـی اســت کــه شــما می خواهیــد اســتفاده  فضاـی
کنید، خطر را ارزیابی کنید و پیش بینی کنید آن 
شــخص ممکن اســت چه کاری انجــام دهد. بعد 

مطمئن ترین راه حل را انتخاب کنید. 

همچنیــن مهــم اســت کــه قوانین حق تقــدم را 
بدانیــد. وقـتـی دو یــا چنــد راننــده می خواهند از 
فضای یکســانی استفاده کنند، قوانین حق تقدم 
به شــما می گوید که کــدام راننده باید حق تقدم 
بدهــد. امــا راننــدگان دیگــر اشــتباه می کننــد و 
کارهــای غیرمنتظــره انجام می دهنــد. خودروهای 
دیگر ممکن اســت ندانند که چه کســی باید حق 
تقــدم را بدهــد یا می تواند حق تقــدم ندهد. اگر 
دچار تردید هســتید، همیشــه آماده ی دادن حق 

تقدم باشید. 

بــرای یادگیری بیشــتر قوانین حــق تقدم، فصل 
پنجم را بخوانید. 

عابران پیاده   

مثل یک موتورسوار فکر کنید

ـی چندمســیره  شــما درحــال عبــور از  خیاباـن
هســتید، درحالی کــه ســایر وســایل نقلیــه را 
بررســی می کنیــد و مراقــب چــراغ راهنماـیـی 
چهــارراه بعــدی هســتید. ناگهــان، مــردی از 
جدول پیاده رو رد می شود و شروع به عبور از 
خیابــان می کند. تعدادی خودرو در پشت ســر 
شــما هســتند. شما مطمئن نیســتید که آن 
مــرد شــما را دیــده اســت. آیــا او می داند که 
شــما با چه سرعتی حرکت می کنید؟ آیا شما 
می توانید به موقع توقف کنید؟ آیا شما باید 
از کنــار او رد شــوید؟ بایــد چــه کاری انجــام 

دهید؟ 

عابــران درمیان آســیب پذیرترین افرادی اند که از 
خیابان ها اســتفاده می کنند و شــما باید همیشه 
مراقب آن ها باشــید. عابــران هم می توانند مانند 
سایر رانندگان غیرقابل پیش بینی باشند. بسیاری 
از عابران نمی دانند که موتورسیکلت با چه سرعتی 
به آن ها نزدیک می شود و اینکه در چه فاصله ای 
توقف می کند. آن ها ممکن است به طور ناگهانی 

چگونــه جــاده را بــا بقیــه به طــور 

مشترک استفاده کنیم؟ 

شــما جاده را با تعداد زیــادی از رانندگان مختلف 
به طور مشــترک اســتفاده می کنید. و برای اینکه 
این کار را به شــکل ایمنی انجام دهید، الزم است 
کــه از تمام مهارت های »ببینید، فکر کنید، انجام 
دهید« خودتان استفاده کنید. دفعه ی بعدی که 
پشــت چهارراه شــلوغ توقف کردید، به اطرافتان 
نــگاه کنید و راننــدگان مختلفی را کــه می بینید، 
ـی را بیان  بشــمارید. بخش هــای بعدی راهبردهاـی
می کنــد کــه به شــما کمــک می کننــد جــاده را با 

سایرین به طور ایمن و مشترک استفاده کنید. 

چند نفر از این رانندگان را هر روز می بینید؟ 
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بدون بررسی خالی بودن خط عابر از آن عبور  	
نکنید، حتی وقتی چراغ ســبز است. ممکن است 
فردی بخواهد به ســرعت از آن عبــور کند. افرادی 
که عبور سریع از خیابان برای آن ها دشوار است، 
مانند ســالمندان، افرادی با معلولیت های جسمی 
و والدینی که با فرزندان کوچکشــان راه می روند، 

ممکن است هنوز در خط عابر پیاده باشند. 

هنــگام گــردش، مراقــب عابــران در چهــارراه  	
باشید. 

مراقب محدوده ی مدرســه و زمین بازی باشــید. 
هنگام موتورسواری در محدوده ی مدرسه و زمین 
بــازی به دقت مراقب باشــید. تشــخیص کودکان 
کم سن وسال ســخت تر از بزرگساالن است، ضمن 

اینکه آن ها غیرقابل پیش بینی هستند. 

اگر زمانی به محدوده ی مدرســه نزدیک می شوید 
که کودکان ممکن اســت درحــال ورود و خروج یا 
گذرانــدن وقت ناهار مدرســه باشــند، جلویتان را 
برای دیدن پلیس مدرسه یا ناظر چهارراه به خوبی 
نــگاه کنیــد، شــما باید همیشــه از آن هــا پیروی 

کنید. 

برای کســب اطالعات بیشــتر درباره ی محدودیت 
ســرعت در محدوده ی مدرسه و زمین بازی، فصل 

چهارم را ببینید. 

وارد خیابان شــوند. شــب ها که اغلب مشاهده ی 
عابران ســخت تر می شــود، احتیاط خود را چندین 

برابر کنید. 

ببینید

خطوط عابر پیاده و چهارراه ها را بررسی کنید: 

از موانــع دید آگاه باشــید. اگــر می بینید که  	
خودروی جلویی شما پشت خط عابر پیاده توقف 
کرده اســت، از کنار آن ســبقت نگیریــد. این کار 
غیرقانونی و خطرناک اســت. راننده ممکن اســت 
توقف کرده باشــد تا اجازه دهــد عابری از خیابان 

عبور کند. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

همیشــه وقـتـی می بینیــد عابــری در مقابــل 
شــما درحــال ورود بــه خیابــان اســت، بایــد 
آماده ی توقف باشــید. با  وجود این، با توقف 
و دعــوت عابــران بــه عبــور از خیابــان، عبــور 
غیرمجاز از خیابان را تشویق نکنید. خودروی 
پشت سرتان ممکن است انتظار توقف شما را 
نداشته باشد و با شما تصادف کند. رانندگان 
ـی را که  مســیرهای دیگر ممکن اســت عابراـن

درحال عبور از مقابل شما هستند نبینند. 
مراقــب عابران با معلولیت جســمی باشــید. اگر 
فــرد نابینایی را می بینید، بســیار مراقب باشــید. 
)ایــن افــراد ممکن اســت عصای ســفید داشــته 
باشند، یا همراه با یک سگ راهنما باشند.( اغلب، 
فردی که دچار نقص بینایی است، وقتی مطمئن 
نیســت بتواند به طور ایمــن از خیابان عبور کند، 
عصایــش را بلنــد می کنــد. ایــن حرکــت راهنمای 

در منطقه ی مســکونی به دقت مراقب باشید. در 
مناطقــی که مردم زندـگـی می کننــد، انتظار ورود 
غیرمنتظــره ی آن ها به خیابان را داشــته باشــید. 
مراقب کودکان درحال بازی باشــید. توجه داشته 
باشــید که دیــدن توپ یــا دروازه ی هاـکـی یعنی 

کودکان در همان نزدیکی مشغول بازی اند. 

وقتی تابلوی محدوده ی مدرســه با ســرعت تعیین شده ی سی  کیلومتر بر ساعت می بینید، سرعتتان را تا 
آن مقدار کاهش دهید. این محدودیت سرعت از ساعت هشت صبح تا پنج بعدازظهر در روزهای مدرسه 
یــا در ســاعاتی کــه روی تابلو نمایش داده  شــده الزم االجراســت. هنگامی که به پشــت تابلوی محدوده ی 
مدرســه در طرف دیگر خیابان می رســید، آگاه می شــوید که به انتهای محدوده ی ســرعت سی کیلومتری 

رسیده اید. 
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مراقــب افــرادی کــه در کنــار خیابان درحــال عبور 
بــا صندلی چرخ دارند باشــید، به ویــژه وقتی قصد 

گردش به راست را دارید. 

فکر کنید 

قوانین را بدانید. شــما باید در موقعیت های زیر 
حق تقدم را به عابران پیاده بدهید: 

در خط عابر مشخص شــده، اگر عابر در تقریبًا  	
نصف مسیر شماست. 

ـی که تقریبــًا در نیمه ی  	 در چهارراه هــا )عابراـن
خیابــان هســتند، حــق تقــدم دارند، حـتـی وقتی 

هیچ نشانه ی خط عابری وجود ندارد.(

ـی از ورودی پارکینــگ یــا از کوچــه وارد  	 وقـت
خیابان می شوید. 

این همیشــه مسئولیت موتورســوار است که از 
تصادف با عابر اجتناب کند. 

شماســت تا توقف کنید و حق تقدم را با شخص 
نابینا بدهید. با گازدادن یا بوق زدن، شخص نابینا 

یا سگ راهنما را نترسانید. 

هشدار!

خطــوط عابــر بــا چراغ هــای چشــمک زن ســبز 
توســط عابران کنترل می شــوند. وقتی عابری 
را می بینیــد کــه در کنــار چنیــن خــط عابــری 
ایستاده است، آگاه می شوید که آن شخص 
احتمــااًل دکمــه ی چــراغ را زده اســت و چــراغ 
درحال تغییر اســت. ســرعتتان را کم کنید و 

آماده ی توقف باشید. 

 افــرادی بــا صندلی های چرخ دار موتــوردار هم در 
ـی، صندلی های  خیابــان تــردد می کننــد. ازنظر فـن
چرخ دار باید در پیاده رو باشند، اما تمام خیابان ها 
پیاده رو ندارند. همچنین ممکن اســت دسترســی 
بــه پیاده روهــا بــرای صندلی های چــرخ دار خیلی 
ســخت باشــد، یــا پیاده روهــا ناهمــوار یــا خیلی 

باریک باشند. 

راهبردها: یک عابر ایمن بودن 

بایــد  می کنیــد،  موتورســواری  هنگامی کــه 
به دقت مراقب عابران باشید. وقتی پیاده روی 
می کنید، باید به دقت مراقب موتورسواران و 
رانندگان باشــید. با به یاد داشــتن چند قانون 
ساده، می توانید هنگام پیاده روی ایمنی خود 

را بیشتر حفظ کنید. 

از جــدول کنــار خیابان خارج نشــوید، مگر  	
ـی کــه به  اینکــه مطمئــن باشــید خودروهاـی
تقاطــع نزدیــک می شــوند توقــف کرده انــد یا 

توقف خواهند کرد. 

مراقب خودروهای درحال گردش باشید.  	

همیشــه هنــگام عبــور از خیابان، دســت  	
ـی کــه کــودک  کودکتــان را بگیریــد تــا زماـن
به انــدازه ای بزرگ شــود که مقــررات ایمنی را 

بفهمد. 

اگر چراغ راهنمایی در حالت چشــمک زن و  	
هشــدار اســت )برای مثال، دســت نارنجی( از 

خیابان عبور نکنید. 

از خــط عابر پیاده اســتفاده کنیــد و عبور  	
غیرمجاز انجام ندهید. 

درصــورت موجودبــودن، همیشــه از چراغ  	
راهنمای عبور عابر استفاده کنید . 

انجام دهید 

کنترل سرعت و حفظ فاصله 

ـی عابــری را می بینیــد که ممکن اســت وارد  وقـت
مســیر شما شود، ســرعتتان را کم کنید و فضای 

خیابان را به آن ها دهید. 
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این روزها، افراد بیشتر و بیشتری دوچرخه سواری 
ســواری  عالوه بــر  دوچرخه ســوارها،  می کننــد. 
تفریحی، با دوچرخه شــان به سر کار هم می روند. 
پس باید انتظار داشته باشید که آن ها را در هر 
زمانی از شــبانه روز در جاده ببینید. مطلع باشــید 
که دوچرخه سواران همان حقوق و مسئولیت های 
موتورســواران را دارنــد. در هر زمانی از شــبانه روز 
به دقــت مراقــب باشــید. دوچرخه ســواران ماننــد 

عابران پیاده آسیب پذیرند. 

به ویــژه در نزدیکی کودکان دوچرخه ســوار مراقب 
باشــید. کودکان معمواًل نســبت به خطــرات آگاه 
نیستند، زیرا عادت دارند بزرگساالنی برای مراقبت 
از آن ها همراهشان باشند. همچنین کودکان دید 
ـی ضعیفی دارند و اغلب تخمین ســرعت  پیراموـن
ـی کــه به سمتشــان می آیــد  و فاصلــه ی خودروـی
برایشــان دشــوار اســت. آن ها احتمااًل از قوانین 
جاده و یا اینکه یک موتورسیکلت برای توقف به 

چه مقدار فضا نیاز دارد آگاه نیستند. 

ببینید

بررســی کناره ها: بررســی کناره هــا و اطراف مهم 
اســت، زیرا دوچرخه ها باریک هستند و می توانند 
به راحتی در نقطه ی کور شــما پنهان شوند. حتمًا 
قبــل از تغییــر موقعیتتــان در جــاده، گــردش یا 
بیرون آمــدن از جدول کنار خیابــان، کناره هایتان 

را چک کنید. 

 دوچـرخه سـواران 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

شــما درحال موتورسواری در خیابانی هستید 
که در دو طرف آن ماشین پارک شده است و 
با دوچرخه سواری روبه رو می شوید. می توانید 
ببینیــد کــه در مســیر روبه رویتــان کامیــون 
بزرگی هست و شما، دوچرخه سوار و کامیون 
جاـیـی که دو مســیر باریــک می شــود از کنار 
هم رد خواهید شــد. شما می توانید شتابتان 
را بیشــتر کنیــد و قبــل از اینکــه کامیــون به 
شما برسد از کنار دوچرخه سوار عبور کنید. یا 
قبل از اینکه از کنار دوچرخه ســوار رد شــوید، 
می توانیــد ســرعتتان را کــم کنیــد و منتظــر 
بمانیــد تا کامیــون عبور کند. بایــد چه کاری 

انجام دهید؟

حقایق آماری 

دوچرخــه ی موتــوری، دوچرخــه ای بــا پــدال و 
موتور الکترونیکی است که بیشتر از سرعت 
32 کیلومتر بر ســاعت نمی تواند حرکت کند. 
افراد شانزده ســاله و بزرگ تــر می تونند از این 
دوچرخه ها اســتفاده کنند. بــرای راندن آن ها 
نیــاز  و  نیســت  رانندـگـی الزم  گواهینامــه ی 
نیســت که ثبت شــوند، مجوز داشته باشند 
یا بیمه شــوند. برای کســب اطالعات بیشــتر 
 icbc.com درباره ی این دوچرخه ها به سایت

مراجعه کنید. 

فکر کنید

همــان  از  دوچرخه ســواران  بدانیــد.  را  قوانیــن 
قوانین و مقرراتی پیروی می کنند که شما پیروی 

می کنید: 

حــق تقــدم را، همان طور که به هر وســیله ی  	
نقلیــه ی دیگــری می دهیــد، بــه دوچرخه ســواران 
هــم بدهیــد. اگــر شــما در چهــارراه حق تقــدم را 
داریــد، درصورت ایمن بودن شــرایط حرکت کنید. 
دوچرخه ســوار از شــما انتظــار دارد کــه از قوانین 

جاده پیروی کنید. 

آگاه باشــید که دوچرخه ســواران همیشــه از  	
ســمت راســت حرکت نمی کنند. برای مثــال، برای 
گــردش به چــپ، آن ها بایــد به مســیر چپ وارد 
شــوند. اگر مسیر باریک باشد یا در مسیر راست 
شیشــه ی شکســته یا چاله باشــد، دوچرخه سوار 

شــب ها مراقب باشــید: به دقت مراقب باشــید، 
به ویــژه درمــورد دوچرخه هایی کــه از خیابان های 
فرـعـی می آیند. بعضی از دوچرخه ســواران ممکن 
اســت، چراغ، لباس بازتابنده یا شــبرنگ نداشــته 

باشند. 

چهارراه ها را بررســی کنید: به ویژه مراقب باشید 
که چهارراه ها را به خوبی مشاهده کنید: 

بررســی کناره ها برای وجود دوچرخه سوار قبل  	
از گردش به راست 

اگــر مســتقیم از چهارراهــی عبــور می کنید،  	
مراقب دوچرخه ســوارانی باشید که منتظر گردش 

به چپ هستند. 

قبل از گردش به چپ، به دقت دوچرخه سوارانی  	
را که از روبه رو می آیند بررسی کنید. 

وقتی به مکانی نزدیک می شوید که دوچرخه ای  	
وارد جــاده می شــود، به دقت دوچرخه ســوارانی را 
که ممکن اســت از مســیر شما عبور کنند بررسی 

کنید. 

بدانیــد که دوچرخه ســواری کــه از کنار جاده  	
حرکت می کند، می تواند سریع تر از چیزی که فکر 

کنید نزدیک شود. 
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تماس چشمی برقرار کنید. دوچرخه سواران اغلب 
وســیله ی ارتباطی شــان متکی به تماس چشــمی 
است. درصورت امکان، تماس چشمی برقرار کنید. 
احتمااًل آن ها ســعی می کننــد حرکت بعدی تان را 

پیش بینی کنند. 

از بوق زدن بپرهیزید. برای یک دوچرخه سوار بوق 
نزنید، مگر اینکه الزم باشــد هشــدار بدهید. بوق 
بلنــد می توانــد باعث ترس دوچرخه ســوار و حتی 

به زمین خوردن او شود. 

این حق را دارد که برای ایمنی اش به ســمت وسط 
حرکت کند. 

به مســیرهای دوچرخه توجه کنید. برای اطالعات 
بیشتر فصل پنجم را ببینید. 

انجام دهید

حفظ فاصله 

فاصلــه را رعایــت کنیــد. دوچرخه ســواران ماننــد 
موتورسواران برای حرکت نیاز به فضا دارند. 

بین خودتان و یک دوچرخه ســوار فاصله ی زیادی 
ایجاد کنید. شــما نیاز به فضا دارید تا از آســیب 
بــه دوچرخه ســواری کــه بــه زمیــن افتاده اســت 
بپرهیزید. دوچرخه ســوارانی کــه تلوتلو می خورند 
یا مارپیچ می روند، احتمااًل بی تجربه اند. به آن ها 

حتی فضای بیشتری بدهید. 

ـی ایجاد کنیــد. هنگامی که از کنار  فاصلــه ی جانـب
یــک دوچرخه ســوار ســبقت می گیریــد، موقعیت 
مســیری را انتخاب کنیــد که فضای زیادی را بین 

شما ایجاد می کند.

ارتباط 

بشناســید.  را  دســت  راهنماهــای  و  عالمــت 
عالمت هــای دســتی دوچرخه ســواران را متوجــه 
شــوید. دوچرخه سوار ممکن اســت با صاف کردن 
بازوی راســتش گردش به راســت را عالمت دهد. 
برای اطالعات بیشــتر درباره ی عالمت های دست، 
بخش راهنماهای گردش در فصل ششم را ببینید. 

 خـودروهـای بـزرگ 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

شــما در مســیر داخلــی آزادراه درحــال حرکت 
هســتید. ناگهــان متوجه مســیر خروجی تان 
می شــود. شــما می دانیــد کــه اگــر بخواهید 
خــارج شــوید بایــد به ســرعت خودتــان را بــه 
مســیر خروـجـی برســانید. کامیــون بزرگی در 
ســمت راســتتان اســت. آیا می توانید بدون 
اینکــه راننده ی کامیون ســرعتش را کم کند، 
از جلــوی آن رد شــوید؟ آیــا راننده ی کامیون 
می تواند درصورت لزوم سرعتش را برای شما 
کم کند؟ چه می شــود اگر به خروجی نرسید؟ 

چه کاری باید انجام دهید؟ 

هدایــت و کنتــرل وســایل نقلیه ی بــزرگ به دلیل 
انــدازه و وزنشــان بــا وســایل نقلیــه ی کوچک تــر 
متفاوت است. آن ها برای گردش و توقف به فضای 
زیــادی نیــاز دارنــد و باعث تالطم هوا می شــوند. 
این وسایل نقلیه نقاط کور بزرگی دارند که دیدن 
وســایل نقلیه ی کوچک تر مانند موتورســیکلت ها 
را برای راننده ســخت می کند. قانون اصلی حرکت 
در پیرامون وســایل نقلیه ی بزرگ را رعایت کنید: 

فضای زیادی به آن ها بدهید. 

راهبردها: دوچرخه سوار ایمن بودن 

اگــر دوچرخه ســوار هســتید، شــما مســئول 
استفاده ی مشترک از جاده به صورتی هستید 

که ایمنی خود و سایرین را حفظ کنید. 

قابل پیش بینی باشید. از قوانین جاده پیروی 
کنید. 

در معــرض دیــد باشــید. دوچرخه هــا باریــک 
هســتند، شما باید ســعی کنید که در معرض 
دید باشــید. به ویژه هنگام تاریکی یا بدبودن 
آب وهوا، لباس روشن یا شبرنگ بپوشید. در 
وضعیتی در جاده حرکت کنید که رانندگان و 
موتورســواران بتوانند شــما را ببینند. در نقاط 

کور دوچرخه سواری نکنید. 

با حالت دفاعی دوچرخه سواری کنید. درباره ی 
ـی فکر کنید و  موقعیــت پیش رویتان به خوـب
جلویتان را خوب نگاه کنید. اما یادتان باشد 
کــه برخــورد دوچرخه ســوار با موتورســیکلت 
دوچرخه ســوار  بــه  آســیب  باعــث  معمــواًل 

می شود. 

در  کنیــد.  ـی دوچرخه ســواری  قانوـن به شــکل 
ـی  ایمـن کاله  بایــد  شــما  بریتیش کلمبیــا، 
تأییدشــده بــرای دوچرخــه را ســر کنیــد. اگر 
می کنیــد،  دوچرخه ســواری  شــب  هنــگام 
دوچرخــه ی شــما بایــد مجهــز به چــراغ جلوی 
ســفیدرنگی باشــد که در فاصلــه ی 150 متری 
قابل رؤیــت باشــد، همچنین بایــد چراغ عقب 

قرمز و بازتاب دهنده داشته باشد. 
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 پشــت برخی از وســایل نقلیه، شــما این تابلو را 
خواهید دید. این تابلو به شــما می گوید که این 
وســیله ی نقلیه با سرعت کم حرکت خواهد کرد. 
فاصله تــان را حفــظ کنید و فقط هنگامی ســبقت 
بگیرید که مطمئن هستید شرایط ایمن است. 

ـی توقف  بــا فاصله ی مناســب از خــودروی جلوـی
کنید. اگر در ســرباالیی توقــف کردید و جلویتان 
یــک کامیون بود، یادتان باشــد کــه وقتی راننده 
دنــده را آزاد می کنــد، ممکــن اســت کامیــون به 
عقــب حرکــت کند. طوری توقــف کنید که فضای 

بیشتری در مقابل موتورسیکلتتان باشد. 

و  طــرف  دو  در  بیاییــد.  بیــرون  کــور  نقــاط  از 
پشت ســر وســایل نقلیه ی بزرگ، نقاط کور بزرگی 
وجــود دارنــد. اگر شــما در ایــن نقاط کــور درحال 
موتورســواری هســتید، راننــده نمی تواند شــما را 
ببیند. شما می دانید هنگامی قابل دیدن خواهید 
بــود که بتوانید هردو آینه  ی کامیون یا اتوبوس 

مقابلتان را ببینید. 

ببینید

دیدن وسایل نقلیه ی بزرگ راحت است، اما آن ها 
می توانند جلوی دید شما را برای مشاهده ی سایر 
وسایل نقلیه بگیرند. حتمًا به اندازه ی کافی عقب 
بمانید تا بتوانید وســایل نقلیه ی پشت سرتان را 
ببینیــد و آن وســایل نقلیــه هــم بتوانند شــما را 

ببینند. 

فکر کنید

وســایل نقلیه ی درحال حرکت را در ذهنتان تصور 
کنید. بــرای حداکثر دید و ایمنی، موتورتان را در 

کجا می توانید قرار دهید؟ 

انجام دهید

حفظ فاصله 

فاصلــه ی طولــی ایجاد کنیــد. وســیله ی نقلیه ی 
بــزرگ می توانــد مانــع شــما بــرای دیــدن خطرات 
پیش رو شــود. اگر فاصلــه ی طولی تان را افزایش 
دهید، محدوده ی دید وسیع تری خواهید داشت. 

وســایل نقلیه ی بزرگ ممکن اســت دودزا باشــند 
کــه می توانــد باعــث کاهــش دیــد شــما شــود. 
الســتیک های آن ها ممکن است آسفالت خیابان 
را بکنند که می تواند باعث آســیب به خودتان و 
موتورسیکلتتان شود. عقب بودن و حفظ فاصله ی 

مناسب از این مشکل پیشگیری خواهد کرد. 

می گیریــد، یــا از مقابــل آن مســیرتان را تغییــر 
می دهید، فاصله ی زیادی بگیرید. وسایل نقلیه ی 
بزرگ زمان بیشتری می خواهند تا سرعتشان را کم 
کننــد. قبل از اینکه دوباره به مســیرتان برگردید، 
مطمئن شــوید که چراغ هــای جلوی کامیون را در 
آینه هایتــان می توانیــد ببینیــد و هنگامی که به 

آنجا رسیدید سرعتتان را حفظ کنید. 

ـی را می بینیــد که قبل از چــراغ قرمز  اگــر کامیوـن
درحال کم کردن ســرعتش اســت، هرگــز از جلوی 
آن عبور نکنید. وســایل نقلیه ی بزرگ برای توقف 
نیاز به فضای زیادی دارند. اگر شــما وارد آن فضا 

شوید، ممکن است از پشت سر تصادف کنید.  

موقعیت مسیر ایمن را انتخاب کنید. با انتخاب 
موقعیــت مســیری کــه بیشــترین فضــا را بیــن 

هرگــز ســعی نکنیــد کــه پشت ســر کامیونی که 
درحــال دنده عقب گرفتــن به داخل یــک پهلوگاه 
بارگیــری یا پارکینگ اســت، پنهانی حرکت کنید؛ 
زیــرا شــما وارد یکی از نقاط کــور راننده ی کامیون 

خواهید شد و در خطر تصادف قرار می گیرید. 

بــرای  کنیــد.  ایجــاد  فاصلــه  ســبقت،  هنــگام 
ســبقت گرفتن از کنــار کامیــون، فاصلــه ی زیادی 
الزم اســت. یادتــان باشــد کــه کامیون هــا طــول 
زیــادی دارنــد و بعضــی از آن هــا دو واگــن دارند. 
ســبقت نگیرید، مگر اینکه مطمئن باشید که در 
مقابلتان در فضای زیادی هیچ وسیله ی نقلیه ای 

وجود ندارد. 

اگــر از کنــار وســیله ی نقلیــه ی بزرـگـی ســبقت 

وقتی در نزدیکی وسیله ی نقلیه ی بزرگی حرکت می کنید، به این فکر کنید که آیا راننده می تواند شما را 
ببیند. از حرکت کردن در نقطه ی کور بپرهیزید.
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همچنین ممکن اســت اگر در خیابانی باشــید که 
وســیله ی نقلیــه ی بزرگی درحال گــردش به داخل 
آن اســت، دچار مشــکل فضا شوید. ممکن است 
الزم باشــد آن وســیله ی نقلیــه از مســیر مرکزی 
یــا از گوشــه ی خیابان عبور کند تــا گردش کامل 
انجام دهد. موقعیت مسیری را انتخاب کنید که 
فاصله ی زیادی بین شما و کامیون ایجاد می کند. 
اگر درحال موتورسواری در موقعیت مسیر سمت 
چپ هســتید، احتمااًل الزم اســت کــه قبل از خط 
توقــف متوقف شــوید یا به عقب برویــد تا برای 

گردش به کامیون فضا بدهید. 

اگر احتمال دارد که وســیله ی نقلیه ی بزرگ قصد 
گردش به راست را داشته باشد، در سمت راست 

آن قرار نگیرید. 

موتورســیکلت شــما و کامیون ایجــاد می کند، از 
تالطم هوای کامیون ها دور شوید. دسته فرمان ها 

را محکم بگیرید. 

وقتی وســایل نقلیه ی بزرگ با ســرعت باال حرکت 
می کنند باعث تالطم هوا می شــوند. این فلش ها 
نشــان می دهنــد کــه چطــور می توانید به ســمت 
آن هــا برویــد یا از آن ها دور شــوید. فاصله تان را 

حفظ کنید. 

بــرای گــردش فضا ایجــاد کنید. وســایل نقلیه ی 
بــزرگ برای گردش نیاز به فضای زیادی دارند. اگر 
شــما وقتی کامیون درحال گردش به راست است 
بیــن کامیــون و پیچ هســتید، ممکن اســت آن 

وسط گیر بیفتید. 

 اتـوبـوس هـای مـدرسه 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

شما برای موتورسواری در صبح زود در جاده ی 
موردعالقــه ی خــود در بیرون شــهر هســتید. 
متوجــه یــک اتوبــوس مدرســه در جلویتــان 
می شــوید کــه بــرای ورود بــه مســیر راســت 
راهنما می زند. کودکان را می بینید که در طول 
خیابان برای رسیدن به اتوبوس مدرسه پیاده 
حرکــت می کننــد. آیا بایــد به ســرعت از کنار 
اتوبــوس ســبقت بگیرید تا دیگر الزم نباشــد 
توقــف کنیــد؟ آیــا زمانی برای ســبقت گرفتن 
هســت؟ اما اگر کودکی کم سن وســال حرکت 
اتفاـقـی  چــه  دهــد،  انجــام  غیرمنتظــره ای 

می افتد؟ باید چه کار کنید؟ 

 ارتباط

نشانه های وسیله ی نقلیه را درک کنید. بسیاری 
از وســایل نقلیه ی بزرگ مجهز به ریتاردر موتورند 
که بدون استفاده از ترمز سرعت خودرو را کاهش 
می دهــد. همچنیــن رانندگان کامیــون از دنده ها 
برای کاهش ســرعت استفاده می کنند؛ این یعنی 
کامیون یا اتوبوس جلوی شــما حتی بدون اینکه 
چراغ های ترمزش روشن شود، می تواند سرعتش 
را کاهــش دهد. به جلــو نگاه کنید و به تغییرات 

صدای موتور کامیون گوش دهید. 

به نشانه های دنده عقب گرفتن خودروی سنگین 
توجه کنید: بوق یا دستگاه هشدار صوتی، چراغ 

چشمک زن چهارطرفه و یا چراغ های عقب.  

زودتر و درست راهنما بزنید. اگر جلوتر از خودروی 
ســنگین هســتید، در مواردی که سرعتتان را کم 
می کنید، درحال گردش یا توقف هســتید، راهنما 
بزنید. وسایل نقلیه ی بزرگ به زمان بیشتری برای 

کاهش سرعت نیاز دارند. 
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فکر کنید 

قوانیــن را بدانید. وقتی اتوبوس مدرســه ای را با 
چراغ های قرمز چشمک زن در باالی آن دیدید، باید 
توقــف کنیــد، چه از جلو به آن نزدیک می شــوید 
چه از عقب. وســایل نقلیه در تمام مســیرها باید 

توقف کنند. 

انجام دهید

پــس از توقف برای اتوبوس مدرســه، فقط زمانی 
شــروع بــه حرکت کنید که اتوبــوس حرکت کرده 
اســت، یــا راننــده بــا خاموش کــردن چراغ هــا و یا 
برداشــتن تابلــوی توقــف عالمــت می دهــد کــه 

وضعیت ایمن است. 

ببینید 

 وقتی چراغ ها چشمک می زنند، سبقت نگیرید. 

مراقــب تابلوها باشــید. اتوبوس مدرســه ای که 
بــرای ســوار یا پیاده کــردن کــودکان توقف کرده 
است، چراغ هایی در باالی خود دارد که یکی درمیان 
چشــمک می زنند؛ گاهی اوقات هم تابلوی توقف 

دارد. 

 

ـی کــه چراغ هــای چشــمک زن را در باالی  هــر زماـن
اتوبوس دیدید، باید در هردو جهت توقف کنید. 

ببینید

مراقــب اتوبوس هایی که توقف کرده اند باشــید. 
آن هــا ممکــن اســت مانع شــما در دیــدن عابران 
درحال عبور از خط عابر را یا درحال ورود به خیابان 

شوند. 

فکر کنید

قوانین را بدانید. شما باید به اتوبوس حمل ونقل 
عمومــی که راهنما می زنــد و تابلوی حق تقدم به 
اتوبــوس را نشــان می دهد اجــازه دهید تا از کنار 
جدول ها یا ایســتگاه اتوبــوس بیرون بیاید. این 
قانون در تمام خیابان هایی که محدوده ی سرعت 

شصت کیلومتر یا کمتر دارند اجرا می شود. 

انجام دهید

حفظ فاصله و کنترل سرعت 

اگــر فضــا هســت، مســیرتان را تغیــر دهیــد تــا 
اجــازه دهید کــه اتوبوس وارد خیابان شــود. اگر 
نمی توانید مسیرتان را تغییر دهید، سرعتتان را 

کم کنید و آماده ی توقف شوید. 

اتوبوس های حمل ونقل 
عمومی 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

شما در طول جدول های خیابانی شلوغ درحال 
موتورســواری هســتید. درســت در جلویتــان 
یــک اتوبــوس شــهری را می بینیــد کــه برای 
خارج شــدن از ایســتگاه اتوبوس و واردشدن 
به مســیر راهنمــای چپ خود را روشــن کرده 
است. آینه ی چپتان را نگاه می کنید تا ببینید 
که آیا می توانید وارد مســیر مرکزی شوید یا 
خیر. هیچ فضای خالی ای بین وســایل نقلیه 
نیســت. می توانید به سرعت از کنار اتوبوس 
رد شــوید یــا اینکه ســرعتتان را کــم کنید تا 
اجــازه دهیــد اتوبوس رد شــود. بایــد چه کار 

کنید؟ 
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ببینید

بــه صــدای آژیــر گــوش دهیــد و منتظــر چــراغ 
چشــمک زن باشــید. نــگاه کنیــد تــا ببینیــد کــه 
خــودروی اورژانس از کجا می آید. وقتی خودروی 
اورژانس عبور کرد، مراقب باشــید و گوش دهید 
چون ممکن است خودروهای دیگری هم بیایند. 

فکر کنید

قوانیــن را بدانید. وقتی چراغ چشــمک زن و آژیر 
خودروهــای اورژانــس روشــن اســت، حــق تقدم 
دارنــد. تمام وســایل نقلیه ای کــه در هردو جهت 
حرکــت می کنند، بایــد توقف کنند. )اســتثنا: اگر 
شــما در بزرگــراه جداشــده هســتید و خــودروی 
اورژانــس از طــرف دیگر نزدیک می شــود، شــاید 
الزم نباشــد توقف کنید. مطمئن شــوید که برای 
خودروی اورژانس امکان ندارد که از ســمت شما 

در بزرگراه حرکت کند.( 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

اگر در پشــت چهارراه توقف کرده اید و جلوی 
مســیر خودروی اورژانس را گرفته اید، ممکن 
اســت الزم باشــد به طــرف گوشــه ی خیابان 

بپیچید تا از مسیر بیرون بیایید.

خـودروهای اورژانـس 

خودروهای اورژانس شــامل ماشــین های پلیس، 
آمبوالنس و ماشین آتش نشانی اند. 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

ـی  خیاباـن در  موتورســواری  درحــال  شــما 
شــهر  وســط  ترافیــک  انبــوه  و  چهارمســیره 
هستید. صدای آژیر را می شنوید. آمبوالنس 
به ســمت شــما می آید. فکر می کنید »شــاید 
بتوانم کنار بکشــم، اما بدون توقف مســیرم 
را ادامــه دهــم. در آن صورت مجبور نیســتم 
دوبــاره به زحمــت وارد ایــن ترافیک ســنگین 

شوم.« باید چه کار کنید؟ 

انجام دادن 

حفظ فاصله 

فاصلــه ی طولــی ایجــاد کنیــد. وقـتـی پشت ســر 
ماشین آتش نشانی حرکت می کنید، باید حداقل 

به اندازه ی 150 متر عقب تر از آن باشید. 

 ارتباط 

راهنمــا: از چــراغ راهنمــای گردش خود اســتفاده 
کنید تا راننده ی خودروی اورژانس بداند که شما 

آن ها را دیده اید و درحال کناررفتن هستید. 

مســیر را خالی کنید. مسیر خودروهای اورژانس 
را مســدود نکنید. به ســمت راست بروید و توقف 
کنیــد. اگــر در مســیر ســمت چــپ یــک بزرگــراه 
جداشده یا در خیابان یک طرفه هستید، به سمت 

چپ بروید. در چهارراه توقف نکنید. 

هر زمانی که خودروی اورژانس از آژیر و چراغ چشمک زن استفاده کند، تمام وسایل نقلیه در دو سمت 
خیابان باید کنار بکشند تا مسیر خالی شود.

رانندگی کردن از مقابل شیر آتش نشانی غیرقانونی است. 
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ببینید

ـی بــا چراغ چشــمک زن در کنار  مراقــب خودروهاـی
خیابان باشید.  

فکر کنید 

قوانیــن را بدانید. تمام وســایل نقلیــه وقتی به 
خودروهایی نزدیک می شــوند کــه توقف کرده اند 
و چــراغ چشــمک زن دارند، باید سرعتشــان را کم 
کنند. هنگام نزدیک شــدن به ایــن نوع خودروها، 
اگر محدوده ی سرعت مجاز 80 کیلومتر بر ساعت 
یا بیشــتر اســت، نباید با ســرعتی بیشــتر از 70 
کیلومتر بر ســاعت حرکت کنید و اگر محدوده ی 
سرعت مجاز کمتر از 80 کیلومتر بر ساعت است، 
نباید با ســرعتی بیشــتر از 40 کیلومتر بر ساعت 
حرکت کنید. )استثنا: اگر در بزرگراه جدا هستید 
و در جهت مخالف به خودروی با چراغ چشمک زن 

نزدیک می شوید، این قانون اجرا نمی شود.(

اگر شما در نزدیک ترین مسیر به خودروی متوقف 
با چراغ چشمک زن هســتید، درصورت ایمن بودن 

باید مسیرتان را تغییر دهید.

خودروهای متوقف شده با 
چراغ چشمک زن 

 سرعتتان را کم کنید و از کنارشان عبور کنید.

برای خودروهای متوقف با چراغ چشمک زن 

راننــدگان بایــد وقتی از کنــار خودروهای متوقف 
بــا چراغ چشــمک زن عبور می کنند، سرعتشــان را 
کــم کننــد و فضای زیــادی ایجاد کنند تــا بزرگراه 
بــرای مأمــوران قانــون، کارکنــان اورژانــس و  را 
کارگــران کنار جاده ایمن تــر کنند. این قانون برای 
تمــام خودروهای دارای مجــوز که چراغ زرد، قرمز، 
ـی یــا ســفید چشــمک زن دارنــد اجرا می شــود؛  آـب
خودروهــای  آتش نشــانی،  خودروهــای  ازجملــه 
مأموریــن قانــون، خودروهــای بازرســان بازرگانی، 
مأمــوران حفاظت از محیط زیســت، پیراپزشــکان، 
و  کارگــران حفــظ  خــودروی  جرثقیل هــای حمــل 
ســاخت بزرگراه، مأموران پیمایش زمین، مأموران 
جمــع آوری حیوانــات و ماشــین های جمــع آوری 

زباله. 

محـدوده ی سـاخت وسـاز 

 کارگــران جــاده در طــول ســال کار می کننــد تا به 
حفــظ و بهبــود جاده هــای مــا بپردازنــد. علی رغم 
وجود تابلوهای محدوده ی ساخت وساز و مأموران 
ـی و رانندـگـی، هنوز هــم در محدوده های  راهنماـی
ساخت وساز، تصادف اتفاق می افتد. عامل اصلی 

این است که بیشتر رانندگان توجه نمی کنند. 

ببینید

جلویتــان را بررســی کنیــد. مواظــب محــدوده ی 
ساخت وســاز در پیش رویتــان باشــید و آمــاده 
باشــید کــه در آن محــدوده از دســتورات مأمــور 

راهنمایی و رانندگی اطاعت کنید. 

شــب ها بیشتر توجه کنید. ساخت جاده فقط در 
طول روز انجام نمی شــود. شما باید در طول شب 
و در  محدوده ی ساخت وســاز توجهتان را بیشــتر 

کنید و با سرعت بسیار کم حرکت کنید. 

اطرافتــان را نــگاه کنیــد. فقــط به ایــن دلیل که 
ـی و رانندـگـی،  شــما بالفاصلــه مأمــوران راهنماـی
محــدوده ی  در  را  کارگــران  یــا  و  ساخت وســاز 

انجام دهید 

حفظ فاصله و کنترل سرعت 

ـی از کنار خودروهایی با چراغ چشــمک زن در  وقـت
کنار جاده عبور می کنید، ســرعتتان را کم کنید و 
فاصله بگیرید. درصورت بی خطربودن، مسیرتان را 
تغیر دهید تا فاصله ی جانبی ایمنی ایجاد کنید. 

حقایق صریح

عدم تغییر مســیر یا کاهش ســرعت هنگام 
عبــور از کنــار خودروهــای متوقــف بــا چــراغ 
چشمک زن، ممکن است منجربه قانون شکنی 

ترافیکی و جریمه شود. 
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انجام  دهید

 حفظ فاصله و کنترل سرعت 

ســرعتتان را کاهش دهید. ســطح جــاده ممکن 
اســت ناهمــوار یا آسفالت نشــده باشــد، بنابراین 
باید ســرعتتان را کم کنید. شــما باید محدودیت 
ســرعت برای محدوده های ساخت وســاز را رعایت 
محدوده هــای  در  رانندـگـی  جریمه هــای  کنیــد. 

ساخت وساز دوبرابرند. 

وقتی دســتور داده می شــود، توقف کنید. وقتی 
محــدوده ی  در  رانندـگـی  و  ـی  راهنماـی مأمــوران 
ساخت وســاز دســتور توقف می دهنــد، این کار را  
انجام دهید. در برخی از محدوده های ساخت وساز، 
شــما باید منتظر خودروی راهنما شوید تا در این 

محدوده ی کاری همراهی تان کند. 

فاصلــه ی طولــی را حفــظ کنیــد. فاصلــه ی طولی 
زیادی را بین موتورتان و وسیله ی نقلیه ی جلویی 
ایجــاد کنید. در محدوده ی ساخت وســاز از تغییر 

مسیر بپرهیزید. 

محــدوده ی  در  کنیــد.  ایجــاد  ـی  جانـب فاصلــه ی 
ساخت وســاز، بین خودتان، کارگران ساختمانی و 

تجهیزاتشان فاصله ایجاد کنید. 

ساخت وســاز نمی بینیــد، بــه ایــن معنی نیســت 
کــه آن هــا در آنجــا نیســتند. نســبت به حضــور 
مأمــوران راهنمایی و رانندگی، کارگران و تجهیزات 

ساخت وساز هشیار باشید. 

فکر کنید

قوانیــن را بدانید. باید از نقطه ی شــروع تا پایان 
مأمــور  راهنمایی هــای  محــدوده ی ساخت وســاز، 
ـی و تابلوهای ساخت وســاز جاده را دنبال  راهنماـی
کنید. به یاد داشــته باشید که وقتی محدودیت 
ســرعت در محدوده ی ساخت وســاز، صرف نظر از 
حضــور کارگران، تعیین می شــود، در 24 ســاعت 

شبانه روز اجرا می شود. 

دربــاره ی موقعیــت پیش رویتان فکــر کنید. اگر 
محدوده ی ساخت وســاز مسیرهای بسته ای دارد، 
هرچه ســریع تر از آن مسیر خارج شوید. این کار 

به حفظ جریان ترافیک کمک خواهد کرد. 

زودتر برنامه ریزی کنید. انتظار تأخیرها را داشته 
باشید و با زود حرکت کردن برای آن ها برنامه ریزی 
کنیــد تــا به موقع بــه مقصدتان برســید. کارگران 
ســاختمانی آنجا نیســتند تا باعث ناراحتی شــما 
شــوند، بلکــه قصد بهبــود وضعیــت جاده ها برای 
همــه را دارند. برای دانســتن آخریــن گزارش ها و 
به روزرســانی های ترافیـکـی، رادیــو، تلویزیــون و 
وب ســایت ها را بررســی کنیــد تا بفهمیــد که در 
محدوده ی شما و در مسیری که قصد رفتن به آن 
را داریــد در جاده ها چــه اتفاقی می افتد. انتخاب 

مسیر جایگزین را هم درنظر بگیرید. 

موتورســواری گروهی جذاب اســت و اگر درســت 
انجامــش دهیــد، بــرای شــما و وســایل نقلیــه ی 
و  ســرعت  اینکــه  بــا  نــدارد.  خطــری  اطرافتــان 
موقعیــت مســیر را گــروه تعییــن می کنــد و نــه 
شــما، موتورسواری گروهی فضای کمتری از جاده 
را اشــغال می کنــد و امکان دیده شــدن را افزایش 

می دهد. 

ببینید 

مراقــب بقیه باشــید. موتورســواران کم تجربه تر 
ـی کــه  را پشت ســر رهبــر گــروه قــرار دهیــد، جاـی
موتورســواران باتجربه تــر بتواننــد مراقــب آن ها 
باشــند. بــا اســتفاده از آینه هایتــان، وضعیــت 
موتورســوار پشت ســرتان را تعقیب کنید. اگر او 
عقــب افتــاد، ســرعتتان را کم کنیــد. اگر همه ی 
گــروه همیــن کار را انجــام دهنــد، گــروه بــا هــم 

خواهد ماند. 

فکر کنید 

زودتر برنامه ریزی کنید. مســیرتان را بشناسید و 
نقاط توقف تان را از قبل برنامه ریزی کنید. 

خودتان فکر کنید. با موتورســوارانی که وادارتان 
می کننــد به شــکلی ناایمــن موتورســواری کنیــد 
همراه نشوید. اگر در چنین وضعیتی قرار گرفتید، 

هرچه سریع تر گروه را ترک کنید. 

وقتی سایر موتورسواران را در پیچ ها و کناره های 
خیابــان دنبــال می کنید، فــرض نکنید کــه آن ها 

 موتورسیکلت های دیگر 

مانند یک موتورسوار فکر کنید

شما دارید از شهر بیرون می روید و پشت سر 
ســه تــا از دوســتانتان حرکــت می کنیــد. به 
ـی قبــل از جاده هاـیـی  آخریــن چــراغ راهنماـی
می رســید که شــما را بــه منطقه ی روســتایی 
می رساند. درست وقتی دوستان شما چهارراه 
را تــرک می کننــد، چــراغ زرد می شــود. شــما 
متوجه می شــوید کــه نمی دانید که آن ها به 
کــدام جــاده خواهند رفت. آیا  باید ســریع از 
چــراغ عبور کنید یا پشــت چهارراه بایســتید 
و منتظر بهترین شــرایط شــوید. باید چه کار 

کنید؟ 
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انجام  دهید

 کنترل سرعت 

بــا ســرعت ایمن حرکــت کنید. با ســرعت ایمنی 
حرکــت کنید که برای کم تجربه ترین موتورســوار 
گروه هم راحت باشــد. وادارکــردن همه ی اعضای 
گــروه به حرکت کردن با ســرعت خیلــی باال ایمن 

نیست. 

  

حفظ فاصله 

به یک شــکل موتورســواری کنید. در یک اتوبان 
بــاز، یکی درمیــان موتورســواری کنیــد. در پیچ و 
تپه هــای کــور، احتمــااًل الزم اســت کــه یکی یکی 

حرکت کنید. 

به شــکل ایمن سبقت بگیرید. برای سبقت ایمن، 
راهبردهای اصلی زیر را به خاطر داشته باشید: 

در وضعیت ایمن، رهبر گروه باید کنار بکشــد  	
ـی به طــور کامــل ســبقت  و ســبقت بگیــرد و وقـت
گرفت، موقعیت مســیر ســمت چپ خود را حفظ 

کند. 

موقعیــت  	 وارد  دوم  موتورســوار  ســپس، 
ـی  ســمت چــپ می شــود و منتظــر فرصــت ایمـن
بــرای ســبقت گرفتن می شــود. ایــن موتورســوار 
بایــد هنگامی کــه به طور کامل ســبقت گرفت، به 
موقعیت مسیر سمت راست حرکت کند. این کار 

به شکل یکی درمیان، گروه را حفظ می کند. 

این الگو را حفظ کنید تا همه ی اعضای گروه  	
سبقت بگیرند و گروه دوباره شکل یکی درمیان به 
خــود بگیرد. بعد از اینکه یک یا دو نفر از اعضای 

ـی را انتخــاب می کننــد. آن ها ممکن  مســیر ایمـن
است درنهایت به کنار جاده ُسر بخورند. 

درباره ی ســرعت و مسیر ایمنتان تصمیم بگیرید 
و همان را دنبال کنید. 

راهبردها: موتورسواری گروهی 

گروهتان را کوچک کنید. اگر گروهتان بیشتر 
از شش موتور دارد، آن را به دو یا چند گروه 

کوچک تر تقسیم کنید. 

چــراغ  پشــت  گــروه  اگــر  باشــید.  هــم  بــا 
راهنمایی از هم جدا شــدند، بهتر است سایر 
موتورســواران گروه در مکان ایمنی کنار بزنند 

و منتظر شوند. 

زودتر برنامه ریزی کنید. زودتر و درست راهنما 
بزنیــد تــا به همــه ی اعضای گــروه به اندازه ی 
کافی هشدار داده باشید. وقت زیادی را برای 

هماهنگ شدن اختصاص دهید. 

مســیرتان را بشناســید. اگــر همــه ی اعضای 
گــروه با همدیگــر درباره ی مســیر برنامه ریزی 
کــرده باشــند، موتورســواری کــه جــدا بیفتد 

می تواند خودش را برساند. 

زمان بیشــتری اختصاص دهید. معمواًل سفر 
گروهــی طوالنی تــر از ســفر یــک موتورســوار 
می شــود، به ویــژه هنگامی کــه توقف هــا زیاد 

است. 

گــردش، یا به همان شــکل یکی درمیــان بمانید یا 
صف تک نفره تشکیل دهید. 

ارتباط 

از  قبــل  کنیــد.  برقــرار  ارتبــاط  واضــح  به طــور   
حرکــت عالمت هــا را تمریــن کنید تــا بتوانید به 
موتورســواران پشت ســرتان مشــکالت پیش رو را 
هشــدار دهید. اما هر شخصی باید به یاد داشته 
باشــد که هرکدام از آن ها مسئول ایمنی خودش 

است. 

گروه ســبقت گرفتند، شــما ممکن است تصمیم 
بگیریــد برای ســبقت بقیــه اعضای گــروه منتظر 

زمان ایمن تری شوید. 

در چهارراه ها به شــکل ایمن موتورسواری کنید. 
چهــارراه را زودتر به خوبی ارزیابی کنید تا تصمیم 
بگیریــد کــه کدام شــکل از موتورســواری از همه 

ایمن تر است: 

اگر مســتقیم از چهارراه عبــور می کنید، باید  	
طبق معمول شکل یکی درمیان خود را حفظ کنید. 
اگر وســایل نقلیه ای که در ســمت راســت توقف 
کرده اند، فضای شــما را کاهش می دهند، احتمااًل 
بایــد یــک صف تک نفره را در ســمت چپ مســیر 

شکل دهید. 

باتوجه بــه وضعیــت و فاصلــه ی گــروه، بــرای  	

وقتی به شــکل گروهی موتورســواری می کنید، یکی درمیان حرکت کنید. اگر رهبر گروه در موقعیت مسیر 
سمت چپ است، موتورسوار دوم باید کمی عقب تر از او و در موقعیت مسیر سمت راست حرکت کند. 
بقیه ی گروه هم از همین الگو پیروی می کنند. یادتان باشد حداقل فاصله ی طولی ایمن دو ثانیه است. 

در شرایط نامطلوب، فاصله ی طولی تان را افزایش دهید. 
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 قطـارهـا 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

شــما پشــت تقاطــع ریــل راه آهن روســتایی 
دروازه ای  هیــچ  می بینیــد  کرده ایــد.  توقــف 
وجــودی نــدارد و فقط یک تابلــوی تقاطع خط 
راه آهن و یک تابلوی توقف وجود دارد. شــما 
نمی توانیــد صبر کنید و عبــور قطار هم زمان 
زیــادی می بــرد. می خواهیــد از خــط راه آهــن 
عبــور کنیــد و به محض اینکــه آخرین خودرو 
عبــور کــرد، شــما هــم برویــد. همان طــور که 
منتظر هســتید متوجه ســری دوم واگن های 
قطار می شــوید که فقط از زیر چرخ های قطار 

قابل دیدن است. باید چه کار کنید؟ 

هرســاله، افــراد زیــادی در تصــادف بیــن قطــار و 
وسایل نقلیه به شدت آسیب می بینند یا جانشان 
را ازدســت می دهنــد. درنتیجه، شــما باید هنگام 
نزدیک شــدن به تقاطع ریل راه آهن خیلی مراقب 
باشــید. یـکـی از علت های اصلی تصادف وســایل 
نقلیــه و قطــار، راننده یا موتورســواری اســت که 
صبــر نمی کند تا ببیند پشت ســر قطــار اول، قطار 

راهبردها: سبقت از موتورسیکلت 
دیگر 

شما باید به همان صورتی سبقت بگیرید که 
از ماشین یا کامیون سبقت می گیرید: 

تغییردادن مسیر  	

انتخــاب جایــگاه ایمــن و قانونی تــا وارد  	
موتورســیکلت  از  و  شــوید  روبــه رو  مســیر 

سبقت بگیرید. 

بــرای دانســتن جزئیــات بیشــتر بــه بخــش 
قوانین سبقت و تغییر مسیر در فصل پنجم 

مراجعه کنید.

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

بــرای تصمیم گیری درباره ی ســبقت گرفتن یا 
نگرفتن از منطقتان استفاده کنید. آیا همه ی 
گروه می تواند بدون خطر ســبقت بگیرد؟ اگر 
نه، شــاید تصمیم بگیرید کــه منتظر فرصت 

بهتری بمانید. 

نزدیک شدن است. 

شــما ممکــن اســت در شــرایطی با دیــد ضعیف، 
نتوانیــد آمــدن قطــار را ببینید، اما ممکن اســت 
صدای ســوت را بشنوید. یادتان باشد که قطارها 

ملزم نیستند که در هر تقاطع سوت بزنند. 

کــه  باشــید  آگاه  کنیــد.  مشــاهده  به دقــت 
چشــمانتان ممکن اســت شما را گمراه کند. اغلب 
ســرعت قطارها بیشــتر از چیزی اســت که به نظر 
می آید. قطارهای مســافربری در کانادا تا ســرعت 

160 کیلومتر بر ساعت حرکت می کنند.  

به ویــژه، شــب هنگام مراقــب باشــید. در نیمی از 
تصادفــات شــبانه ی بیــن یــک وســیله ی نقلیه و 
قطــار، خودرویی هســت کــه با کنار قطــار برخورد 
کرده اســت، چــون راننده ی خودرو قطــار را ندیده 

است. 

فکر کنید

قوانین را بدانید. قطارها همیشه حق تقدم دارند. 
آن ها برای تقاطع ها سرعتشان را کم نمی کنند. 

اگر دروازه پایین باشــد، شــما باید قبل از عبور از 
ریــل توقــف کنید و منتظر شــوید که بــاال بیاید. 
اگــر چراغ های قرمز چشــمک زن در تقاطع باشــند، 

دومی هم هست. اغلب بیشتر از یک قطار وجود 
دارد و قطار دومی درحال نزدیک شدن است. 

بیشــتر قطارها برای توقف تقریبًا به دو کیلومتر 
فاصله نیاز دارند. هرگز ســعی نکنید که از جلوی 

قطار عبور کنید. 

ببینید 

مراقب نشــانه ها باشید. نشــانه های زیادی برای 
هشدار وجود خط راه آهن در جلوتر وجود دارد: 

تابلوهــای هشــدار در جلوتــر: ایــن تابلوهــا  	
به شــما هشــدار می دهند که جلوتر خط راه آهن 
وجود دارد و به شــما می گویند نگاه کنید، گوش 
دهیــد و ســرعتتان را کــم کنیــد؛ چــون ممکــن 
اســت مجبور باشید که توقف کنید. این تابلوها 
ـی نصب می شــوند که شــما  معمــواًل در مکان هاـی
نمی توانیــد ریل راه آهن را در جلوتر ببینید )مثاًل، 
در جاده های کوهســتانی یــا پرپیچ وخم(. تابلوی 
ســرعت پیشــنهادی زیــر تابلــوی هشــدار ممکن 
اســت نشان دهد که ســرعت ایمن جاده کمتر از 

سرعت تعیین شده است. 

هنــگام  	 آســفالت:  روی  نشــانه گذاری های 
نزدیک شــدن بــه بعضی از ریل های راه آهن، شــما 
ممکــن اســت متوجــه شــوید که عالمــت X روی 
آسفالت نقاشی شــده است. همچنین، بعضی از 
تقاطع های ریل راه آهن، چراغ چشــمک زن، زنگ و 
دروازه دارند. اگر چراغ و زنگ فعال باشد یا دروازه 
پایین باشــد، معنی اش این است که قطار درحال 
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انجام  دهید 

کنترل سرعت 

بــا ســرعت مطمئنــه حرکت کنیــد. اگر در شــب 
موتورســواری می کنیــد، بــا ســرعتی حرکت کنید 
کــه به شــما امــکان می دهــد در محــدوده ای که 
می توانیــد با چراغ جلویتــان ببینید توقف کنید. 
باید بتوانید با دیدن تابلوی هشــدار به طور ایمن 

توقف کنید. 

رعایت فاصله 

فاصلــه ی طولی ایجــاد کنید. هرگــز در تقاطع به 
دام نیفتید. وقتی ترافیک ســنگین است، قبل از 
ورود بــه تقاطــع صبر کنید تا مطمئن شــوید که 

می توانید به تمام مسیرهایتان برسید. 

برای یافتن راهبردهایی که برای عبور ایمن از ریل 
به شما کمک کند، فصل نهم را ببینید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

وقـتـی در نزدیکی چهارراهی که چراغش قرمز 
اســت، تقاطع ریــل راه آهن وجــود دارد، روی 
ریل راه آهــن توقف نکنید؛ قبل از تقاطع ریل 
راه آهن توقف کنید، مگر اینکه در طرف دیگر 

فضا وجود داشته باشد. 

باید توقف کنید. فقط هنگامی از ریل عبور کنید 
کــه شــرایط ایمن اســت. اگــر شــخصی پرچم به 
دســت از شــما می خواهد توقف کنید، شــما باید 
از دســتورات او پیــروی کنیــد. اگر می شــنوید یا 
می بینید که قطاری درحال نزدیک شدن به تقاطع 
اســت، توقف کنید و تا زمان ایمن شدن وضعیت 

به حرکتتان ادامه ندهید. 

 بــا فاصله ی حداقل پنج متر و حداکثر پانزده متر 
از نزدیک ترین ریل راه آهن توقف کنید. 

حقــوق مشــابه موتور ســواران را دارنــد و بایــد از 
قوانین یکسانی پیروی کنند. 

خطــرات را بشناســید. اســب ها ممکــن اســت بــا 
حرکت یا صدای ناگهانی رم کنند و سوارکار ممکن 

است نتواند اسب را کنترل کند. 

انجام  دهید

رعایت فاصله 

کم کردن سرعت: وقتی به یک اسب و سوارکارش 
و یا اســب و درشــکه نزدیک می شوید، سرعتتان 
را کم کنید و فاصله ی طولی زیادی ایجاد کنید. 

هنگام ســبقت گرفتن فاصله بگیرید. هنگامی که 
از کنــار آن ها عبور می کنید، فضــای زیادی ایجاد 

کنید. 

بادقت عبور کنید. اسب ها ممکن است با حرکت 
یا صدای ناگهانی رم کنند. از به صدا درآوردن بوق 
یــا موتورتان بپرهیزیــد و بادقت و به آرامی عبور 

کنید. 

آمــاده ی توقف شــوید. اگر ســوارکاری در کنترل 
اســبش مشــکل دارد، آماده ی توقف شوید. بهتر 
اســت صبــر کنید تا اســب تحت کنترل ســوارکار 
دربیایــد تــا اینکــه با عبــور از کنار آن ها ریســک 

کنید. 

 اسـب ها 

در بیشتر جاده های عمومی می توان از اسب برای 
سواری استفاده کرد.

ببینید

را بررســی کنیــد. مراقــب اســب ها و  مقابلتــان 
سوارانشان باشید. 

 فکر کنید

قوانیــن را بدانید. اسب ســواران و درشــکه چی ها 
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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

08

راهبـردهـای 

شخصــــی 
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در این فصل 

تناسب بدنی برای موتورسواری  	

دیدن و شنیدن 	

ارزیابی سالمتی تان  	

بیدارماندن  	

تمرکزکردن  	

تلفن همراه و دستگاه های دیگر  	

احساسات خطرناک  	

آسیب دیدگی  	

حقایقی درباره ی الکل  	

حقایقی درباره ی مواد مخدر  	

داروها  	

پذیرفتن خطرها  	

تحت فشار قرارگرفتن از طرف همساالن  	

همراهان  	

سوارکردن همراه  	

پذیرفتن مسئولیت همراهان  	

تخطی به دیگران در جاده  	

پرهیز از  تخطی  	

ثبت نام کارت اهدای عضو  	

در فصل هفتم، اســتفاده ی مشترک از جاده، یاد 
گرفتیــد که چگونــه به طور ایمن جــاده را در کنار 
ســایر عابران و رانندگان به طور مشــترک استفاده 
کنید. این فصل راهبردهایی به شــما می دهد که 
می توانیــد برای مدیریــت موقعیت هایی از آن ها 
اســتفاده کنید که می توانند اثر منفی بر شــما و 

موتورسواری تان داشته باشند. 

ازطریــق چشــمان به دســت می آیــد. ایــن یکی از 
ـی شــما قبــل از دریافت  دالیلــی اســت کــه بیناـی
گواهینامــه ســنجیده می شــود. اگــر نیــاز به لنز 
طبی داشــته باشید، این شــرط در گواهینامه تان 
قید می شود. اگر شما بدون آن ها رانندگی کنید، 

جریمه می شوید. 

همچنین، حس شنوایی تان به شما کمک می کند 
ـی را دربــاره ی صحنــه موتورســواری  کــه اطالعاـت
گــردآوری کنید. شــما بایــد به صدای بــوق، آژیر 
و ســوت قطــار و صداهــای غیرمعمولــی کــه از 

موتورتان بیرون می آید گوش دهید. 

راهبردها: دیدن و شنیدن مؤثر 

بــرای اینکــه هنــگام موتورســواری به شــکل 
مؤثری ببینید و بشنوید:

هنگام موتورسواری به طور سیستماتیک،  	
اطرافتان را بررسی کنید. 

درصورت نیاز، از عینک یا لنز طبی استفاده  	
کنید. 

از محافظ صورت و عینک ایمنی اســتفاده  	
کنید تا از چشمانتان محافظت کنید، به ویژه 

هنگامی که لنز به چشم دارید. 

صدای گوشــی ها و سیستم های صوتی را  	
در سطح معقولی نگه دارید. 

بررســی کنید که صــدای اگزوزتــان آنقدر  	
بلند نباشد که مانع شنوایی تان شود. 

تناسب بدنی برای 
مـوتورســـواری 

هنــگام  هماهنـگـی  و  کنتــرل  داشــتن  بــرای 
موتورسواری، باید بتوانید به اطالعاتی اتکا کنید 
که چشــمان و گوش های شــما دریافت می کنند. 
شــما باید سالم باشید، اســتراحت کرده باشید و 

همچنین تمرکز داشته باشید. 

دیـدن و شنیـدن 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

شــما برای رسیدن به سر کارتان دیر کرده اید، 
برای همین موتورتان را خیلی ســریع روشــن 
ـی که به انتهــای خیابان  کردیــد. درســت زماـن
می رسید، یادتان می آید که فراموش کرده اید 
کــه عینکتان را بزنید. داخــل جیبتان به دنبال 
عینکتــان می گردید. اما آن ها آنجا نیســتند. 
بایــد هنــگام  کــه  گواهینامه تــان می گویــد 
موتورســواری از لنزهــای اصالـحـی اســتفاده 
کنید، اما محل کارتان خیلی دور نیست. باید 

چه کار کنید؟ 

چشــمانتان مهم ترین منبع اطالعاتی شما هنگام 
موتورســواری هســتند. تخمین زده می شــود که 
80درصــد از کل اطالعــات هنــگام موتورســواری 
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ـی بیمــاری خفیفــی ماننــد ســرماخوردگی یــا  حـت
آنفوالنــزا هم می تواند هوشــیاری تان را کم کند، 
بنابراین گاهی اوقات بهتر است اگر حالتان خوب 
نیست با اتوبوس یا یکی از دوستانتان بروید. هر 
دارویی مصــرف می کنید، برچســب آن را به دقت 
بخوانیــد. اگــر برچســب دارو می گوید که مصرف 
آن می توانــد باعــث ســرگیجه یــا خواب آلودـگـی 

شود، موتورسواری نکنید. 

اگر مشــکل ســالمتی ای داریــد که فکــر می کنید 
ممکن اســت باعــث کاهش توانایی شــما هنگام 
موتورســواری شــود، حتمًا قبل از موتورسواری با 

پزشک یا داروساز صحبت کنید. 

 ممکن است باعث خواب آلودگی شود. 

اگر قصد موتورسواری دارید، قبل از مصرف دارو، 
برچسب ها را بخوانید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

استفاده از وسایل حفاظت از شنوایی مناسب 
در هنگام موتورسواری ایده ی خوبی است. با 
ایــن کار، درحالی که می توانید صداهای مهم 
را حین موتورســواری بشنوید، به شما دربرابر 
ازدســت دادن شــنوایی در درازمــدت کمــک 

خواهد کرد.

ارزیـابی سالمتی تـان 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

شــما بــا حالــت ســرماخوردگی از خــواب بلند 
می شوید و حال خیلی بدی دارید؛ اما باید به 
ســرکارتان برویــد، پس یک ســری از داروهای 
هنگامی کــه  می خوریــد.  را  ســرماخوردگی 
موتورتــان را قبــل از حرکت بررســی می کنید، 
متوجه می شــوید که چشمانتان تار می بیند، 
ســرتان ســنگین اســت و احســاس خستگی 

می کنید. باید چه کار کنید؟ 

راهبردها: بیدارماندن

بــرای هوشــیارماندن روی موتــور، به ویــژه در 
سفرهای طوالنی: 

قبل از حرکت، به خوبی استراحت کنید.  	

ســفرتان را برنامه ریزی کنید تا در یک روز  	
ـی ای را موتورســواری  مســافت خیلــی طوالـن

نکنید. 

اســتراحت کنید. کمــی راه بروید و ورزش  	
کنید. 

توقــف کنید و غذا بخوریــد. اما از خوردن  	
باعــث  چــون  بپرهیزیــد،  غذاهــای ســنگین 

خواب آلودگی تان می شود. 

بــرای بیدارمانــدن، روی قهــوه، نوشــابه و  	
ســایر محرک ها حســاب نکنید. آن ها شــما را 

هشیارتر نمی کنند. 

بیدارماندن 

مثل یک موتورسوار فکر کنید

شــما کل روز در جــاده بوده ایــد. بــا اینکه هر 
یک ســاعت توقف کرده اید، خیلی خسته اید. 
برنامه ریــزی کرده ایــد کــه صــد کیلومتر دیگر 

هم موتورسواری کنید. باید چه کار کنید؟ 

 

خســتگی یـکـی از اصلی تریــن عوامــل تصادفــات 
اســت. خســتگی بر تمام مراحل راهبــرد »ببینید، 
فکر کنید، انجام دهید« تأثیر می گذارد. خستگی 
می توانــد باعث شــود بعضی از چیزهــا را نبینید، 
ســرعت فکــر کردنتــان را پاییــن مــی آورد و زمان 

واکنشتان را افزایش می دهد. 
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راهبردها: متمرکزماندن

برای تمرکزداشتن هنگام موتورسواری:

حتمًا لباس مناســب بپوشــید. سردشدن  	
بیش ازحد بــدن می تواند توانایی تمرکزتان را 

کاهش دهد. 

کنار بزنید و ببینید چه چیزی حواس شما  	
را پــرت می کنــد: موتورتان را بررســی کنید تا 
علــت آن صــدای عجیب را تشــخیص دهید. 
نقشــه ی راه را بــرای انتخــاب بهترین مســیر 

نگاه کنید و یا کاپشن گرم تری بپوشید. 

به همراهانتان که خیلی صحبت می کنند  	
بگوییــد کــه شــما باید تمــام توجهتــان را به 
کنترل موتورســیکلتتان و بررسی دقیق عبور 

و مرور بدهید. 

اتفاقــات را پیش بینی کنید و حرکتتان را  	
برنامه ریزی کنید.

محیــط  	 در  هیچ چیــزی  کنیــد  ســعی 
موتورســواری حواســتان را پــرت نکنــد. تمام 

اطرافتان را نگاه کنید. 

تمرکزکردن 

مانند یک موتورسوار فکر کنید 

شــما تمــام صبــح موتورســواری کرده ایــد و 
بیشــتر ایــن مــدت بــاران می باریــده اســت. 
پاهایتان خیس اســت و انگشــتانتان درحال 
بی حس شــدن اســت. به خــود می گویید که 
کاش لباس های بهتری پوشیده بودید. وقتی 
درحال فکرکردن به این موضوع بودید، متوجه 
می شوید که از موقعیت خط عبوری تان خارج 

شده اید. 

چه اتفاقی می افتد؟ حاال باید چه کار کنید؟ 

هنگام موتورسواری، ذهن و حواس شما باید کاماًل 
بــر موتورســواری تان متمرکز باشــد. حواس پرتی 
می تواند بر درک شما از خطر و بر زمان واکنشتان 

اثر بگذارد. 

از  اســتفاده  راننــدگان GLP در  و  موتورســواران 
دســتگاه های الکترونیـکـی ای که با دســت کنترل 

نمی شوند، هنگام رانندگی محدود شده اند. 

محدودیت های بیشتر به رانندگان و موتورسواران 
GLP کمــک می کنــد تــا هنــگام به دســت آوردن 
تجربه های رانندگی بر جاده تمرکز داشــته باشند. 
ـی هرگــز از دســتگاه های الکترونیـکـی  ایــن یعـن
هنــگام  هندزفــری  تلفن هــای  ازجملــه  شــخصی 
رانندـگـی اســتفاده نکنیــد، به اســتثنای زمانی که 
بــرای گزارش مشــکلی اورژانســی بــا 1�1�9 تماس 
راننــدگان  و  موتورســواران  وقـتـی  می گیریــد. 
GLP برگــه ی جریمــه دریافــت می کننــد، ســوابق 
رانندگی شــان بررســی می شــود و ممکن اســت با 

ممنوعیت های رانندگی مواجه شوند. 

آمار تصادفات 

به طور میانگین، در بریتیش کلمبیا، هرســاله 
ـی و بی توجهــی به  81 نفــر بــر اثــر حواس پرـت

رانندگی جانشان را ازدست می دهند. 

راننــدگان حواس پرت علت اصلــی تصادفات چند 
وســیله ی نقلیه با هم، ازجمله موتورســیکلت ها، 
هســتند. بنابراین آگاهی و حواس جمعی بهترین 
وســیله ی حفاظتی اســت. اگــر باید تماســی را با 
هندزفری برقرار کنید یا دریافت کنید، ایمن ترین 
کار ایــن اســت کــه هنــگام ایمن شــدن وضعیت 

جاده، کنار بزنید. 

تلفــن همــراه و 
دستگاه های دیگر 

برای تمام موتورسواران و رانندگان بریتیش کلمبیا، 
ازجملــه افرادی که در GLP هســتند، طبق قانون، 
دســتی  الکترونیـکـی  دســتگاه های  از  اســتفاده 
هنــگام رانندـگـی ممنــوع اســت. موتورســواران و 

رانندگان نباید: 

از تلفن هــای همراه دســتی یا ســایر وســایل  	
ارتباطی الکترونیکی استفاده کنند، به آن ها نگاه 

کنند یا در دستشان نگه دارند. 

ـی را بفرســتند یا  	 پســت الکترونیـکـی یــا متـن
بخوانند. 

از دستگاه های پخش موسیقی یا بازی دستی  	
استفاده کنند یا آن ها را در دست نگه دارند. 

هنگام رانندگی، سیســتم های GPS  را به طور  	
دستی برنامه ریزی یا تنظیم کنند. 

این قوانین در هر زمانی که کنترل موتورسیکلت 
در دستتان است قابل اجراست، حتی وقتی پشت 
چــراغ قرمــز یا ماشــین دیگــری در ترافیک توقف 
کرده اید. مطالعات نشان می دهد که رانندگانی که 
بــا تلفن همراه صحبت می کننــد، تقریبًا 50درصد 
تمرکزشــان را نســبت به وقایــع اطرافشــان به طور 
بصــری ازدســت می دهنــد. وقتی پشــت چهارراه 
توقف کرده اید یا سرعتتان را به خاطر ترافیک کم 

کرده اید، هنوز درحال رانندگی هستید. 
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احساسات خطرناک

مثل یک موتورسوار فکر کنید

شما در جاده ای شلوغ با چهار خط عبوری برای 
رسیدن به قرار مالقاتتان درحال موتورسواری 
ـی وارد خــط شــما  هســتید. ناگهــان خودروـی
می شــود. شــما باید با شــدت ترمز کنید تا با 
آن تصــادف نکنید. ســپس خودرو ســرعتش 
را باال می برد و به ســرعت مســیرش را به خط 
چپ تغییر می دهد. شــما فکــر می کنید »چه 
احمقی!« اســت و به شــدت عصبانی هستید. 

باید چه کار کنید؟ 

 

آن ماشین داشت مرا از جاده بیرون می انداخت.

گاهــی اوقــات، موتورســواری می توانــد تجربه ای 
ناراحت کننــده باشــد. چگونــه می توانیــد هنــگام 

موتورسواری خشمتان را کنترل کنید؟ 

راهبردها: گوشی تان را کنار بگذارید. 

برای کمک به تمرکزتان هنگام رانندگی:

هیــچ تماس یا متنی آنقدر مهم نیســت  	
را  جانتــان  انداختــن  به خطــر  ارزش  کــه 
داشــته باشــد. هنــگام رانندـگـی، بگذارید که 
تماس هایتان وارد صندوق صوتی تان شــود و 

پیام های متنی تان را نادیده بگیرید. 

ـی در توقف گاه های  	 برای ارســال پیام متـن
بزرگــراه توقــف کنید. امــروزه برـخـی از آن ها 

وای فای رایگان هم ارائه می کنند. 

قبل از اینکه سوار موتورسیکلتتان شوید،  	
صنــدوق صوتی تــان را طــوری تنظیــم کنیــد 
کــه تماس گیرنــدگان بداننــد که شــما درحال 
رانندگی هســتید و در زمانی مطمئن دوباره با 

آن ها تماس بگیرید. 

هنگام رانندگی، گوشی تان را کنار بگذارید،  	
ـی بگذاریــد کــه  آن را خامــوش کنیــد و جاـی

حواستان را پرت نکند. 

راهبردها: کنترل احساسات 

در ادامــه، چند نکته مطرح می شــود که برای 
کمک به آرام مانــدن و حفظ کنترلتان باید به 

آن ها عمل کنید: 

بــه یادگیــری ادامه دهیــد. موقعیت های  	
موتورســواری پراسترســی را کــه  قبــاًل تجربه 
کرده ایــد تحلیــل کنید و ســعی کنید بفهمید 
کــه دفعه ی بعد  بــرای آرام تر و ایمن تر بودن 

باید چه کار کنید. 

انتخــاب  	 بــا  کنیــد.  برنامه ریــزی  زودتــر 
مســیرهای کم ترافیک، احتمال آرام ماندنتان 

را افزایش دهید. 

بــه خودتــان اختصــاص  	 را  زمــان زیــادی 
دهید. عجله کــردن می تواند باعث عصبانیت 
یا ناراحتی شــما شــود. متوجه باشید که اگر 

دیر راه بیفتید، دیر هم خواهید رسید. 

به ایمنی خودتان و دیگران فکر کنید. این  	
کار به آرامش شما کمک می کند. 

صبــور باشــید. یادتــان باشــد کــه همه ی  	
رانندگان اشتباه می کنند. 

مؤدب باشــید. توجهتــان را از خودتان به  	
دیگران بدهید. 

کنــار بزنیــد و چند لحظه صبر کنید تا آرام  	
شوید. 

روراســت باشید. اینکه بپذیرید دقیقًا چه  	
احساســی  داریــد، اغلب به آرام شــدن کمک 

می کند.  

احساســات نیروهــای خطرناکی اند کــه می توانند 
شــوند.  موتورســواری  بــرای  الزم  تمرکــز  مانــع 
غمگیــن  یــا  مضطــرب  ـی،  عصباـن هنگامی کــه 
هســتید، هوشیاری شــما کمتر و قدرت تفکرتان 
کم می شــود. در این وضعیــت، ایمنی خودتان و 

دیگران در خطر است. 

گاهــی اوقــات، ممکــن اســت چیــزی در محیــط 
کم حوصلــه  یــا  ـی  عصباـن را  شــما  موتورســواری 
کنــد. اغلــب، ترافیــک ســنگین و موتورســواری 
ـی بــا ســرعت بــاال باعــث اســترس  در آزادراه هاـی
می شــوند. وقتی عجله دارید و ترافیک سرعتتان 
را کــم می کنــد، ایــن موضــوع باعــث اضطرابتان 
می شــود. موتورســوارانی کــه مضطــرب یــا دچار 
اســترس هســتند، کمتر تحمل اشــتباهات سایر 

افراد در جاده را دارند. 

علت ناراحتی شما هرچه که باشد، مهم است که 
تعادل احساســی تان را هنگام موتورسواری حفظ 
کنیــد. گاهی اوقات، بهترین راه این اســت که از 

موتورتان پیاده شوید. 
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آمار تصادفات 

نیمی از افرادی که در تصادف موتورســیکلت 
کشته می شوند، در خونشان الکل بوده است 
و دوســوم آن ها قبل از تصادف یک یا دو بار 

نوشیدنی الکلی مصرف کرده بودند. 

"بنیاد ایمنی موتورسیکلت"

هوشیاری پایین 

مثل یک موتورسوار فکر کنید

ـی  شــما بــا تعــدادی از دوســتانتان در مهماـن
هستید. قصد دارید زود مهمانی را ترک کنید 
اما یکی از دوستانتان به شما پیشنهاد آبجو 
می دهــد. شــما می گوییــد: »نــه. من تــا چند 
دقیقه می خواهــم با موتور به خانه برگردم.« 
دوســتتان می گویــد: »ایــرادی نــدارد، آبجو با 

الکل پایین است.« باید چه کار کنید؟ 

موتورســواری فعالیــت پیچیده ای اســت که نیاز 
بــه تصمیم گیــری هوشــمندانه و شــرایط عالــی 
دارد. تحقیقات نشــان می دهد که نوشیدن حتی 
مقدار کمی الکل، بر این دو مورد تأثیر می گذارد. 
بنابراین، هر نوع عدم هوشــیاری دیدن، فکرکردن 

و انجام دادن مؤثر را غیرممکن می سازد. 

حقایقی درباره ی الکل 

دیــدن،  بــر  الــکل  تأثیــر  از  مــواردی  اینجــا،  در 
انجام دادن و فکرکردن مطرح می شود. 

اثرات بر موتورسوار عالئم موتورسوار توانایی 

دیدن

ممکن اســت خطراتی که از کنارشان به آن ها نزدیک می شود کاهش دید پیرامونی 
نبینند. 

چشم ها نمی توانند با سرعت کافی اطالعات را دریافت کنند. تمایل به خیره شدن

چشم ها توانایی واکنش را 
با تابش نور، دیدشان را ازدست می دهند.ازدست می دهند. 

دوتایی می بینند. کاهش هماهنگی تصاویر

نمی توانند فاصله و سرعت سایر وسایل نقلیه را برآورد کنند. کاهش درک عمق

فکرکردن

منطق و استدالل کاهش 
می یابد. 

کاهش تمرکز 

وضعیت عاطفی ناپایدار 
می شود.

آگاهی کاهش می یابد. 

ـی ذهنی شــان خیلــی باالســت، گرچــه  فکــر می کننــد تواناـی
نمی توانند تصمیمات موتورسواری هوشمندانه ای بگیرند.

انجام دادن

نمی تواننــد کنترل و هدایت موتور را بــا ترمزگرفتن هماهنگ کاهش کنترل عضالنی
کنند. 

بــا ســرعت رفتن یــا کارهــای تصادفی، ریســک های بیشــتری افزایش بی احتیاطی
می کنند.

کاهش هماهنگی
کم فرمانی یا بیش فرمانی می کنند.

با شدت زیاد ترمز می گیرند یا با شدت کافی ترمز نمی گیرند.

کندشدن زمان واکنش
نمی توانند به طور صحیح گردش کنند.

نمی توانند در شرایط اضطراری به سرعت واکنش دهند. 

تعادل تحت تأثیر قرار 
می گیرد

به ویژه در ســرعت پایین، می توانند ثبات موتور و کنترلشــان 
را ازدست بدهند.
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واقعیت ها درباره ی الکلباورهای نادرست درباره ی الکل

اگــر قهــوه بنوشــم، چیزی بخــورم یا 
دوش آب ســرد بگیــرم، الــکل تأثیر 

زیادی بر من نمی گذارد.

فقط گذر زمان می تواند شــما را هشیار 
کند یــا مقدار الــکل خونتــان را پایین 
بیــاورد. برخالف باور عموم، غذا، قهوه، 
دوش آب ســرد یــا تمرینــات ورزشــی 
فرایند ازبین بردن الکل در بدن شــما را 
تسریع نمی کند. اداره ی حمل نقل کانادا 
بیــان می کند که مقدار الکل خون 0.8 
حدود شــش ســاعت طول می کشد تا 

به مقدار الکل خون صفر برسد.

نوشــیدنی های  ســایر  مثــل  آبجــو 
الکلی بر رانندگی و موتورســواری اثر 

نمی گذارد.

الکل موجود در یک لیوان آبجو با الکل 
یــک لیوان شــراب یا کوکتل متوســط 
ـی  برابــر اســت. در بعضــی مــوارد، حـت
مقادیــر اندـکـی الــکل می توانــد باعث 
عدم هوشــیاری موتورســوار یــا راننده 

شود.

حقایقی درباره ی داروها و مواد مخدر

داروها و موتورسواری 

مواد مخدر و داروها می توانند باعث عدم هوشــیاری هنگام موتورســواری شــوند. اگر شــما دارو یا مواد مخدر 
مصرف می کنید، باید بدانید که آن ها چگونه بر توانایی موتورسواری ایمن شما تأثیر می گذارند. داروها بر افراد 

مختلف به طور متفاوتی اثر می گذارند. اگر درباره ی ایمنی تان تردیدی دارید، موتورسواری نکنید. 

داروها 

داروهای بدون نســخه برای حساســیت ها، ســرفه، ســرماخوردگی و حالت تهوع می توانند باعث خواب آلودگی و 
عدم توجه شوند.

تجویز داروهایی مانند مســکن، آرامبخش و کاهنده ی درد و برخی ضدافســردگی ها می توانند بر هشیاری، تمرکز 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

اگر پس از مصرف یک دارو احساس می کنید 
ـی که اثر  هشــیاری تان پاییــن اســت، تا زماـن

دارو نرفته است موتورسواری نکنید. 

اگر پزشک یا داروساز شما هشدار دهد که دارویی 
ممکن است بر ایمنی شما هنگام موتورسواری اثر 
بگذارد، به توصیه ی او توجه کنید. اگر احســاس 
می کنید که پس از مصرف دارو هوشیاری تان کم 
شده اســت، موتورســواری نکنید. از روش دیگری 

برای جابه جایی استفاده کنید تا اثر دارو برود. 

مواد مخدر غیرقانونی

مواد مخــدر خیابانی یا تفریحــی مانند هیروئین 
ـی دارند، ازجمله  و کوکائین اثرات بســیار متفاوـت

مواردی که در باال ذکر شد و همچنین: 

توهم  	

تغییر ادراک  	

احساس شکست ناپذیری  	

ازدست دادن حس قضاوت و منطق.  	

ماریجوآنا 

ماریجوآنا می تواند باعث شود که موتورسوار: 

در دنبال کــردن صحیح حرکت عابران و ســایر  	
وسایل نقلیه دچار مشکل شود. 

و زمان واکنش اثر بگذارند. 

این اثرات می توانند تا چند ساعت پس از مصرف 
دارو ادامه داشته باشند.  

عدم  دربرابر  خودتان  از  محافظت 

هوشیاری

روی  برچســب  کرده ایــد،  مصــرف  ـی  داروـی اگــر 
بســته یــا راهنمــای آن را بخوانید تــا اثرات آن را 
بــر موتورســواری و رانندـگـی متوجه شــوید. یا از 
پزشــک یا داروســازتان بپرســید چگونه این دارو 
هنــگام رانندـگـی یــا موتورســواری می توانــد بــر 
ایمنی تــان تأثیــر بگــذارد. اگر بیــش از یک دارو 
مصــرف می کنیــد، حتمًا دربــاره ی اثــرات ترکیبی 

آن ها بر موتورسواری بپرسید. 

آمار تصادفات 

متداول ترین تصادف موتورسیکلت که باعث 
مرگ می شود کدام است؟ 

موتورســواری کــه الــکل مصرف کرده اســت، 
نمی تواند بپیچد، از جاده خارج می شــود و با 
یک شــیء برخورد می کند. این اتفاق بیشــتر 

در آخر هفته و اواخر شب می افتد. 

"مؤسسه ی بیمه ی ایمنی بزرگراه، آرلینگتون" 
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راهبردها: حفاظت از خودتان در 
مقابل هوشیاری پایین 

برای اینکه به طور ایمن به خانه برسید:

اگــر هوشــیاری تان پایین اســت، ترتیبی  	
ـی ایمــن  بدهیــد تــا دوچرخه تــان را در مکاـن
بگذاریــد و بــا تاکســی یــا اتوبوس بــه خانه 

بروید. 

اگــر می دانیــد که قرار اســت الکل مصرف  	
کنیــد، موتورتــان را در خانــه بگذارید و روش 

دیگری را برای رفت وآمد انتخاب کنید. 

ســوار ماشــین یــا موتــور راننــده ای کــه  	
هوشیاری اش پایین است نشوید. 

قاطع باشید. نگذارید افرادی با هوشیاری  	
پاییــن پشــت موتــور یــا ماشــین بنشــینند. 
بعضــی از آن ها بعدًا از شــما تشــکر خواهند 

کرد. 

دوســتی را که هوشیاری اش پایین است  	
به خانه برسانید. 

فشــار مثبت همســاالن را بــه کار ببرید تا  	
دوســتانتان را وادار کنید کــه اطمینان دهند 
هیچ کــس در گروه شــما با هوشــیاری پایین 

رانندگی نمی کند. 

را  	 موتورســواری  محیــط  بصــری  نشــانه های 
درست درک نکند. 

در واکنش هــا، به ویــژه در شــرایط اضطــرای،  	
تأخیر داشته باشد. 

دارو  و الکل 

بســیاری از داروها با ترکیبی حــاوی حتی مقادیر 
الــکل باعــث افزایــش بیش ازحــد عــدم  اندـکـی 
هوشــیاری می شــوند. فصــل یازدهــم، دربــاره ی 
برخی از جریمه ها و مجازات برای موتورســواری با 

هوشیاری پایین اطالعات می کند. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

همیشــه برچســب هــر دارویی را کــه مصرف 
بــر  آیــا  کــه  ببینیــد  تــا  بخوانیــد  می کنیــد 
موتورســواری تان اثــر می گذارند یــا خیر. اگر 
بیش از یک دارو مصرف می کنید از داروســاز 
ـی آن ها بر  یــا پزشــکتان دربــاره ی اثــر ترکیـب

موتورسواری تان بپرسید. 

آمار تصادفات 

راننــده ای کــه الــکل و دارو را بــا هــم مصرف 
می کند، در مقایسه با راننده ی هوشیار نه برابر 

بیشتر در معرض تصادف است. 

مطالعه ی استرالیا، ُا درامر، 1994

پذیرفتن خطرها

مثل یک موتورسوار فکر کنید

شــما به تازـگـی موتــور قدرتمنــدی خریده ایــد 
ـی درحــال  و تنهــا در جــاده ی روســتایی خلوـت
موتورســواری هســتید. هیچ عبــور و مروری 
در دیــد شــما نیســت. وارد مســیر مســتقیم 
می شــوید و وسوســه می شــوید کــه ببینیــد 
موتــور جدیدتان چقدر ســریع می تواند برود. 

چه کار خواهید کرد؟

چگونــه ریســک را مدیریــت خواهید کــرد؟ روش 
مدیریت ریسک موتورسواران با یکدیگر متفاوت 
است. شــما احتمااًل موتورسوارانی را می شناسید 
کــه مطمئــن نیســتند در موقعیت هــای دشــوار 
چــه کاری انجــام دهنــد و در کنار ســایر رانندگان 
مضطــرب هســتند. این موتورســواران نســبت به 
مهارت هایشــان اعتمادبه نفس ندارنــد. از طرفی، 
موتورســوارانی بــا اعتمادبه نفــس بیش ازحد هم 
هســتند، افرادی که فکر می کنند نســبت به آنچه 
که واقعًا هســتند، موتورســوار خیلــی بهتری اند. 
هــردوی موتورســواران کــم  اعتمادبه نفــس و بــا 
اعتمادبه نفــس بیش ازحــد، باید بیشــتر درباره ی 
موتورســواری یــاد بگیرنــد و زمان بیشــتری را به 

تمرین مهارت هایشان اختصاص دهند. 

افــراد اندـکـی هســتند کــه ســبک موتورســواری 
خطرنــاک را انتخــاب می کنند و با ســرعت رفتن و 
ریســک کردن به دنبال هیجان هســتند. این افراد 

 ترکیــب حـتـی مقــدار خیلی کمی الــکل با داروها 
خطر تصادف را افزایش می دهد. 
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راهبردها: مشخص کردن سبک 
موتورسواری تان

برای مشخص کردن سبک موتورسواری تان: 

از کســی که بــه او اعتماد دارید بخواهید  	
ســبک  و  مهارت هــا  دربــاره ی  شــما  بــه  تــا 

موتورسواری تان بازخورد بدهد. 

ســبکتان را تحلیــل کنیــد. اگــر در معرض  	
خطــری احتمالــی قــرار گرفتیــد، از خودتــان 
بپرســید چــرا ایــن اتفاق افتاد و بــه این فکر 
کنیــد که چطــور می توانید به طــور ایمن تری 
موتورسواری کنید تا دیگر این اتفاق نیفتد. 

وقـتـی صحنــه ی تعقیــب موتورســیکلتی  	
را در فیلمــی می بینید، نگاه انتقادی داشــته 
باشــید. از خودتــان بپرســید: چــه پیامــی را 
دریافــت می کنــم؟ آیا با این پیــام موافقم؟ 
آیــا این پیام بر ســبک موتورســواری من اثر 

می گذارد؟

آیــا همیشــه درحال ســرزنش کردن ســایر  	
راننــدگان هســتید؟ از خودتــان بپرســید: آیا 
واقعــًا تقصیــر آن هاســت یــا اشــتباه از من 

است؟ 

هیجان طلب هستند و از سرعت رفتن، سپربه سپر 
حرکت کردن و سبقت خطرناک لذت می برند. 

شما چه سبک موتورسواری ای را انتخاب می کنید؟ 
آیــا می خواهیــد در همــان ســطح مهارت هایتان 
ـی بمانیــد؟ آیا فکــر می کنید به جــای کارهای  باـق
تصادفی بهتر اســت محتاط باشید؟ شما مسئول 

سبک موتورسواری انتخابی تان هستید. 

آمار تصادفات 

موتورســیکلت  تصادفــات  47درصــد  حــدود 
منجربه آســیب به موتورســوار یا ترک ســوار 

می شود. 

دودرصــد دیگــر باعــث مــرگ موتورســوار یــا 
ترک سوار می شود. 

ICBC، آســیب ها، 2009-13؛ TAS، مرگ ومیر، 
2013-2009

هر چند وقت یک بار ریسک می کنید؟

هرگزگاهی اوقات همیشه هر چند وقت یک بار

دو طرفتان را بررسی می کنید؟

در محدوده ی سرعت مجاز رانندگی می کنید؟

راهنما می زنید؟

وقتی الکل مصرف کرده اید، موتورسواری نمی کنید؟

فضای جانبی مناسب را حفظ می کنید؟
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مقاومت دربرابر فشــار همســاالن ســخت اســت. 
همــه ی مــا می خواهیــم بــه گــروه تعلق داشــته 
باشــیم، درنتیجه به آنچه دیگران راجع به ما فکر 
می کنند حساسیم. دو نوع فشار همساالن وجود 
دارد: مثبت و منفی. دوستانی که شما را ترغیب 
می کنند تا کار درست را انجام دهید به این خاطر 
که به شــما اهمیت می دهند، از فشــار همساالن 
مثبت اســتفاده می کنند. از طرف دیگر، دوستان 
یا آشــنایانی که شــما را تشــویق می کننــد تا کار 
خطرناکی را انجام دهید، فشــار منفی بر شما وارد 

می کنند. 

تمرین زیــادی می خواهد تا یاد بگیرید که چطور 
به شکلی در مقابل فشار دوستانتان مقاومت کنید 
که بدون به خطر انداختن خودتان، دوســتانتان را 

هم حفظ کنید. 

تحت فشار قرارگرفتن از 
طرف همساالن 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

شــما حدود چهار ماه اســت که موتورسواری 
از  نفــر  چنــد  هیجان زده ایــد.  و  می کنیــد 
دوســتانتان شــما را دعــوت به موتورســواری 
کرده انــد. آن هــا باتجربه تر از شــما هســتند. 
ســه تا از شــما با یکدیگر سرعت می گیرید و 
بــه طرف بزرگراه می رویــد. ناگهان در بزرگراه، 
ســریعًا متوجــه می شــوید کــه دوســتانتان 
پیچ را ســریع تر از آنچه شــما می خواهید، رد 

می کنند. باید چه کار کنید؟ 

 مــن بعــدًا بــه آن دو می رســم. ســرعت آن ها در 
پیچ ها برای من خیلی زیاد است. 

همراهان 

مثل یک موتورسوار فکر کنید

 6 کالس  گواهینامــه ی  باألخــره  شــما 
اســتانداردتان را گرفتیــد. برای جشــن گرفتن 
ایــن موفقیت، شــما با دو نفر از دوســتانتان 
برای موتورســواری بیرون رفتید. اما اول شما 
بایــد یـکـی از دوســتانتان را ســوار کنید و او 
را بــه خانه ی خواهــرش ببرید، چون موتورش 
را آنجا گذاشــته است. درســت قبل از اینکه 
خانه را ترک کنید، شــما به این فکر می کنید 
که موتور با یک مســافر دیگر چگونه هدایت 
می شود؟ آیا به سرعت شتاب خواهد گرفت؟ 
چگونــه پیچ هــا را رد خواهــد کــرد؟ ترمزهــا 
چطــور جــواب خواهند داد؟ آیــا به دلیل وزن 
اضافه شــده مشکل خواهید داشت؟ باید چه 

کار کنید؟

هشدار! 

شما با گواهینامه ی یادگیری یا گواهینامه ی 
کالس 6 یا کالس 8 که محدودیت سوارکردن 
همراه دارد، اجازه ندارید که همراه سوار کنید. 

راهبردها: مدیریت فشار منفی 
دوستان 

ســعی کنید برای مقاومت دربرابر فشار منفی 
دوستان از این چهار مرحله استفاده کنید: 

1. مشکل را تعریف کنید. اگر سرعتتان را باال 
ببرید، خودتان را در خطر جدی قرار می دهید. 
اگر سرعتتان را باال نبرید، از دوستانتان عقب 

خواهید افتاد. 

2. دربــاره ی نتایــج کارتــان فکــر کنیــد. اگــر 
بخواهید کنار دوستانتان حرکت کنید، ممکن 
اســت تصادف کنید و آسیب ببینید. ممکن 
اســت موتورتان آسیب ببیند. از طرف دیگر، 
ممکــن اســت اعتبارتــان پیش دوســتانتان 

ازبین برود. 

3. گزینه هــای دیگــر را مشــخص کنید. اگر با 
سرعت ایمن موتورسواری کنید و دوستانتان 

را دیرتر مالقات کنید، چه اتفاقی می افتد؟ 

4. اقدام کنید. یک گزینه را انتخاب و اقدام 
کنید. ایمنی خودتان را اولویت قرار دهید. 
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پذیرفتن مسئولیت همراهان 

اگــر همــراه و مســافری را ســوار می کنیــد، شــما 
مسئول امنیت او هستید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

اینکــه  مگــر  نکنیــد،  ســوار  مســافر  هرگــز 
کاـفـی  اعتمادبه نفــس  و  باشــید  باتجربــه 
موتورســواری تان  مهارت هــای  بــه  نســبت  
دارید. )کارشناســان توصیــه می کنند که قبل 
از ســوارکردن همراه تجربــه ی 2500 کیلومتر 

موتورسواری را داشته باشید.(

این همــراه در وضعیت ایمنی برای موتورســواری 
نشســته اســت و لبــاس و تجهیــزات مناســب را 

پوشیده است. 

سوارکردن همراه

ـی کــه همراهــی را ســوار می کنیــد، باید  هــر زماـن
ـی را هــم در تکنیک های موتورســواری با  تغییراـت
موتورســیکلتتان بدهیــد تــا وزن اضافی همراه را 

جبران کنید.

کنتــرل  چگونـگـی  بــر  همــراه  ســوارکردن 
اثــر می گــذارد. ممکــن اســت  موتورســیکلتتان 
شــتاب کمتری داشته باشــید و به فاصله ی ترمز 
بیشتری نیاز داشته باشید. گردش و پیچیدنتان 
ممکن اســت دچار مشــکل شــود، زیرا همراهتان 
بیشــتر از چیزی که فکر می کردید، کج می شــود. 
تعــادل موتورتــان به ویــژه در ســرعت های پایین 

ممکن است ازبین برود. 

موارد زیر را بررســی کنید تا موتورتان را آماده ی 
سوارکردن همراه کنید:

فشار الســتیک )دفترچه ی راهنمایتان را برای  	
توضیحات حمل وزن اضافه بررسی کنید.(

سیستم جلوبندی و فنربندی، برای اینکه وزن  	
اضافه را کنترل کنید. 

درصورت لزوم، جهت چراغ جلو 	

آینه هــا، بعد از اینکه شــما و همراهتان روی  	
موتور نشستید.  

راهبردها: یک همراه مطمئن بودن 

همیشــه رو بــه جلو و با پاهــای باز از هم  	
روی موتورسیکلت بنشینید. 

هــر دو پایتــان را روی جاپــای ترک ســوار  	
بگذارید. 

برای داشــتن ثبات و ایمنی، کمر راننده یا  	
میله ی دو طرف را بگیرید. وقتی موتور درحال 
ـی که موتور  توقــف یا حرکت اســت و یا زماـن
ـی انجــام می دهــد، محکم تــر  حرکـتـی ناگهاـن

بشینید. 

پاهایتــان را دور از اگــزوز قــرار دهید تا از  	
سوختگی احتمالی جلوگیری کنید. 

ثابــت بنشــینید و از چرخــش بــه اطراف،  	
نگاه کردن به پشت ســرتان و کج شدن به یک 

طرف برای دیدن مقابلتان بپرهیزید. 

خودتان را با جهت موتورسیکلت هماهنگ  	
کنید. 

بــا راننــده دربــاره ی یــک روش بــه توافــق  	
برســید که درصــورت ناراحتی و نیاز به توقف 

بتوانید به او اطالع دهید و کنار بزند.

راهبردها: حفظ ایمنی همراهان 

مطمئن شــوید کــه همراه شــما می تواند  	
به طور ایمن، پشت سرتان روی موتور بنشیند 
و پاهایــش به پدال ها یا کف موتورســیکلت 

می رسد. 

همراه شما باید یک کاله ایمنی تأییدشده  	
برای موتور را سر کند. 

بررســی کنیــد کــه همراه شــما لباس رنگ  	
روشن و محافظتی پوشیده است. 

به همراهتــان بگویید که پاهایش را کف  	
موتــور بگــذارد و بی حرکــت بنشــیند. وقـتـی 
موتــور درحــال حرکــت اســت، بــه همراهتان 

اجازه ندهید که پیاده شود. 

ـی  	 از ترمــز شــدید و شــتاب گرفتن ناگهاـن
اجتناب کنید. 

آمــاده ی موتورســواری بــا ســرعت کمتــر  	
شــوید، به ویژه وقـتـی درحال گردش یا حرکت 

در پیچ ها هستید. 
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تخطی به دیگران در جاده 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

درحــال  شــما  و  اســت  دیروقــت  و  شــب 
موتورســواری در محلــه ای ناآشــنا هســتید. 
خودرویی با ســرعت باال پشت سرتان می آید 
و درست پشت سپر شما قرار می گیرد. راننده 
شــروع به زدن نوربــاال و نورپاییــن چراغ جلو 

می کند. باید چه کار کنید؟ 

 آن مرد چه فکری با خودش می کند؟ 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

مطمئــن شــوید که همــراه شــما کاله ایمنی 
تأییدشده و لباس و کفش محافظتی پوشیده 
اســت. اگــر همراهتان نمی توانــد پاهایش را 

کف موتور بگذارد، او را سوار نکنید. 

اغلب دشــوار است که بفهمیم وقتی با رانندگان 
خاـطـی مواجــه می شــویم، بایــد چــه کار کنیــم. 
بــد  عادت هــای  و  رانندـگـی  آداب  رعایت نکــردن 
رانندـگـی می توانــد بــه تصادفــات منجــر شــود. 
اگرچه تخطی بیش ازحد و خشــم جاده ای متداول 
نیست، کمی تخطی از قانون، درصورتی که مراقب 
نباشید، می تواند بدتر شود. باید چگونه واکنش 

نشان دهید؟

راهبردها: مدیریت تخطی سایر 
رانندگان 

هنگامی کــه راننــدگان دیگر تهاجمــی برخورد 
می کنند:

بــا رفتــار خــوب واکنــش دهید. به ســایر  	
رانندگان فضای زیاد و حق تقدم بدهید. 

ـی نشــوید. تمــاس چشــمی  	 هرگــز عصباـن
برقــرار کنید و حــرکات آن ها را جواب ندهید. 
راننــدگان  از  آســیب پذیرند.  موتورســواران 

غیرمعقول دوری کنید. 

آرام باشید.  	

اگــر در وضعیـتـی هســتید کــه احســاس  	
می کنیــد موردتهدیــد قــرار گرفته ایــد، کمــک 
ـی بروید که افــراد زیادی  بخواهیــد. بــه مکاـن
هستند. )مثاًل مرکز خرید یا ایستگاه پلیس(

اگر تعقیب می شوید، به خانه نروید.  	

راهبردها: پیشگیری از تهاجم 

از ناامیــد یــا عصبانی کردن راننــدگان اجتناب 
کنید:

دارای  	 افــراد  مخصــوص  فضاهــای  در 
معلولیت پارک نکنید. 

هرگز از مســیرهای گردش یا شانه ی جاده  	
برای جلوزدن از ترافیک استفاده نکنید. 

خارج از خط رانندگی نکنید. 	

بی دلیل گاز ندهید.  	

صــدای بلنــد می توانــد باعــث اســترس و  	
ناراحتی شود. موتور شما چقدر بی صداست؟

با فاصله ی طولی زیاد حرکت کنید.  	

حق تقدم را به سایرین بدهید.  	

برای ورود ســایر وســایل نقلیه به خطتان  	
کنار بروید. 

درصورتی که جلوی ســایر وســایل نقلیه را  	
گرفته ایــد، کنــار بزنید و بگذاریــد آن ها عبور 

کنند. 

مسیرهای سبقت را مسدود نکنید.  	

قبل از انجام هر حرکتی راهنما بزنید.  	

بی دلیل بوق نزنید.  	

پرهیز از  تخطی 

چگونــه می توانیــد مطمئــن باشــید کــه خشــم 
یــا ناراحـتـی ســایر راننــدگان و موتورســواران را 
برنمی انگیزیــد؟ اگــر از مهارت های موتورســواری 
هوشمندانه تان اســتفاده می کنید، فضای زیادی 
ایجاد کنید و حق تقدم را به دیگران بدهید. شما 
می توانید به پیشــگیری از ایجاد شرایط تهاجمی 

کمک کنید. 
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ثبـت نام اهـدای عضـو 

شــما باید در ســامانه اهدای عضــو ثبت نام کنید 
تــا نشــان دهیــد که قصــد اهــدای اعضایتــان را 
داریــد. دیگر داشــتن برچســب روی گواهینامه ی 

رانندگی تان کافی نیست. 

سامانه ی اهدای عضو که در سال 1997 پایه گذاری 
شــده اســت، جایگزین تمام روش های قبلی برای 
ثبــت تصمیــم اهــدای عضــو شــد. این ســامانه 
به شــما امــکان می دهد کــه تصمیمــی آگاهانه 
دربــاره ی اهــدای عضــو بگیریــد و به طــور قانونی 
تصمیمتــان را ثبــت کنید. ایــن کار همچنین بار 
ایــن تصمیم گیــری دشــوار را از دوش بازماندگان 
خانواده و بســتگان شــخص در دوران ســوگواری 
ـی که گرفتن ایــن تصمیم از هر  برمــی دارد، دوراـن
ـی ســخت تر اســت. این ســامانه 24 ســاعت  زماـن
شبانه روز برای کارکنان اورژانس و بخش مراقبت 

ویژه دردسترس است. 

پیوند اعضای بریتیش کلمبیا 
سازمان خدمات بهداشتی استانی 

هم اکنــون در بریتیش کلمبیــا، فهرســتی طوالنی 
از افــرادی وجــود دارد کــه منتظــر پیونــد اعضــا 
هســتند. عضــو اهداشــده بــه بعضــی از آن هــا 
به موقع نمی رسد. با وجود این، فقط دوازده درصد 
از مردم بریتیش کلمبیا برای اهدای عضو ثبت نام 

کرده اند. 

هر کسی می تواند اهداکننده ی اعضا باشد. هیچ 
محدودیت سنی ای وجود ندارد. 

چگونه ثبت نام کنیم؟ 

فرم هــای ثبت نــام اهــدای عضو در تمامــی مراکز 
 ICBC اعطای گواهینامه، مراکز  دریافت خســارت
و کارگزاران بیمه در بریتیش کلمبیا دردسترس اند. 
شــما همچنیــن می توانیــد به صــورت آنالیــن در 
ســایت www.transplant.bc یــا با شــماره گیری 

تلفن 1�800�663�6189 ثبت نام کنید. 

لطفــًا برای اهــدای عضو ثبت نام کنید. شــما 
می توانیــد یک زندگی را نجات دهید و زندگی 

ببخشید. 
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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
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شرایط موتـورسواری 

چالـش زا
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کاهش دید و  دیده شدن 

برخی شــرایط جــاده ای مانــع دیدن و دیده شــدن 
می شــوند. غبــار، مــه و بــاران ســنگین قابلیــت 
نــور  پرتــوی  می دهنــد.  کاهــش  را  دیده شــدن 
خورشید یا نور چراغ جلوی ضعیف، می توانند چند 
لحظه دید راننده یا موتورســوار را ازبین ببرند. در 
شرایطی با نور کم مانند سپیده دم، غروب آفتاب 
یا شب هنگام، دیدن و دیده شدن دشوار می شود.

بایــد هنــگام موتورســواری در هــر یــک از ایــن 
شــرایط محتاط باشید، این شــرایط همیشه برای 
موتورســواران خطرناک تــر از راننــدگان اســت. در 
ـی، مانند مــه یا برف  بعضــی از شــرایط آب وهواـی
ســنگین، تصمیــم هوشــمندانه ایــن اســت کــه 

موتورسواری نکنید. 

 چه چیزی این موتورسوار را قابل رؤیت تر می کند؟ 

فصــل هشــتم، راهبردهــای شــخصی، راهبردهای 
مفیدی را برای مدیریت موقعیت های شخصی ای 
که می توانند به شــکل منفی بر موتورسواری شما 
اثر بگذارند عرضه کرد. این فصل برخی از شــرایط 
توضیــح  را  موتورســواری  و  جــاده  ـی،  آب وهواـی
می دهد که می توانند هنگام موتورســواری شــما 
ـی عملــی را یاد  را بــه چالــش بکشــند. شــما نکاـت
می گیرید که چگونه این شرایط را کنترل کنید تا 

مانع گسترش وضعیت اضطراری شوید. 

در این فصل 

کاهش دید و دیده شدن  	

مه و باران  	

نور و سایه ها  	

موتورسواری در شب  	

استفاده از چراغ جلو 	

کاهش اصطکاک چرخ ها  	

سطوح جاده ای آسفالت نشده  	

سطوح جاده ای ناهموار  	

مسیرهای راه آهن  	

سطوح لغزنده  	

طراحی جاده  	

گردبادها و طوفان ها  	

حمل بار  	

راهبردها: موتورسواری در باران، غبار 
یا مه 

خودتــان را قابــل رؤیت کنیــد. لباس ها و  	
تجهیزاتی با رنگ روشن و شبرنگ بپوشید. 

محافظ صورت، عینک و شیشــه ی جلو را  	
تمیز نگه دارید. 

از چراغ مه شکن استفاده کنید.  	

به دفعات و با دقت بیشتر بررسی و نگاه  	
کنید.  

در  	 بتوانیــد  تــا  کنیــد  کــم  را  ســرعتتان 
فاصله ای کــه می توانید پیش رویتان ببینید، 

توقف کنید. 

فاصله ی طولی را بیشتر کنید.  	

چــراغ عقب خــودروی مقابلتان را راهنمای  	
خود درنظر بگیرید. 

موقعیـتـی را در خط عبــوری انتخاب کنید  	
که شــما را از خودروهای پارک شــده و وسایل 

نقلیه ای که از روبه رو می آید، دور کند. 

اگــر می خواهیــد موتورتان را پــارک کنید،  	
کامــاًل از جاده خارج شــوید. اگر فضای زیادی 
در کنــار جاده نباشــد، ممکن اســت همیشــه 

توقف با موتور پارک شده ایمن نباشد. 

وقتی قابلیت دیده شدن محدود است، از  	
نور پایین چراغ جلو اســتفاده کنید تا وسایل 
نقلیه ای که از روبه رو می آیند، بتوانند شما را 

ببینند و شما بتوانید واضح تر ببینید. 

مه و باران 

مانند یک موتورسوار فکر کنید

درحــال  شــما  و  اســت  ـی  آفتاـب روز  یــک 
ســاحل  نزدیــک  بزرگــراه  در  موتورســواری 
هســتید. ناگهان، وارد توده ی مه می شــوید. 
تــالش می کنیــد تــا جلویتــان را ببینیــد، امــا 

نمی توانید. باید چه کار کنید؟ 

ـی، مانند مــه و باران ســنگین،  شــرایط آب وهواـی
مانع توانایی دیدن شــما می شود. اگر نمی توانید 
جلو و پشت سرتان را واضح ببینید، اطالعاتتان از 
موقعیت جاده به طــور خطرناکی کاهش می یابد.

وقـتـی دید افقی تــان را ازدســت می دهید، ثابت 
و صاف نگه داشــتن موتور هم دشــوار می شــود، 
زیــرا شــما درکتان از مــکان و ارتباطتان با جاده را 

ازدست می دهید. 



226227 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

اگــر هنگامی که دیــد محدود اســت، درباره ی 
ـی تردیــد داریــد، کنــار بزنید و  وضعیــت ایمـن

توقف کنید. 

نورپایین 

 در مه یا باران ســنگین، به ویژه شــب هنگام برای 
دید بهتر از نورپایین چراغ جلو استفاده کنید. 

نورباال 

 از نوربــاالی چراغ جلو اســتفاده نکنیــد، زیرا روی 
باران و مه منعکس می شود و باعث تابش نور به 

چشم می شود.  

:GDL راهبردها: غلبه بر شرایط تضاد نوری جرایم امتیاز منفی برای رانندگان دارای گواهینامه ی کامل و گواهینامه ی

محافــظ صورت و شیشــه ی جلو را تمیز و  	
در شرایط خوب نگه داری کنید. 

در طول روز، عینک ضدآفتابتان را بزنید.  	

اگر پرتوی نور مانع دید شــما می شود، به  	
اطراف و پایین نگاه کنید. 

درصــورت امــکان، هنــگام ورود بــه تونــل  	
به خوبی جلویتان را بررسی کنید. 

وقتی نور جلوی دیدتان را گرفته اســت و  	
قبل از ورود به تونل، سرعتتان را کم کنید. 

موتورسواری در شب 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

شــما شــب هنگام در بزرگراهــی بــا چنــد خط 
عبــوری درحــال موتورســواری هســتید. هــوا 
تاریک و ترافیک ســنگین اســت. به این فکر 
می کنید که چقدر قابل دیدن هستید. آیا باید 
موقعیتتــان را در خط عبوری تغییر دهید؟ با 
خــود می گویید کــه ای کاش یادتــان بود که 
کاپشــنتان را بپوشــید کــه نوارهای شــبرنگ 

دارد. چه کاری باید انجام دهید؟ 

نور و سایه ها 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

پرپیچ وخمــی  کوهســتانی  بزرگــراه  در  شــما 
به سمت غرب موتورسواری می کنید. خورشید 
شروع به غروب کردن می کند. شما یک پیچ را 
دور می زنید و ناگهان با نور خورشــید دیدتان 
ازبیــن مــی رود. چــه  کاری می توانیــد انجام 

دهید؟ 

تغییــر شــرایط نــور می تواند توانایی دید شــما را 
کاهــش دهد. نور خورشــید می توانــد چند لحظه 
دید شــما را ازبین ببرد. موتورســواری در تونل در 
یک روز روشن آفتابی به دلیل تضاد بیش ازحد بین 
نور و تاریکی می تواند، به ویژه برای موتورسواران، 
خطرنــاک باشــد. رانندگان هنــگام ورود بــه تونل 
می توانند به ســرعت عینک آفتابی شان را بردارند، 
امــا موتورســواران نمی تواننــد. تابــش نــور فقط 
در طــول روز اتفــاق نمی افتــد، بلکــه می توانــد 
شــب هنگام هــم اتفاق بیفتــد، وقـتـی چراغ های 
ـی کــه از روبــه رو می آیند، دید شــما را  خودروهاـی

ازبین می برند. 



228229 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

راهبردها: موتورسواری در شب 

محافــظ صــورت و شیشــه ی جلویتــان را  	
تمیــز و در شــرایط خوب نگــه دارید. عینک و 
محافــظ صورت خراشیده شــده می توانند دید 

شما را خراب کنند یا مانع دید شوند. 

از عینک یا محافظ صورت رنگی اســتفاده  	
نکنید. 

لباس و تجهیزات شبرنگ بپوشید.  	

مطمئن شــوید که چراغ جلــوی موتورتان  	
تمیز است و به درستی تنظیم شده است. 

چــراغ جلــو را به شــکل مناســب اســتفاده  	
کنید. )بخش استفاده از چراغ جلو را در ادامه 

ببینید.( 

چراغ هــای  	 نــور  تابــش  از  اینکــه  بــرای 
ماشــین های روبــه رو دور باشــید، به ســمت 

راست جاده نگاه کنید. 

مراقــب خودروهــای دیگــر باشــید. آن ها  	
می توانند به شما کمک کنند تا مرزهای جاده 

را تعیین کنید. 

تمــام اطرافتــان را نــگاه کنیــد. به دقــت  	
مراقــب عابــران، دوچرخه ســواران و حیوانات 

باشید. 

سرعتتان را کم کنید.  	

فاصله ی طولی تان را افزایش دهید.  	

فاصله ی جانبی تان را افزایش دهید.  	

موقعیــت خــط عبــوری ای را انتخاب کنید  	
کــه به شــما اجازه خواهــد داد ببینید و دیده 

شوید. 

موتورســواری در هنــگام شــب، طلــوع یــا غروب 
آفتــاب بــرای تمــام موتورســواران چالش برانگیــز 
اســت. دیدتــان محــدود اســت و دیگــران ممکن 
اســت شــما را نبیننــد. بــرآورد فاصله هــا برایتان 
مشکل است. سایر رانندگان ممکن است نتوانند 
نــور چــراغ جلــوی شــما را در بیــن بقیــه چراغ هــا 

تشخیص دهند. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

جلویتــان را نگاه کنیــد و پیش بینی کنید که 
در کــدام مناطــق احتمــااًل نــور و ســایه مانع 

دیدتان می شوند. 

کاهـش اصطکاک چرخ ها 

به عنوان موتورســوار، شــما با انواع شــرایط جاده 
روبــه رو خواهیــد شــد. بســیاری از ایــن شــرایط 
خطرنــاک هســتند، چــون می توانند باعث شــوند 
کــه موتــور شــما اصطکاکــش را ازدســت بدهــد. 
شــما با بررسی خوب مقابلتان می توانید از اینکه 
اصطکاکتان ازدســت برود پیشــگیری کنید. این 
کار به شــما کمک خواهد کرد تا مسیر فرار خوبی 
پیــدا کنیــد. اگر نمی توانیــد از بروز این مشــکل 
جلوگیــری کنید، نگران نباشــید، ســرعتتان را کم 
ـی بپرهیزید. این  کنیــد و از انجام حرکات ناگهاـن
کار کمــک می کنــد کنتــرل خــود را حفــظ کنید و 
به شــما اجــازه می دهد کــه از مهارت های دیدن، 

فکرکردن، انجام دادن استفاده کنید. 

سطوح جاده ای 
آسفالت نشده 

مثل یک موتورسوار فکر کنید

شــما پیچــی را دور زده ایــد و می بینیــد کــه 
آسفالت تمام می شود و در مقابلتان جاده ای 
شنی است. وقتی وارد جاده ی شنی می شوید، 
احســاس می کنیــد کــه چــرخ جلویتــان لنگ 
می زند و چرخ عقبتان هم ثابت نیســت. چه 

کار باید انجام دهید؟

استفاده از چراغ جلو

طبــق قانــون، شــما بایــد چــراغ جلویتان را ســی 
دقیقــه بعد از غــروب آفتاب تا ســی دقیقه قبل 
از طلــوع خورشــید و وقتی قابلیت دیــد به کمتر 
از 150 متــر کاهش می یابد روشــن کنید. اما اگر 
موتورســیکلت شــما مدل جدید است، همیشه با 
روشن کردن موتور، چراغ جلو روشن خواهد شد. 

وقـتـی در فاصلــه ی 150 متــری خــودروی دیگــر 
هســتید، نورباالی چراغ جلویتــان را بزنید، چه به 
آن می رسید و چه آن را دنبال می کنید. اگر مانند 
بیشــتر مردم در برآورد فاصله مشکل دارید، چراغ 

جلویتان را زودتر روشن کنید. 

خاموش کردن چراغ جلو  

مراقب باشــید که چراغ جلویتان را در شب، مه و 
بــاران خاموش نکنید. در این صــورت نمی توانید 
در فاصله ای که با چراغ جلویتان می بینید توقف 
کنیــد. وقـتـی در پیــچ موتورســواری می کنیــد، 
موتورسیکلت شما کج می شود و چراغ جلو بخش 
کمتــری از جــاده را روشــن می کنــد. شــب هنگام 
در پیــچ بــا ســرعت کمتــری حرکت کنیــد و چراغ 

جلویتان را خاموش نکنید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

اگــر نوربــاال یــا نورپاییــن چــراغ جلو بســوزد، 
از نــور باقی مانــده بــرای خروج ایمــن از جاده 

استفاده کنید. 
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راهبردها: مدیریت سطوح جاده 
ناهموار 

مراقــب تابلوهــای هشــداری کــه ســطوح  	
جــاده ی ناهموار در پیش رو را نشــان می دهد 

باشید. 

هنگام موتورسواری، سر و نگاهتان را باال  	
و به روبه رو نگه دارید. 

بــه تدریج و آرام آرام با پیچاندن دســته ی  	
گاز، سرعتتان را کم کنید. 

درست قبل از ورود به جاده ی شنی، ترمزها  	
را برای پیشگیری از قفل شدن آزاد کنید.  

سرعت ثابتی را حفظ کنید.  	

در ســطوح ناهمــوار جــاده به آرامــی ترمــز  	
بگیرید. 

تا جایی که می توانید، موتور را صاف نگه  	
دارید. دسته فرمان ها را محکم بگیرید. 

از حرکت های ناگهانی اجتناب کنید.  	

فضای زیادی را برای توقف بگذارید.  	

وقتی با جاده ی خاکی و شــنی مواجه می شــوید، 
چــه کار می کنیــد؟ چگونه می توانیــد در جاده ای 

شنی به طور ایمن موتورسواری کنید؟ 

ناهمــوار  جــاده ای  در  کــه  باشــید  مجبــور  اگــر 
موتورســواری کنید، همیشــه اول سعی کنید که 

سرعتتان را پایین بیاورید. 

سطوح جاده ای ناهموار

مثل یک موتورسوار فکر کنید

درمقابل تــان می بینیــد که درحال جاده ســازی 
هســتند. یک سطح آسفالت جدید در سمت 
راست خط عبوری شما قرار دارد و آن را بلندتر 
از خط عبوری شــما ساخته اســت. خودرویی 
درست پشت سر شماست و شما می خواهید 

از مسیر خارج شوید. چه کار باید بکنید؟ 

در این صحنه، ممکن است انتخاب کنید که خط 
عبوری تان را به خاطر ارتفاع متفاوت سطوح تغییر 
ندهیــد. همیشــه هنــگام موتورســواری، مراقــب 
ترک ها، برآمدگی ها، لبه ها، آســفالت شکســته و 
ســطوح ناهموار آسفالت باشــید. گاهی اوقات با 
حرکت کردن از کنار آن ها می توانید از این سطوح 
دور باشــید. اگــر ایــن کار ممکن نیســت، باید از 
راهبردهایی استفاده کنید که مانع ازدست دادن 

اصطکاک چرختان می شود. 

راهبردها: موتورسواری در خارج از 
جاده 

جــاده  از  خــارج  کــه  داریــد  تصمیــم  اگــر 
موتورســواری کنید، نــکات ایمنی را فراموش 
نکنید. کاله ایمنی و لباس مناســب بپوشید. 
از مهارت هــای دیدن، فکرکــردن، انجام دادن، 
اســتفاده کنیــد و مطمئن شــوید کــه موتور 

شما در شرایط فنی خوبی است. همچنین: 

زودتــر برنامه ریــزی کنید. اگر شــب هنگام  	
عمومــی  جاده هــای  در  و  برمی گردیــد 
موتورســواری می کنید، باید چراغ جلو داشته 

باشید. 

با یک دوست موتورسواری کنید.  	

اگر بایــد در جاده های عمومی ســفر کنید  	
تا به آن مکان خارج از جاده برســید، مطمئن 
شوید که موتور شما الزامات قانونی را دارد.
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مسیرهای راه آهن 

مســیرهای راه آهن می تواننــد چرخ هایتان را خم 
کنند یا آن ها را گیر بیندازند و باعث می شوند که 

اصطکاکتان را ازدست بدهید. 

 بهتریــن راهبــرد برای عبور از مســیر راه آهن این 
است که در مسیر مستقیم از آن ها عبور کنید و 

در خط خودتان بمانید. 

 اگــر مســیر راه آهن زاویــه اش زیاد اســت و فکر 
می کنیــد که ممکن اســت چرخ هایتــان گیر کند، 
سرعتتان را کم کنید و موتورتان را زاویه دار کنید 
تا بتوانید با زاویه ی نزدیک به 90 درجه )45 تا 90 

درجه ایمن است( عبور کنید. 

راهبردها: مدیریت سطوح ناهموار

به خوبی مقابلتان را بررسی کنید تا زمان برای 
واکنش نشان دادن داشته باشید. 

به طور ناگهانی جهت تان را تغییر ندهید.  	

سرعت تان را پایین و ثابت نگه دارید.  	

اگر ســطوح آســفالت هماننــد محدوده ی  	
جاده سازی ناهموار است، درصورت امکان به 
هر چیزی با ارتفاع بیشــتر از چند سانتیمتر، 
بــا زاویــه ی نزدیک به 90 درجه نزدیک شــوید. 
این کار مانع از این می شــود که چرخ هایتان 

به لبه گیر کند. 

هنــگام عبور از فرورفتگی های پل یا جاده،  	
نگران نوســان موتورتان نشوید، سرعتتان را 
کم کنید و بگذارید موتور مسیرش را برود. 

ـی خیس احتیــاط کنید.  	 روی ســطوح چوـب
ممکن است خیلی لغزنده باشند. 

وقـتـی از ارتفــاع ســطح جــاده بــه ارتفاع  	
متفاوـتـی می رویــد، از صندلی بلند شــوید، و 
درصورت امکان، وزنتان را روی پدال بیندازید. 

سطوح لغزنده 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

درحــال  شــهر  صنعـتـی  منطقــه ی  در  شــما 
موتورسواری هســتید. بسیاری از کامیون ها 
اســتفاده  جــاده  از  ســنگین  ماشــین های  و 
می کننــد؛ جــاده روغنی و خاکی اســت. به نظر 
می آیــد که هر آن ممکن اســت بــاران بیاید. 
شــما کم کم نگران می شــوید که وقتی باران، 
خاک و روغن ترکیب می شــوند، جاده چگونه 

می شود. شما باید چه کار کنید؟ 

شــود  باعــث  می توانــد  لغزنــده  جــاده ی 
موتورســیکلتتان اصطکاکــش را ازدســت بدهد و 
ـی ماننــد برگ های  پاییــن بــرود. در مقابــل خطراـت
رنگ شــده ی  نشــانه گذاری های  گل والی،  خیــس، 
جاده، رســوبات روغن و ســوخت، و شــن و ماسه 

روی جاده محتاط باشید. 

بــاران ســطح جــاده را لغزنــده می کنــد. به ویژه در 
طــول نیم ســاعت اول بــاران یا هنگامــی که بعد 
از مدت ها بر زمین خشــک بــاران می بارد. باران با 
روغن و گردوخاک جاده ترکیب می شود و سطحی 
چــرب و لغزان ایجــاد می کند. این ســطح با باران 

مستمر شسته می شود. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

از مهارت هــای دیــدن، فکرکــردن، انجام دادن 
اســتفاده کنیــد تــا وجود ســطوح ناهمــوار را 
ـی کنیــد و قبل از رســیدن به آن ها  پیش بیـن

سرعتتان را کم کنید. 

راهبردها: عبور از مسیر راه آهن

خودتان و موتورتان را صاف نگه دارید.  	

درصــورت لزوم، قبل از عبــور، ترمز بگیرید  	
یا دنده هایتان را تعویض کنید. 

ـی کنیــد کــه در تقاطــع راه آهن  	 پیش بیـن
چقــدر اصطــکاک وجود دارد. ســطوح چوبی و 

فلزی می توانند لغزنده باشند. 

اگر مســیر راه آهن موازی یا تقریبًا موازی  	
با مســیر حرکت شماســت، به انــدازه ی کافی 
عقــب بمانیــد تــا گیر نکنیــد. بــا زاویه ی 45 
درجه عبور کنید و گردشی سریع و تند انجام 

دهید. 

اگر برای عبور ایمن باید به موتورتان زاویه  	
بدهیــد، بــه موقعیــت مناســبی در جلویتان 
برویــد. اطمینان یابید که زاویه تان به ســمت 

خودروهایی نیست که از روبه رو می آیند. 
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نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

مراقب نشــانه های لغزندگی جاده باشــد. اگر 
یخ یا شــبنم یخ زده را روی شیشه های جلوی 
ماشین یا نزدیک جاده می بینید، جاده ممکن 

است لغزنده باشد. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه

برنامه ریــزی کنیــد. همیشــه در  را  پیــش رو 
موقعیـتـی قــرار بگیریــد کــه هنگام عبــور از 
مســیر راه آهــن بــا ترافیـکـی کــه از روبــه رو 

می آید، زاویه نداشته باشید. 

هشدار!

یخ شــفاف با انجماد رطوبت ســطح جاده  	
ایجاد می شود. معمواًل شما نمی توانید آن را 
ببینید. اگرچه اگر آســفالت، به جای ســفید-

خاکســتری، درخشــان و ســیاه به نظــر بیاید، 
باید مشکوک باشید. 

بخش هایی که زیر ســایه اند حتی ممکن  	
اســت بعــد از اینکــه نور خورشــید یخ ســایر 
قســمت های جاده را آب کرد، همچنان یخ زده 

بمانند. 

پل هــا و روگذرهــا معمــواًل قبــل از دیگــر  	
سطوح جاده، یخ می زنند. 

اگزوز ماشــین ها و انباشــتگی برف باعث  	
می شود تقاطع ها به سرعت یخ بزنند.

سطوح چوبی با هر یخ یا رطوبتی ناهموار،  	
لغزان و خطرناک می شوند. 

برف و یخ 

بــرای  شــرایط  خطرناک تریــن  یــخ،  و  بــرف 
موتورســواری اند و باید از آن هــا دوری کنید. اگر 
به طور غیرمنتظره در برف و یخ گیر کردید و هیچ 
گزینــه ای جز موتورســواری نداشــتید، بیشــتر از 
همیشه احتیاط کنید. موتورسیکلت را صاف نگه 
دارید و تا جایی که ممکن اســت، آهسته برانید. 
همچنین ممکن اســت الزم باشــد پایتــان را روی 

زمین بکشید. 

آب روندگی 

ـی اتفــاق می افتــد کــه تایرهــا  آب روندـگـی زماـن
تماسشــان را با سطح جاده ازدست می دهند و در 
آب شناور می شوند. تایرها روی آب ُسر می خورند 
و موتورســوار بالفاصله کنتــرل فرمان و ترمزش را 
ازدســت می دهد. شــما زمانی می توانیــد بگویید 
که وســیله ی نقلیه تان دچار آب روندگی شده که 
ناگهان فرمان وســیله ی نقلیه خیلی ســبک شده 

باشد. 

راهبردها: مدیریت آب روندگی 

ســرعتتان را به ویــژه در طــول بــاران ســنگین 
کاهش دهید. 

اگــر دچــار آب روندگی شــدید، ســوپاپ گاز را 
ببندید و از ترمزگرفتن یا گردش بپرهیزید. 

راهبردها: مدیریت سطوح لغزنده 

ـی بررســی کنیــد تــا  	 مقابلتــان را بــه خوـب
وقـتـی هنــوز زمــان بــرای اقدام کــردن دارید، 
ســطوح لغزنــده را ببینیــد. عالمت گذاری های 
رنگ شــده ی جــاده، لکه هــای قیــر، و درپوش 

چاه ها می توانند خطرناک باشند. 

هنــگام توقف، مراقب باشــید کــه پایتان  	
را کجــا می گذارید. اگرنه، با پا گذاشــتن روی 
روغن، سوخت یا عالمت گذاری های رنگ شده 

ُسر می خورید. 

ســرعتتان را کاهش دهید و ســرعتتان را  	
ناگهانی تغییر ندهید. 

نســبت به معمــول، فاصلــه ی طولی تان را  	
بیشتر کنید. 

اگــر بایــد ترمــز بگیریــد، دوبرابــر فاصله ی  	
ترمــز معمول فاصله بگیرید. زودتر ترمز کنید 

و فشار کمی را به هردو ترمز بیاورید. 

از باریکه ی چرب وســط خــط عبوری دوری  	
کنید، مگر اینکه تنها قســمت خشــک در خط 

شما باشد. 

فرمان گرفتــن، ترمزکــردن و تغییــر دنده را  	
به آرامی انجــام دهید. حرکت های ناگهانی ای 
که ممکن است باعث ُسرخوردن موتور شوند 

انجام ندهید. 

فقــط وقـتـی ترمز بگیرید کــه موتور صاف  	
است. 
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طراحی جاده  

برآمدگی ها 

مثل یک موتورسوار فکر کنید

پرپیچ وخمــی  کوهســتانی  بزرگــراه  در  شــما 
هســتید. همان طــور که درحــال دورزدن پیچ 
تنــدی هســتید، متوجه می شــوید کــه پدال 
چپ شــما به شــکل خطرناکی نزدیک آسفالت 

است. چه اتفاقی می افتد؟ 

جاده هــای آسفالت شــده معمواًل صاف نیســتند. 
بعضــی از آن ها موج دارند؛ یعنی مرکز جاده کمی 
بلندتــر اســت و درنتیجه آب بــه کناره های جاده 
حرکــت می کنــد. در مســیرهای مســتقیم، ایــن 
مواج بــودن جاده می تواند باعث شــود که موتور 
شما از مســیر موردنظر بیرون برود. اگر جلویتان 
را خوب نگاه کنید و تنظیمات اندکی را، که شاید 
الزم باشد، در فرمانتان ایجاد کنید، دیگر از مسیر 

خارج نمی شوید. 

اگر جاده پرپیچ و مواج باشد، باید مراقب باشید، 
زیــرا ممکن اســت به ســمت برآمدگی کج شــوید. 
این وضعیت فضای کمتری برای اشــتباه به شــما 
می دهــد. شــاید پدال یا جک بغل شــما کشــیده 
شود و اصطکاک کافی را ازدست بدهید و به زمین 

بخورید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

بــرای پرهیز از آب روندگی مطمئن شــوید که 
تایرها عاج مناسب دارد و به شکل صحیح باد 

شده است. 

هشدار!

از ردشــدن از آب راکد بپرهیزید، چون معلوم 
نیســت کــه در آب ممکن اســت چــه چیزی 

باشد. 

ـی با فشــار پاییــن یا عاج  ـی بــا تایرهاـی خودروهاـی
فرســوده بیشتر احتمال دارد که دچار آب روندگی 

شوند. 

زاویــه ی مابیــن موتورتــان و جاده کم می شــود. 
وقتی در یک سرازیری می پیچید، سرعتتان را کم 
کنید تا بتوانید زاویه ی اتکای موتورتان را کاهش 

دهید و هنوز در مسیر موردنظرتان بمانید. 

پیچ وخم ها 

مثل یک موتورسوار فکر کنید

شــما در جاده ای ناآشــنا درحال موتورســواری 
هســتید. تابلــوی هشــدار پیــچ را می بینید و 
ســرعتتان را کــم می کنیــد. وقـتـی در پیــچ 
فرمــان برعکس می گیرید، متوجه می شــوید 
کــه قــوس پیــچ را اشــتباه بــرآورد کرده اید و 
درحــال بیرون رفتن از جاده هســتید. باید چه 

کار کنید؟

تمام پیچ ها قوس معمولی ندارند. اگر شکل پیچ 
تغییر کند، شــما باید آماده ی اقدام برای ردکردن 
آن شــوید. همیشــه بــه تابلوهای اخطار ســرعت 
توجــه کنیــد. آن هــا به شــما ایــده ای نســبت به 
شــدت قوس می دهنــد، هرچه ســرعت روی تابلو 
کمتر باشد، زاویه ی پیچ احتمااًل تندتر است. اگر 
زاویــه ی پیچ را اشــتباه برآورد کردیــد، ببینید که 
کجا می خواهید بروید و با سرعتی ثابت در همان 

جهت فرمان بدهید. 

 بــه زاویه هــای در تصویــر نگاه کنید. موتورســوار 
A نســبت به موتورسوار B زاویه ی بزرگتری مابین 
نســبت به   B موتورســوار  دارد.  موتــور  و  زمیــن 
موتورســوار A باید با ســرعت کمتری از پیچ عبور 

کند. 

کناره ها 

پیچ هــا معمواًل کناره دارند و شکلشــان به صورتی 
اســت کــه لبــه ی داخلــی پیــچ پایین تــر از لبه ی 
خارـجـی اش اســت. ایــن کناره هــا بــه شــما کمک 
خواهند کرد تا گردشــتان را دقیق تر انجام دهید. 
امــا تمام پیچ ها کناره ندارنــد و برخی از پیچ های 
مشــابه ممکــن اســت کناره هایی بــا همین درجه 
نداشــته باشــند. راه حل همانند جاده های مواج و 
برآمدگی هاســت؛ قبــل از پیچ ســرعتتان را پایین 

بیاورید. 

 

تپه ها 

ممکــن اســت همان مشــکل پیچ مــواج را هنگام 
پیچیــدن در ســرازیری تپــه هم داشــته باشــید، 
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گردبادها و طوفان ها 

مثل یک موتورسوار فکر کنید

جــاده ی  پیــچ  در  پیچیــدن  از  قبــل  شــما 
کوهســتانی متوجه تابلوهای هشــدار تندباد 
ـی می شــوید. بایــد چــه کاری انجــام  ناگهاـن

دهید؟ 

موتورســیکلت ها، کوچک و نسبتًا سبک هستند. 
نیــروی بــاد می توانــد آنقــدر قدرتمند باشــد که 
موتورســیکلت را از مســیر حرکتــش خــارج کند. 
بــاد مخالف می توانــد باعث تندبادهــای ناگهانی 
ـی مانند ورودی  و غیرمنتظــره شــود. در مکان هاـی
و خروـجـی تونل هــا و پل هــا، در فاصله هــای بین 
ســاختمان های بلند یا در مسیرهای روباز، منتظر 
ـی  باشــید. ســعی کنیــد در هــوای طوفاـن آنهــا 
موتورســواری نکنید، امــا اگر مجبوریــد، آماده ی 
ـی طوفــان و باد مخالف شــوید و اقدام  پیش بیـن

مناسب را انجام دهید. 

مراقــب جریان هــای باد از وســایل نقلیه ی عبوری 
بزرگ تر و درحال نزدیک شــدن باشــید. این جریان 
می توانــد شــما را از مســیرتان خارج کنــد. هرچه 
وسایل نقلیه ی بزرگ سریع تر حرکت کنند، جریان 
باد بیشــتری ایجــاد می کنند و بیشــتر می توانند 
شــما را از مســیرتان خارج کنند. همچنین مراقب 
ســایر وســایل نقلیــه ای کــه جریــان بــاد آن ها را 
وارد مســیر شما می کند باشــید، مثل خودروهای 
کوچــک، دوچرخه ها، خودروهای مرتفع، کاروان و 

تریلرهای حمل خودرو.

 پیــچ بــا شــعاع کاهشــی: ایــن نــوع پیــچ هرچه 
جلوتــر می روید، تندتر می شــود. قبل از پیچیدن 
ـی، فرمان  ســرعتتان را کــم کنیــد، از ترمــز ناگهاـن

برعکس یا کج شدن در پیچ بپرهیزید. 

 پیچ هــای چندگانه: در عبــور از چند پیچ، محتاط 
باشید. سرعتتان را کم کنید و ابتدا در یک جهت 
و ســپس در جهــت دیگــر پیــچ، فرمــان برعکس 

بگیرید.

بادهای مخالف می توانند دو مرتبه باعث مشکالتی برای شما شوند: وقتی ضربه می زنند و وقتی متوقف 
می شــوند. در این جاده، درختان مانع باد مخالف می شــوند. موتورســوار باید آماده ی تغییرات فشــار باد 

شود. 
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حمل بار 

اگــر قصــد حمــل بــار را داریــد، موتورتــان بایــد 
مجهــز به خورجیــن، باربند یا جعبه ی نصب شــده 
باشــد. احتیــاط کنیــد. چگونگی بارگیــری بارها و 
مقــدار باری که حمــل می کنید بر ثبــات و کنترل 

موتورسیکلتتان تأثیر می گذارد. 

مثلث بین دو محور و ســر موتورســوار مثلث بار 
نامیده می شــود. قانونی تجربی می گوید تا جایی 
کــه امــکان دارد، بــار را پایین و در مثلــث بار قرار 

دهید. تعادل بارتان را بررسی کنید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

ـی کنید که بــاد مخالف و طوفان در  پیش بیـن
کجا ممکن است باشند تا بتوانید از خودتان 
دربرابــر آن ها محافظت کنید. اگر باد مخالف 

شدید است، توقف کنید.  

راهبردها: مدیریت باد مخالف و 
طوفان ها 

بــه جلــو خم شــوید تا انــدازه ی خودتان و  	
مقاومتتان دربرابر باد را کم کنید. 

دسته فرمان ها را محکم بگیرید.  	

در جهــت بــاد فرمــان بگیرید. بــرای مثال،  	
اگر باد از ســمت چپ شــما مــی وزد، موتور را 

به سمت چپ کج کنید. 

سرعتتان را کم کنید.  	

موقعیتی را در مرکز خط عبوری تان انتخاب  	
کنید تا بتوانید در هردو جهت حرکت کنید. 

وقتی کامیون بزرگ یا تریلری از کنار شما  	
عبور می کند، فضای کناری بیشــتری را ایجاد 

کنید. 

راهبردها: ثابت کردن بار 

برای ثبات حداکثری، بار را پایین و نزدیک  	
بــه مرکز موتور حمل کنیــد و آن را یکنواخت 

توزیع کنید. 

بــر  	 وارد  وزن  محدودیت هــای 
موتورســیکلتتان را رعایــت کنیــد و تغییرات 
الزم را در جلوبنــدی انجــام دهیــد. مطمئــن 

شوید که چیزی مانع فنربندی نمی شود. 

بار را محکم ببندید.  	

بررســی کنید که فشار الستیک ها درست  	
است. 

بررســی کنیــد کــه چــراغ جلو درســت قرار  	
گرفته است. 

بار را از قسمت های داغ موتور دور کنید.  	
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

10

راهبردهـای مواقع 

اضطـراری 
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در این فصل: 

آمادگی برای مواقع اضطراری  	

اجتناب از تصادفات  	

ترمزکردن  	

فرمان دادن و هدایت کردن 	

شتاب گرفتن  	

ادغام اقدامات پیشگیرانه  	

مشکالت فنی  	

الستیک های صاف  	

مشکالت موتور  	

نقص چراغ جلو  	

لنگی چرخ  	

موانع  	

حیوانات  	

موانع ثابت  	

در صحنه ی تصادف  	

شما به صحنه ی تصادف رسیده اید  	

شما درگیر تصادف شده اید 	

چالــش زا،  موتورســواری  شــرایط  نهــم،  فصــل 
راهبردهــای مفیدی به شــما ارائه داد تا به شــما 
کمک کند تا شــرایطی را که موتورسواران معمواًل 
بــا آن هــا مواجه هســتند، به طور ایمــن مدیریت 
ـی را ارائه  کنیــد. ایــن فصــل بــه شــما راهبردهاـی
می دهــد تــا بــه موقعیت هــای اضطــراری ای کــه 
معمواًل اتفاق می افتند، واکنش دهید. همچنین، 
ایــن فصل شــامل راهبردهایی اســت که به شــما 
کمک می کند از به وجود آمدن موقعیت اضطراری 
جلوگیــری کنید و اطالعاتی را که درصورت حضور 
در صحنه ی تصادف الزم است به شما می دهد. 

اجتنـاب از تصـادفات 

معمواًل با بررسی همیشگی مقابلتان و پیش بینی 
صحنه ی موتورسواری، می توانید از موقعیت هایی 
کــه نیاز بــه اقدام اضطراری ســریع دارند اجتناب 
کنیــد. اما موقعیت هایی هســتند که نمی توانید 

از آن ها اجتناب کنید. 

اگر در جاده با خطری روبه رویید یا در خطر تصادف 
با وســیله ی نقلیه ی دیگری هستید، می توانید از 
ســه تکنیــک پایه ی اجتناب از تصادف اســتفاده 

کنید: ترمزکردن، فرمان دادن و شتاب گرفتن. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

وقـتـی بــا موقعیـتـی اضطــراری روبه روییــد، 
ـی بــرای نجات یافتــن نیســت.  هیــچ تضمیـن
پیشــنهادات ایــن فصــل نــکات مفیدی انــد. 
بــرای پرهیز از گیرافتادن در مواقع اضطراری، 
یادتان باشــد که زودتر فکــر کنید و جلویتان 
را نــگاه کنیــد. اگــر اغلــب درحال تــالش برای 
اجتنــاب از تصادف هســتید، شــما مشــکلی 
در مهارت های دیــدن، فکرکردن و انجام دادن 

دارید. 

آمادگی برای مواقع 
اضطراری 

واقعــًا هیچ کس انتظار ندارد که درگیر موقعیتی 
اضطــراری شــود، امــا مطمئــن باشــید کــه گاهی 
اوقات با یــک موقعیت اضطراری در جاده روبه رو 
خواهیــد شــد. بهتریــن روش بــرای مدیریت این 
مواقع اضطراری داشتن آمادگی است. یک روش 
آمادگی پیش بینی کاری است که انجام می دهید. 
در ایــن فصــل، این روش راهبرد »چه می شــود؟« 
نامیده می شود. هنگام موتورسواری دائمًا محیط 
موتورســواری را بررســی کنید. از خودتان بپرسید 
کــه چه اتفاقی ممکن اســت بیفتد و برنامه ریزی 
ـی از این  کنیــد کــه چطــور واکنــش دهیــد. وقـت
راهبــرد اســتفاده می کنیــد، از قبل بــرای خودتان 
برنامه ریــزی می کنید که به ســرعت و به طور مؤثر 

به موقعیت اضطراری واکنش دهید. 

همیشــه هوشــیار باشید و با اســتفاده از راهبرد 
»ببینیــد، فکــر کنید، انجام دهید« موتورســواری 
کنیــد. اگــر نســبت به آنچــه می بینید، هوشــیار 
باشید و براساس مشاهداتتان، تصمیمات خوبی 
بگیریــد، معمواًل می توانیــد قبل از به وجود آمدن 
موقعیــت اضطــراری بــا موتورتان اقدامــی انجام 

دهید. 
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ممکن اســت لیــز بخورید یا کنترلتان را ازدســت 
بدهید. 

 )ABS( سیستم ترمز ضدقفل

بعضی از موتورسیکلت ها مجهز به سیستم ترمز 
ضدقفــل هســتند که بــه جلوگیری از ُســرخوردن 

هنگام ترمزگرفتن کمک می کند. 

ترمز ضدقفل به شــما اجازه نمی دهد که سریع تر 
موتورســواری کنیــد و همیشــه هم به شــما این 
امــکان را نمی دهــد کــه زودتــر توقــف کنیــد. در 
بعضی از ســطوح، مانند سطوح ماسه ای فاصله ی 
ترمزگرفتــن ممکن اســت طوالنی تر باشــد. توجه 
کنیــد کــه برخــالف ترمزهــای ABS در خودروهــا، 
اجــازه  شــما  بــه  موتورســیکلت   ABS سیســتم 
نمی دهــد که به طورهم زمان ترمز بگیرید و فرمان 
را هدایــت کنید. امــا سیســتم ABS می تواند از 
قفل شــدن چرخ هــا روی ســطوح لغزنــده و خیس 

جلوگیری کند. 

هشدار! 

اگــر یـکـی از  الســتیک ها هنــگام ترمزگرفتن 
شــروع به لرزش یا صدادادن کرد، ترمز را رها 
کنید. اگر الســتیک هایتان درحال قفل شــدن 
هستند، یعنی چرخ های شما دیگر نمی توانند 

بچرخند و موتورتان سر می خورد. 

تـرمز کـردن 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

شــما در مسیر مستقیم با موتور درحال عبور 
از چهارراه هســتید. یک خــودروی ون در خط 
عبــوری ای که به ســمت شــما می آیــد، درحال 
گردش به چپ است. اما قبل از اینکه شما به 
چهارراه برســید، راننده زمان زیادی برای اتمام 
گــردش خــود دارد. ناگهــان عابری با ســرعت 
وارد خط عابر پیاده می شود و ون مقابل شما 
توقــف می کند. شــما به ســرعت آینه هایتان 
را بررســی می کنیــد، هیچ کس پشت ســرتان 

نیست. باید چه کار کنید؟ 

در  به ویــژه  ترمزهــا،  از  درســت  اســتفاده ی 
موقعیت هــای اضطــراری ماننــد ایــن، می توانــد 

مشکل باشد. 

شما باید به آرامی از هردو ترمزتان استفاده کنید 
و به ســرعت به آن ها فشــار بیاورید تا به نقطه ی 
آســتانه ای که چرخ هایتــان تقریبًا قفل شــده اند 
برســید. گاهی اوقات به این کار ترمز آســتانه ای 
گفته می شود. اما اگر بیش ازحد از ترمز استفاده 
کنید، یا ســطح جاده در وضعیت مطلوبی نباشد، 

:GDL راهبردها: اجتناب از سرخوردن جرایم امتیاز منفی برای رانندگان دارای گواهینامه ی کامل و گواهینامه ی

اســت.  تصادفــات  اصلــی  علــت  ســرخوردن 
کــه  می افتــد  اتفــاق  هنگامــی  ســرخوردن 
چرخ هایتان اصطکاکشان را ازدست می دهند. 
)بخش علم فیزیک برای موتورسواران در فصل 

ششم را ببینید.( برای پرهیز از سرخوردن: 

با فشار زیاد ترمز نگیرید.  	

به طور ناگهانی شتاب نگیرید.  	

با زاویه ی تند نپیچید.  	

اجتنــاب از ســرخوردن، راحت تــر از مدیریــت 
آن اســت.  با حفظ ســرعت مناسب و کنترل 

فرمان احتمال سرخوردن کم می شود. 

هدایت کردن و 
فرمان گرفتن 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

شما با موتور در مسیری مستقیم در چهارراه 
حــال حرکــت هســتید. یــک وانت بــار در خط 
عبوری ای که به ســمت شــما می آید درمقابل 
شما درحال گردش به چپ است. دقیقًا وقتی 
راننده به طور کامل گردش می کند، جعبه ای از 
پشــت وانت به وســط چهارراه می افتد. باید 

چه کار کنید؟ 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

با تمرین در مکانی ایمن و روی سطح آسفالت 
خشــک، صاف و بــدون مانع، یــاد بگیرید که 
چگونه به طور صحیح از ABS استفاده کنید. 
تــا حــدود ســی کیلومتــر بر ســاعت شــتاب 
بگیریــد. ســپس، بــا اســتفاده از هــردو ترمز 
عقــب و جلو، با شــدت کافی ترمــز بگیرید تا 
سیســتم ABS شــروع به کار کند. ترمز را رها 
نکنیــد و دوبــاره ترمــز بگیرید، چــون این کار 

باعث خاموش شدن سیستم می شود. 

از صدای ترمزها یا لرزش نگران نشــوید؛ این 
طبیعی است. 

دفترچه ی راهنمایتان را بررسی کنید تا روش 
ترمزگیری صحیح را بدانید. 

در مواقــع اضطــراری، روی موتورســیکلت مجهــز 
به سیســتم ABS، فشار مســتمر و محکمی را به 
هــردو ترمــز عقــب و جلــو وارد کنید. حســگرهای 
کامپیوتــری به طور خــودکار ترمــز را آزاد و درگیر 

می کنند تا مانع سرخوردن چرخ ها شوند. 



248249 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

راهبردها: فرمان  دادن 

برای فرمان دادن ایمن پیرامون مانع: 

1. بــه جهـتـی کــه قصد رفتــن بــه آن را دارید 
نگاه کنید. 

2. دســته فرمان ها را محکــم در جهتی بگیرید 
که قصد گردش به آن را دارید. 

3. وقـتـی از خطــر عبور کردید، برای برگشــتن 
به مســیر اصلی حرکتتان، دســته فرمان دیگر 

را فشار دهید. 

ـی مثــل این، شــاید فضای کافی  در موقعیت هاـی
بــرای توقــف نداشــته باشــید، امــا ممکن اســت 
ـی را ببینید که بتوان به ســرعت از کنار آن  فضاـی
دردســر فرمــان گرفت. شــما با اســتفاده از روش 
فرمان برعکس، می توانید به ســرعت به یک طرف 
تغییــر جهــت بدهید یــا دو گردش ســریع انجام 
دهیــد، موتور را به طرف دیگر خطر هدایت کنید 

و بعد به مسیر اصلی تان برگردید. 

گاهی اوقات، فرمان برعکس از ترمزگرفتن خیلی بهتر است.

هشدار! 

وقتی ناگهــان فرمان می گیرید، ترمز نگیرید. 
ایــن کار باعــث ســرخوردن و افتــادن شــما 

می شود. 

در صحنه هایی مثل این، تنها راه پرهیز از تصادف، 
افزایش سرعت برای عبورکردن از نقطه ی تصادف 
اســت، قبــل از اینکه وســیله ی نقلیــه ی دیگر به 
آنجا برســد. در چنین مواقعی، بسیار مهم است 
که موتور در دنده ی درســت باشــد. اگر در چنین 
ـی، موتورتــان در دنــده ی درســتی باشــد،  وضعیـت
موتور شما قدرت الزم برای شتاب گرفتن سریع را 
دارد. برای اطالعات بیشتر درباره ی دنده ها، بخش 

کنترل سرعت در فصل ششم را ببینید. 

شتاب گرفتن 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

از  عبــور  درحــال  مســتقیم  مســیر  در  شــما 
چهــارراه بــا موتور هســتید. شــما حــق تقدم 
کــه خودروـیـی  ببینیــد  می توانیــد  و  داریــد 
جلــوی تابلوی توقف منتظر گردش به راســت 
اســت. ناگهان خودرو جلو می آید و مستقیم 
به ســمت موتورتان می آید. شــما نمی توانید 
به ســمت چــپ فرمــان بدهیــد، زیــرا در خــط 
عبوری دیگر، وســایل نقلیه ای به ســمت شما 
می آیند. نمی توانید توقف کنید، زیرا درســت 
جلوی مســیر خودرو قــرار می گیرید. باید چه 

کار کنید؟ 

گاهی اوقات شــتاب گرفتن به شما کمک خواهد 
کرد تا از تصادف اجتناب کنید. فقط زمانی شتاب 
بگیریــد کــه نمی توانید ترمــز کنید یا بــه اطراف 

فرمان بدهید. 
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راهبردها: استفاده از راهبرد »چه 
می شود؟«

در ادامه چند سؤال می آید که شما می توانید 
از  هنــگام تمریــن راهبــرد »چــه می شــود؟« 

خودتان بپرسید. 

برای تصمیم به ترمزگرفتن، بپرسید: 

آیا ســطح جاده به اندازه ی کافی مناســب  	
اســت؟ آیا می توانم بدون ســرخوردن توقف 

کنم؟ 

آیــا در مقابــل فضــای کاـفـی بــرای توقف  	
وجود دارد؟ 

آیا در پشت ســر، فضای کافی برای توقف  	
وجود دارد؟ 

برای تصمیم به فرمان گرفتن، بپرسید:  	

آیــا فضــای کافی وجــود دارد؟ آیــا قبل از  	
رســیدن به خودروی روبه رویی توقف خواهم 

کرد؟ 

آیا ســطح جاده به اندازه ی کافی مناســب  	
اســت؟ ممکن اســت اصطــکاک چرخ هایم را 

ازدست بدهم و بیفتم؟ 

برای تصمیم به شتاب گرفتن، بپرسید: 

آیا موتورم نیروی کافی برای شتاب گرفتن  	
به موقع را دارد؟ 

آیا فضا برای حرکت کردن دارم؟ آیا فضای  	
کافی در مقابلم دارم؟ 

آیا این کار مطمئن ترین گزینه است؟  	

راهبردها: استفاده از راهبرد »چه 
می شود؟«

وقتی با موقعیت اضطراری ناگهانی ای روبه رو 
می شوید، باید فورًا واکنش نشان دهید. شما 
برای فکرکردن بــه تمام جزئیات زمان ندارید. 
با اســتفاده از راهبرد »چه می شود؟« خودتان 
را برای مواقع اضطراری احتمالی آماده کنید. 

هنــگام موتورســواری، جلویتــان را نگاه کنید 
و ببینیــد که ممکن اســت چه اتفاقی بیفتد. 
از خودتان بپرســید: چه می شود اگر...؟ )برای 
مثــال، چــه می شــود اگر از پشــت وانت، یک 
جعبه بیفتد؟ چه می شود اگر خودروی جلویی 
ناگهان توقف کند؟( در آن صورت، اگر اتفاق 
غیرمنتظره ای بیفتد، ذهن شما آماده خواهد 
بود و بدنتان به شــکل درستی واکنش خواهد 

داد. 

الستیک های صاف 

مثل یک موتورسوار فکر کنید

شــما در آزادراهی شــلوغ درحال موتورسواری 
کــه  ناگهــان متوجــه می شــوید  و  هســتید 
فرمانتان سنگین است و به سختی می توانید 
کنترلتــان را حفظ کنید. متوجه می شــوید که 
الستیک جلویتان صاف شده است. باید چه 

کار کنید؟ 

الســتیک صــاف خطرناک اســت و می تواند باعث 
لرزش و تاب خوردن موتور شود. 

راهبردها: مدیریت الستیک صاف 

اگر در جاده متوجه صافی الستیک شدید: 

سوپاپ گاز را رها کنید.  	

درصــورت امکان از ترمزگرفتــن بپرهیزید.  	
اما اگر باید ترمز بگیرید، ترمز را برای الستیکی 

استفاده کنید که صاف نیست. 

و  	 بگیریــد  محکــم  را  دســته فرمان ها 
موتورسیکلت را صاف نگه دارید. 

وزنتان را از روی الستیک صاف بردارید.  	

هنگامی که ســرعت موتورســیکلتتان کم  	
می شود، به کنار جاده بروید و توقف کنید. 

ادغام اقدامات پیشگیرانه 

اغلب، بهترین گزینه ادغام دو اقدام پایه اســت. 
قانــون اصلــی انجــام دادن یــک کار در یک لحظه 
اســت. اگر هم زمان ترمز و فرمان بگیرید، احتمااًل 
ســر می خوریــد. اگــر هنگامی که به شــدت فرمان 
می گیرید، شــتاب هــم بگیرید، باید بیشــتر کج 
شــوید و احتمااًل اصطکاکتان را ازدست می دهید 

و می افتید. 

مشکالت فنی 

خودروهــا  راننــدگان  نســبت به  موتورســواران 
آســیب پذیرترند، پس شما باید موتورسیکلتتان 
ـی که قصد  ـی نگــه داری کنیــد و هر زماـن را به خوـب
حرکــت و ورود بــه جــاده را داریــد، آن را ازلحــاظ 
ـی با ایــن اقدامات هم  ـی بررســی کنید. حـت ایمـن
ممکــن اســت با موتورتــان به مشــکل بربخورید. 
اگر موتورتان هرگونه نقص فنی دارد، کنار بزنید، 

توقف کنید و مشکل را حل کنید. 
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راهبردها: مدیریت مشکل موتور 

اگر موتور شما دچار نقص فنی شد:

فورًا اهرم کالچ را فشــار دهید تا موتور را  	
از جعبه دنده جدا کنید. 

راهنما بزنید و به سمت کنار جاده بروید.  	

سعی کنید به نزدیک ترین خروجی یا مرکز  	
ـی برســید یا اگــر در بزرگراه یــا آزادراه  خدماـت
شــلوغی هســتید، تــا جایی که ممکن اســت 
از جــاده خارج شــوید. روی پل یــا داخل تونل 

توقف نکنید.

دارد،  	 خطــر  چــراغ  موتورســیکلتتان  اگــر 
روشنش کنید. 

اگر هوا تاریک است یا میدان دید محدود  	
اســت، چراغ یا تابلوی مثلث هشدار را نصب 

کنید. 

در کنار موتورسیکلتتان بمانید.  	

اگر اغلب در آزادراه ها یا جاده های متروک  	
حرکت می کنید، همراه داشتن تلفن همراه را 

درنظر بگیرید. 

هرگــز ســوار خــودروی غریبــه نشــوید. از  	
آن هــا بخواهید به مسیرشــان ادامه دهند و 

برای شما زنگ بزنند. 

در کنــار آزادراه های شــلوغ و ســرعت باال،  	
شروع به تعمیرات نکنید. 

 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

برای اینکه با صافی الســتیک مواجه نشوید، 
قبــل از حرکــت، الســتیک هایتان را به دقــت 
ـی راجع به  بررســی کنید. بــرای دانســتن نکاـت
بررسی تایرها، فصل سوم را ببینید، و هنگام 
موتورســواری مراقب باشــید تا روی شیشه، 
میــخ یا چیزهــای دیگری نروید کــه می تواند 

باعث سوراخ شدن الستیک شود. 

مشکالت موتور 

مثل یک موتورسوار فکر کنید

شــما در بزرگراهی شــلوغ درحال موتورسواری 
هستید. ناگهان موتور موتورسیکلتتان ازکار 

می افتد. باید چه کار کنید؟ 

هیچ وقــت نمی دانیــد کــه موتــور ممکــن اســت 
ـی ازکار بیفتــد. اگر موتور دچار آســیب  چــه زماـن
شــود، چرخ عقب ممکن اســت قفل شود و باعث 

سرخوردن شود. 

لنگی چرخ 

مثل یک موتورسوار فکر می کنید

شــما بــا تمــام تجهیزاتتــان که عقــب موتور 
گذاشــته اید، برای تعطیالت آخر هفته درحال 
خروج از شــهر هســتید. وقتی از اولین پیچ 
جاده عبور می کنید، چرخ جلو و دسته فرمان ها 
شروع به تکان خوردن به این طرف و آن طرف 

می کنند. باید چه کار کنید؟

لنـگـی  دچــار  ســرعت گرفتن  هنــگام  موتورتــان 
چرخ شــده اســت. بیشــتر لنگی های چرخ هنگام 
ســرعت گرفتن، نتیجه ی فشــار پایین الســتیک، 
بــارزدن اشــتباه، خمیدـگـی چرخ هــا یــا موازنــه ی 
ـی یــا  نامناســب، نصــب نامناســب وســایل جانـب
واکنــش موتورســیکلتتان بــه ترکیبی از شــرایط 
سطح جاده، باد و سرعت است. گاهی اوقات، این 
وضعیت در محدوده ی سرعت کم اتفاق می افتد، 
و اگــر ســرعتتان را تغییــر دهید، موتورســیکلت 

شما ممکن است از لنگی دربیاید. 

نقص چراغ جلو 

مثل یک موتورسوار فکر کنید

شما شــب هنگام در طول جاده ای پرپیچ وخم 
درحال موتورســواری هستید که ناگهان چراغ 
نمی توانیــد  و  می شــود  خامــوش  جلویتــان 
مسیر جلویتان را ببینید. چه کاری می توانید 

انجام دهید؟

موتورسواری در شب، بدون چراغ جلو، خطرناک و 
غیرقانونی است. اگر چراغ نورباال یا نورپایین شما 
سوخته اســت، از نور باقیمانده برای روشن کردن 
مســیر مقابلتان اســتفاده کنید و هرچه سریع تر 

چراغ سوخته را تعویض کنید. 

راهبردها: مدیریت نقص چراغ جلو 

اگر چراغ جلوی شما دچار مشکل شد:

بــرای اینکــه ببینید کــه آیا نــور دیگر کار  	
می کنــد، نورپایین را با نوربــاال تعویض کنید 

یا برعکس. 

دارد،  	 خطــر  چــراغ  موتورســیکلتتان  اگــر 
روشنش کنید. 

اگــر هیچ کــدام از نورباال یــا نورپایین کار  	
نمی کنند، ســرعتتان را کم کنید، کنار بزنید و 

کمک بخواهید. 
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موانع 

هنــگام  کــه  دارد  وجــود  اصلــی  مانــع  نــوع  دو 
موتورســواری ممکن است با آن ها روبه رو شوید: 
متحــرک و ثابت. اگر بــا مانعی متحرک مانند یک 
حیوان روبه رو شــوید، هرگــز نمی توانید مطمئن 
باشــید کــه آن حیــوان قرار اســت چــه کار کند. 
همیــن موضــوع فرمان گرفتــن را ســخت می کند. 
مدیریت موانع ثابت آســان تر اســت، اما اگر این 
موانع ناگهان ظاهر شــوند، احتمااًل باید به سرعت 
تصمیــم بگیریــد که موتورتان را به ســمت آن ها 

هدایت کنید یا از کنارشان رد شوید. 

حیوانات 

مثل یک موتورسوار فکر کنید

شــما با سرعت متوســط در طول یک خیابان 
مسکونی درحال موتورســواری هستید. سگ 
بزرگی شروع به پارس کردن می کند و به سمت 

شما می دود. باید چه کار کنید؟

به نظر می رسد که موتورسیکلت، سگ ها را جذب 
می کنــد. اگــر مراقب نباشــید، ممکن اســت برای 
اجتناب از برخورد با سگ دچار نگرانی شوید و وارد 
مســیر خودروی دیگر شــوید. در بریتیش کلمبیا، 
حضــور حیوانات در جاده از خطرات اصلی اســت. 
تصادف با یک حیوان بزرگ می تواند باعث آسیب 
نه فقط به حیوان بلکه به شما و همراهتان شود. 

راهبردها : کنارآمدن با لنگی چرخ 

اگر موتورســیکلت شــما شــروع بــه لنگ زدن 
کنــد، بایــد فورًا واکنش نشــان دهیــد؛ اگرنه، 
لــرزش ممکن اســت افزایش پیــدا کند. این 

راهبردها را امتحان کنید:

دسته فرمان ها را محکم بگیرید تا لنگی را  	
کــم کنیــد. با لنگی به حرکتتــان ادامه دهید، 
درحالی که به تدریج آن را کم می کنید. ســعی 

نکنید با آن مبارزه کنید. 

ســرعتتان را طــوری تنظیم کنیــد که این  	
لنگی را ازبین ببرید. 

ترمز نگیرید، زیرا ممکن اســت آن را بدتر  	
کند. 

کمی از روی صندلی بلند شــوید تا وزنتان  	
را بــه پدال هــا هدایت کنید. وزنتــان را تا حد 
امــکان به ســمت جلو هدایت کنیــد. این کار 

کمک می کند تا موتور را ثابت نگه دارید. 

چــه لنـگـی ادامه پیــدا کند و چــه متوقف  	
شــود، موتــور را به کنــار جاده هدایــت کنید 
و توقــف کنیــد. موتورتــان را بررســی کنیــد، 
چرخ ها، بار، فشــار الستیک ها. درصورت لزوم 

آن ها را تنظیم کنید. 

راهبردها: اجتناب از حیوانات 

برای اجتناب از تصادف با حیوانات: 

مســیر  	 اطــراف  در  را  حیوانــات  حضــور 
مقابلتان بررسی کنید. 

هنگامی کــه در مناطــق زراعتی یــا جنگلی  	
درحال حرکت هستید، مراقب تابلوهای عبور 
حیوانات باشــید. در این مناطق ســرعتتان را 

کم کنید. 

خورشــید،  	 غــروب  و  طلــوع  ســاعات  در 
احتیاطتــان را بیشــتر کنیــد. ایــن زمان هــا 
حیوانــات بــرای یافتن غذا بیــرون می آیند و 
به دلیــل تاریـکـی دیــدن آن ها هم برای شــما 

سخت تر است. 

یادتان باشــد که حیوانات وحشــی اغلب  	
به صورت دســته ای حرکت می کننــد. اگر یک 
حیوان دیدید، ممکن است تعدادشان بیشتر 

باشد. 

در فصل بهار و پاییز بیشتر احتیاط کنید.  	
در فصــل بهــار ســبزه ها در کنار جــاده و جوی 
آب می روینــد و بــرای بســیاری از حیوانــات 
وحشی منبع غذایی جذابی اند. در فصل پاییز 
هم بســیاری از گونه هــا در فصل جفت گیری 
جابه جاـیـی  درحــال  خطــر  افزایــش  به دلیــل 

هستند. 

ـی را در جاده یا نزدیک آن  	 اگر شــما حیواـن
می بینید، یادتان باشــد که صدای بوق ممکن 
اســت آن هــا را بترســاند و باعــث شــود کــه 

حیوان به سمت مسیر شما بدود. 

هنــگام  مــی دود،  شــما  به ســمت  ســگی  اگــر 
نزدیک شــدن به آن سرعتتان را کم کنید. درست 
قبل از اینکه به ســگ برســید، جهــت فرمانتان را 

تغییر دهید و سرعت بگیرید. 
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راهبردها: هنگامی که حیوانی در 
مسیر شماست 

اگر حیوانی مستقیمًا مقابل شماست: 

آینــه ی دیــد عقبتــان را بررســی کنیــد تــا  	
ببینیــد کــه آیا وســیله ی نقلیه ای پشت ســر 
شماســت یا می توانید به طور ناگهانی توقف 

کنید. 

خطرات را ارزیابی کنید و درباره ی اقدامتان  	
تصمیم گیــری کنیــد. آیــا می توانیــد به طــور 
ایمــن توقف کنید؟ آیــا می توانید جهتتان را 
از کنــار حیــوان تغییر دهید؟ آیا بهتر اســت 
که با حیوان برخورد کنید یا ریســک تصادف 

را قبول کنید؟ 

وقتی حیوان را می بینید، ســرعتتان را کم  	
کنیــد، امــا در مقابــل تمایل به ترمــز ناگهانی 
مقاومــت کنید. این کار می تواند موتورتان را 

از کنترل خارج کند. 

هنگامی کــه از کنــار حیوان رد می شــوید،  	
فاصلــه ی زیادی بگیرید. حیوانی که ترســیده 
اســت، ممکن اســت به هر جهتی بــدود. اگر 
حیــوان بــزرگ اســت و نمی توانیــد به موقــع 
توقــف کنیــد، با شــدت ترمــز کنیــد و فرمان 
بگیریــد تــا بــا زاویه بــا حیوان برخــورد کنید. 
درســت قبــل از برخورد با حیــوان، ترمز را رها 

کنید. 

آمار تصادفات 

حدود شــش درصد تصادفات موتورســیکلت، 
شامل برخورد با حیوانات وحشی است. 

TAS؛ 2013-2009

آمار تصادفات 

گزارش می شود که هرساله در بریتیش کلمبیا 
بیش از 4700 حیوان وحشــی، ازجمله گوزن، 
گوزن شــمالی، خــرس و کایوت در تصادف با 

وسایل نقلیه کشته می شوند. 

مرکز آمار وزارت راه و ترابری بریتیش کلمبیا

راهبردها: رفتن به سمت موانع 

اگر باید به سمت یک مانع بروید، باید حداکثر 
تعادل و کنترل موتورتان را در دســت داشته 

باشید:

درصورت امکان، سرعتتان را کم کنید.  	

با وضعیت صاف به مانع نزدیک شــوید و  	
سعی کنید با زاویه ی 90 درجه با مانع برخورد 

کنید. 

دسته فرمان ها را محکم بگیرید.  	

با آزادکردن ترمزها و شتاب تدریجی، قبل  	
از برخورد با مانع، قســمت جلوی موتورتان را 

سبک کنید. 

کمی روی پدال ها بلند شوید تا بتوانید با  	
زانوها و آرنجتان جلوی ضربه را بگیرید. 

هروقــت امــکان داشــت، از جــاده خــارج  	
شــوید و الســتیک هایتان، طوقه ها و میله ی 

چرخ را ازنظر آسیب بررسی کنید.  

موانع ثابت 

مثل یک موتورسوار فکر کنید 

شــما در ســاعت شــلوغی درحــال عبــور از پل 
هســتید و ترافیک سنگین اســت. ناراحتید، 
چون هیچ مســیر فراری نداریــد. ناگهان یک 
قطعه الوار بزرگ از پشــت وانت مقابل شــما 
می افتد و جلوی شــما به زمین می افتد. شــما 

باید چه کار کنید؟ 

مواقعی هســت کــه نمی توانید کنــار مانع توقف 
کنیــد یــا فرمــان بگیریــد و تنها گزینه تــان رفتن 

به سمت آن است. 



258259 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

راهبردها: کمک در صحنه ی تصادف

در ادامه چند روش برای احتمال نیاز به کمک 
شما می آید:

حتمــًا موتورســیکلتتان را دور از صحنه ی  	
تصادف پارک کنید تا مانع سایر وسایل نقلیه 

یا خودروهای اورژانس نشود. 

به سایر موتورســواران و رانندگان هشدار  	
دهیــد کــه تصادـفـی رخ داده اســت. این کار 
کمــک می کنــد تــا از تصــادف و آســیب های 

بعدی پیشگیری شود. 

درصورت لزوم با اورژانس تماس بگیرید.  	

افــراد  	 کنــار  در  برســد  کمــک  وقـتـی  تــا 
آسیب دیده بمانید. 

اجــازه ندهیــد که کســی نزدیــک صحنه ی  	
تصادف ســیگار بکشــد یا فندک روشــن کند. 
ممکن است نشر سوخت وجود داشته باشد. 

در این باره فکر کنید

وقـتـی بــه صحنــه ی تصــادف برســید، ممکن 
اســت تصمیــم بگیریــد کــه توقــف کنیــد و 
کمــک کنید. بــه این فکر کنید کــه چه کاری 
می توانید انجام دهیــد. اگر خودتان تصادف 
کرده بودید، می خواســتید بقیه برای شما چه 

کار کنند؟ 

در صحنه ی تصادف 

مثل یک موتورسوار فکر کنید

شــما درحال موتورسواری در جاده ای در خارج 
از شهر هستید. ناگهان صدای ترمز و پس از 
آن تصادف را در جلوتر می شــنوید. سرعتتان 
را کــم می کنیــد و نزدیک پیچ بعدی می بینید 
کــه خودرویی که جلوی شــما بــود از عقب با 
یک کامیون برخورد کرده اســت. باید چه کار 

کنید؟ 

شما به صحنه ی تصادف رسیده اید 

اگر رانندگان یا موتورسواران دیگر درگیر تصادف 
شده باشند، شاید نیاز به کمک داشته باشند. 

پیشنهادها 

در ادامــه مــوارد دیگــری کــه باید انجــام دهید 
می آید: 

درصورت بی خطربودن، خودرو را از جاده خارج  	
کنید. 

بر ســر اینکه چه کســی مقصر تصادف است  	
بحث نکنید. 

نام و نشانی تمام شاهدان را بنویسید.  	

شــماره ی گواهینامه ی رانندگی را با هر راننده  	
یا موتورسوار درگیر تصادف تبادل کنید. 

طــرح صحنــه ی تصــادف را رســم کنیــد یــا از  	
صحنه عکس بگیرید. همچنین به شرایطی مانند 

زمان، مکان و آب وهوا توجه کنید. 

در اســرع وقــت بــه شــرکت بیمه تــان اطالع  	
دهید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

وقـتـی بــا موتــور از کنار صحنــه ی تصادف رد 
می شوید، با کاهش بیش ازحد سرعتتان، مانع 
جریــان ترافیک نشــوید. بر موتورســواری تان 

تمرکز کنید تا تصادف دیگری ایجاد نکنید. 

شما درگیر تصادف شده اید 

مسئولیت های قانونی 

شما مسئولیت های قانونی خاصی دارید، اگر:

درگیر تصادف شده اید.  	

به خاطــر کار شــما ســایر راننــدگان تصــادف  	
کرده اند.

در هــر یــک از ایــن مــوارد، شــما ازلحــاظ قانونی 
موظف هستید:

1. در صحنه باقی بمانید.

2. هــر کمک معقولی کــه می توانید ارائه دهید. 
اگــر می توانید، درصورت لزوم، بــا مرکز اورژانس 

تماس بگیرید. 

3. اطالعــات زیــر را بــا راننــده ی دیگر، هر کســی 
که آســیب دیده اســت و هر کســی که اموالش 

خسارت دیده است تبادل کنید: 

نام و نشانی تان 	

نام و نشانی مالک ثبت شده ی خودرو  	

شماره ی پالک گواهینامه  	

اطالعات بیمه  	

همچنیــن بایــد درصورت لزوم ایــن اطالعات را به 
یک شاهد یا پلیس بدهید. 
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نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

کارت »بعــد از تصــادف باید چــه کار کنیم« را 
از کارگزاری بیمــه ی محلی بردارید. این کارت 
ثبــت اطالعــات مهــم در صحنه ی تصــادف را 

آسان تر می کند. 

:GDL جرایم امتیاز منفی برای رانندگان دارای گواهینامه ی کامل و گواهینامه ی
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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

09

گواهینامه ی شما
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یادگیـری موتورسـواری 

بــرای یادگرفتــن  موتورســواری، شــما بــه کســی 
نیــاز دارید که به شــما آموزش دهــد و بر تمرین 

موتورسواری شما نظارت کند. 

به همین دلیل اســت کــه یکی از محدودیت های 
موتورســیکلت،  یادگیــری  دوره ی  گواهینامــه ی 

همراهی با ناظر واجد صالحیت است. 

انتخاب ناظرتان

بایــد ناظری را انتخاب کنید که در کمک به شــما 
برای تبدیل شــدن به موتورسواری ماهر و مطمئن 

جدی باشد. 

در ادامــه چند نکته مطرح می شــود که باید برای 
انتخاب ناظرتان درنظر بگیرید: 

آیا این شخص آماده است که زمان موردنیاز  	
برای تمرینتان را به شما اختصاص دهد؟ 

آیا این شخص یک موتورسوار ماهر و باتجربه  	
است؟ ناظر باید گواهینامه ی کالس 6 استاندارد 
معتبر داشته باشد و الزامات سنی ناظر را داشته 

باشد که بعدًا در این فصل بیان می شود. 

آیا این شخص نمونه ی خوبی از موتورسواری  	
ایمن را ارائه می دهد؟ آیا می توان به این شخص 
اتــکا کرد که هنگام  مصــرف مواد یا الکل و عدم 
هوشــیاری رانندگی نکند، ســرعت نرود و در جاده 

خطر نکند؟ 

آیا این شــخص می تواند اطالعات و نظرات را  	

 ایــن فصل بیان می کنــد که چگونه گواهینامه ی 
بگیریــد.  را   6 کالس  موتورســیکلت  رانندـگـی 
همچنین درباره ی جریمه های آن دسته از افرادی 
می گویــد کــه قوانیــن و مقررات موتورســواری را 
نقــض می کننــد. این فصل را بخوانیــد تا درباره ی 
مســئولیت های گرفتن و حفظ گواهینامه تان یاد 

بگیرید. 

در این فصل 

یادگیری موتورسواری  	

تمرین کردن بــرای گرفتن گواهینامه ی کالس  	
           6

اگر راننده ی تازه کار هستید  	

اگر از قبل گواهینامه ی رانندگی دارید   	

آزمون ها  	

آزمون دادن   	

انتخاب آموزشگاه برای آموزش موتورسواری   	

ساکنان جدید بریتیش کلمبیا  	

آزمون دوباره  	

ارتقای گواهینامه ی رانندگی   	

به روز کردن گواهینامه تان   	

خالصه ای از کالس های گواهینامه  	

مسئولیت ها و جریمه ها  	

موتورسواری در مناطق دیگر  	

یادگیری بدون وقفه  	

تمرین کردن برای گرفتن 
گواهینامه ی کالس 6      

یادگیــری موتورســواری می توانــد هیجان انگیز و 
گاهی اوقات پراسترس باشد. موتورسواران جدید، 
موتورســواران  نســبت به  از سنشــان،  صرف نظــر 
باتجربه بیشــتر احتمــال دارد که تصــادف کنند. 
همچنین در تصادفات، احتمال مرگ موتورسواران 

شش برابر سایر رانندگان است. 

اگــر هیچ وقت، گواهینامــه ی رانندگی کالس 1، 2، 
3، 4، 5 یــا 6 نداشــته اید، بخــش »اگــر راننــده ی 
تازه کار هســتید« را برای اطالعات بیشتر درباره ی 
چگونـگـی گرفتــن گواهینامه ی موتورســیکلتتان 

بخوانید.

اگــر گواهینامــه ی رانندـگـی کالس 1، 2، 3، 4، 5 
یــا 6 بریتیش کلمبیــا را داریــد، به بخــش »اگر از 
قبــل گواهینامه ی رانندگی داریــد« برای اطالعات 
بیشــتر دربــاره ی چگونـگـی گرفتــن گواهینامه ی 

موتورسیکلتتان مراجعه کنید. 

واضح منتقل کند؟ 

آیــا او صبــر الزم برای راهنمایی مؤثر به شــما  	
را دارد؟ 

ناظر اجازه ندارد که همراه شــما، ســوار موتورتان 
شــود، امــا می توانــد هنــگام موتورســواری شــما 
ـی دیگر بر موتورســواری تان  بــا موتور یا خودروـی

نظارت کند. 

شما باید هنگام موتورسواری در همه حال در خط 
دید ناظرتان باشید. 

آموزش تخصصی 

آموزش تخصصی می تواند به شما کمک کند که 
سریع تر یاد بگیرید و از عادت های بد موتورسواری 
دور باشــید. در ادامــه ی ایــن فصــل، می توانیــد 
ـی به دســت  آورید که به شــما کمک کند  اطالعاـت

آموزشگاه موتورسواری را انتخاب کنید. 



266267 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

صدور گواهینامه ی رانندگی مراجعه کنید. 

وقـتـی گواهینامــه ی یادگیری تــان را می گیریــد، 
می توانیــد  زیــر  محدودیت هــای  بــه  منــوط 
موتورســواری را تمرین کنید. بعد از حداقل ســی 
روز، می توانید آزمون مهارت های موتورسیکلت را 
بدهیــد. )بخش آزمون ها را در این فصل ببینید.( 
هنگامی کــه آزمــون مهارت هــای موتورســیکلت 
را می گذرانیــد، برـخـی از محدودیت هــای دوره ی 

یادگیری برداشته می شود. 

اگر راننده ی تازه کار هستید 

اگر بار اولی اســت که برای گواهینامه ی رانندگی 
درخواســت می دهید، یا اگــر گواهینامه ی کالس 
7 یــا 7L داریــد، مراحــل زیــر را دنبال کنید. شــما 
تدریجــی  گواهینامــه ی  صــدور  برنامــه ی  بــه 
کــه  وارد خواهیــد شــد   )GLP( بریتیش کلمبیــا 
بــرای کاهــش تعــداد تصادفــات در راننــدگان و 
موتورســواران جدیــد در هــر ســنی طراحی شــده 
اســت. در ایــن برنامــه، رانندگان و موتورســواران 
جدیــد، تحــت شــرایطی کــه آن هــا را در معــرض 
خطر کمتری قرار می دهد، به تدریج تجربه کســب 

می کنند.

  )L8 مرحله ی یادگیری )کالس

برای گرفتن گواهینامه ی رانندگی دوره ی یادگیری 
کالس 8L باید:

اگــر از قبل گواهینامــه ی رانندگی کالس 7 یا  	
7L را ندارید، آزمون آیین نامه ی خودروی مسافری 
را بگذرانید. ممکن اســت این آزمون آیین نامه را 
قباًل داده باشید، یا هم زمان با آزمون آیین نامه ی  

موتورسیکلت آن را بدهید. 

آزمون آیین نامه ی موتورسیکلت را بگذرانید. 	

معاینه ی پزشکی و بینایی را بگذارانید.  	

برای اطالعات بیشتر، درباره ی آزمون آیین نامه ی 
موتورســیکلت، بخــش آزمون هــا را در این فصل 
گرفتــن  و  آزمون هــا  ایــن  دادن  بــرای  ببینیــد. 
 چگونه از مرحله ی بدون گواهینامه به مرحله ی داشتن گواهینامه ی کالس 6 برسیم. گواهینامه ی یادگیری تان، به نزدیک ترین اداره ی 
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نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

اگر مطمئن نیســتید که کجــا آماده ی فرایند 
icbc. گواهینامــه گرفتــن هســتید، ســایت

com را بررســی کنیــد یــا بــا اداره ی اعطــای 
گواهینامه ی رانندگی ICBC تماس بگیرید.

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

اعطــای  دفتــر  نزدیک تریــن  یافتــن  بــرای 
تلفــن  در دفترچــه ی  رانندـگـی  گواهینامــه ی 
به دنبــال ICBC بگردید، یا به صفحه ی اعطای 
 icbc.com گواهینامــه ی رانندـگـی در ســایت

بروید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

تعویــض رایــگان تابلوهــای L و  N در همه ی 
دفاتر صدور گواهینامه ی رانندگی امکان پذیر 

است. 

نمایش تابلوی L )یادگیری(: شما باید تابلوی  	
رســمی L )یادگیــری( را نصــب کنیــد، طــوری که 
هنگام موتورســواری برای رانندگان پشت ســرتان 
قابل مشــاهده باشــد. وقتی گواهینامــه ی دوره ی 
یادگیری تــان را می گیریــد، ایــن تابلــو را دریافت 

خواهید کرد. 

ناظــر دارای صالحیــت: شــما همیشــه بایــد  	
در میــدان دیــد ناظــر بزرگســال دارای صالحیــت 

    8L محدودیت های موتورسواری کالس

گواهینامــه ی یادگیری کالس 8L دو ســال معتبر 
اســت. درصورت منقضی شــدن باید آن را تجدید 
کنیــد. )باید دوباره آزمــون آیین نامه و معاینه ی 
چشم را بگذرانید.( در مرحله ی یادگیری، باید این 

محدودیت ها را رعایت کنید:

مقدار صفر الکل خون: شما اجازه ندارید با هر  	
مقدار الکل در بدنتان، موتورسواری کنید. 

مقــدار صفــر دارو یــا مــواد مخــدر در خــون:  	
درصــورت وجــود دارو یــا مــواد مخــدر خاصــی در 
بدنتــان، ازجملــه ماریجوآنــا )THS(، نبایــد موتور 

برانید. 

عدم اســتفاده از هر نوع وسایل الکتریکی با  	
دســت یا بدون آن: هنگام موتورســواری، اجازه ی 
اســتفاده از وســایل ارتباطی با دست یا بدون آن 
را نداریــد. )برای مثال، تلفن همراه، دســتگاه های 
بازی قابل حمل یا پخش موســیقی، سیستم های 

)GPS

   8N محدودیت های موتورسواری کالس

 8 کالس  کارآمــوزی  گواهینامــه ی  بــا  ـی  وقـت
تحــت  می توانیــد  می کنیــد،  موتورســواری 
محدودیت های زیر بدون ناظر موتورسواری کنید: 

مقدار صفر الکل خون. شما اجازه ندارید با هر  	
مقدار الکل در بدنتان، موتورسواری کنید. 

مقــدار صفــر دارو یــا مــواد مخــدر در خــون.  	
درصــورت وجــود دارو یــا مــواد مخــدر خاصــی در 

بدنتان، ازجمله ماریجوآنا، نباید موتور برانید. 

استفاده نکردن از هر نوع وسایل الکتریکی با  	
دســت یا بدون آن. هنگام موتورسواری، اجازه ی 
اســتفاده از وســایل ارتباطی با دست یا بدون آن 
را نداریــد. )برای مثال، تلفن همراه، دســتگاه های 

)GPS بازی یا پخش موسیقی، سیستم های

حداقــل  بایــد  شــما  ناظــر  کنیــد.  موتورســواری 
25ســاله باشد و گواهینامه ی کالس 6 استاندارد 
معتبر داشــته باشــد. )وقتی آزمــون مهارت های 
موتورســیکلت را بگذرانیــد، ایــن محدودیــت از 

گواهینامه تان برداشته می شود.( 

محدودیت سرعت: شما نباید با سرعت بیشتر  	
از شــصت کیلومتر بر ساعت حرکت کنید. )وقتی 
آزمون مهارت های موتورسیکلت را بگذرانید، این 
محدودیت از گواهینامه تان برداشته می شود.( 

ســوارنکردن همــراه: شــما نباید همراه ســوار  	
کنید. 

محدودیت ســاعات موتورســواری: شــما فقط  	
ـی بین طلوع  می توانیــد در طول ســاعات روز یعـن

خورشید و غروب خورشید موتورسواری کنید.

  )N8 مرحله ی کارآموزی )کالس

بعــد از اینکــه از گرفتــن گواهینامــه ی رانندـگـی 
کالس 8L حداقــل 12 مــاه گذشــت، می توانیــد 
آزمــون جــاده ی کالس 8 را بدهیــد. بــا قبولی در 
آزمــون جــاده ی کالس 8، گواهینامه ی کارآموزی 
کالس 8N را دریافــت خواهید کرد. برای اطالعات 
بیشــتر دربــاره ی آزمون جــاده ی کالس 8، بخش 

آزمون ها را در این فصل ببینید. 
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وقتی تحت تأثیر دارو یا مواد مخدرید، وســیله ی 
نقلیــه ای را برانیــد، ممکــن اســت فــورًا تعلیــق 
دوازده ســاعته یــا ممنوعیــت جــاده ای طوالنی تر 
دریافــت کنید. این تخلف در ســوابق شــما ثبت 
می شود و درنتیجه ی آن ممکن است با ممنوعیت 

بیشتری مواجه شوید. 

اگر در مرحله ی یادگیری ممنوعیتی را دریافت  	
کنید، مرحله ی یادگیری تان تمدید می شــود، زیرا 
دیگر برای رســیدن به مرحلــه ی کارآموزی زمانتان 
محاســبه نمی شــود، تا زمانی که ممنوعیتتان به 

پایان برسد و گواهینامه تان برگردانده شود. 

را  	 ـی  ممنوعیـت کارآمــوزی  مرحلــه ی  در  اگــر 
دریافــت کنیــد، مجموعــه ی زمــان گذرانــده برای 
گرفتــن گواهینامه ی کالس 6 را ازدســت خواهید 
داد. هنگامی که بعد از ممنوعیت، گواهینامه تان 
بازگردانــده می شــود، شــما بایــد 24 مــاه متوالی 
اضافی را بدون ممنوعیت بگذرانید تا واجد شرایط 

گرفتن گواهینامه ی کالس 6 شوید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

موتورســواری  مهارت هــای  از  اســتفاده  بــا 
محدودیت هــای  از  پیــروی  و  هوشــمندانه 
 GLP گواهینامه، شــما از جریمه های ســخت

دور خواهید بود. 

نمایــش تابلــوی N )کارآموزی(. بایــد تابلوی  	
هنــگام  کــه  طــوری  را،  )کارآمــوزی(   N رســمی 
پشت ســرتان  راننــدگان  بــرای  موتورســواری 
قابل مشــاهده باشــد، نصــب کنیــد. هنگامی کــه 
گواهینامــه ی کالس 8 را می گیریــد، ایــن تابلو را 

دریافت خواهید کرد. 

جریمه هــای برنامه ی اعطای گواهینامه ی 
  )GLP( تدریجی

وقتی راننده یا موتورســوار جدید هستید، اداره ی 
نظارت بر خودروهای موتوری سوابق شما را به طور 
دقیق بررســی می کند. اگر برگه ی تخلف ترافیکی 
یا سایر جرائم رانندگی یا موتورسواری را بگیرید، 
ممکن است اخطارنامه، عفو مشروط یا ممنوعیت 
از رانندـگـی یــا موتورســواری را دریافــت کنیــد. 
عالوه بر این جریمه ها،  جریمه های بیشــتری هم 

برای رانندگان یا موتورسواران GLP وجود دارد. 

از  	 نقــض محدودیت هــای هریــک  درصــورت 
مراحل یادگیری یا کارآموزی، ممکن است جریمه 
شــوید و امتیازات منفی ای بگیرید که در سوابق 

شما ثبت شود.

همچنیــن، ممکن اســت برای ســرعت رفتن و  	
ســایر تخلفات ترافیکی جریمه شوید و امتیازات 

منفی ای بگیرید که در سوابق شما ثبت شود.

امتیــازات منفــی باالتــر یــا تخلفــات جدی تر  	
موتورســواری  و  رانندـگـی  ممنوعیــت  می توانــد 
به مــدت یــک ماه تا یک ســال و بیشــتر را در پی 

داشته باشد. 

اگــر محدودیــت الــکل خون را نقــض کنید یا  	

اگر از قبل گواهینامه ی 
رانندگی دارید  

اگــر گواهینامــه ی رانندـگـی کالس 1، 2، 3، 4 یا 5 
بریتیش کلمبیــا را داریــد، مراحلی را که در شــکل 

زیر نشان داده شده طی خواهید کرد.

گرفتن گواهینامه ی کالس 6   

هنگامی کــه بعد از گرفتن گواهینامه ی کارآموزی 
کالس 8، به مــدت حداقل 24 ماه هیچ ممنوعیت 
رانندگی ای نداشــتید، می توانید در آزمون جاده ی 
کالس 6 شــرکت کنیــد. )بخــش آزمون هــا را در 
ایــن فصــل ببینیــد.( بــا قبولــی در آزمــون جاده، 
گواهینامــه ی موتورســیکلت کالس 6 را دریافــت 

خواهید کرد. 
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مراحــل گرفتــن گواهینامــه ی کالس 6، اگــر گواهینامه ی رانندـگـی کالس 1، 2، 3، 4 یــا 5 بریتیش کلمبیا را 
دارید. 

6L محدودیت های موتورسواری کالس

گواهینامــه ی یادگیری کالس 6 یک ســال معتبر 
اســت. برای تجدید آن بعد از منقضی شدن، باید 
دوبــاره آزمــون آیین نامــه و آزمــون مهارت هــای 

موتورسیکلت را بدهید. 

در مرحلــه ی یادگیــری، باید ایــن محدودیت ها را 
رعایت کنید: 

ناظر دارای صالحیت. همیشــه باید در میدان  	
دید ناظر بزرگســال دارای صالحیت موتورســواری 
کنیــد. ناظــر شــما باید حداقل نوزده ســاله باشــد 
اســتاندارد  معتبــر   6 کالس  گواهینامــه ی  و 
داشــته باشــد. )بــا گذرانــدن آزمــون مهارت های 
موتورســیکلت، این محدودیت از گواهینامه تان 

برداشته می شود.( 

محدودیــت ســرعت. نباید با ســرعت بیشــتر  	
از شــصت کیلومتــر بــر ســاعت حرکت کنیــد. )با 
گذراندن آزمــون مهارت های موتورســیکلت، این 
محدودیت از گواهینامه  تان برداشته می شود.( 

ســوارنکردن همــراه. شــما نباید همراه ســوار  	
کنید. 

محدودیت ســاعات موتورســواری. شــما فقط  	
ـی بین طلوع  می توانیــد در طول ســاعات روز یعـن

خورشید و غروب خورشید موتورسواری کنید.

)L6 مرحله ی یادگیری )کالس

  

برای گرفتن گواهینامه ی رانندگی موتورســیکلت 
کالس 6L، شما باید:

آزمون آیین نامه ی موتورسیکلت را بگذرانید.  	

معاینه ی پزشکی و چشم را بگذرانید.  	

بــرای دادن آزمــون و گرفتــن گواهینامه تــان، به 
نزدیک تریــن دفتر اعطــای گواهینامــه ی رانندگی 
برویــد. بــرای اطالعــات بیشــتر دربــاره ی آزمــون 
آیین نامه، بخش آزمون ها را در این فصل ببینید. 

گرفتیــد،  را  یادگیری تــان  گواهینامــه ی  وقـتـی 
می توانیــد بــا محدودیت هــای زیر موتورســواری 
کنیــد. پــس از حداقــل چهــارده روز، می توانیــد 
بدهیــد،  را  موتورســیکلت  مهارت هــای  آزمــون 
)بخــش آزمون هــا را در ایــن فصــل ببینیــد.( بــا 
موتورســیکلت،  مهارت هــای  آزمــون  در  قبولــی 
برخی از محدودیت های دوره ی یادگیری برداشته 

می شوند. 
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آزمون ها  

آزمون آیین نامه ی موتورسیکلت 

آزمون آیین نامه ی موتورسیکلت ارزیابی می کند 
که شــما چقــدر محتوای ایــن دفترچــه ی راهنما، 
شامل استفاده از قوانین جاده، درک و تشخیص 
تابلوهــا و عالئــم راهنمایی و موتورســواری ایمن 
را خــوب یــاد گرفته اید. این آزمــون چندگزینه ای 
اســت و در بســیاری از اداره ها، شــما این آزمون 
را به صورت کامپیوتــری خواهید داد. این آزمون 
بــه چند زبان موجود اســت. این آزمون به صورت 
کتاب باز نیست و هنگام دادن آزمون اجازه ندارید 
کــه تلفــن همراه و وســایل الکترونیـکـی را همراه 
خــود ببریــد. جــواب دادن به ســؤاالت تقریبًا نیم 
ســاعت زمان می برد، اما درصورت لزوم می توانید 
زمان بیشــتری بگذارید. اگــر معلولیتی دارید که 
آزمون دادن را برای شما سخت می کند، می توانید 
زودتــر با اداره ی اعطای گواهینامه تماس بگیرید 

و به آن ها اطالع دهید. 

گرفتن گواهینامه ی کالس 6  

بعــد از گرفتــن گواهینامــه ی یادگیــری کالس 6، 
به مــدت حداقــل ســی روز و با قبول شــدن آزمون 
مهارت های موتورســیکلت، می توانیــد در آزمون 
جــاده ی کالس 6 شــرکت کنید. )بخــش آزمون ها 
را در ایــن فصــل ببینیــد.( هنگامی کــه در آزمون 
جــاده قبــول شــدید، گواهینامــه ی کالس 6 بــه 
گواهینامــه ی رانندـگـی فعلی تــان اضافــه خواهد 

شد. 

اگر هریــک از محدودیت هــای دوره ی یادگیری را 
نقض کنید، ممکن اســت جریمه شــوید و امتیاز 

منفی در گواهینامه شما ثبت شود. 

همچنیــن دربــاره ی وضعیت پزشــکی تان از شــما 
ســؤال پرسیده می شــود. اگر مســئله ای درباره ی 
ـی جســمانی تان بــرای موتورســواری وجود  تواناـی
دارد و اگر مشــکل پزشــکی پیش رونــده ای  دارید، 
ممکن اســت الزم باشــد برای بررســی پزشــکی به 
پزشــک مراجعــه کنیــد. گــزارش پزشــک شــما به 
ســازمان ایمنی جاده ی بریتیش کلمبیا فرســتاده 
خواهد شد. تصمیم نهایی درباره ی اینکه به شما 
گواهینامه داده خواهد شد یا خیر در آنجا گرفته 

می شود. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

اگر از لنز طبی اســتفاده می کنید، هنگامی که 
بــرای آزمــون آیین نامــه و معاینــه ی چشــم 

می روید، آن ها را با خود ببرید.  معاینه ی چشم و پزشکی   

بینایی شما را بررسی می کنند تا اطمینان یابند که 
شما بینایی و دید کافی برای موتورسواری دارید. 
ـی شــما ازلحاظ تشــخیص رنگ، عمــق دید،  بیناـی
میــدان دید، دوبینی و قدرت دید بررســی خواهد 
شــد. اگر در معاینه ی چشــم قبول نشوید، ممکن 
اســت نیاز به بررسی چشم توسط چشم پزشک یا 
بینایی ســنج داشــته باشــید. اگر هنگام رانندگی، 
نیاز به عینک یا لنز داشته باشید، این محدودیت 

در گواهینامه تان نوشته خواهد شد. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 
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مواردی که از شــما امتحان گرفته خواهد 
شد: 

جلوبــردن موتورســیکلت )بدون روشــن کردن  	
موتور(

استفاده از راهنماهای دستی  	

استفاده از جک  	

بــا ســرعت کم مســتقیم رفتن با اســتفاده از  	
کالچ 

ترمزکردن  	

حرکت در مسیر پرپیچ وخم 	

دوربرگردان و پیچ های مثلثی  	

پیچ ها  	

شتاب گرفتن و کم کردن سرعت )ممکن است  	
همراه با تعویض دنده باشد.(

توقف ناگهانی  	

موتورسیکلت  مهارت های  آزمون 

   )MST(

آزمــون مهارت هــای موتورســیکلت، مهارت هــای 
موتورســواری پایه تان را می ســنجد. بــا قبولی در 
ایــن آزمــون، اجــازه داریــد که بــدون ناظــر واجد 
صالحیت، و با سرعت باالتر از شصت کیلومتر بر 

ساعت موتورسواری کنید. 

ایــن آزمــون حدود پانــزده دقیقه طول می کشــد 
و در زمیــن آســفالت گرفته می شــود. شــما باید 
موتورســیکلتی ایمــن را برای اســتفاده در آزمون 
جاده تــان تهیــه کنیــد. حتمــًا لباس های بــادوام 

بپوشید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه

اگــر گواهینامه ی یادگیری تان منقضی شــده 
اســت و می خواهید آن را تمدیــد کنید، باید 
دوبــاره آزمــون آیین نامــه بدهیــد. به عــالوه، 
هنگامی که گواهینامه ی یادگیری جدید برای 
شــما صــادر می شــود، شــامل محدودیت های 
ناظر و سرعت خواهد بود، تا زمانی که دوباره 

آزمون مهارت های موتورسیکلت را بدهید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

این مســئولیت شماست که اطمینان دهید 
موتورســیکلتتان بــرای اســتفاده در آزمــون 
 ICBC .جــاده به طور کامل بیمه شــده اســت
هیــچ مســئولیتی را در قبــال بیمــه ی موتور 
شما ندارد و نســبت به ادعای پوشش رویداد 
مدنظــر صریحــًا حقوقش را محفــوظ می داند. 
اگــر ســؤالی دربــاره ی پوشــش بیمــه ی خود 

دارید با کارگزار بیمه تان صحبت کنید. 

راهبردها: آماده شدن برای آزمون 
مهارت های موتورسیکلت 

بــرای آماده شــدن بــرای آزمــون مهارت هــای 
موتورسیکلت:

را  	 موتورســواری  کالس هــای  گذرانــدن 
درنظــر بگیرید. برای اطالعات بیشــتر درباره ی 
چگونگی انتخاب آموزشگاه موتورسواری، به 
بخــش انتخــاب آموزشــگاه موتورســواری در 

این فصل مراجعه کنید. 

از کتــاب آمادگی موتورســواران اســتفاده  	
کنیــد. ایــن کتــاب طراحی شــده اســت تا به 
ـی را تمرین کنید  شــما کمک کنــد مهارت هاـی
کــه در ایــن آزمــون از شــما امتحــان گرفتــه 
خواهد شــد. در زمین پارکینگی خالی یا دیگر 
مناطــق ایمــن به همراه ناظرتــان تمرین کنید 
که بر شــما نظارت می کند و به شــما بازخورد 
می دهد. حتی اگر درحال شرکت در کالس های 
آموزشــی تخصصی هســتید، خوب است که 
بــا ناظرتــان تمریــن بیشــتری را در محوطه ی 

پارکینگ خالی انجام دهید. 

با دریافت گواهینامه ی یادگیری تان، نسخه ای 
را  آمادـگـی موتورســواران  کتــاب  از  رایــگان 
را  بیشــتر  نســخه های  می کنیــد.  دریافــت 
می توانیــد از اداره هــای اعطــای گواهینامه ی 
رانندـگـی بخرید. همچنیــن می توانید آن را از 

سایت icbc.com دانلود کنید. 
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حــرکات چهارراه )عبور از چهارراه، گردش به  	
راست، گردش به چپ(

ورود به جریان ترافیک و خروج از آن 	

ورود و خروج بزرگراه و آزادراه  	

تغییر خط عبوری  	

پارک کردن در کنار جاده  	

پارک کردن روی شیب 	

پارک کردن دنده عقب 	

دوربرگردان  	

مثــال،  	 )بــرای  عمومــی  موتورســواری 
مســتقیم رفتن، موتورســواری در شــیب ها و 

پیچ ها( 

درک خطر. در مراحل خاصی در طول آزمون، از شما 
می خواهنــد به کنار جاده بروید و تمام خطرات را 
در فاصله ی چند متری مقابل و اطرافتان مشخص 

کنید. 

گرفتــن بازخورد. در پایان آزمون، درباره ی نتیجه 
با شــما صحبت خواهد شد. اگر چیزی هست که 
متوجــه نشــده اید، حتمًا ســؤال بپرســید. چه در 
آزمون قبول شدید و چه رد شدید، یاد می گیرید 
که چگونه موتورســواری تان را ارتقا ببخشید. اگر 
در آزمون قبول نشــوید، می توانید بعد از چهارده 

روز دوباره آزمون دهید. 

 آزمون جاده ی کالس 8    

آزمون جاده ی کالس 8 را ممتحنی اجرا می کند که 
در ماشینی از پشت سر شما می آید و با استفاده 
ـی بــا شــما صحبــت می کند کــه اداره ی  از رادیوـی
صــدور گواهینامه ارائــه می کند. ممتحن توانایی 
شــما در موتورســواری ایمن، روان و کنترل شــده 
عالمت گــذاری می کنــد. ایــن آزمــون حــدود 45 
دقیقه طول می کشــد. باید بــرای آزمون جاده تان 
یــک موتــور ایمــن تهیه کنیــد. حتمــًا لباس های 

مقاوم بپوشید. 

پیــش از شــروع. ممتحن بررســی می کند که  	
آیا شــما جای تمام دســته ها و دکمه های کنترل 

را می دانید. 

اســتفاده از مهارت هایتــان. آزمــون جــاده ی  	
مهارت هــای  اجــرای  در  شــما  ـی  تواناـی  8 کالس 
دیــدن، فکرکردن و انجــام دادن را ارزیابی می کند: 
مشــاهده، درک خطر، کنترل سرعت، حفظ فاصله، 
هدایــت و ارتبــاط. برای اطالعات بیشــتر درباره ی 
ایــن مهارت ها، فصل ششــم، ببینیــد، فکر کنید، 

انجام دهید، را ببینید. 

انجــام دادن حرکات. آزمون جــاده ی کالس 8  	
ممکن است شامل این موارد باشد: 

آزمون جاده ی کالس 6    

 آزمون جاده ی کالس 6 نسبت به آزمون جاده ی 
ــه ســطــح بــاالتــری از مــهــارت  ــیــاز ب کـــالس 8 ن
فرصت  شما  به  آزمــون  این  دارد.  موتورسواری 
می دهد که نشان دهید حاال موتورسواری ایمن 
و باتجربه با مهارت های عالی کنترل وسایل نقلیه 
هستید. مانند آزمون جاده ی کالس 8، ممتحن 
ازطریق  و  می آید  شما  پشت سر  از  ماشینی  در 
با  می کند  ارائه  گواهینامه  اداره ی  که  رادیویی 
یک  ــدود  ح آزمـــون  ایــن  می کند.  صحبت  شما 
آزمــون  ــرای  ب باید  شما  می کشد.  طــول  ساعت 
حتمًا  کنید.  تهیه  ایمن  موتور  یک  جــاده تــان 

لباس های مقاوم بپوشید.  

اســتفاده از مهارت هایتان. آزمون جاده ی کالس 
6 توانایی شما در اجرای همان مهارت های دیدن، 
فکرکــردن، انجــام دادن را، کــه در آزمــون جــاده ی 
کالس 8 ارزیابی شــده، در ســطحی باالتر ارزیابی 

می کند. 

ممتحن از شما می خواهد که یک سری از حرکات 
را انجــام دهید و به مهارت های مشــاهده، کنترل 
سرعت، حفظ فاصله، هدایت و ارتباط شما امتیاز 
می دهــد. در طــول آخریــن بخــش آزمــون جاده، 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

حتمًا برای آزمون مهارت های موتورســیکلت 
و آزمون هــای جاده ی کالس 6 و 8 لباس های 
مقاوم و ایمن بپوشــید. این لباس ها شــامل 
کاله ایمنی موردتأیید، محافظ صورت و چشم، 
لباس مقاوم، دســتکش و کفــش برای کمک 
به حفاظت از شــما درصــورت زمین خوردن یا 
تصادف اســت. شــکل صفحه ی نوزده نشــان 
می دهــد که موتورســوار باید چــه لباس های 

مناسبی بپوشد. 
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گرفتــن بازخــورد. در پایان آزمــون، این فرصت را 
دارید کــه درباره ی نتیجه تان بــا ممتحن صحبت 
کنیــد. گــوش بدهید، یاد بگیریــد و خیلی راحت 
موتورســواری  ـی  ایمـن ارتقــای  بپرســید.  ســؤال 
مهم اســت. اگر بار اول در آزمون قبول نشــوید، 
می توانیــد بعد از هفــت روز دوباره آزمون دهید. 
اگــر برای بار ســوم یا مرتبه ی بعــدی می خواهید 

آزمون بدهید، باید چهارده روز صبر کنید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

اگــر نگــران زبــان انگلیســی تان هســتید، در 
ادامــه چنــد کلمــه می آیــد که به شــما کمک 

می کند تا درک خطر را تمرین کنید: 

 spot ،یــخ ice ،اتوبــوس bus ،ماشــین car
 bicycle ،پیچ curve ،برجســتگی bump ،لکه
ببینیــد،  نمی توانیــد   can’t see دوچرخــه، 
blind از بیــن رفتــن دیــد، children کودکان، 
 sign ،هشــدار warning ،حیوانــات animal
 truck ،گردش به راســت turning right ،تابلو
 pulling ،تپه hill ،عابر pedestrian ،کامیــون
out بیرون آمدن از مسیر، gravel سطح شنی، 
 turning left ،ســطح لغزنــده slippery road
گردش به چپ، construction ساخت وســاز، 
 dangerous ،مســیر راه آهن railway tracks
 emergency vehicle ،راننده خطرناک driver
خودروی اورژانس، rough road جاده ناهموار 

اگــر خطری را می بینید که کلمه ی انگلیســی 
آن را نمی دانید، می توانید به آن اشاره کنید. 

درک خطر از شــما به طــور جداگانه امتحان گرفته 
خواهد شد. 

انجــام دادن حــرکات. ممکــن اســت از شــما این 
حرکات آزمون گرفته شود: 

حــرکات چهارراه )عبور از چهارراه، گردش به  	
راست، گردش به چپ(

ورود به جریان ترافیک و خروج از آن  	

ورود و خروج بزرگراه و آزادراه  	

تغییر خط عبوری  	

پارک کردن در کنار جاده  	

پارک کردن روی شیب 	

پارک کردن دنده عقب 	

دوربرگردان  	

مثــال،  	 )بــرای  عمومــی  موتورســواری 
مســتقیم رفتن، موتورســواری در شــیب ها و 

پیچ ها( 

درک خطر. در مراحل خاصی در طول آزمون، از شما 
می خواهنــد به کنار جاده بروید و تمام خطرات را 
در فاصله ی چند متری مقابل و اطرافتان مشخص 
کنید. برای مثال، ممکن اســت سطح ناهمواری را 
تشــخیص دهید که اگر با موتور روی آن بروید، 

باعث مشکل می شود. 

راهبردها: آماده شدن برای آزمون های 
جاده 

در ادامه چند پیشــنهاد مطرح می شــود تا به 
شما کمک کند برای آزمون های جاده ی کالس 

6 و 8  آماده شوید:

گذرانــدن کالس هــای آمــوزش تخصصــی  	
موتورســواری را درنظــر بگیرید. برای اطالعات 
آموزشــگاه  انتخــاب  بخــش  بــه  بیشــتر 

موتورسواری در این فصل مراجعه کنید. 

از کتــاب آمادگی موتورســواران اســتفاده  	
کنید. این کتاب طراحی شده است تا به شما 
کمک کند برای آزمون های جاده آماده شوید. 
ایــن کتــاب، شــما را بــرای هــر حرکــت آماده 
می کند. برای گرفتن بازخورد، با موتورســواری 

باتجربه تمرین کنید. 

هنــگام موتورســواری، بــا بلنــد گفتن نام  	
خطرات، درک خطر را تمرین کنید. از شخصی 
کنــد.  ســوار  ماشــین  در  را  شــما  بخواهیــد 
هردوی شما باید خطرات را تشخیص دهید و 

تطابقشان را با هم بررسی کنید. 

برای هردو آزمون جاده، شما باید تابلوها،  	
راهنماها و نشــانه گذاری ها و قوانین جاده را 
بشناســید. فصل های قبلی این کتاب راهنما 
را بررســی کنید تا مطمئن شــوید که با آن ها 

آشنایید. 

آمادـگـی  	 کتــاب  بیشــتر  نســخه های 
موتورسواران را می توانید از اداره های اعطای 
همچنیــن  بخریــد.  رانندـگـی  گواهینامــه ی 
icbc. می توانیــد آن را بــه رایــگان از ســایت

com دانلود کنید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

اگر درحــال تمرین برای گرفتــن گواهینامه ی 
گواهینامــه ی  و  ســفری  نقلیــه ی  وســیله ی 
موتورســیکلت هستید و گواهینامه ی کالس 
7/ 8 داریــد، می توانیــد انتخــاب کنیــد کــه 
آزمون جاده ی کالس 5 یا 6 را دارید. درصورت 
یــا 6 را  قبول شــدن، گواهینامــه ی کالس 5 

دریافت می کنید. 
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نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

بایــد قبــل از رزرو آزمــون جــاده ی کالس 6 یا 
8، در آزمون مهارت های موتورسیکلت قبول 

شوید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

یادتان باشد که برای دادن آزمون آیین نامه و 
آزمون جــاده و گرفتن گواهینامه ی یادگیری 
و گواهینامــه ی رانندگی عکس دار باید هزینه 
بپردازیــد. می توانیــد به صــورت نقــدی، چــک 
تضمین شــده یا حواله ی پولی پرداخت کنید. 
 ،VISA ،بیشــتر اداره های صــدور گواهینامــه
را هــم  اعتبــاری  مســتر کارت و کارت هــای 
icbc. می پذیرند. هزینه های فعلی در ســایت

com نمایش داده شده است. 

آزمون  دادن  

وقت گرفتن برای آزمون 

بــرای دادن آزمــون آیین نامه و آزمون پزشــکی و 
معاینه ی چشــم نیاز به گرفتن وقــت ندارید. اما 
وقــت آماده ی آزمون مهارت های موتورســیکلت، 
آزمــون جاده ی کالس 8 یا آزمــون جاده ی کالس 
6 می شوید، باید با تماس تلفنی به یکی از دفاتر 
صدور گواهینامه وقت بگیرید. طوری برنامه ریزی 
کنیــد کــه حداقل پانــزده دقیقــه زودتر بــه آنجا 

برسید. 

آمادگی برای آزمون هایتان 

اگر در اولین آزمونتان موفق نشــدید، می توانید 
بعــد از 7 روز دوبــاره آزمــون آیین نامه را بدهید. 
بــرای آزمون های جــاده ی کالس 5، دوره ی انتظار 
بــرای دوباره آزمون دادن، چهارده روز بعد از اولین 
آزمون، ســی روز بعد از دومین تالش، و شــصت 

روز برای دفعات بعدی است. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

icbc. در  آنالیــن  رزرو  جــاده:  آزمون هــای  رزرو 
ـی 604�661�2255  com/roadtests یــا رزرو تلفـن
)ونکوور( یا 1�888�715�7775 )رایگان( دوشــنبه 

تا جمعه، هشت صبح تا پنج بعدازظهر

آزمون مهارت های موتورسیکلت 

اگر آزمون مهارت های موتورسیکلت را می دهید، 
این موارد را با خود بیاورید:

مدارک شناسایی اصلی و فرعی )بخش مدارک  	
شناســایی را در صفحه ی داخلی جلد پشت کتاب 

ببینید.(

ناظرتان  	

گواهینامه ی کالس 8L یا کالس 6L خود 	

یک موتورسیکلت ایمن و قانونی با برگه های  	
ثبت و بیمه 

آزمون جاده ی کالس 8 یا کالس 6  

برای آزمون جاده، شما به این موارد نیاز دارید:

 مــدارک شناســایی اصلی و فرـعـی )بخش مدارک 
شناســایی را در صفحه ی داخلی جلد پشت کتاب 

ببینید.(

گواهینامه ی رانندگی فعلی تان 	

یک موتورسیکلت ایمن و مناسب برای آزمون  	
جاده با برگه های ثبت و بیمه 

پــول بــرای هزینه هــای آزمــون جــاده و کپی  	
گواهینامه

عینــک یا لنز طبی، درصورتیکــه باید آن ها را  	
هنگام موتورسواری بزنید. 

به  خودمان  با  را  چیزهایی  چه 

آزمون ها ببریم؟ 

آزمون آیین نامه 

وقتی برای آزمــون آیین نامه می آیید، این موارد 
را با خود به همراه داشته باشید: 

مدارک شناسایی اصلی و فرعی )بخش مدارک  	
شناســایی را در صفحه ی داخلی جلد پشت کتاب 

ببینید.(

ـی، اگــر کمتر  	 یـکـی از والدیــن یــا قیــم قانوـن
از نــوزده ســال ســن داریــد. )اگــر بــا والدیــن یــا 
قیمتــان زندـگـی نمی کنید، می توانید درخواســت 

انجام ندادن این الزام را بدهید.(

پول برای هزینه ی آزمون آیین نامه  	

پول بــرای هزینــه ی عکــس گواهینامــه، اگر  	
پیش از این تهیه نکرده اید. 

رانندـگـی  	 گواهینامــه ی  داشــتن،  درصــورت 
فعلی تان. 
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راهبردها: تضمین ایمن بودن 
موتورسیکلت 

برای آزمون جاده تان، باید یک موتورسیکلت 
مطمئــن و ایمــن را تهیــه کنیــد کــه الزامات 
ـی را داشــته باشــد. همچنیــن مطمئن  قانوـن

شوید که با راندن آن آشنایید. 

اگر موتورسیکلت شما ایمن نباشد یا الزامات 
ـی را نداشــته باشــد، آزمــون جاده تــان  قانوـن
ممکن است لغو شود و شما باید برای تاریخ 

بعدی دوباره وقت بگیرید. 

در ادامه، فهرســتی از دالیل متداول لغوشدن 
آزمون جاده می آید: 

1. چراغ های ترمز، چراغ های راهنما یا چراغ های 
جلو کار نمی کند، آســیب بدی دیده اســت و 
یا شیشــه نــدارد. این چراغ هــا کمک می کنند 
تا در ترافیک دیده شوید، بنابراین آن ها باید 

درست کار کنند. 

2. بوق کار نمی کند. بررسی کنید که بوق کار 
می کند. 

3. موتورســیکلت به شــکل مناســبی گواهــی 
یــا بیمــه نشــده اســت. موتورســیکلت های 
گواهی شــده ی بریتیش کلمبیــا، بایــد پــالک 
معتبر و برچســب بیمه شــان مشخص باشد. 
پــالک باید تراز باشــد و از عقــب واضح دیده 

شود. 

کــه  شــوید  مطمئــن  ناایمــن.  تایرهــای   .4
ـی دارند، برای اســتفاده  تایرهــا وضعیت خوـب
در خیابــان قانونی انــد، عــاج مناســبی دارند و 

به طور مناسب باد شده اند. 

5. مشــکل اگــزوز. لولــه ی اگزوزی که نشــت 
دارد، یــا صداخفه کن ندارد، ناایمن و خطرناک 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه

گواهینامه ی شــما ممکن است محدود شده 
باشــد، بسته به نوع و اندازه ی موتورسیکلتی 

که برای آزمون جاده تان استفاده کردید: 

اگــر آزمون جاده تان را با موتورســیکلت 200 
سی ســی یا کمتر می دهید، گواهینامه تان با 

محدودیت سوارکردن همراه صادر می شود. 

اگــر آزمــون جاده تــان را بــا موتــور اســکوتر 
می دهیــد، گواهینامه تان بــا محدودیت فقط 
موتورسواری با موتور اسکوتر صادر می شود. 

اگــر آزمــون جاده تــان را بــا موتورســیکلتی 
بــا اتاقــک یــا موتــور ســه چرخه می دهیــد، 
گواهینامه تان با محدودیت فقط موتورسواری 

با موتور سه چرخه صادر می شود. 

بــرای اطالعات بیشــتر، بــا نزدیک تریــن دفتر 
صدور گواهینامه تماس بگیرید. برای تعریف 
انــواع موتورســیکلت ها صفحــه ی شــانزده را 

ببینید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

آزمــون  مالقــات  قــرار  بــه  نمی توانیــد  اگــر 
جاده تان برســید، باید بــه ICBC اطالع دهید. 
اگر بــرای آزمون جاده ای کــه وقت گرفته اید 
حضــور پیدا نکنید و 48 ســاعت زودتر اطالع 
ندهیــد، یا دلیل موجهی برای عدم حضورتان 

نداشته باشید، باید هزینه بپردازید. 

انتخاب آموزشگاه برای 
آموزش موتورسواری  

می توانیــد با گذرانــدن درس ها پیــش یک مربی 
موتورسواری حرفه ای برای آزمون جاده ی کالس 6 
یا کالس 8 آماده شوید. دالیل خوبی برای رفتن به 
کالس موتورسواری وجود دارد. یادگرفتن ماهرانه 
و ایمن موتورسواری آسان نیست. موتورسوارانی 
کــه مربیــان آموزش دیده نیســتند، گاهی اوقات 
ممکــن اســت اطالعــات نادرســت و عادت هــای 
موتورســواری خطرنــاک را به شــما آموزش دهند. 
مربیان دارای صالحیت به شما کمک خواهند کرد 
روش درســت موتورســواری را یــاد بگیرید و برای 

پیشرفتتان به شما بازخورد می دهند. 

هنــگام انتخــاب آموزشــگاه موتورســواری چنــد 
سؤال است که شاید بخواهید بپرسید:

آیــا آموزشــگاه شــما مجوز دارد؟ آیــا مربیان  	
مجــوز دارنــد؟ تمــام آموزشــگاه های رانندـگـی و 
مربیان باید از طرف ICBC مجوز داشته باشند. از 

آن ها بخواهید مجوزها را نشان دهند. 

ـی هزینه های  	 آیا می توانم شــیوه نامه ی کتـب
شــما )ازجمله تمــام هزینه ها(، ســاعت ها، تعداد 
و  آموزشــی  نقیلــه ی  وســیله ی  یــک  در  افــراد 
بازپرداخت ها را ببینم؟ آموزشــگاه باید این موارد 

را به شما ارائه دهد. 

آیا می توانم سرفصل های دوره را ببینم؟ 	

آمــوزش  	 بــرای  را  ـی  متفاوـت روش هــای  آیــا 
یک به یــک،  مثــال،  )بــرای  می کنیــد؟  اســتفاده 

است. این مشکل می تواند باعث مسمومیت 
کربن مونوکســیدی شــود. صــدای خیلی بلند 
اگــزوز غیرقانونی اســت و مانع اجرای آزمون 

جاده تان می شود. 

6. تغییرات ناایمن یا غیرقانونی در وســیله ی 
نقلیــه. برـخـی از ایــن تغییــرات غیرقانونی و 

ناایمن هستند:

چراغ های راهنما: تمام موتورسیکلت هایی  	
بایــد  شــده اند،  ســاخته   1974 ســال  از  کــه 
چراغ های راهنمای گردش عقب و جلو داشته 
باشــند، بنابرایــن نبایــد آن هــا را بردارید. اگر 
چراغ هــای جایگزیــن مناســب باشــند، بایــد 
الزامــات قانونی را رعایت کنند و طوری نصب 
شــوند که بــرای ســایر رانندگان جــاده به طور 

واضح قابل مشاهده باشند.

ارتفــاع  	 بلنــد:  دســته فرمان های 
دسته فرمان ها نباید بیشتر از باالی شانه های 

موتورسوار باشد. 

ایــن  	 آفــرود:  موتورســیکلت های 
موتورســیکلت ها حتی اگــر ازنظر چراغ و تایر 
مناســب خیابــان باشــند، بــرای اســتفاده در 
خیابــان طراحی نشــده اند و معیارهای ایمنی 

فدرال را ندارند. 

دوســت  هیچکــس  ســوخت.  کمبــودن   .7
نــدارد کــه بنزینــش تمام شــود و شــما قطعًا 
نمی خواهیــد کــه ایــن اتفــاق بــرای شــما در 

آزمون جاده بیفتد. 

بایــد لباس هــای حفاظـتـی مقاوم بپوشــید و 
آســتین و شلوار بلند، کفش های باالی مچ و 
دستکش را انتخاب کنید. این تجهیزات شما 
را حفاظــت می کند و به محافظت از شــما در 

تصادف کمک می کند. 
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رانندگی  آمـــوزش  دوره هـــای 

تدریجی موردتأیید شرکت بیمه ی 

بریتیش کلمبیا  

دوره هــای  رانندـگـی،  آموزشــگاه های  از  بعضــی 
موردتأیید ICBC را برای رانندگان جدید در برنامه ی 
اعطای گواهینامه ی تدریجی بریتیش کلمبیا ارائه 
می کننــد. ایــن آموزشــگاه ها مجوزهــای آموزش 
رانندگی معتبری را از ICBC  با عنوان GLP دارند. 
همچنین، آموزشگاه های موردتأیید در وب سایت 
 ICBC ـی رانندگی اســتانداردهای آموزش و ارزیاـب

به آدرس www.dtcbc.com فهرست شده اند. 

ویژـگـی دوره های موتورســیکلت GLP موردتأیید 
ICBC حداقل 39 ســاعت آموزش اســت و شامل 
آموزش کالســی، تمرین عملی در محیط بســته و 

آموزش جاده ای است. 

وقـتـی در مرحلــه ی یادگیــری GLP، به طور موفق 
تکمیــل  را  موردتأییــد   GLP آموزشــی  دوره ی 
می کنیــد، واجــد شــرایط کاهــش شــش ماهه ی 
ـی که در  مرحلــه ی کارآمــوزی می شــوید، تــا زماـن
شش ماه اول مرحله ی کارآموزی تان، هیچ تخلف 

نداشته باشید و در تصادفات مقصر نباشید. 

دانش آمــوزان دبیرســتانی ای کــه دوره ی آموزش 
GLP  موردتأییــد را بــا موفقیت تکمیل می کنند، 
بــا بردن اظهاریــه ی تکمیل دوره به دفتر مدیریت 
دبیرستانشان می توانند دو اعتبار یازده نمره ای را 

دریافت کنند. 

کالس های گروهی و غیره(

مربیان شــما چقدر تجربــه دارند؟ اخیرًا چقدر  	
آموزش داشته اند؟ 

شما چقدر والدین، قیم های قانونی یا ناظران  	
بزرگســال را در آمــوزش راننــده ی جدیــد دخالــت 

می دهید؟ 

موتورســیکلتی  	 نــوع  چــه  از  آمــوزش  بــرای 
اســتفاده می کنید و چقــدر آن ها را ایمن و بدون 

نقص نگه می دارید؟ 

قبل از شــروع دوره ی آموزشــی، چه چیزهایی  	
را )بــرای مثال، نوع لبــاس، تجهیزات و غیره( باید 

بدانم؟ 

تعریــف  	 آیــا  بپرســید:  دیگــران  از  آخــر،  در 
آموزشگاه را شنیده اند؟ 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

بــرای اطالعــات بیشــتر دربــاره ی مزیت هــای 
شــرکت در کالس های آموزش موتورســواری، 
وب ســایت اســتانداردهای آموزش و ارزیابی 
رانندگی به آدرس www.dtcbc.com را ببینید، 
همچنین برای دیدن فهرســت آموزشگاه های 
ایــن  نشانی شــان،  و  مجــاز  موتورســواری 

وب سایت را ببینید. 

ساکنان جدید 
بریتیش کلمبیا 

در نــود روز اولــی کــه در بریتیش کلمبیــا زندگی 
رانندـگـی  گواهینامــه ی  از  می توانیــد  می کنیــد، 
موتورسیکلت معتبرتان از استان، ایالت یا کشور 
دیگر اســتفاده کنید. بعــد از این مدت، اگر قصد 
موتورســواری در بریتیش کلمبیــا را داریــد، بایــد 
گواهینامــه ی رانندـگـی بریتیش کلمبیا را داشــته 
باشــید. بایــد گواهینامه ی قدیمی تــان را تحویل 
دهید و امتحانات موتورسواری مناسب را بدهید. 

باید سندی را ارائه کنید که اثبات کند در حوزه ی 
در  بودیــد.  گواهینامــه  دارای  دیگــری  ـی  قضاـی
بســیاری از موارد، گواهینامه ی رانندگی پیشــین 
شــما کافی اســت. با اداره ی صــدور گواهینامه ی 
رانندگی هماهنگ کنید تا ببینید چه نوع مدارکی 
از تجربه ی موتورســواری ممکن اســت الزم باشد. 
طبقه بندی گواهینامه ای که قباًل گرفته اید، همراه 
بــا تجربه ی پیشــین موتورســواری و رانندگی تان، 
برای تعیین کالس و طبقه بندی گواهینامه ی شما 
در بریتیش کلمبیا و آزمون هایی که باید بدهید، 
مورداســتفاده قــرار خواهد گرفت. بــرای اطالعات 

بیشتر، از اداره ی صدور گواهینامه بپرسید. 

دوره ی مهارت های موتورسیکلت  

بعضــی از آموزشــگاه های موتورســواری از جانب 
ـی  ارزیاـب دوره هــای  تــا  شــده اند  تأییــد   ICBC
مهارت هــای موتورســیکلت )MSA( را اجــرا کنند. 
این آموزشگاه ها از ICBC مجوز معتبر آموزشگاه 

رانندگی دارند. 

اگــر دوره ی MSA را با موفقیت تکمیل کنید و در 
ارزیابی آموزشگاه مطابق با استانداردهای آزمون 
مهارت های موتورســیکلت که کارشــناس بررسی 
می کنــد دارای صالحیــت تشــخیص داده شــوید، 
نیازی نیست که آزمون مهارت های موتورسیکلت 

ICBC را بدهید. 
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آزمون دوباره 

هرســاله اداره ی ایمنی جاده ی بریتیش کلمبیا به 
تقریبــًا 4500 راننده و موتورســوار اعالم می کند 
که برای آزمون دوباره مراجعه کنند. متداول ترین 

دالیل برای آزمون دوباره عبارت اند از: 

گزارش پزشــکی ای که نشــان دهنده ی مشکل  	
سالمتی است. 

گــزارش پلیــس کــه نشــان می دهد شــخص  	
مطمئن نیســت کــه چگونه وضعیــت رانندگی یا 

موتورسواری متداول را مدیریت کند.

اگر آزمون دوباره برای معاینه ی چشــم و امتحان 
عالئــم راهنمایی و رانندگی اســت، باید طی ســی 
روز از دریافــت اطالعیــه بــا دفتــر محلــی صــدور 
گواهینامــه ی رانندـگـی تمــاس بگیریــد تــا بــرای 
آزمــون جــاده وقــت رزرو کنیــد. هنگامی که برای 
آزمــون می روید، مدارک شناســایی اصلی و فرعی 
)بخــش مــدارک در صفحــه ی داخلــی جلد پشــت 
کتــاب را ببینیــد.( و درصــورت لــزوم عینک یا لنز 

طبی را با خود ببرید. 

بــا مرور این کتاب راهنما، آمــاده ی آزمون مجدد 
شــوید. گذراندن دوره های آموزشــی یــادآوری در 
آموزشــگاه موتورســواری را هم درنظــر بگیرید تا 
بــه مــرور مهارت هایتــان کمــک کنــد. همچنین، 
شــاید بخواهید نســخه ای از کتــاب آمادگی برای 
موتورسواری را از اداره ی صدور گواهینامه بگیرید. 
این کار به شــما کمک می کند تا موتورســواری را 

تمرین کنید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

دانش آموزانی کــه از خارج از بریتیش کلمبیا 
از حــوزه  می آینــد و گواهینامــه ی معتبــری 
ـی دیگــری دارند، الزم نیســت کــه برای  قضاـی
رانندـگـی در بریتیش کلمبیــا هنگام حضور در 
دانشگاه ها، دانشکده ها و یا سایر مؤسسات 
را  بریتیش کلمبیــا  گواهینامــه ی  آموزشــی، 
بگیرنــد. کارگــران خارـجـی موقــت در برنامه ی 
کارگــران کشــاورزی فصلــی کــه گواهینامه ی 
معتبر از حوزه ی قضایی دیگری دارند، به مدت 
حداکثر یک سال قبل از اینکه ملزم به گرفتن 
گواهینامه ی رانندگی بریتیش کلمبیا شــوند، 
الزم نیســت کــه بــرای رانندـگـی در بریتیــش 
کلمبیا گواهینامه ی بریتیش کلمبیا را بگیرند. 
اطالعات بیشتر را از اداره ی صدور گواهینامه 

بخواهید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

اگــر می خواهید بــرای گواهینامــه ی رانندگی 
اســتاندارد بریتیش کلمبیــا )کالس 1،2،3،4،5 
یار 6( درخواســت دهید، بایــد ثابت کنید که 
حداقل دو ســال گواهینامه داشته اید و سند 
آن را در اولین درخواستتان برای گواهینامه ی 

بریتیش کلمبیا ارائه دهید. 

اعطــای  برنامــه ی  در  صــورت،  ایــن  غیــر  در 
گواهینامه تدریجی بریتیش کلمبیا قرار داده 

می شوید. 

اگر فقط گواهینامه ی یادگیری خارج از استان 
را دارید، واجد شرایط درخواست گواهینامه ی 

یادگیری GLP کالس 7 یا 8 هستید. 

ارتقای گواهینامه ی 
رانندگی   

هم اکنــون، بریتیش کلمبیا ارتقــای گواهینامه ی 
رانندگی  )EDL( را توصیه می کند که به شما امکان 
می دهــد به شــکل زمینی یا آبی بــدون گذرنامه از 
مرز رد شوید و به ایاالت متحده ی آمریکا بروید. 
این ویژگی به عنوان ارتقای گواهینامه ی رانندگی 
عکــس دار یــا گواهینامــه ی یادگیری بــا هزینه ی 
اضافه بر هزینه ی معمول گواهینامه دردســترس 
است. برای درخواست آن، شما باید شهروند کانادا 
یا ســاکن بریتیش کلمبیا باشــید. بــرای اطالعات 
بیشــتر دربــاره ی گرفتن گواهینامــه ی رانندگی یا 
کارت شناســایی ارتقایافته، ســایت icbc.com را 
ببینید. برای ســفرهای هوایی به ایاالت متحده و 

از آنجا همچنان گذرنامه الزم است.
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به روزکردن گواهینامه تان  

همیشــه هنگام موتورســواری باید گواهینامه ی معتبر داشته باشــید. در اینجا قوانینی آمده است که به 
شما کمک می کند که گواهینامه تان را به روز و معتبر نگه دارید. 

چه کاری انجام دهیمموقعیت

کــرده  تغییــر  نشــانی تان  اگــر 
است.

ملزم به به روزکردن نشانی گواهینامه تان ظرف ده روز از جابه جایی تان 
هستید. سه روش برای تغییر نشانی گواهینامه ی  رانندگی وجود دارد:

از دوشــنبه تــا جمعه، ســاعت هشــت صبح تــا پنج بعدازظهــر با دفتر 
خدمات تغییر نشانی تماس بگیرید. 

در ونکوور: 604�775�0011

هر جای دیگری در بریتیش کلمبیا: 1�866�775�0011

برای تمدید ساعت با بخش ارتباط با مشتری ICBC تماس بگیرید. 

در ویکتوریا: 250�978�8300

هر جای دیگری در بریتیش کلمبیا: 1�800�950�1498

هنگام تماس گرفتن، شــماره ی گواهینامه ی رانندگی بریتیش کلمبیای 
خود را کنار دستتان داشته باشید. 

www.addresschange.gov. ـی در از خدمات وب تغییر نشــانی ایالـت
bc.ca استفاده کنید. 

به یکی از دفاتر صدور گواهینامه ی رانندگی مراجعه کنید. 

برای تغییر نشانی هیچ هزینه ای دریافت نمی شود. 

گواهینامه ی شــما گم شــده یا 
آسیب دیده است.

 

نامتان را تغییر داده اید.

گواهینامه تان درحال 
منقضی شدن است.

بــه دفاتر اعطای گواهینامه ی رانندگی بروید. برای گرفتن گواهینامه ی 
فرمانــداری  بــه  جریمه هایتــان  و  بدهی هــا  تمــام  بایــد  جدیدتــان، 
بریتیش کلمبیــا و ICBC را تســویه کنیــد. شــما بــه مدارک شناســایی 
مناسب )بخش مدارک شناسایی را در صفحه ی داخلی پشت جلد کتاب 
ببینیــد.(، گواهینامه ی قدیمی تان )مگر اینکه گم شــده باشــد( و پول 
بــرای پرداخــت هزینه ی گواهینامه نیاز خواهید داشــت. اگر نامتان را 
تغییر داده اید، نیاز به سند قانونی تغییر نام دارید، برای مثال گواهی 
ازدواج یا گواهی تغییر نامتان. ممکن اســت الزم باشد عکس جدیدی 

بگیرید.

گواهینامه تــان منقضــی شــده 
است.

 ICBC ،اگر تا سه سال بعد از منقضی شدن، گواهینامه ی جدید بگیرید
احتمااًل گواهینامه ی شــما را بدون آزمــون دوباره  تمدید می کند. باید 
تمام بدهی ها و جریمه هایتان به فرمانداری بریتیش کلمبیا و ICBC را 
تسویه کنید و گواهینامه ی منقضی تان را دریافت کنید. حتمًا مدارک 
شناســایی قابل قبــول )بخــش مدارک شناســایی را در صفحــه ی داخلی 
پشــت جلــد کتــاب ببینید.( و پول بــرای پرداخت هزینــه ی گواهینامه 

همراه خود ببرید. 

اگر گواهینامه تان بیشــتر از ســه ســال اســت که منقضی شده است، 
باید معاینه ی چشم، آزمون تابلوها و عالئم  و آزمون جاده را بگذرانید. 
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خالصه ای از کالس های گواهینامه 

برای اطالعات بیشتر سایت icbc.com را ببینید یا با دفتر صدور گواهینامه ی محلی تماس بگیرید. 

حداقل سنوسایل نقلیه ی معمول کالس )طبقه بندی(

س 1
کامیون هــای نیمه تریلــر و تمام وســایل نقلیه ی کال

ـی از وســایل نقلیــه ،  موتــوری دیگــر یــا ترکیـب
به استثنای موتورسیکلت ها

19

2 
س

کال

مدرســه،  اتوبوس هــای  شــامل  اتوبوس هــا، 
اتوبوس های با فعالیت خاص و وســایل نقلیه ی 

خاص.

وزن تریلرها و وســایل نقلیــه ی یدک کش  نباید 
بیشــتر از 4600 کیلوگــرم باشــد، مگــر اینکــه 
اتوبوس و یا وســایل نقلیه، ترمز بادی نداشــته 

باشند. 

هر نوع وســیله ی نقلیه ی موتــوری یا ترکیبی از 
وسایل نقلیه در کالس 4 

19

3 
س

کال

ماننــد  محــور،  دو  از  بیــش  بــا  ـی  کامیون هاـی
کامیون های کمپرســی و کامیون های یدک کش 
بزرگ؛ این موارد شامل اتوبوس هایی نیست که 
برای حمل مسافر استفاده می شود. وزن تریلرها 
نباید از 4600 کیلوگرم بیشــتر باشد، مگر اینکه 
کامیون و یا تریلرها ترمز بادی نداشته باشند. 

خودروی یدک کشی که وسایل نقلیه با هر وزنی 
را می برد. 

جرثقیل کامیونی متحرک

هر نوع وســیله ی نقلیه ی موتــوری یا ترکیبی از 
وسایل نقلیه در کالس 5

18

ود(
حد

نام
( 4

س 
کال

ـی با حداکثر ظرفیت صندلی 25 نفر  اتوبوس هاـی
)شــامل راننــده( ازجملــه اتوبوس های مدرســه و 
اتوبوس هایی با فعالیت خاص و وسایل نقلیه ی 
خاص مورداستفاده برای حمل ونقل افراد معلول 

تاکسی ها و لیموزین ها

آمبوالنس ها 

هر نوع وســیله ی نقلیه ی موتــوری یا ترکیبی از 
وسایل نقلیه در کالس 5

19

ود(
حد

 )م
4 

س
کال

تاکسی ها و لیموزین ها

آمبوالنس ها

وســایل نقلیه ی خاص با حداکثر ظرفیت صندلی 
10 نفر )شــامل راننده( مورداستفاده در جابه جایی 

مسافران معلول 

هــر نــوع وســیله ی نقلیــه ی موتوری یــا ترکیب 
وسایل نقلیه در کالس 5 

19

7 
 یا

5 
س

کال

وســایل نقلیــه ی دومحــوری، شــامل خودروهــا، 
ون ها و کامیون های یدک کش 

وزن تریلرها و خودروهای یدک کش نباید بیشتر 
از 4600 کیلوگرم باشد. 

ماشــین کاروان )شــامل آن هایی که بیش از دو 
محور دارند(

و  محــدود  ســرعت  بــا  موتورســیکلت هایی 
خودروهای همه جارو )ATVها(

وسایل نقلیه ی مســافری مورداستفاده به عنوان 
اتوبوس مدرسه با ظرفیت حداکثر 10 نفر )شامل 

راننده(

وســایل نقلیه ی ساخت وســاز و وســایل نقلیه ی 
عمومی

وسایل نقلیه ی سه چرخه، شامل موتورسیکلت های 
ســه چرخه یا موتورســیکلت های با اتاقک جانبی 

نمی شود. 

شــامل وسایل نقلیه ی کالس 4 یا موتورسیکلت 
نمی شود.

16
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8 
 یا

6 
س

کال

موتورســیکلت ها، موتورهای همه جارو، وســایل 
16نقلیه ی همه جارو )ATVها(

ش 
 ک

ک
ید

ه ی
بال

 دن
 با

ا5
4ی

س 
کال

20
کد

ن 
گی

سن

وســیله ی نقلیــه ای کــه وزنــش بیشــتر از 4600 
کیلوگرم اســت، مشــروط به اینکه نه کامیون و 

نه ترمز هوا نداشته باشند. 

هر نوع وســیله ی نقلیه  ی موتــوری یا ترکیبی از 
وسایل نقلیه در کالس 5

18

ی 
نگ

خا
ش 

 ک
ک

ید
ه 

بال
 دن

 با
5 

 یا
4 

س
کال

51
کد

ال 
 قب

07
تریلرهــای تفریحــی )خانه( که وزنشــان بیشــتر کد

از 4600 کیلوگــرم اســت، مشــروط بــه اینکه نه 
کامیون و نه ترمز هوا نداشته باشند. 

هر نوع وســیله ی نقلیه ی موتــوری یا ترکیبی از 
وسایل نقلیه در کالس 5

18

*راننــدگان برنامه ی صدور گواهینامه ی تدریجی بریتیش کلمبیا برایشــان گواهینامه ی رانندگی کالس 7 یا 
8 صادر می شود. 

**موتورسیکلت های با سرعت محدود نمی توانند با گواهینامه ی یادگیری ای به غیر از گواهینامه ی یادگیری 
موتورســیکلت کالس 6 یا کالس 8 رانده شــوند. این موارد شــامل موتورســیکلت ها، موتور گازی و موتور 

اسکوترها با ویژگی های زیر است:

موتور پنجاه سی سی یا کمتر )یاموتورهای غیرسیلندری کمتر از 1.5 کیلووات قدرت( 	

جعبه دنده ای که نیاز به تعویض دنده یا استفاده از کالچ ندارد.  	

حداکثر سرعت هفتاد کیلومتر بر ساعت  	

چرخ هایی با حداقل قطر 245 میلی متر )10 اینچ( و وزن خشک 95 کیلوگرم یا کمتر.  	

مسئولیت ها و جریمه ها 

به عنوان دارنده ی گواهینامه، شما مسئولیت های 
ـی داریــد. داشــتن گواهینامــه ی رانندـگـی  قانوـن
موتورســیکلت بریتیش کلمبیا یک امتیاز اســت، 
نه یک حق. باید موتورسیکلتتان را بیمه کنید و 
به شــکل ایمن موتورســواری کنید تا از خودتان و 

سایر رانندگان محافظت کنید.

گواهینامه ی رانندگی  

انجام دهید:

همیشــه هنگام موتورسواری، گواهینامه تان  	
را همراه داشته باشید. 

گواهینامه تــان را به روز نگه دارید. اگر نام یا  	
نشانی تان را تغییر دادید، به ICBC اعالم کنید.

 

انجام ندهید:

گواهینامه تان را به دیگران قرض ندهید. 	

هرگــز از گواهینامــه ای اســتفاده نکنیــد که  	
معتبر نیست. 

بــه هیــچ شــکلی گواهینامه تــان را تغییــر  	
ندهید. 

ترمزهای بادی  

 برای راه بردن وســایل نقلیــه ی مجهزبه ترمز بادی 
در بزرگراه )غیر از وســیله ی نقلیه ای که به عنوان 
وســیله ی نقلیه ی ساخت وســاز معرفی می شــود( 
بایــد گواهینامــه ی رانندـگـی بریتیش کلمبیــا بــا 

ضمیمه ی ترمز بادی داشته باشید. )کد 15(

محدودیت ها، شرایط و امضاها  

بســته به تناسب و توانایی شــما، گواهینامه تان 
ممکن اســت محدودیت هــا، شــرایط و امضاهای 
خاصــی داشــه باشــد.  بــرای مثال، ممکن اســت 
الزم باشــد لنز اصالحی )عینک یا لنز طبی( هنگام 

رانندگی بزنید. 

یدک های تفریحی 

برای اطالعات بیشــتر دربــاره ی تریلرهای تفریحی 
یدک کــش و گرفتن دنبالــه ی یدک خانگی، بخش 
 icbc.com تریلــر تفریحی یدک کش را در ســایت

ببینید. 
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ــر  ــان در براب ــت از خودت محافظ

کالهبرداری  

بــرای حفاظت مردم در برابر افرادی که گواهینامه 
و کارت شناســایی را جعل می کننــد، برای این کار 
مجــازات درنظــر گرفتــه شــده اســت. افــرادی که 
امــروزه مرتکب این جرائم می شــوند، با جریمه ی 
نقــدی 400 تا 20000 دالر، تا شــش مــاه زندان و 
هــردو مــورد روبه رو هســتند. جرائمــی که تحت 

پیگرد قانون قرار می گیرند، عبارت اند از:

اظهارات نادرســت یا گمراه کننده، عدم افشای  	
اطالعات الزم، ارائه ی ســوابق جعلی یا استفاده ی 
کالهبردارانه از ســوابق بــرای گرفتن گواهینامه ی 
رانندـگـی یــا کارت شناســایی یا اقدام بــه گرفتن 

آن ها. 

کمــک به شــخصی بــرای گرفتن یا اقــدام به  	
گرفتــن گواهینامه ی رانندگی یا کارت شناســایی 
به صورت جعلی و به روش هایی که در باال اشــاره 

شد. 

یــا  	 شناســایی  کارت  تصــرف  یــا  اســتفاده 
گواهینامه ی رانندگی یا کارت شناســایی ای که به 

شخص دیگری تعلق دارد. 

اجازه به شخص دیگر برای استفاده یا تصرف  	
گواهینامه ی رانندگی یا کارت شناسایی شما 

اســتفاده یا تصــرف گواهینامــه ی رانندگی یا  	
کارت شناسایی نامعتبر یا جعلی 

تغییــردادن گواهینامــه ی رانندـگـی یــا کارت  	
شناسایی.

ســرقت هویت و کارت شناســایی 

جعلی 

ســرقت هویت یکی از سریع الرشدترین جرائم در 
آمریکای شــمالی اســت. ســرقت هویت هنگامی 
اتفــاق می افتد که شــخصی از اطالعات شــخصی 
شــما بدون اطالع یا رضایت شــما بــرای انجام کار 
خــالف، مانند کالهبرداری یا دزدی، اســتفاده کند. 
قربانیــان ســرقت هویــت دچــار زیان هــای مالی، 
رتبــه ی اعتبــار ضعیف و آســیب به شهرت شــان 

می شوند.

گواهینامــه ی رانندـگـی یـکـی از مدارک شناســایی 
مورداعتماد و قابل قبول در سراســر دنیاســت. اگر 
گواهینامــه ی رانندـگـی شــما دزدیــده شــود، برای 
کاله برداری اســتفاده شــود، عکس برداری یا جعل 
شــود، می تواند به عنوان ابزاری برای انجام جرائم 
استفاده شود. شما نمی توانید به طور کامل جلوی 
ســرقت هویت را بگیرید، اما می توانید اقداماتی 
انجــام دهیــد تــا احتمال گرفتارشــدن خــود را به 

حداقل برسانید.  

راهبردها: پیشگیری از سرقت 
هویت و جعل گواهینامه ی رانندگی

شــامل  	 شناســایی  مــدارک  از  فهرســتی 
گواهینامه ی رانندگی و کارت های اعتباری تان 
را در محلــی امن در خانه تــان نگه داری کنید. 
شــماره کارت ها و شــماره تلفن صادرکننــدگان 
تــا  دهیــد  قــرار  آنجــا  در  هــم  را  کارت هــا 
درصورتی که گم یا دزدیده شــوند، بتوانید به 

آن ها اطالع دهید. 

اگر گواهینامه ی رانندگی تان را گم کردید،  	
 ICBC گم شــدن آن را بالفاصلــه به پلیــس و

گزارش دهید.

اگر متوجه شدید که قربانی سرقت هویت  	
شــده اید، عالوه بر اطالع فوری به پلیس، این 
اتفــاق را بــه PhoneBusters گــزارش دهید. 

مرکز تماس ملی 1-888-495-8501 )رایگان(

هویــت  	 گواهینامــه  کــه  باشــد  یادتــان 
شماست؛ از آن محافظت کنید. 

بیمه کردن موتورسیکلت 

به عنوان یک موتورسوار، شما باید تضمین دهید 
که موتورســیکلتی که سوار شده اید، پالک به روز 

و معتبر و بیمه ی کافی دارد. 

پوشــش بیمه ی پایــه ICBC تضمین می دهد که 
هــر موتورســوار در بریتیش کلمبیا، حداقل مقدار 

راهبردها: پیشگیری از سرقت 
هویت و جعل گواهینامه ی رانندگی 

گواهینامــه ی رانندگی تان را در مکانی امن  	
و نــزد خودتان نگه دارید. گواهینامه تان را در 
پاکتی بزرگ یا در کیف دستی باز یا بزرگی قرار 
ندهید که به آسانی دزدیده می شود یا بیرون 
می افتــد. هرگــز گواهینامــه را در وســیله ی 

نقلیه تان و در معرض دید قرار ندهید. 

اســتفاده  	 نقلیه تــان  وســیله ی  از  وقـتـی 
در  را  رانندگی تــان  گواهینامــه ی  نمی کنیــد، 
ـی ایمــن نگــه داری کنیــد. گواهینامــه را  جاـی
کنارتان قرار ندهید، به ویژه جایی که غریبه ها 

به آسانی می توانند ببینند. 

در  	 را  رانندگی تــان  گواهینامــه ی  عکــس 
شــبکه های اجتماـعـی بــه اشــتراک نگذارید. 

)برای مثال، فیسبوک یا توییتر(

را  	 گواهینامه تــان  اینکــه  از  بعــد  حتمــًا 
به عنــوان مــدرک شناســایی اســتفاده کردید، 
بــرای مثــال در فروشــگاه، فــورًا آن را به ســر 
جایش برگردانید. هرگز گواهینامه تان را برای 
وثیقــه نگذاریــد. گواهینامه حــاوی اطالعات 
شــخصی ارزشــمندی اســت که ممکن است 

دزدیده شود. 



298299 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

کنید، ممکن است وسیله ی نقلیه تان به پارکینگ 
برود و در معرض جریمه شــدن یا زندانی شدن قرار 
بگیریــد. گرفتــن گواهینامه تــان پــس از دوران 

ممنوعیت 250 دالر هزینه دارد. 

هنــگام  شــد  خواســته  شــما  از  اول،  فصــل  در 
ـی را بگیریــد. در اینجــا  موتورســواری تصمیماـت
جریمه ها و مجازات هایی را می بینیم که درصورت 
تصمیم گیری اشتباه ممکن است دریافت کنید.

اگر تصمیم گرفته اید که دوســتتان را بدون کاله 
ایمنی تأییدشــده سوار موتور کنید، ممکن است 
138 دالر جریمــه شــوید. بیشــتر جریمه ها اگر تا 
30 روز پرداخــت شــوند، ممکن اســت تا 25 دالر 

کاهش یابند.

نه تنها در زمان انجام جرائم موتورســواری جریمه 
می شــوید، بلکــه درســت قبــل از روز تولدتان، از 
ICBC یــک صــورت از امتیازات رانندـگـی دریافت 
تعــداد  براســاس  صورتحســاب  ایــن  می کنیــد. 
ـی اســت که در طول این یک ســال جمع  امتیازاـت
کرده اید و فرســتاده می شــود، زیرا موتورسوارانی 
شــده اند،  موتورســواری  جریمــه ی  مرتکــب  کــه 
احتمــال بیشــتری دارد که درگیر تصادف شــوند. 
برای مثال، امتیاز 17 شــما می تواند معادل 2800 

دالر جریمه ی رانندگی شود. 

بیمه ی مســئولیت و بیمه ای را دارد که درصورت 
شرکت داشــتن در تصــادف منجربــه آســیب یــا 
مــرگ به آن ها کمک کند. این سیســتم از اهالی 
ـی حفاظت می کنــد، زیرا درواقع  بریتیش کلمبیاـی
تمام موتورســواران بریتیش کلمبیا حداقل مقدار 

بیمه را دارند. 

جریمه و بدهی های 
قابل توجه 

هر جریمه یا بدهی قابل توجهی که به دادگاه های 
بریتیش کلمبیــا بدهــکار باشــید، فرمانــداری یــا 
ICBC بایســتی آن را بــا شــما تســویه کنــد، قبل 
از اینکــه بتوانیــد گواهینامــه ی رانندـگـی بگیرید 
ایــن بدهی هــا شــامل  یــا آن را تمدیــد کنیــد. 
جریمه های قابل توجه نوشــیدن الــکل، عوارض و 
بدهــی وام برنامــه ی تقویــت حفــظ خانواده های 

بریتیش کلمبیاست. 

جریمه ی موتورسواری 
ناایمن 

اگــر به طــور ناایمــن موتورســواری کنیــد، ممکن 
اســت جریمــه و احتمــااًل از موتورســواری منــع 
شــوید. ممنوعیت یعنی موتورســواری یا رانندگی 
تا مدت زمان مشخصی برای شما غیرقانونی است. 
اگر در دوره ی ممنوعیت، رانندگی یا موتورسواری 

اگــر در برنامــه ی صــدور گواهینامــه ی تدریجــی 
باشــید، این جرائم منجربه چندین ماه ممنوعیت 
رانندگی و موتورســواری می شــود. هر یک امتیاز 
ممنوعیــت  منجربــه  حـتـی  می توانــد  بیشــتر 

طوالنی تری شود. 

بــرای آگاهــی از جزئیات بیشــتر دربــاره ی خطاها 
و امتیــازات، یــک نســخه از بروشــور جریمه ها و 
امتیــازات خطاهــا را درخواســت کنیــد یا ســایت 

icbc.com را بررسی کنید. 

شــما حق بیمه ی خطر رانندگی پرداخت خواهید 
)DRP( کرد، اگر:

یــک یــا چنــد جــرم رانندـگـی قانــون جــزا و یا  	
یــک جرم 10 امتیازی طبق قانون وســایل نقلیه ی 

موتوری مرتکب شده  باشید.

یــک یا چنــد جرم ســرعت بیش از حــد مجاز  	
مرتکب شده باشید.

دو یا چند تعلیق جاده ای داشته باشید.  	

DRP براساس جرائم شما در طول دوره ای سه ساله 
محاســبه و ارزیابی می شود و برای جرائمی است 
که بعد از اول ژانویه 2008 اتفاق افتاده است. 

جریمه ها شامل 15درصد صورت مالیات اضافی قربانی می شود. 

امتیازاتجریمه جرائم 

سرعت رفتن در محدوده ی مدرسه )از 1 تا 20 کیلومتر باالتر از محدودیت 
1963 دالر سرعت(

1383 دالر سرعت رفتن )از 1 تا 20 کیلومتر باالتر از محدودیت سرعت(

1672 دالر ردکردن چراغ قرمز

1093 دالر گردش نامناسب در چهارراه

1093 دالر سبقت گرفتن بدون دید واضح

1673 دالر ندادن حق تقدم به عابر

86617 دالرمجموع



300301 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

مجازات موتورسواری با 
هوشیاری پایین 

موتورسواری و رانندگی با هوشیاری پایین، یکی از 
علت های اصلی تصادفات در بریتیش کلمبیاست. 
این موضوع هرســاله باعث مرگ بیش از صد نفر 

و آسیب بیش از هزار نفر می شود. 

با اقدام به موتورســواری یا رانندگی با هوشیاری 
پاییــن خیلــی خطر می کنید. طبق قانون وســایل 
نقلیه ی موتــوری بریتیش کلمبیا و تحت قوانین 
ـی کانــادا مجازات هایی برای ایــن جرم وجود  جزاـی

دارد. 

مجازات های شدید و فوری درصورت وقوع موارد 
زیر اعمال می شوند: 

شــما با مقدار مشــخصی الکل یا دارو و مواد  	
مخدر درحال رانندگی هستید.

امتنــاع  	 تنفســی  نمونــه ی  ارائــه ی  از  شــما 
می کنید.

همچنین، این مجازات ها درصورت تکرار این جرم 
شدیدتر می شوند. 

برنامه ی بهترکردن راننده 

و موتورســواران  راننــدگان  تمــام  ICBC ســوابق 
هروقــت  می کنــد.  نگــه داری  را  بریتیش کلمبیــا 
یک جــرم رانندگی وارد ســوابق رانندگی شــخصی 
شــود، آن سابقه تحت خط مشی مشخص شده ی 
ـی جــاده ی بریتیش کلمبیا بررســی  ســازمان ایمـن

می شود. 

اگــر راننده به موتورســواری ناایمــن ادامه دهد و 
مرتکب جرائم بیشتری شود:

موتورسوار ممکن است اخطارنامه ای دریافت  	
کنــد کــه بــه او می گویــد ممکن اســت امتیازات 
موتورســواری و رانندگی اش را ازدست بدهد، مگر 

اینکه موتورسواری اش را بهتر کند. 

ممکــن اســت بــرای موتورســوار ممنوعیــت  	
تعیین شــود و مدت مشــخصی رانندگی و موتور 
ســواری برایش ممنوع شــود )اگر در طول دروه ی 
مشروط جرائم رانندگی و موتورسواری بیشتری را 

مرتکب شود(. 

اگر موتورســواری به ســرعت مرتکب جرائمی  	
شــود، ممنوعیــت رانندگی و موتورســواری ممکن 

است بدون هشدار قبلی آغاز شود. 

مجازات های قانون جزایی 

اگــر بــرای رانندگی بــا هوشــیاری پاییــن به دلیل 
مصــرف الکل یا مواد مخــدر مرتکب جرم قضایی 
طبق قانون جزایی شدید، منتظر جریمه های بسیار 
ســنگینی باشــید، که می تواند شــامل ممنوعیت 

رانندگی برای کل زندگی و زندانی شدن باشد. 

رانندگی با هوشــیاری پایین یــا مقدار الکل خون 
بیشتر از 0.08 یا امتناع از ارائه ی نمونه 

توجه: 

اگر افســر پلیس تشــخیص دهد که توانایی 
رانندگی شــما تحت تأثیر الــکل یا مواد مخدر 
اســت، ممکن اســت مانع رانندگی تان شــود. 
ســطح مقــدار الــکل خــون BAC شــما نبایــد 
 THC 2 نانوگــرم یــا BDC بیشــتر از 0.08، یــا

باالتر باشد. 

حقایق صریح 

و  ســخت گیرانه  قوانیــن  بریتیش کلمبیــا 
شــدیدی درباره ی مصرف الکل و رانندگی دارد. 
درصــورت ارتکاب ایــن جرم منتظــر مجازات، 
به عــالوه ی جریمــه ی نقــدی 600 تــا بیــش از 
4000 دالر باشید. حتی اگر اولین باری است 
که دستگیر شده اید و بیشتر اوقات خارج از 

جاده اید. 

برای اطالعات بیشتر درباره ی قوانین رانندگی 
بــا هوشــیاری پاییــن در بریتیش کلمبیــا، به 
ســایت icbc.com، وب ســایت اداره ی ایمنی 
جــاده بریتیش کلمبیــا و وب ســایت قوانیــن 

قضایی مراجعه کنید. 
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دوره ی GLP را ازدســت خواهیــد داد. ایــن یعنی 
وقـتـی گواهینامه تان را بعــد از دوره ی ممنوعیت 
بــاز می گرداننــد، دوبــاره از اول دوره ی کارآمــوزی 
شــروع می کنید و باید قبل از اینکه واجد شــرایط 
آزمــون جاده و خروج از GLP شــوید، به مدت 24 

ماه متوالی با هیچ ممنوعیتی روبه رو نشوید. 

حقایق صریح 

اگر حین مرحلــه ی کارآموزی دچار ممنوعیت 
ـی را کــه بــرای  رانندـگـی شــوید،  تمــام زماـن
پایــان دادن دوره ی GLP گذرانده ایــد ازدســت 
خواهید داد، به عبارت دیگر، ســاعت دوباره از 

صفر تنظیم می شود.

برنامه ی گواهینامه دادن تدریجی 

وقـتـی درحــال گذراندن GLP هســتید، مجازات ها 
شدیدند. اگر از محدودیت مقدار صفر الکل خون 
یــا مقــدار صفر مــواد مخدر خــون تخطــی کنید، 
ممکــن اســت بــا مجازات هــای مختلفــی مواجــه 
شــوید، ازجملــه تعلیــق یــا ممنوعیــت فــوری در 
کنــار جاده، جریمه، امتیــازات منفی رانندگی و یا 

توقیف وسیله ی نقلیه تان. 

تعلیق یا ممنوعیت و امتیازات منفی در ســوابق 
رانندگی شــما ثبت می شــود و ممکن است باعث 

ممنوعیت رانندگی طوالنی تری شود. 

خطاهــای بیشــتر حـتـی می توانــد باعــث دوره ی 
ممنوعیت طوالنی تری شود. 

اگــر در دوره ی کارآموزی، دچار ممنوعیت رانندگی 
شــوید، تمام زمان گذارنده برای به پایان رســاندن 

رانندگی با هوشیاری پایین یا مقدار الکل خون بیشتر از 0.08 یا امتناع از 
رانندگی با هوشیاری ارائه ی نمونه

پایین که منجربه 
آسیب جسمانی 

می شود.

رانندگی با هوشیاری 
پایین که منجربه مرگ 

می شود.  ارتکاب جرم برای 
بار اول

ارتکاب جرم برای 
بار دوم

ارتکاب جرم 
برای بار سوم

ممنوعیت از 
سه سال حبس دو تا پنج سالیک تا سه سالرانندگی 

تا حبس ابدتا ده سالابد

1000 دالر و جریمه
سقفی نداردسقفی نداردسقفی نداردسقفی نداردبیشتر 

سی روز تا پنج صفر تا پنج سالزندان
سال

چهار ماه تا پنج 
تا حبس ابدتا ده سال سال

توقیف خودرو  

عالوه بر توقیف وســایل نقلیه ای که رانندگانشان 
ـی داشــته اند، پلیــس همچنین  هوشــیاری پاییـن
می توانــد با دســتگیری هنگام ارتــکاب هریک از 

جرائم زیر خودرو را هم توقیف کند: 

رانندگی بدون داشتن گواهینامه  	

رانندگی در زمان تعلیق یا ممنوعیت 	

ســرعت غیــر مجاز )چهــل کیلومتر یا بیشــتر  	
باالی سرعت تعیین شده(

مسابقه ی خیابانی یا رانندگی نمایشی 	

موتورســواری )یــا اجــازه دادن به همــراه برای  	
نامناســبی  به طــور  درحالی کــه  موتورســواری( 

نشسته اید. 

پلیــس می تواند فــورًا وســیله ی نقلیه ی شــما را 
هفــت روز توقیــف کند. این توقیــف برای جرائم 
تکــراری می توانــد تا ســی یا شــصت روز افزایش 
داشته باشد. ســپس مالک خودرو الزم است که 
هزینه هــای حمــل و نگــه داری خــودرو را بدهد تا 

وسیله ی نقلیه اش را پس بگیرد. 

مالکان وسایل نقلیه باید متوجه باشند که آن ها 
مســئول ایــن هســتند کــه اطمینــان یابنــد تنها 
راننــدگان دارای گواهینامه از وســایل نقلیه شــان 
اســتفاده می کننــد. برای مثــال، اگر یــک کارفرما 
اجــازه دهــد که راننــده ای بــدون گواهینامه یا در 
نقلیــه ی  رانندـگـی، وســیله ی  دوره ی ممنوعیــت 
شــرکت را اســتفاده کنــد، ایــن وســیله ی نقلیــه 

می تواند توقیف شود. 

هزینه هـای دیگر موتورسـواری با 

هوشیاری پایین 

ـی کــه در باال فهرســت شــد،  عالوه بــر مجازات هاـی
درصــورت دستگیرشــدن درحــال موتورســواری و 
رانندـگـی با هوشــیاری پایین هزینه هــای دیگری 

هم وجود دارد: 

پــول: اگــر مرتکــب رانندگی بــا هوشــیاری پایین 
شوید و باعث تصادف شوید، درخواست بیمه تان 
ممکن اســت رد شود، شــامل درخواست خسارتی 
که به وســیله ی نقلیه ی خودتان یا اموال دیگران 
وارد کرده اید. ممکن اســت شما مسئول پرداخت 
ایــن هزینه ها شــوید. به عالوه، نرخ بیمه ی شــما 
افزایش خواهد داشــت و صورتحســاب جریمه ی 

رانندگی دریافت خواهید کرد. 

شــغل: جرم رانندگی با هوشــیاری پایین می تواند 
مانع داشتن شغل های خاصی شود. 

ســفر: جرم رانندگی با هوشــیاری پایین می تواند 
هنــگام مســافرت به کشــورهای خاصــی، ازجمله 
ایــاالت متحــده ی آمریــکا و مکزیک مشــکالتی را 

برای شما ایجاد کند.

حقایق صریح

اگــر در زمــان ممنوعیت موتورســواری کنید، 
ممکــن اســت بــا مجازات هــای قابل توجهــی، 
شــامل جریمــه ی ســنگین و زنــدان، مواجــه 

شوید. 
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یـادگیـری بـدون وقفــه 

بعضی از افراد به محض  قبول شدن در آزمونشان، 
دست از یادگیری می کشند. شما احتمااًل افرادی را 
می شناسید که هنوز هم همان طور موتورسواری 
می کننــد که ســال ها قبل وقتی گواهینامه شــان 
را گرفتــه بودند، موتورســواری می کردند. این کار 
ممکــن اســت ایمن نباشــد، چون با وجــود اینکه 
مهارت ها و دانششان تغییر نکرده  است، چیزهای 
دیگــر تغییر کرده اســت. اکنــون تابلوهای جاده 
ممکن اســت تفاوت کرده باشــد. ترافیک احتمااًل 
افزایــش پیدا کرده اســت. وســایل نقلیــه تغییر 
کرده اند، موتورسیکلتی که آن ها هم اکنون سوار 
می شــوند، ممکن است کاماًل متفاوت از موتوری 

باشد که با آن موتورسواری یاد گرفتند. 

ـی اگــر نــوع موتــوری کــه ســوار می شــوید،  حـت
بــا افزایــش ســن و  تغییــر نداده ایــد، احتمــااًل 
تجربه موتورســواری تان تغییر کرده اســت. برای 
موتورســواران تازه کار چند ســال طول می کشد تا 
تبدیل به موتورسواران کاماًل باتجربه ای شوند که 
به آســانی می تواننــد چند حرکت موتورســواری را 
هم زمان انجــام دهند. اما موتورســواران باتجربه 
ممکــن اســت اعتمادبه نفس باالیی پیــدا کنند و 
به ســمت عادت های بــد موتورســواری بروند. اگر 
می خواهیــد در جاده در امنیت باشــید، باید برای 
بــه روز نگه داشــتن مهارت های موتورســواری تان 

تمرین کنید. 

مـوتورســواری در 
منـــاطـق دیگــر 

آیــا ســفرکردن را دوســت دارید؟ بایــد بدانید که 
ـی از مــرز رد می شــوید، قوانیــن، تابلوهــا و  وقـت
فرمان های ترافیکی همگی می توانند تغییر کنند. 
اگــر در کشــور دیگری، به ویــژه در قــاره ی دیگری 
موتورســواری می کنیــد، ممکن اســت الزم باشــد 
در ســمت چــپ جــاده حرکــت کنید، یــک فلکه را 
دور بزنیــد، یا با تابلوهای ترافیکی ناآشــنا مواجه 
شــوید. برای یک موتورســوار ایمن بــودن، زودتر 
فکر کنید و قوانین رانندگی و موتورســواری را در 
منطقــه ای که قصد موتورســواری در آن را دارید، 
یــاد بگیریــد. در ایــن کتــاب راهنمــا می توانیــد 
برـخـی اطالعات را پیــدا کنید. اینترنــت یادگیری 
موتورسواری در سایر حوزه های قضایی را آسان تر 

می کند. فصل دوازدهم را ببینید. 

نکته ی موتورسواری هوشمندانه 

بریتیش کلمبیــا  موتورســواران  از  بســیاری 
در زمســتان، موتورشــان را کنــار می گذارنــد 
و دوبــاره از بهــار بــا موتــور بیــرون می رونــد. 
اســت  در طــول ماه هــای زمســتان، ممکــن 
مهارت هایشــان کمی افت کنــد. بعد از زمان 
طوالنی موتورســواری نکردن، خوب است که 
قبــل از ورود به جاده و ترافیک، در محوطه ی 
پارکینــگ خالــی یــا منطقــه ای خالــی تمرین 

کنید. 

راهبردها: تقویت مهارت هایتان 

در ادامــه، چنــد نکتــه بــرای کمک بــه قوی و 
به روزماندن مهارت هایتان ارائه می شود: 

از بازخوردها استفاده کنید. از موتورسواری  	
باتجربه بخواهید تا موتورسواری تان را تماشا 
کند و برای بهترشــدن مهارت هایتان به شــما 

پیشنهاداتی بدهد. 

مطمئــن  	 بشناســید.  را  موتورســیکلتتان 
شــوید که تمــام دکمه های کنترلــی موتوری 
را که سوار می شــوید می شناسید. دفترچه ی 

راهنمای خریدار برای شروع خوب است. 

با کتاب های جدید راهنمای موتورســواری  	
بــه روز شــوید. نســخه ای از کتــاب راهنمــای 
حاضــر را بخوانید تا مطمئن شــوید که به روز 

هستید. 

آمــوزش پیشــرفته را بگذرانیــد. گذرانــدن  	
دوره ی مهارت هــای موتورســواری دفاـعـی یــا 
دوره ی یادآوری برای موتورســواران باتجربه را 

درنظر بگیرید. 

اســت  	 ممکــن  بشناســید.  را  خودتــان 
تغییرات جســمانی و ذهنی ای را تجربه کنید 
کــه بــر موتورســواری تان تأثیر می گــذارد. از 
شــرایطتان آگاه باشید. بررســی های پزشکی 

منظم کمک خواهد کرد. 
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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

12

الزم اســـت که 

بیشتــر بدانید؟
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سایر شماره تلفن های مفید 

 Dial-a-Claim بــرای گزارش یک درخواســت با
تماس بگیرید:

	 )Lower Mainland( 8222�520�604

در  	 ـی  )هرجاـی  4222�910�800�1
بریتیش کلمبیــا، کانــادا یــا ایــاالت متحــده ی 

آمریکا(

اگــر شــما تصــادف بــدون آســیبی داشــته اید 
یــا می خواهیــد آســیب یــا دزدی از وســیله ی 
نقلیه تان را گزارش دهید، می توانید این کار را 
به ســرعت و به آسانی هر زمانی، ازطریق سایت 

icbc.com انجام دهید. 

بــرای پرســیدن ســؤاالت عمومــی بــا خدمات 
مشتریان ICBC از طرق زیر تماس بگیرید:

	 )Lower Mainland( 8222�520�604

در  	 ـی  )هرجاـی  4222�910�800�1
بریتیش کلمبیــا، کانــادا یــا ایــاالت متحــده ی 

آمریکا(

بــرای کســب اطالعــات درباره  ی خریــد خودروی 
دست دوم و گزارش سوابق تخلف خودرو سایت 
icbc.com را ببینید یا با شــماره ی 1�800�464�

5050 تماس بگیرید. 

خدمات ترجمه موجود است. 

اطالعاتی درباره ی گواهینامه 

بــا نزدیک ترین دفتر صــدور گواهینامه ی رانندگی 
تماس بگیرید تا اطالعاتی درباره  ی دسته بندی ها 

و الزامات گواهینامه کسب کنید. 

بــرای اطالعــات عمومی بــا این شــماره ها تماس 
بگیرید: 

ویکتوریا: 250�978�8300 	

تماس رایگان در بریتیش کلمبیا: 	

  1498�950�800�1

وقــت گرفتــن برای 
آزمــون های جــاده  

	  icbc.com/roadtests رزرو آنالین در سایت

	  2255�661�604 شــماره ی  بــا  ـی  تلفـن رزرو 
)ونکــوور( یا 1�888�715�7775 )تماس رایگان( از 
دوشــنبه تا جمعه از ســاعت هشــت صبح تا پنج 

بعدازظهر. 

درباره ی آزمون جاده 
و آزمون مهارت های 
موتـــورسیکلــت  

آزمــون مهارت هــای موتورســیکلت و آزمون های 
جــاده ی کالس 6 و 8 طــوری طراـحـی شــده اند تــا 
تضمیــن دهنــد کــه موتورســواران مهارت هــای 
به کارگیری موتورســیکلت را دارنــد، قوانین جاده 
را می داننــد و متوجــه می شــوند و می تواننــد در 

جاده ها به طور ایمن موتورسواری کنند. 

قبــل از ایــن آزمون ها، ممتحن ها خودشــان را به 
شــما معرفی می کنند و چند جمله ی دوســتانه به 
شــما می گویند. سپس به شــما توضیح خواهند 
داد کــه در آزمــون مهارت هــا و آزمــون جاده چه 
انتظاری از شــما دارند؛ ازجمله حرکاتی که از شــما 
خواســته می شــود کــه انجــام دهیــد. بعد شــما 

فرصت دارید سؤاالتتان را بپرسید. 

بــرای آزمــون جــاده ی کالس 6 یــا 8، ممتحــن بــا 
خــودرو شــما را دنبــال می کنــد. ممتحن بــا رادیو 
بــا شــما، کــه روی موتور هســتید، ارتبــاط برقرار 
می کنــد. همچنیــن به شــما یک جلیقــه ی ایمنی 

داده می شود تا در طول آزمون جاده بپوشید. 

در طول آزمون جاده، ممتحن سعی در فریب دادن 
شــما ندارد و چیز غیرقانونی از شــما نمی خواهد. 
درباره ی حرکاتی که قرار است انجام دهید و جایی 
که باید بروید به طور واضح راهنمایی می شوید. 

یادتــان باشــد کــه ممتحــن بــرای آمــوزش شــما 
ـی شــما حیــن آزمــون آنجــا نیســت.  یــا راهنماـی

آدرس وب سایت ها 

ICBC: icbc.com

www.laws.justice.gc.ca :قوانین قضایی

www.gov.bc.ca/tran :وزارت راه وترابری

www.gov.bc.ca/pssg  :وزارت ایمنی عمومی

www. بریتیش کلمبیــا:  جــاده ی  ـی  ایمـن اداره ی 
pssg.gov.bc.ca/osmv

اینتــرنت 

از اینترنت اســتفاده کنید تا اطالعات بیشتری را 
درباره ی موتورسواری دریافت کنید. در اینجا، چند 
کلیدواژه می آیند که شــاید بخواهید جست وجو 

کنید: 

موتورسواری ایمن  	

ایمنی موتورسیکلت  	

تابلوهای راهنمایی 	

تجهیزات موتورسیکلت 	

باشگاه های موتورسیکلت  	

آمادگی جسمانی برای موتورسیکلت  	

خشم جاده ای  	

موقعیت های اضطراری موتورسیکلت  	

آموزش موتورسواری  	

حقایق موتورسیکلت  	
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موتورسواری کنید. 

مطابق با محدودیت های ســرعت تعیین شده  	
حرکت کنید. سعی نکنید که سرعتتان را با سایر 

ماشین های پرسرعت هماهنگ کنید. 

مواظــب محــدوده ی مدرســه و زمیــن بــازی  	
باشید. سرعت رفتن در محدوده ی مدرسه و زمین 
بــازی دلیل رایج ردشــدن موتورســواران در آزمون 

است. 

در مقابــل تابلوهای توقف به طور کامل توقف  	
کنید و با وضعیت درست توقف کنید. 

وقـتـی حرکت کــردن ایمن اســت، به آرامی راه  	
بیفتید و چهارراه را بررسی کنید. 

حرکت و توقف را در شیب ها تمرین کنید.  	

هنگام گردش به راســت از روی شــانه سمت  	
راستتان را بررسی کنید تا مطمئن شوید که هیچ 
دوچرخه ســوار، عابر یا  راننده ی دیگری مســتقیم 

وارد چهارراه و مسیر شما نمی شود. 

یــا جهتتــان را تغییــر  	 هروقــت خــط عبــور 
می دهید، آینه ها و دو طرفتان را بررسی کنید. 

بــا وســایل نقلیــه ی اطرافتان فاصلــه ی ایمن  	
برقرار کنید. 

قبــل از ورود بــه چهارراه آن را بررســی کنید،  	
حتی اگر چراغ سبز است. 

عادت کنید که همیشه مراقب خطرات بالقوه  	
باشید. فهرســت موقعیت های خطرناک را در این 
راهنمــا مطالعه کنید و در طــول بخش درک خطر 
آزمــون جاده، آن را برای ممتحن بازگو کنید. برای 
مثــال، بســیاری از راننــدگان نمی تواننــد در طول 
آزمون هایشــان مســیرهای اختصاصی بدون دید 

را نام ببرند. 

او آنجاســت تــا موتورســواری شــما را براســاس 
موتورسواری ایمن و قوانین جاده ارزیابی کند. 

دربــاره ی  شــما  بــه  ممتحــن  آزمــون،  پایــان  در 
نتیجــه ی آزمونتــان می گویــد و پیشــنهاداتی را 
برای بهترشــدن موتورســواری تان ارائــه می دهد. 
می توانیــد از ممتحنتــان بخواهیــد کــه نتایج و 

پیشنهادات را به مربی تان بگوید. 

آزمــون  آزمون دهنــده؛  بــرای  ـی  نکاـت
آزمــون  و  موتورســیکلت  مهارت هــای 

جاده ی کالس 6 و 8    

در ادامــه چنــد نکته برای گذرانــدن این آزمون ها 
مطرح می شود: 

موتورســیکلت  	 بــا  کــه  شــوید  مطمئــن 
مورداســتفاده تان و نحوه ی کارکرد آن آشــنایید. 
ـی را گذانده باشــد.  موتورتــان بایــد بررســی ایمـن
اطمینــان یابید که کلیدها و دســته های کنترلی 

برای شما تنظیم شده اند. 

حرکاتی را که در بخشی از آزمون مهارت های  	
موتورســیکلت امتحــان گرفته می شــوند تمرین 
کنید. ایــن حرکات در بخش هماهنگی و آمادگی 
برای موتورسواران نشان داده شده اند. هنگامی که 
گواهینامــه ی یادگیــری موتــور کالس 6 یــا 8 به 
شــما داده می شــود، فهرســتی از ایــن حــرکات را 

دریافت کنید. 

بــا نگاه کــردن بــه اطرافتــان مراقــب خطــرات  	
باشید. 

از خیره شــدن به اشــیا بپرهیزیــد. در عوض،  	
نگاه کنید که کجا می خواهید بروید. 

عبــوری  	 خــط  در  ایمــن  موقعیــت  یــک  در 

:GDL اســتثنا جرایم امتیاز منفی برای رانندگان دارای گواهینامه ی کامل و گواهینامه ی تنهــا  نیســت.  موردقبــول  فتوکـپـی 
فتوکپی ای اســت که ســازمان دولتی صادرکننده 
آن را به عنوان کپی برابر اصل تأیید کرده است. 

اگــر خارج از کانادا به دنیا آمده اید و هیچ کدام از 
اســناد شناسایی اصلی موردنیاز را ندارید، لطفًا با 
اداره ی شــهروندی و مهاجــرت کانادا به شــماره ی 

1�888�242�2100 تماس بگیرید. 

به سایت icbc.com بروید تا: 

ایــن دفترچه و ســایر راهنماهــای گرفتن  	
گواهینامه را ببینید و دانلود کنید. 

ـی آیین نامــه ی آنالیــن  	 در آزمــون تمریـن
شرکت کنید. 

دربــاره ی اعطــای گواهینامــه ی خــودرو و  	
رانندگی در بریتیش کلمبیا بیشتر یاد بگیرید. 

دربــاره ی محصــوالت، خدمــات و اخبار ما  	
اطالعات کسب کنید. 

مدارک شناسایی      

ـی بــه اداره ی گواهینامــه ی رانندـگـی مراجعه  وقـت
می کنید، باید یک برگه از مدارک شناسایی اصلی 
و یک برگه از مدارک شناسایی فرعی تان را با خود 
ببرید. فهرســت جــدول پاییــن، رایج ترین مدارک 
شناسایی را معرفی می کند. مدارک شناسایی الزم 
icbc.com/ ممکن اســت تغییر کند. لطفًا سایت

acceptedID را بــرای مدارک شناســایی موردقبول 
فعلی ببینید. 

آیا اولین گواهینامه ای است که می گیرید؟ 

گواهــی تولــد یــا کارت شــهروندی کانــادا همراه 
بــا کارت دانشــجویی عکــس دار معمــواًل مــدرک 

شناسایی ای است که الزم است با خود ببرید. 

تازه به بریتیش کلمبیا آمده اید؟ 

حتمــًا یک برگــه اصلی و یک برگه فرعی از مدارک 
شناسایی تان از فهرست زیر را تهیه کنید و یادتان 
باشــد که گواهینامه ی خارج از بریتیش کلمبیای 

خود را همراه داشته باشید. 

آیا از زمان تولد، نامتان تغییر کرده است؟ 

گواهینامه هــای رانندـگـی و کارت های شناســایی 
بریتیش کلمبیا، فقط با نام قانونی صادر می شوند. 
اگر نام شما از آنچه روی کارت شناسایی اصلی تان 
اســت، تغییر کرده اســت، الزم است تمام اسناد 
تغییر نامتان را تهیه کنید تا به کارت شناســایی 

اصلی تان پیوست کنید. 
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مدارک شناسایی اصلی

)BCDL( گواهینامه ی رانندگی بریتیش کلمبیا

نباید بیشتر از سه سال از انقضای آن گذشته باشد. 
کارت عکس دار خدمات بریتیش کلمبیا

)BCID( کارت شناسایی بریتیش کلمبیا

نباید بیشتر از سه سال از انقضای آن گذشته باشد.
گواهی تولد کانادا )گواهی زنده ی تولد و غسل 

تعمید موردقبول نیستند.(

گذرنامه کانادا )باید معتبر و با نام قانونی کامل گواهی شهروندی کانادا
باشد.(

کارت اقامت دائم )باید معتبر باشد.(سند ورود به کانادا )استثنائاتی اعمال می شود.(

)SCIS( جواز اقامت دانشجویی، کاری، مسافری یا اقامت گواهی وضعیت بومی
موقت )IMM1442(  )باید معتبر باشد.(

مدارک شناسایی فرعی

کارت بانکی )نام و امضای شما، هردو باید روی کارت 
کارت خدمات بریتیش کلمبیا )بدون عکس(باشند.(

کارت شناسایی نیروهای ارتش کاناداگواهینامه ی تولد از کشور خارجی 

گواهینامه ی ازدواج )که اداره ی آمار، سازمان مذهبی 
یا مأمور ازدواج صادر کرده باشد.(

کارت اعتباری )نام و امضایتان باید روی کارت 
درج شده باشد.(

گواهینامه ی رانندگی )کانادا یا ایاالت متحده ی گواهینامه ی رانندگی 404 وزارت دفاع ملی
آمریکا(

کارت سالمت صادرشده از استان ها و قلمروی کارت شناسایی عکس دار کارمندی 
کانادا 

گواهینامه ی قانونی تغییر نام )که دادگاه کانادا یا 
کارت وضعیت بومی اداره ی آمار ایالتی کانادا صادر کرده است.(

گذرنامه )کانادایی یا خارجی(کارت گروه

کارت یا مدرک شناسایی دانشجویی )سال جاری، نام و 
عکس بایستی درج شوند.(
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