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

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

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

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا
زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا
در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا
زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا
به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت
 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

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

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

چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

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

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

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

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

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

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

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

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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فهــرست مطالب
5 مقدمه	

6 تعاریف	رایج		

7 راهنمای	سریع	

7 کاله		ایمنی	موتورسیکلت		

9 دوچرخه	های	برقی		

12 موتورهای	گازی	)موپدها(	

15 موتور	سیکلت	ها		

19  off-highway	نقلیۀ	وسایل

24 وسایل	نقلیۀ	مینیاتوری	ممنوعه	

مجوز قانونی برای جایگزین شدن با قانون ایمنی 
ترافیک و سایر مقّررات ضمیمۀ آن را ندارد و به 
برای  کاربران  نشده است.  آماده  نیز  این منظور 
سایت                                                                     این  به  می توانند  قوانین  این  از  اطالع 
قوانین  این  کاربرد  و  تفاسیر  از  و  کنند  مراجعه 
مطلع شوند. هرگونه اتکا به اطالعات ارائه شده 

در این کتاب با مسئولیت خود خواننده است. 

گروه حمل و نقل آلبرتا 

اکتبر 2017 

مقـدمــه

رانندگی با یک وسیلۀ نقلیۀ کوچک بسیار پرخطر 
ثبات  هستند،  سبک تر  وسایل،  نوع  این  است. 
بسیار  رانندگی  تصادفات  در  و  دارند  کمتری 
جاده  در  نقلیه  وسایل  سایر  از  آسیب پذیرتر 
رانندگان  از سایر  رانندگان جدید بیش  هستند. 
نحوۀ  با  زیرا  دارند،  قرار  در معرض خطر تصادف 
کوچک  نقلیۀ  وسایل  مشخصه های  و  کنترل 

آشنایی ندارند. 

حتی اگر یک رانندۀ باتجربه در راندن خودروهای 
نقلیۀ  وسیلۀ  یک  که  وقتی  هستید،  سواری 
کوچک را می رانید، فراموش نکنید که شما یک 
سعی  کنید.  رانندگی  ایمن  همیشه  تازه کارید! 
زمان  در  ایمنی  نکات  رعایت  و  احتیاط  با  کنید 
پیش بینی  را  خطرناک  موقعیت های  رانندگی، 
تصادف  کنید.  جلوگیری  آن ها  وقوع  از  و  کرده 
کردن به معنی از دست دادن درآمد، سالمتی و 

یا شاید جان یک فرد است! 

با  رابطه  در  اطالعاتی  شامل  راهنما  کتاب  این 
قوانین و مقّررات مربوط به وسایل نقلیۀ کوچک 
راهنمای  کتاب های  سایر  از  اطالع  برای  است. 
دربارۀ  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  و  رانندگان 
آیین نامۀ ایمنی در جاده و اصول رانندگی کم خطر، 
کتاب راهنمای رانندگان حرفه ای و موتورسیکلت 
به ادارۀ ثبت آلبرتا یا این سایت مراجعه نمایید. 

تا  است  شده  تالش  کتاب  این  در  چه  اگر 
زمان  در  مقّررات  و  قوانین  کنونی  وضعیت 
کتاب  این  اما  شود،  اطالع رسانی  آن  انتشار  www.ganjineh.ca

اطالعـات جـامع  بانک 
کانادا مقیـم  ایرانیان 

https://www.alberta.ca/driving-vehicles.aspx
http://http://www.transportation.alberta.ca/DriversVehicles.htm 
http://www.transportation.alberta.ca/DriversVehicles.htm
https://ganjineh.ca/
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راه های  تمامی  معنی  به   »highway« بزرگراه   .5
اصلی، خیابان ها، جاده های اصلی و فرعی، مسیرها، 
کوچه های  پل ها،  خصوصی،  جاده های  باغ راه ها، 
جاده های  گذرگاه ها،  میادین،  کوچک،  و  بزرگ 
خارج شهری یا سایر اماکن و بخش های مربوط 
به آن ها با مالکیت عمومی یا خصوصی ست که 
مردم حق استفاده یا عبور از آن راه یا پارک کردن 
وسیلۀ نقلیه را داشته باشند و شامل مواردی به 

شرح زیر است: 

پیاده رو، شامل بلوار مجاور با پیاده رو.  	

آب راه، اگر آبراهی در مجاورت و موازی با راه  	
اصلی باشد، 

حصارهای  	 بین  بزرگراه  یک  از  عبور  حق  اگر 
یک ملک تعین شده باشد یا بین حصار یک ملک 
و لبۀ جادۀ اصلی قرار داشته باشد، تمامی زمین 
لبۀ  و  حصار  بین  زمین  تمامی  یا  حصارها  بین 
جاده، هر کدام که باشد را شامل می شود، به جز 
آمد  و  رفت  قانون مسیر  از سوی  که  منطقه ای 

اعالم نشده باشد. 

)قانون ایمنی ترافیک، بخش اول(

تعاریـف رایــج 

برای حداقل  رایج مهم که ممکن است  تعاریف 
یکی از وسایل نقلیۀ ذکر شده در این راهنما به 

کار رود: 

1. واژۀ »Cycle« به معنی دوچرخه، دوچرخۀ برقی، 
ایمنی  )قانون  یا موتورگازی است.  موتوسیکلت 

ترافیک، بخش اول(

معنی  به   »motorcycle« موتورسیکلت  واژۀ   .2
وسیلۀ نقلیۀ موتوری یا انواع موتور گازی دارای 
وسایل  تمامی  شامل  و  می باشد  چرخ   3 یا   2
به  عنوان  صنعت  این  در  که  موتوری  نقلیۀ 
دارند  شهرت  اسکوترها  و  موتورسیکلت ها 

می شود. )قانون ایمنی ترافیک، بخش اول(

به   »motor vehicle« موتوری  نقلیۀ  وسایل   .3
نیروی  جای  به  که  نقلیه  وسیلۀ  یک   -1 معنی: 
یک   -2 می کند؛  حرکت  موتور  نیروی  با  انسانی، 
دوچرخۀ  دوچرخه،  چون  مواردی  گازی.  موتور 
وسایل  یا  کشاورزی  تجهیزات  هلی شات،  برقی، 
نقلیه که تنها روی ریل حرکت می کنند، در این 
مجموعه قرار ندارند. )قانون ایمنی ترافیک، بخش 

اول(

از  غیر  وسیله  هر   ،»vehicle« نقلیه  وسیلۀ   .4
موارد بخش 6، به معنی هر دستگاهی ست که به 
وسیلۀ آن یک فرد یا یک شیء حمل می شود یا در 
بزرگراه و جاده رانده می شود و شامل مجموعه ای 
از وسایل نقلیه به غیر از تجهیزات کمک حرکتی 

است. )قانون ایمنی ترافیک، بخش اول(

راهنمـــای سریـــع

گواهینامۀ 
رانندگی الزامی

حداقل سن 
رانندگی

ثبت نام 
کاله ایمنی بیمه الزامیالزامی

الزامی

بله خیر خیر12خیردوچرخه های برقی

موتورهای گازی 
بلهبلهبله14کالس 7 )موپدها(

بلهبلهبله16کالس 6 موتورسیکلت ها 

خیرخیرخیرN / Aخیرتجهیزات کمک حرکتی 

وسایل نقلیۀ جاده ای 
)off-highway(

بله +
خیر

بلهبلهبله14

وسایل نقلیۀ 
استفاده از این وسایل نقلیه در تمامی مسیرها یا پیاده رو ها ممنوع است.مینیاتوری ممنوعه 

کاله  ایمنی موتورسیکلت 

کاله های ایمنی موتورسیکلت باید توسط رانندگان وسایل نقلیه به شرح زیر استفاده شوند: 

دوچرخه های برقی )راننده می تواند از یک کاله ایمنی تأیید شده و مخصوص دوچرخه نیز استفاده نماید(. 	

موپدها )موتورهای گازی(. 	

موتورسیکلت ها. 	

اکثر وسایل نقلیه ای که خارج از بزرگراه استفاده می شوند. 	
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پیشنهاد  یا  فروش  خرید،  به  مجاز  فردی  هیچ 
یا مسافران  رانندگان  به  ایمنی  فروش یک کاله 
برقی،  دوچرخۀ  دوچرخه،  شامل:   ،cycle انواع 
موتوسیکلت، موتور گازی و دیگر وسایل نقلیه ای 
مگر  نیست؛  دارند،  کاربرد  بزرگراه  از  خارج  که 
این  که کاله های ایمنی مطابق با استانداردهای 

مذکور باشد. 

برای حفظ ایمنی خود از کاله ایمنی تان به خوبی 
نگهداری و محافظت کنید و در صورت نیاز آن را 
مطابق با توصیه های تولیدکننده تعویض نمایید. 

یادداشت

 CSA،کاله های ایمنی جدید با اســتانداردهای
 Snell و اســتانداردهای قدیمی مؤسسۀ BSI
تولیــد و تأیید نمی شــوند. این اســتانداردها 
ـی  همچنــان بــر روی برـخـی از کاله هــای ایمـن
قدیمی تر درج شــده و ممکن است هنوز هم 

در جاده های آلبرتا مورد استفاده باشند. 

کاله  برای  شده  تأیید  استانداردهای 
ایمنی: 

یا  عالمت  باید  موتورسیکلت  ایمنی  کاله های 
برچسبی داشته باشند که یکی از استانداردهای 

زیر را نشان  دهد: 

دپارتمان  )CSA(؛  کانادا  استانداردهای  انجمن 
 )DOT( آمریکا  متحده  ایاالت  نقل  و  حمل 
بریتانیا  استاندارد  مؤسسۀ  218(؛  )استاندارد 
 Snell )BSI(؛ استانداردهای قابل اجرای مؤسسۀ 
برای  ملل متحد  اقتصادی سازمان  یا کمیسیون 

 .)ECE( اروپا

موارد زیر برای کاله های ایمنی به تصویب 
رسیده و مطابق با بند )1( ِاعمال می شوند: 

انجمن  	  CAN3-D230-M85 شمارۀ  استاندارد 
 .)CSA( استانداردهای کانادا

نقل  	 و  حمل  دپارتمان   218 شمارۀ  استاندارد 
ایاالت متحده آمریکا )DOT(، بخش 571.218 از 
آیین  نامۀ مقّررات فدرال )ایاالت متحده آمریکا(، 

سرفصل 49.

استاندارد شمارۀ BS 6658 – 1985 مؤسسۀ  	
استاندارد بریتانیا.

	  .Snell مؤسسۀ M2000 استاندارد شمارۀ

	 .Snell مؤسسۀ M2005 استاندارد شمارۀ

برای  	  Snell 2010  مؤسسۀ  استاندارد شمارۀ 
محافظ سر.

اقتصادی  	 کمیسیون   05-22 شمارۀ  مقّررات 
سازمان ملل متحد برای اروپا. 

اگر موتور برقی در کنار نیروی انسانی عمل  	
با توقف نیروی انسانی، موتور برقی  می کند، 

هم بالفاصله از حرکت بایستد. 

اگر موتور برقی مجهز به یک کنترل کنندۀ  	
می کنند،  عمل  ترمزها  وقتی  باشد،  شتاب 

موتور برقی هم بالفاصله از حرکت بایستد.

زمانی که سرعت دوچرخه روی سطح زمین  	
به 32 کیلومتر بر ساعت برسد، موتور برقی 

نتواند به حرکت دوچرخه کمک کند. 

دارای برچسب دائمی تولیدکننده باشد؛ این  	
برچسب باید در محلی کاماًل در معرض دید قرار 
گرفته و به هر دو زبان رسمی کشور نوشته شده 
باشد. عالوه بر این باید بر روی برچسب مشخص 
دوچرخۀ  یک  نقلیه،  وسیلۀ  این  که  باشد  شده 
مجهز به موتور برقی است، )همان طور که در این 

بخش تعریف شده است(. 

مجهز به یکی از مشخصه های ایمنی به شرح  	
زیر باشد: 

یک مکانیسم برای روشن / خاموش کردن  	
کنترل کنندۀ  از  مجزا  که  الکتریکی  موتور 
شتاب است و به گونه ای روی دوچرخه نصب 
شده باشد که برای راننده قابل استفاده باشد.

از عملکرد موتور، پیش  	 یک مکانیسم که 
بر  کیلومتر   3 به  دوچرخه  رسیدن سرعت  از 

ساعت، جلوگیری کند؛ 

دوچرخــه هــای برقـــی 

تعاریِف این بخش، مطابق است با مفاد 
»استفاده از بزرگراه ها و قوانین آیین نامۀ 

جاده ای«.

1 »دوچرخۀ برقی« یک دوچرخۀ مجهز به   )1(  )o(
مقّررات  و  قوانین  تحت  که  است  برقی  موتور 
دارد  قرار  )کانادا(  موتوری  نقلیۀ  وسایل  ایمنی 

.)1038 .C.R.C., c(

موتوری  نقلیۀ  وسایل  ایمنی  مقّررات  و  قوانین 
 :)1038 .C.R.C., c( )کانادا(

تفسیر )1(.2 

»دوچرخۀ مجهز به موتور برقی« به معنای 
دوچرخه ای است که: 

دارای دستۀ فرمان و مجهز به پدال باشد؛  	

زمین  	 روی  چرخ  سه  حداکثر  با  حرکت  برای 
طراحی شده باشد؛ 

با نیروی انسانی قادر به حرکت باشد؛  	

باشد  	 الکتریکی  موتور  یک  حداقل  به  مجهز 
مورداستفاده،  موتورهای  تمام  یا  موتور  این  و 

شامل مشخصاتی به شرح زیر باشد: 

مقدار ثابتی از توان خروجی پیوسته کلی  	
داشته باشد و اندازۀ آن در محور هر موتور 

حداکثر 500 وات باشد. 
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گواهی نامۀ رانندگی 
الزامی است

خیر

گواهی نامــۀ رانندگی: شــما در زمان راندن یــک دوچرخۀ برقی، ملزم به 
داشتن یک گواهی نامۀ رانندگی نیستید. 

ـی ترافیک، بخــش 51 )الــف(، گواهینامــۀ موردنیاز برای  )قانــون ایمـن
»وســایل نقلیــۀ موتــوری« را شــرح می دهــد. تعریــف وســایل نقلیۀ 
موتوری که در بخش 1 قانون ایمنی ترافیک ارائه شــده اســت، شامل 

دوچرخه های برقی نیست.( 

حداقل سن رانندگی

12 سال

حداقل ســن رانندگی: حداقل ســن بــرای راندن یک دوچرخــۀ برقی، 12 
سال است. برای این کار، شما باید رضایت نامۀ کتبی از یکی از والدین 

یا قّیم خود در اختیار داشته باشید. 

)مقّررات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی. رضایت نامۀ والدین 
بایستی به صورت یک فرم تأیید شده در دفتر ثبت باشد یا فرد دارای 

یک گواهی معتبر باشد؛ بخش 9(. 

ثبت نام الزامی

خیر

ثبت: شما ملزم به اخذ گواهی ثبت برای دوچرخه های برقی نیستید. 

ـی ترافیــک، بخــش 52 )1( )الف(، گواهی ثبــت مورد نیاز  )قانــون ایمـن
برای »وســایل نقلیه موتوری« را شــرح می دهد. تعریف وسایل نقلیه 

موتوری شامل دوچرخه های برقی نیست.(

بیمه الزامی است

خیر

بیمه: شما ملزم به اخذ بیمه برای دوچرخه های برقی نیستید.

)قانون ایمنی ترافیک، بخش 54 )1( )الف(، بیمۀ موردنیاز برای »وسایل 
نقلیۀ موتوری« را شرح می دهد. تعریف وسایل نقلیۀ موتوری شامل 

دوچرخه های برقی نیست.(

کاله ایمنی الزامی

بله

کاله ایمنی: در زمان استفاده از این دوچرخه ها شما ملزم به استفاده 
ـی تأییــد شــده موتورســیکلت می باشــید )مقــررات  از یــک کاله ایمـن

تجهیزات وسایل نقلیه، بخش 108(

یا الزم اســت از یک کاله ایمنی تأیید شــده دوچرخه استفاده نمایید 
)مقــررات تجهیزات وســایل نقلیه، بخش 112( کــه به موجب معافیت 

اداره ثبت به تاریخ 20 نوامبر 2018 به این قرار مجاز شده باشد.

قوانین اختصاصی
طرف  در  امکان  حد  تا  می بایست  شما  )الف( 
استفاده  قابل  در بخش  و  برانید  بزرگ راه  راست 
از حاشیه یا لبۀ جاده قرار داشته باشید، به جز 
مواقعی که قصد گردش به چپ را دارید. در زمان 
عبور از خیابان یک طرفه در ناحیۀ شهری،  تا حد 
امکان می توانید نزدیک به بخش قابل استفاده 

از حاشیه یا لبۀ هر طرف از جاده برانید. 

آیین نامۀ  قوانین  و  بزرگ راه ها  از  )استفاده 
جاده ای، بخش 77( 

ب( اگر کمتر از 16 سال سن دارید، حمل مسافر با 
دوچرخۀ برقی برای شما ممنوع است. 

تجهیزات
برقی،  دوچرخۀ  یک  راندن  زمان  در  باید  شما 
عقب،  چراغ  جلو،  چراغ  چون  ابزارهایی  به  مجهز 

منعکس کنندۀ نور، ترمز و بوق باشد. 

 ،10 بخش های  نقلیه،  وسایل  تجهیزات  )مقّرراِت 
که  باشید  داشته  خاطر  به   .)60 و   54  ،50  ،13
یا  ترمز  چراغ  به  نیازی  دیگر  برقی  دوچرخه های 
آینۀ کناری ندارند. برای کسب اطالعات بیشتر به 
اطالعیۀ معافیت ادارۀ ثبت به تاریخ 20 نوامبر 

2018، در این آدرس مراجعه نمایید.

http://www.transportation.alberta.ca/Content/docType41/production/powerbic
http://www.transportation.alberta.ca/Content/docType41/production/powerbicyclebrakelameexemption.pdf
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مسافر باشد، )به غیر از فضای موجود در جلوی 
راننده  صندلی  پشت  در  که  فضایی  یا  راننده 

است(. 

یادداشت

برـخـی از وســایل نقلیــه ممکن اســت در ردۀ 
موپدهــا قــرار گیرنــد؛ هرچنــد در صورـتـی که 
انــدازۀ موتور این وســایل نقلیــه بیش از 50 
سی ســی باشــد یا دارای ســرعت مجــاز بیش 
از 70 کیلومتر بر ســاعت باشــند، این وسایل 
در گــروه موپــد طبقه بندی نشــده و به عنوان 

موتور سیکلت در نظر گرفته می شوند. 

موتورهای گازی )موپدها(

با  است  مطابق  بخش  این  تعاریِف 
قوانین  و  بزرگ راه ها  از  »استفاده  مفاد 

آیین نامۀ جاده ای«.

نقلیه  	 وسیلۀ  یک  معنای  به  »موپد«   :)1(  1
است که: 

با قدرت یک موتور الکتریکی حرکت می کند  	
یا یک موتور غیرالکتریکی که حجم آن حداکثر 

50 سانتی متر مکعب است دارد. 

که  	 محدود  سرعت  با  موتورسیکلت  نوعی 
موتوری  نقلیۀ  وسایل  ایمنی  مقّررات  تحت 

)کانادا( )C.R.C., c. 1038( قرار دارد.

موتوری  نقلیۀ  وسایل  ایمنی  مقّررات  و  قوانین 
 :)1038 .C.R.C., c( )کانادا(

تفسیر 2. )1( 

به  محدود«  سرعت  با  »موتورسیکلت 
معنای موتورسیکلتی است که: 

که  	 باشد  محدود  کاماًل  فرمانی  دسته  دارای 
زمین  به  مّتصل  تنها چرخ  به محور  آن  چرخش 

بسته است. 

دارای حداکثر سرعت 70 کیلومتر بر ساعت  	
یا کمتر باشد. 

از  	 بار  بدون  و  خالی  صندلی  ارتفاع  حداقل 
زمین، 650 میلی متر باشد. 

فاقد ساختار کلی یا جزئی مجزا برای راننده و  	

گواهی نامۀ رانندگی 
الزامی است

کالس 7

گواهی نامۀ رانندگی: برای راندن یک موپد، ملزم به داشتن گواهی نامۀ 
رانندگی کالس 7 هستید. 

ـی ترافیک، بخــش 51 )الــف(، گواهینامــۀ موردنیاز برای  )قانــون ایمـن
»وســایل نقلیــۀ موتــوری« را شــرح می دهــد. تعریــف وســایل نقلیۀ 

موتوری، شامل تعریف موپدها نیز می شود.( 

حداقل سن رانندگی

14 سال

حداقل سن رانندگی: حداقل سن برای راندن یک موپد، 14 سال است. 
)مقّررات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش 28 )2( سن 
صــدور گواهی نامــۀ مبتدی را شــرح داده اســت. بخــش 32 )2( )الف( 
شــرح داده اســت که گواهی نامۀ مبتدی کالس 7 در زمان راندن یک 
موپد به عنوان یک گواهی نامۀ مبتدی در نظر گرفته نمی شود و نیازی 

به نظارت ندارد.( 

ثبت نام الزامی

بله

ثبت: قبل از راندن یک موپد، شما ملزم به اخذ گواهی ثبت هستید. 

ـی ترافیک، بخــش 52 )1( )الــف(، گواهی ثبــت موردنیاز  )قانــون ایمـن
برای »وســایل نقلیۀ موتوری« را شــرح می دهد. تعریف وسایل نقلیۀ 

موتوری شامل موپدها نیز می شود.(

بیمه الزامی است

کاله ایمنی الزامی

بله 

بله

بیمه: قبل از راندن یک موپد، شما ملزم به اخذ گواهی بیمه هستید.

)قانون ایمنی ترافیک، بخش 54 )1( )الف(، بیمۀ موردنیاز برای »وسایل 
نقلیۀ موتوری« را شرح می دهد. تعریف وسایل نقلیۀ موتوری شامل 

موپدها نیز می شود.(

کاله ایمنی: در زمان اســتفاده از یک موپد شــما ملزم به اســتفاده از 
یک کاله ایمنی تأیید شــدۀ موتورسیکلت هستید )مقّررات تجهیزات 

وسایل نقلیه، بخش 93(
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تجهیــزات
شما باید در زمان راندن یک موپد، مجهز به وسایلی 
نور،  منعکس کنندۀ  چراغ عقب،  جلو،  چراغ  نظیر 

ترمز، بوق، صدا خفه کِن اگزوز و آینه باشید. 

 ،10 بخش های  نقلیه،  وسایل  تجهیزات  )مقّررات 
13، 18، 19، 50، 54، 60، 61 و 110(. 

 

قوانیـن اختصاصــی
شما می بایست تا حّد امکان در طرف راست  	

بزرگراه برانید و در بخش قابل استفاده از حاشیه 
به  گردش  قصد  اینکه  مگر  باشید،  جاده  لبۀ  یا 
چپ را داشته باشید. در زمان عبور از یک خیابان 
حّد  تا  می توانید  شهری،  ناحیۀ  در  طرفه  یک 
امکان نزدیک به بخش قابل استفاده از حاشیه 

یا لبۀ هر طرف از جاده برانید. 

)استفاده از بزرگراه ها و قوانین آیین نامۀ جاده ای، 
بخش 77( 

اگر کمتر از 16 سال سن دارید، حمل مسافر  	
بر روی موپد برای شما ممنوع است. 

)استفاده از بزرگراه ها و قوانین آیین نامۀ جاده ای، 
بخش 76( 

ساعت  یک  )یعنی  کند.  رانندگی  شب  طول  در 
پس از غروب آفتاب تا یک ساعت قبل از طلوع 
آفتاب روز بعد.( )مقّررات کنترل وسایل نقلیه و 

اخذ مجوز رانندگی، بخش 32 )6((.

قوانیـن اختصاصـی
تعداد سرنشینی  	 شما فقط می توانید همان 

که موتورسیکلت برای آن طراحی شده را جابه جا 
کنید. )استفاده از بزرگراه ها و قوانین آیین نامۀ 

جاده ای، بخش 77( 

برای  	 که  جایگاهی  روی  بر  باید  مسافر 
مسافرین طراحی شده، سوار شود و از پایه های 
از  )استفاده  کند.  استفاده  مسافر  مخصوص 
بزرگراه ها و قوانین آیین نامۀ جاده ای، بخش 77( 

رانندگی در کنار انواع وسایل نقلیۀ cycle به  	
طور هم زمان بر روی یک الین مجاز نیست، مگر 
زمانی که قصد عبور از کنار این نوع وسایل نقلیه 

را داشته باشید. 

نزدیکی  	 در   cycle نقلیه  وسیلۀ  یک  راندن 
دو  هر  وقتی  دیگر   cycle نقلیه  وسیلۀ  یک 
می کنند،  حرکت  مشابه  جهت  در  نقلیه  وسیلۀ 
قوانین  و  بزرگراه ها  از  )استفاده  نیست.   مجاز 

آیین نامۀ جاده ای، بخش 78( 

تجهیــزات
تجهیزات  مقّررات  در  مندرج  الزامات  باید  شما 

وسایل نقلیه را رعایت نمایید. 

  موتــور سیکلــت هـا 

تعاریِف این بخش مطابق است با مفاد 
»قانون ایمنی ترافیک«.

)w(: »موتورسیکلت« به معنی یک وسیلۀ نقلیۀ 
موتوری غیر از موتور گازی )موپد( است که 2 یا 
3 چرخ دارد و شامل تمامی وسایل نقلیۀ موتوری 
و  موتورسیکلت ها  به  عنوان  این صنعت  در  که 

اسکوترها شهرت دارند می شود. 

یادگیــری رانندگــی
سن شما باید 16 سال باشد تا بتوانید یاد گرفتن 
فرد  کنید.  شروع  را  سیکلت  موتور  با  رانندگی 
مبتدی باید گواهی کالس 7، 5، 4، 3، 2 یا 1 را 

داشته باشد. 

)مقّررات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، 
بخش 29 )4((. افراد مبتدی باید با نظارت افراد 
باالی 18 سال )مقّررات کنترل وسایل نقلیه و اخذ 
گواهی نامۀ  که   ))3(  29 بخش  رانندگی،  مجوز 
کالس 6 دارند، رانندگی کنند؛ گواهی نامۀ کالس 
 )GDL( 6 به عنوان گواهی نامۀ پایان دورۀ رانندگی
بر  ناظر می بایست  فرد  نمی شود.  گرفته  نظر  در 
بر  یا  مبتدی  فرد  با  همراه  موتورسیکلت،  روی 
روی موتورسیکلت دیگری در نزدیکی فرد مبتدی 
 )1.f(، )f( 51 باشد. )قانون ایمنی ترافیک، بخش

 ))2.f( و

گواهی نامۀ  دارای  مبتدی  فرد  که  صورتی  در 
مبتدی کالس 7 باشد، نمی تواند با موتورسیکلت 
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گواهی نامۀ رانندگی 
الزامی است

کالس 6

گواهی نامۀ رانندگی: برای راندن یک موتور ســیکلت، ملزم به داشــتن 
گواهی نامۀ رانندگی کالس 6 هستید. 

)مقّررات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش 26( 

حداقل سن رانندگی

16 سال

حداقل ســن رانندگی: حداقل ســن برای راندن یک موتورســیکلت، 16 
سال است. 

)مقّررات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش 26( قوانین 
برای افراد مبتدی یا رانندگان حرفه ای ِاعمال می شود. 

)مقــّررات کنترل وســایل نقلیه و اخذ مجــوز رانندگی، بخش 28- برای 
رانندگی با موتورســیکلت باید گواهینامۀ کالس 7 و حداقل 16 ســال 

سن داشته باشید.( 

ثبت نام الزامی

بله 

ثبت: قبل از راندن یک موتورســیکلت، شــما ملزم به اخذ گواهی ثبت 
هستید. 

)قانون ایمنی ترافیک، بخش 52 )1( )الف(، گواهی ثبت موردنیاز برای 
»وسایل نقلیۀ موتوری« را شرح می دهد.(

بیمه الزامی است

بله 

بیمه: قبل از راندن تمامی انواع موتورسیکلت، شما باید وسیلۀ نقلیه 
را بیمه کنید.

)قانون ایمنی ترافیک، بخش 54 )1( )الف(، بیمۀ موردنیاز برای »وسایل 
نقلیۀ موتوری« را شرح می دهد.( 

کاله ایمنی الزامی

بله

کاله ایمنی: در زمان راندن یک موتورســیکلت، شــما ملزم به استفاده 
از یک کاله ایمنی تأیید شــده برای موتورســیکلت هســتید )مقّررات 
تجهیزات وسایل نقلیه، بخش 108(. استانداردهای الزامی نیز در این 

بخش از قانون ارائه شده است.

»عابر  تعریف   ،1 بخش  ترافیک،  ایمنی  )قانون 
پیاده«( 

تجهیــزات
در زمان استفاده از تجهیزات کمک حرکتی، الزامی 

به استفاده از تجهیزات خاصی وجود ندارد. 

تجهیزات کمک حرکتی 
)اسکوترهای برقی/ ویلچرها(

تعاریِف این بخش مطابق است با مفاد 
»قانون ایمنی ترافیک«.

از  عبارتند  حرکتی«  کمک  »تجهیزات   :)v(
دارای  عادِی  صندلی  یک  به  مجهز  دستگاهی 
نقل  و  حمل  تسهیل  برای  که  جهت یابی،  امکان 

یک فرد با ناتوانی جسمی استفاده می شود. 

)gg(: »عابر پیاده« به معنی: 

فردی است که با پاهای خود مسافتی را طی  	
می کند. 

به وسیلۀ تجهیزات کمک حرکتی  	 فردی که 
مسافتی را طی می کند. 

هر  از  است  عبارت  نقلیه«  »وسیلۀ   :)ww(
وسیله ای غیر از موارد بخش 6؛ به عبارت دیگر 
آن  از  استفاده  با  فرد  یک  که  دستگاهی  هر 
یا مسافتی  کند  بزرگراه حرکت  یک  در  می تواند 
نسبتًا طوالنی را طی کند و شامل مجموعه ای از 
وسایل نقلیه می شود که تجهیزات کمک حرکتی 

از حیطۀ آن خارج اند. 

قوانیـن اختصاصـی
به   حرکتی  کمک  تجهیزات  کاربر  تعاریف،  طبق 
عنوان عابر پیاده در نظر گرفته می شود. تمامی 
از  که  افرادی  بر  پیاده  عابرین  بر  حاکم  قوانین 
نیز  می کنند  استفاده  حرکتی  کمک  تجهیزات 

ِاعمال می شوند. 
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گواهی نامۀ رانندگی 
الزامی است

خیر

ـی، نیازی به  گواهی نامــۀ رانندـگـی: بــرای راندن تجهیــزات کمک حرکـت
داشتن گواهی نامۀ رانندگی نیست.

حداقل سن رانندگی

N/A

حداقل ســن رانندگی: الزامی برای حداقل ســن جهت اســتفاده از این 
تجهیــزات وجود نــدارد. هر فردی می تواند از تجهیــزات کمک حرکتی 

استفاده کند.

ثبت نام الزامی

خیر

ثبــت: شــما ملــزم به اخــذ گواهی ثبت بــرای تجهیزات کمــک حرکتی 
نیستید.

بیمه الزامی است

خیر

بیمه: کاربران تجهیزات کمک حرکتی نیازی به اخذ گواهی بیمه برای 
این تجهیزات ندارند.

کاله ایمنی الزامی

خیر

کاله ایمنی: در زمان استفاده از تجهیزات کمک حرکتی، شما ملزم به 
استفاده از کاله ایمنی نیستید. البته توصیه می شود، به ویژه وقتی 
بر روی ســطوح ناهموار حرکت می کنید، از کاله ایمنی اســتفاده کنید 

)مقّررات تجهیزات وسایل نقلیه، بخش 112(

یادداشت

 برای اطالع از تعاریف و محدودیت های مربوط 
به وســایل نقلیۀ مینیاتــوری و مینی بایک ها 
به بخش وســایل نقلیۀ مینیاتــوری ممنوعه 

مراجعه نمایید. 

عملیـات ممنــوع
 یک وسیلۀ نقلیۀ off-highway اجازۀ حضور در 
بزر گراه، جاده یا آبراه را ندارد، مگر مجوز فعالیت 
در  باشد.  شده  اخذ  صراحتًا  نقلیه  وسایل  این 
رابطه با بزرگراه های ایالتی باید خاطر نشان کرد 
نقلیه در طول  این وسایل  از  اجازۀ استفاده  که 
با حکم یا مجوز وزیر داده  بزرگراه مربوطه تنها 
 )4(  120 بخش  ترافیک،  ایمنی  )قانون  می شود 
ناحیۀ شهری،  یک  با  رابطه  در   .))2( و   )1( )الف( 
آیین نامۀ  به  توجه  با  می تواند  شهر  شورای 
نقلیه  وسایل  چنین  از  استفاده  مجوز  اجرایی، 
ایمنی  )قانون  کند  صادر  را  بزرگراه  یک  طول  در 

ترافیک، بخش 120 )4( )ب((. 

یادداشت

تعریف بزرگراه شامل تمامی آبراه های کنار 
جاده ای نیز می شود. 

تعاریِف این بخش مطابق است با مفاد 
»قانون ایمنی ترافیک«.

از  عبارتند   »off-highway نقلیۀ  »وسایل   :)a(
موتورشان  که  نقلی  و  حمل  وسایل  گونه  هر 
مخصوص سفرهای خارج از جادۀ اصلی )بر روی 
زمین، آب، برف، یخ، زمین های مردابی یا باتالقی 
شده  طراحی  دیگری(  ناهموار  جادۀ  نوع  هر  یا 
است. وسایل نقلیه ای که به طور اختصاصی برای 
سفرهای مذکور طراحی شده باشند، شامل موارد 

زیر هستند: 

وسایل نقلیۀ دارای چهار چرخ محّرک. 	

وسایل نقلیۀ دارای الستیک کم فشار.  	

دو  	 دارای  نقلیۀ  وسایل  و  موتورسیکلت ها 
چرخ. 

وسایل نقلیۀ آبی ـ خاکی.  	

	 .)A.T.V( وسایل نقلیۀ همه جارو

وسایل نقلیۀ موتوری مینیاتوری.  	

وسایل نقلیۀ برف رو.  	

مینی بایک ها )موتورسیکلت های کوچک(. 	

نیرویی  	 با  که  نقل  و  حمل  وسیلۀ  نوع  هر 
غیر از نیروی انسان یا باد حرکت کند )که شامل 

قایق های موتوری نمی شود(. 

                                           off-highway وسایل نقلیۀ
)وسایل نقلیه ATV، برف رو )اسنوُمبیل(، موتورهای تریل(
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گواهینامــۀ رانندگــی
نوع  این  رانندگی  برای  اراضی خصوصی: شما  در 
وسایل نقلیه در اراضی خصوصی ملزم به داشتن 
در  اراضی  )این  نیستید.  رانندگی  گواهی نامۀ 
تعریف بزرگراه قرار ندارد و قانون ایمنی ترافیک، 
بخش 119 )2(، اخذ گواهی ثبت یا بیمه تحت این 

شرایط را الزامی نمی داند.( 

عبــور از بزرگراه
 یک وسیلۀ نقلیۀ off-highway می تواند تحت 
یک  از  شده اند،  داده  شرح  زیر  در  که  شرایطی 
جاده های  )شامل  بزرگراه  دیگر  طرف  به  طرف 
اصلی، مسیر پارکینگ یا بخشی از پیاده رو( برود: 

بزرگراه،  	 از  عبور  از  قبل  می بایست  راننده 
کامل  طور  به  را   off-highway نقلیۀ  وسیلۀ 

متوقف کند. 

نقلیۀ  	 وسیلۀ  از  باید  مسافرین  تمامی 
off-highway و وسایلی که متصل به آن هستند، 
قبل از اینکه راننده عبور از بزرگراه را شروع کند، 

پیاده شوند. 

راننده باید اجازه دهد تا سایر وسایل نقلیه  	
عبور  اول  بزرگراه  راست  در سمت  افراد حاضر  و 

کنند. 

کوتاه ترین  	 و  مستقیم ترین  از  باید  راننده 
مسیر موجود حرکت کند. 

برای عبور کردن از یک طرف به سمت دیگر  	
بزرگراه نیازی به مجوز نیست. 

گواهی نامۀ رانندگی 
الزامی است

خیر

رانندگی خارج از بزرگراه: شما در زمان راندن این وسایل نقلیه در اراضی 
غیــر از بزرگــراه، ملزم به داشــتن یــک گواهی نامه رانندگی نیســتید. 
ـی ترافیک، بخش 51 )الف( شــرح داده اســت که »شــما  )قانــون ایمـن
بــدون اخــذ گواهی نامۀ رانندـگـی معتبر، اجازۀ رانندگی با یک وســیلۀ 
نقلیــۀ موتــوری در یک بزرگــراه )طبق تعریف ارائه شــده برای بزرگراه( 
off-( را نداریــد.« از آنجــا کــه ایــن وســایل نقلیه خــارج از بزرگراه یــا
highway( هستند، این قانون برای این نوع وسایل ِاعمال نمی شود.( 

گواهی نامۀ رانندگی 
الزامی است

بله

رانندگی داخل بزرگراه: شما در زمان راندن این وسایل نقلیه در بزرگراه، 
ملزم به داشتن یک گواهی نامۀ رانندگی هستید. 

)قانون ایمنی ترافیک، بخش 120 )2( )ب( و )4(، رانندگی با این وسایل 
نقلیــه در یــک بزرگراه را تنهــا در صورتی مجاز می دانــد که مجوزهای 
مربوطه از وزیر یا شــهرداری گرفته شــده باشــد. طبق مقّررات کنترل 
وســایل نقلیــه و اخذ مجــوز رانندگی، بخــش 26 )1(، بــرای این منظور 
می توان از یک گواهی نامۀ کالس 6 استفاده کرد. طبق بخش 32 )2( 
از یک گواهی نامۀ کالس 7 نیز می توان در این شــرایط استفاده کرد. 
در واقــع تمامــی کالس های 1 تا 7 گواهی نامۀ رانندگی قابل اســتفاده 
هســتند.( در صورتی که تنها قصد عبور از یک طرف بزرگراه به طرف 

دیگر را داشته باشید، داشتن گواهی نامه الزامی نیست.

ثبت نام الزامی 
است

بله

ثبــت: قبــل از اســتفاده از وســایل نقلیــۀ off-highway در جاده های 
آلبرتا، شــما ملزم به اخذ گواهی ثبت هســتید. این گواهی تنها برای 

اراضی عمومی و بزرگراه ها استفاده می شوند. 

)قانون ایمنی ترافیک، بخش 119.( در صورت استفاده از این خودروها 
در امالک خصوصی، نیازی به اخذ گواهی ثبت نیست. 

بیمه الزامی است

بله

ـی کــه قصد دارید از وســایل نقلیــۀ off-highway در  بیمــه: در صورـت
اراضــی عمومی یــا بزرگراه های مجاز اســتفاده کنید، تمــام انواع این 

خودروها به گواهی بیمه نیاز دارند. 

)قانون ایمنی ترافیک، بخش 119.( در صورت استفاده از این خودروها 
در امالک خصوصی، نیازی به اخذ گواهی بیمه نیست. 
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حداقل سن رانندگی

14 سال

off- حداقــل ســن رانندـگـی:  حداقل ســن بــرای راندن وســایل نقلیــۀ
highway در اراضــی عمومــی یــا بزرگراه هــا، در مناطق مجاز 14 ســال 
اســت. اگر شــما کمتر از 14 ســال ســن داریــد، می توانیــد تنها تحت 
نظارت فردی باالی 18 ســال در اراضی عمومی رانندگی کنید، فرد ناظر 
باید یا روی وســیلۀ نقلیۀ off-highway همراه شــما باشــد یا بر روی 
یک وســیلۀ نقلیۀ دیگر در نزدیکی شــما باشد. )مقّررات وسیلۀ نقلیۀ 
 off-highway بخــش2(. برای رانندگی با وســایل نقلیۀ ،off-highway
در اراضی خصوصی محدودیت سنی ِاعمال نمی شود. ادارۀ حمل و نقل 
آلبرتا توصیه می کند مطابق با توصیه ها و هشــدارهای تولیدکننده، 

به ویژه در رابطه با حداقل سن و ظرفیت سرنشین عمل نمایید.

ـی کــه تولیدکننده توصیــه کرده سرنشــینان دیگری به غیر  در صورـت
از راننده روی یک وســیلۀ نقلیه ســوار نشــوند، یا محل نشستن برای 
سرنشــینان دیگر در این وسیله نقلیه طراحی نشده است، ادارۀ حمل 
و نقل آلبرتا اکیدًا توصیه می کند سرنشــین دیگری را بر این وســیله 
سوار نکنید. به عالوه سرنشینان دیگر تنها در صورتی می توانند سوار 
شــوند که بتوانند به گونه ای مناســب از دســتگیره و جــای پای ویژۀ 
مســافرین اســتفاده کنند.در هشــدار ایمنی A.T.V دوره های رانندگی 
A.T.V شورای ایمنی آلبرتا و کانادا آمده است که: »هرگز یک مسافر 
را بــر روی یــک خودروی A.T.V تک سرنشــین، ســوار نکنید. حمل یک 
مسافر اضافه ممکن است تعادل خودروی A.T.V را برهم زده و کنترل 
آن از دست راننده خارج شود.« مرکز تحقیقات و کنترل آسیب دیدگی 
آلبرتا یک کارگروه مربوط به A.T.V تشــکیل داده اســت و این گروه 
هشدار می دهد که هرگز مسافر کمتر از 12 سال یا هر فردی که قادر 
به گرفتن دستگیره یا استفاده از جای پای مخصوص مسافر نباشد را 

بر این وسیله سوار نکنید. 

اکثــر کــودکان فاقــد مهارت های مناســب بــرای کنترل وســایل نقلیۀ 
 off-highway موتــوری و توانایی کنترل و رانندگی یک وســیلۀ نقلیۀ
OHV(( هستند، به  ویژه وقتی یک OHV مخصوص بزرگساالن را سوار 

می شوند. 

 OHV هر ســاله بســیاری از کودکان و نوجوانان در حال رانندگی با یک
به شدت آسیب می بینند یا حتی کشته می شوند. 

 OHV در کانادا حدود 25 درصد از مرگ و میرهای ناشــی از رانندگی با
مربوط به کودکان زیر 15 سال است. 

بیش از یک ســوم از صدمات شــدید تصادفات OHV در بین کودکان 
زیر 15 سال اتفاق می افتد.

کاله ایمنی الزامی 
است

بله

ـی: تمامــی افــراد در زمــان رانندـگـی با یک OHV، اســتفاده،  کاله ایمـن
ســوار شــدن یا یدک کش کردن این نوع خودروها در اراضی عمومی، 

می بایست از کاله های ایمنی استفاده کنند. 

تحــت شــرایط به شــرح ذیل، در زمان اســتفاده از یــک OHV ملزم به 
استفاده از کاله ایمنی نیستید: 

استفاده در امالک خود. 

استفاده در امالک خصوصی با اجازۀ مالک.

استفاده در اراضی اقوام اولیۀ کانادا یا اراضی مردم متی، مگر اینکه 
این اقوام قانونی داشــته باشــند که اســتفاده از کاله ایمنی را الزامی 

کرده باشد.

اســتفاده از خودروهای دارای ساختارهای ایمنی، محافظ واژگونی که 
تولیدکننده نصب کرده و کمربندهای ایمنی، به طوری که لوازم ایمنی 

آن ها تغییر نکرده  باشند و به شکلی مناسب استفاده شوند. 

با رعایت اســتانداردهای یک وســیلۀ نقلیۀ موتوری که برای استفاده 
ـی دارای کمربنــد ایمنی مطابق  در یــک جاده طراحی شــده اســت؛ یعـن
بــا مقّررات تجهیزات وســایل نقلیه باشــد، فردی که از وســیلۀ نقلیه 
اســتفاده می کند، کمربندی ایمنی را بســته باشــد )مانند  خودروهای 
شاســی بلنــد 4x4 اصــالح نشــده، خودروهــای شاســی بلنــد )SUV( و 

جیپ ها(.

اگــر عضو واقعی مذهب ســیک باشــید که از دســتار ســر اســتفاده 
می کنند.

در حیــن عملیــات کشــاورزی یــا دام  داری معــاف از قوانیــن ایمنی و 
سالمت کاری آلبرتا؛ 

 OHV ـی در حیــن عملیــات کار، در مــواردی کــه اســتفاده از کاله ایمـن
مشمول معافیت قوانین ایمنی و سالمت کاری آلبرتا شده باشد. 

ـی OHV بــرای تمامــی کاربــران OHV توصیــه  اســتفاده از کاله ایمـن
می شود، حتی اگر آن ها مشمول معافیت قانونی باشند. 

برای کســب اطالعات بیشــتر دربارۀ معافیت های کاله ایمنی لطفًا به 
ـی ترافیک، بخش های 128.1 و 129 و قانون وســایل نقلیۀ  قانــون ایمـن

off-highway بخش 9.1 مراجعه کنید. 
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)golf cart( ماشین حمل بازیکنان گلف)pocketbike( موتورسیکلت کوچک

اسکوتر برقیوسیلۀ نقلیۀ انفرادی

)go cart( اسکیت برد موتوریخودروهای چرخ باز

وسایـل نقلیـۀ مینیاتـوری ممـنوعـه
قانـــون ایمنـــی ترافیـــک 

این  به  موتوری«  نقلیۀ  )x(:»وسیلۀ   1 بخش 
معنی است: 

)1( یک وسیلۀ نقلیه که به جای نیروی انسانی، با 
نیروی موتور حرکت می کند. 

)2( موتور گازی )موپد(، دوچرخۀ برقی، هلی شات، 
تجهیزات دام داری یا وسایل نقلیه که تنها روی 
ریل حرکت می کنند، در این مجموعه قرار ندارند. 

بخش v(1(: »تجهیزات کمک حرکتی« به معنی 
دارای  عادی  صندلی  یک  به  مجهز  دستگاهی 
جهت یابی است که برای تسهیل حمل و نقل افراد 

دارای ناتوانی جسمی استفاده می شود. 

یک  معنی  به  سیکلت«  »موتور   :)w(1 بخش 
وسیلۀ نقلیۀ موتوری یا انواع موتور گازی )موپد( 
است که دارای 2 یا 3 چرخ باشد و شامل تمامی 
وسایل نقلیۀ موتوری که در این صنعت به عنوان 
دارند،  شهرت  اسکوترها  و  موتورسیکلت ها 

می شود.

بخش gg( 1(: »عابر پیاده« به معنی: 

)1( فردی که با پاهای خود مسافتی را طی می کند. 

حرکتی  کمک  تجهیزات  وسیلۀ  به  که  فردی   )2(
مسافتی را طی می کند و شامل افرادی می شود 
که به موجب قانون به  عنوان افراد پیاده در نظر 

گرفته می شوند. 

این  به غیر مواردی که تحت   :)1( بخش 52 
قانون مجاز اعالم شده است، کسی مجاز به راندن 
نمی باشد،  بزرگراه  در  تریلر  یا  نقلیه  یک وسیلۀ 

عملیــات ممنـــوع
نقلیۀ  وسایل  به  عنوان  نقلیه،  وسایل  این 
موتوری در نظر گرفته می شوند و تعریف آن ها 
در قانون ایمنی ترافیک آورده شده است؛ اگر چه 
برشمرده  مینیاتوری«  نقلیۀ  »وسایل  تعریف  در 
بزرگراه های  در  آن ها  از  استفاده  که  شده اند 
مجاز  جاده ای،  کنار  پیاده روهای  شامل  آلبرتا، 
نیست. در حالی که با بسیاری از این نوع وسایل 
نقلیۀ موتوری، مانند افراد پیاده برخورد می شود، 
قانونی  تعریف  شامل  وسایل  این  رانندگان  اما 

»فرد پیاده« نیستند. 

عملیــات مجــاز
مینیاتوری  نقلیۀ  وسایل  از  که  است  درست 
استفاده کنید،  آلبرتا  بزرگراه های  در  نمی توانید 
اما می توانید در امالک خصوصی از این وسایل 
استفاده نمایید. تعریف بزرگراه در ابتدای متن 
که  مناطقی  شامل  و  است  شده  ارائه  حاضر 
مناطقی  می شود؛  هم  دارند  خصوصی  مالکیت 
پارک  یا  عبور  برای  آن ها  از  معمواًل  مردم  که 
کردن وسایل نقلیۀ خود استفاده می کنند یا حق 
استفاده از آن را دارند. به  عنوان مثال می توان 

به پارکینگ های مراکز خرید اشاره کرد. 

با تعریف یک  نقلیه  این وسایل  قانونی،  از نظر 
وسیلۀ نقلیۀ موتوری مطابقت دارند، اگر چه با 
تعاریف ارائه شده برای تجهیزات کمک حرکتی، 

موتورسیکلت ها یا افراد پیاده مطابقت ندارند. 
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 ادارۀ حمـل و نقل آلبرتا 
شماره تلفن: 427-8901–780 

شماره تلفن رایگان: 310-0000

مگر اینکه گواهی ثبت معتبر برای وسیلۀ نقلیۀ 
مربوطه صادر شده باشد. 

است  مطابق  مینیاتوری  نقلیۀ  وسیلۀ  تعریِف 
مجوز  اخذ  و  نقلیه  وسایل  کنترل  »مقّررات  با 

رانندگی«

به  نباید  مینیاتوری  نقلیۀ  وسیلۀ  یک   )1(  59
 عنوان یک وسیلۀ نقلیۀ موتوری ثبت شود. 

)2( در این بخش، »وسیلۀ نقلیۀ مینیاتوری« به 
نقلیۀ  وسیلۀ  یک  چرخ باز،  خودروی  یک  معنی 
یک  استاندارد،  اندازۀ  از  کوچک تر  چرخ   4 یا   3
ماشین حمل بازیکنان گلف، یک وسیلۀ نقلیۀ 3 
یا 4 چرخ است که ادارۀ ثبت آن را به دلیل اندازۀ 
متمایز یا مشخصه های عملکردی اش، خطری برای 
سایر کاربران بزرگراه در نظر بگیرد، یا یک وسیلۀ 
آن  به   )4( و   )3( بخش های  ذیل  در  که  نقلیه 

اشاره شده باشد. 

دارای  اگر   ،off-highway نقلیۀ  وسیلۀ  یک   )3(
3 یا 4 چرخ باشد و اندازۀ آن کوچک تر از اندازۀ 
استاندارد باشد، یک وسیلۀ نقلیۀ مینیاتوری در 

نظر گرفته می شود. 

)4( یک موتورسیکلت یا موتورگازی )موپد( تحت 
شرایطی به شرح زیر، به عنوان یک وسیلۀ نقلیۀ 

مینیاتوری در نظر گرفته می شود: 

ارتفاع صندلی خالی و بدون بار، کمتر از 70  	
سانتی متر باشد. 

اندازۀ دور چرخ کمتر از 25 سانتی متر باشد.  	
فاصلۀ بین محور جلو و عقب، وقتی از مرکز یک 
محور تا مرکز محور دیگر اندازه گیری شود، کمتر 

از 100 سانتی متر باشد.
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