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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؟

ــریان خــود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! ــژه ای بــرای وقـــــت مشتـــ مــا ارزش ویــ
قائــــــل هستیـــــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

آموزشــی  مراکــز  رســمی  نماینـــــده  مــا 
هســتیم! کانــادا  در  مختلــف  مقاطــع 

ــم  ــی دهی ــه مشــتری پیشــنهاد م ــا را ب ــن ه بهتری
حتـــــی بــه ضـــــرر خودمـــــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
ــادا و عضــو انجمــن ICCRC اداره می شــود! کان

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـــا با توجـــه به تجربه 
قبلــی وکال پذیرفتــه  می شــود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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مقـــدمــه
در سـال 2003، اسـتان آلبرتـا برنامـه ی تدریجـی 
گرفتـن گواهینامـه )GDL( را بـرای راننـدگان جدید 
بـا  ی جـاده  معرـفی کـرد. هـدف GDL بهبـود ایمـن
گسـترش سـطح یادگیری، صرف نظر از سـن است. 
راننـدگان جدیـد تجربیـات باارزشـی در رانندـگی و 
را  کم خطـر  شـرایط  در  نقلیـه  وسـیله ی  مدیریـت 
کسـب می کننـد؛ سـپس وقـتی آمـاده بودنـد، در 

شـرایط پیچیـده و پیشـرفته تر قـرار می گیرنـد. 

در بخشی از برنامه ی GDL، آلبرتا کتاب »آماده ی 
حرکـت: کتـاب کار مربیگـری راننـدگان جدیـد« را 
تولیـد کـرده اسـت. ایـن کتـاب قصـد نـدارد جـای 
بگیـرد. همـه ی  را  رانندـگی  حرفـه ای  آموزش هـای 
نمی گیـرد.  بـر  در  را  رانندـگی  فراینـد  جزئيـات 
بـه  را  جدیـد  راننـدگان  شـدیدًا  آلبرتـا  حمل ونقـل 
شـرکت در دوره هـای یادگیـری و آمـوزش رانندـگی 
حرفـه ای تشـویق می کنـد. مرـبی معتبـر رانندـگی 
بـه  شـکل  را  فرمـان  پشـت  دسـتورالعمل های 
دسـتورالعمل ها  ایـن  می دهـد.  آمـوزش  کاربـردی 
توسـط حمل ونقـل آلبرتـا و تحـت قوانیـن آمـوزش 
راننـدگان و آزمون هـای رانندـگی گواهی گرفته اند. 

و  دانـش  حرفـه ای،  رانندـگی  تمریـن  و  آمـوزش 
مهارت هـای الزم بـرای تبدیـل بـه راننـدگان قابـل، 
فعـال و مسـئولیت پذیر در کل دوره ی رانندـگی را 

می کنـد.  فراهـم  جدیـد  راننـدگان  بـرای 

برنامه ی GDL شـامل پروژه ی یادگیری یک سـاله ی 
رانندـگی  آزمـون  در  شـرکت  از  پیـش  اجبـاری 
تشـویق  جدیـد  راننـدگان  آلبرتاسـت.  اسـتاندارد 

راننـده ای  تحت نظـر  مـدت  ایـن  در  می شـوند 
باتجربـه، غیرآزمایشـی و دارای گواهینامـه تمریـن 
رانندـگی  مختلـف  شـرایط  در  بایـد  تمریـن  کننـد. 
باشـد؛ شـامل رانندگی در شـب، یخ و برف، شـرایط 
بسـیار مرطـوب و دیگـر شـرایط چالشـی. حمل ونقل 
آلبرتـا حداقـل 60 سـاعت آمـوزش تحت نظـر فـرد 

را پیشـنهاد می دهـد. بالـغ 

نکتـه

اطالعــات مفیــد بیشــتر در  مــورد بخش هایی 
کــه رانندگان جدید طی یادگیری مرتکب خطا 
شــده اند و چگونـگـی کاهش دادن یــا اجتناب 
زیــر   www.saferoades.com در  آن هــا  از 
ـی رانندگان  بخــش راننــدگان، در پنجره ی ایمـن

در دسترس است. 

نکته مهم

اطالعات آمــاده ی حرکت: کتاب کار مربیگری 
رانندگان جدید فقــط برای آموزش و یادگیری 
فراهم شــده اســت. هیــچ تجارت یــا رابطه ی 
خدماـتـی حرفــه ای بــا حمل ونقل آلبرتــا ندارد. 
قوانیــن و دســتورالعمل ها متنوع انــد و ـطـی 
زمــان تغییــر می کننــد. تکیــه بــر  اطالعــات 
فراهم شــده در آمــاده ی حرکــت: کتــاب کار 
مربیگــری راننــدگان جدیــد، فقــط بــر عهده ی 

مربی و شاگرد است. 

پیــام والــــدین
ــدگان  »آمــاده ی حرکــت: کتــاب کار مربیگــری رانن
بــه  جدیــد  راننــدگان  مربیگــری  بــرای  جدیــد« 
پیچیــده ی  محیــط  نیازهــای  مدیریــت   منظــور 
بــا  جدیــد  راننــدگان  اســت.  امــروزی  رانندـگـی 
ــدون  ــاه اول رانندگــی ب ــج م ــال باالیــی در پن احتم
نظــارت، بــا تصادفــات همــراه بــا صدمــات بدـنـی 
یــا مــرگ مواجــه می شــوند. تجربــه ی رانندـگـی و 
دوره،  ایــن  در  کسب شــده  جدیــد  مهارت هــای 
کمتریــن پیشــرفت را دارنــد. بــه همیــن دلیــل، 
حمل ونقــل آلبرتــا شــدیدًا از چندیــن مــاه رانندگــی 
گواهینامــه ی  دریافــت  از  پیــش  تحت نظــارت 
رانندـگـی،  تمرین هــای  به عــالوه ی   ،5 کالس 
ــه  شــکل چشــمگیری  ــن کار ب ــد. ای ــت می کن حمای
بــه تجربــه ی مهارت هــای مهــم و بلــوغ راننــده ی 
جدیــد منجــر می شــود و خطــرات تــازه کار بــودن در 

می دهــد. کاهــش  را  رانندـگـی 

یــک  می کنیــم  پیشــنهاد  شــما  بــه  شــدیدًا 
برنامــه ی تمریــن و تجربــه بــرای راننــده ی جدیــد 
خــود بســازید و بــه  دقــت اطالعــات و پیام هــای 
در  کــه  را  ســالمت  مرکــز   L.E.A.R.N کمپیــن 
صفحــه ی بعــد بــه آن هــا اشــاره شــده بخوانیــد. 
قیم هــا  یــا  والدیــن  شــما،  از  آلبرتــا  حمل ونقــل 
گواهینامــه ی  دســتورالعمل های  کــه  می خواهــد 
تدریجــی و برنامــه ی L.E.A.R.N را اجــرا کنیــد. ایــن 
محدودیت هــا بــه عنــوان عوامــل کلیــدی ارتقــاء 
ایمنــی مســیر در رانندگــی بــه شــکل کاربــری بالــغ، 
ــا اطالعــات کافــی، شــناخته شــده اند. مســئول و ب

گواهینامــه ی  مــورد  در  بیشــتر  اطالعــات  بــرای 
www.saferoads. ســایت  تدریجــی،  رانندـگـی 
com و بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد کمپیــن 
www.capi- ــز ســالمت، وبســایت L.E.A.R.N مرک

ببینیــد.  را   talhealth.ca/learn
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پیام مهم برای والدین رانندگان جدید

والدین چه کاری می توانند انجام 
دهند؟

نــرخ تصــادف در نوجوانــان وقتــی کــه فــردی بالــغ 
کنــار آن هــا حضــور دارد و روی رانندـگـی آن هــا 
نظــارت می کنــد، پاییــن اســت. مطمئــن شــوید 
نوجــوان شــما تمریــن رانندگــی تحت نظــارت زیــادی 
را در شــرایط رانندگــی مختلــف شــب و روز داشــته 
ــا مهارت هــای  ــغ ب باشــد. بهتریــن ناظــر، فــردی بال
ــدازه ی پــدر و  ــه  ان ــه ب رانندگــی مناســب اســت ک

مــادر نوجــوان ســن داشــته باشــد. 

نوجوان من در آموزشگاه رانندگی 
آمـــوزش دیـــده، آیــا ایــن کافی 

نیست؟
ــرای  آموزشــگاه های رانندگــی فرصت هــای خوبــی ب
نوجــوان شــما بــه  منظــور یادگیــری اصــول رانندگــی 
تمریــن  بــه  همچنــان  او  امــا  می کننــد؛  فراهــم 
زیــادی بــرای اجــرای مناســب مهارت هــای رانندگــی 

نیــاز دارد. 

آیا می دانستید؟

تصــادف وســایل نقلیــه دلیــل شــماره ی یــک 
مرگ ومیر جوانان در آلبرتاست.

ســن، نداشــتن تجربــه ی کاـفـی، حواس پرتی 
و فشــار مضاعــف دالیــل عمــده در صدمات و 
مرگ ومیــر مرتبــط با وســایل نقلیه در ســنین 

نوجوانی است.

نــرخ تصــادف بیــن راننــدگان جــوان وقـتـی 
نوجوانــان دیگــری در وســیله ی نقلیــه حضور 
دارنــد، مخصوصــًا در شــب، باالتریــن حد خود 

را دارد. 

ـی که در آلبرتا پس  نیمــی از همه ی نوجواناـن
از تصادفــات جــدی آزمایــش شــده اند، دارای 

مقادیر باالی الکل در خون خود بوده اند. 

از هر پنج راننده ی جدید یکی در دو ســال اول 
رانندگی خود تجربه ی تصادف داشته است.

توضیــحاتعنــوان التین و فارسی

 L: LIMMIT THE NUMBER OF

PASSENGERS

تعداد مسافران را محدود کنید.

مسافران عامل خطر بسیار بزرگی برای رانندگان جدید هستند. تصادفات منجر 
بــه مرگ ومیــر مربوط  بــه رانندگان ۱۶ ســاله معمواًل وقتی اتفــاق می افتند که 
نوجوانــان دیگــری در وســیله ی نقلیه حضور دارند. خطر بــا حضور هر نوجوان 
اضافی در وسیله ی نقلیه افزایش پیدا می کند. حداقل برای سال اول رانندگی 
بــدون نظارت، قانون عدم حضور سرنشــین را در نظــر بگیرید. رانندگان جدید 
برای تمرین بدون ایجاد حواس پرتی از طرف دیگر نوجوانان به زمان نیاز دارند. 

E: EVERYONE WEARS A SEAT-

BELT – EVERY TIME

همه کمربند ایمنی می بندند؛ 
همیشه.

کمربند هــای ایمنی بهترین محافظت را در تصادفات ایجاد می کنند و احتمال 
مــرگ و صدمــه ی بدنی را تا ۵۰٪ کاهش می دهند. بــا این حال بیش از نیمی 
از رانندگان نوجوان آلبرتا و مســافرینی که در تصادفات یک دوره ی پنج ســاله 
مجروح شده اند کمربند ایمنی نبسته بودند. راننده ی نوجوان شما فقط وقتی 
بایــد رانندـگـی کند که همه ی افــراد داخل خودرو کمربند ایمنی خود را بســته 

باشند. 

 A: AFTER DARK, IT’S TIME TO

PARK

پس از تاریکی،  زمان پارک کردن 
است.

بیشــتر تصادفات خطرناک مرتبط با نوجوان ها بین ســاعت ۹:۰۰ شب تا ۶:۰۰ 
صبــح اتفــاق می افتند. محدودکــردن رانندگی نوجوان خود در این ســاعات را، 
مخصوصًا در شب های جمعه و شنبه در نظر بگیرید. می توانید پس از اینکه 
نوجــوان شــما مســئولیت پذیری خود را نشــان داد و تجربه کســب کرد، این 

محدودیت را کاهش دهید. 

 R: RURAL ROADS MEAN MORE

RISK

جاده های روستایی خطرناک ترند.

در آلبرتا، بیش از ۷۵٪ تصادفات منجر به جراحت شــدید مرتبط با نوجوانان 
در نواـحـی روســتایی اتفاق می افتند. دالیل بســیاری برای ایــن وجود دارد که 
از جملــه ی آن هــا می توان وجود تعداد زیاد سرنشــین در خودرو، اســتفاده ی 
محدود از کمربند ایمنی، شرایط جاده و استفاده از الکل را نام برد. اگر نوجوان 
شما باید در نواحی روستایی رانندگی کند، چند قانون محکم برای رانندگی در 

کجا، چه وقت و با چه کسی  را در نظر بگیرید.

 N: NO ALCHOHOL OR DRUGS -

EVER

هیچ الکل و مواد مخدری استفاده 
نکنید؛ هیچوقت.

اثرات الکل روی عملکرد رانندگی می تواند با اولین نوشیدنی شروع شود. خطر 
تصادف در ســطح الکل خون ۰.۰۵ یا باالتر از محدودیت قانونی ۰.۰۸، بســیار 
افزایش می یابد. GDL آلبرتا محدودیت های سختی در مورد استفاده از الکل 
طی دوره های یادگیری و بامحدودیت اعمال می کند )ســطح الکل خون صفر(. 
سیاســت اســتفاده نکردن از مواد مخدر و الکل را پس از دریافت گواهینامه 

کامل برای نوجوان در نظر بگیرید.

چگونه می توانیم خطر تصادف و صدمه دیدن را 
کاهش دهیم؟

ــد  ــدگان جدی ــه رانن ــرای کاهــش خطــرات متوجـ ــان دوره ی رانندگــی )GDL( شــروعی عالــی ب گواهینامــه ی پای
اســت؛ امــا کارهــای بیشــتری نیــز می تــوان انجــام داد. بــه نوجــوان خــود کمــک کنیــد رانندگــی را بــا اســتفاده 

از ایــن قوانیــن یــاد بگیــرد:
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بســیاری  طــرق  بــه  شــما  والدیــن،  بــه  عنــوان 
از  شــریک هســتید:  خــود  نوجــوان  رانندـگـی  در 
ــه و  ــه ی بیم ــا پرداخــت هزین آمــوزش و نظــارت ت
ــودروی خانوادگــی. شــما  ــه خ ــرل دسترســی ب کنت
حــق داریــد بــرای خانــواده ی خــود قانــون وضــع 
کنیــد و در ایــن امــر تنهــا نخواهیــد بــود. بســیاری 
از والدیــن محدودیت هایــی اعمــال می کننــد؛ چــه 

نوجوانــان بــه آن عمــل کننــد، چــه نکننــد!

وقتــی بــه نوجــوان خــود کمــک می کنیــد رانندگی را 
یــاد بگیــرد، جــاده را بــرای همــه ایمن تــر می کنیــد. 

وبسایت                                                     بیشتر  اطالعات  برای 
www.saferoads.com را ببینید. 

آمــــاده ی حرکـــت بـــودن

مربــی بـــودن
ســپری کردن  بــه  تعهــد  نیازمنــد  مربی بــودن 
نشــان دادن  جــاده،  روی  بســیاری  ســاعات 
مهارت هــای رانندگــی و مربیگــری کارآمــوز در انواع 
ــد  مهارت هاســت. پیــش از اینکــه تصمیــم بگیری
آمــوزش کســی را به عهــده بگیریــد، ســؤاالت زیــر 

را از خــود بپرســید:

آیا وقت کافی دارم؟

راننــده ی جدیــد بــرای تبدیل شــدن بــه راننــده ی 
قابــل و ایمــن بــه تمریــن بســیار زیــادی نیــاز دارد. 
کمتریــن زمــان تمریــن پیشــنهادی، 60 ســاعت 

اســت. 

بامهــارت  و  ایمــن  راننــده ای  مــن  آیــا 
؟ هســتم

راننــدگان ایمــن کارهایــی ماننــد رانندگــی ســرعت 
بــاال و دنبالــه روی بــا عــدم رعایــت فاصلــه ی طولــی 
کاـفـی را انجــام نمی دهــد. مطمئــن شــوید بــرای 
کمــک بــه کارآمــوز در تبدیــل او بــه راننــده ی ایمــن، 

فــرد مناســبی هســتید. 

جدیــد  راننــده ی  بــا  ـی  خوـب رابطــه ی  آیــا 
دارم؟

تنــش در جــاده می توانــد بــاال بگیــرد. مطمئــن 
کــه  اســت  به گونــه ای  شــما  رابطــه ی  شــوید 
را  رانندـگـی  تمریــن  حیــن  اســترس  ســاعت ها 

کنــد.  مدیریــت 

آیا به خوبی ارتباط برقرار می کنم؟

مربــی بایــد بتوانــد گــوش دهــد، واضــح حــرف بزنــد 
و دســتورالعمل ها و توضیحــات را قابــل درک ارائــه 

دهد. 

آیا صبر کافی برای این کار را دارم؟

اســت  یادگیــری  درحــال  کــه  کســی  همراهــی 
می توانــد چالش برانگیــز باشــد. از خــود بپرســید 
آیــا طبیعــت آرام موردنیــاز بــرای ایــن کار را داریــد.

مهارت هـای ارتباـطی اش به گونـه ای اسـت کـه  	
اطالعـات و ایده هـا را واضـح بیـان کنـد؟

صبـر و آرامـش الزم بـرای هدایـت مؤثـر مـن را  	
دارد؟

انتخــاب مـــربی
ــد کــه  ــد به دقــت فکــر کن ــز بای ــد نی ــده ی جدی رانن
چــه کســی را بــرای مربیگــری انتخــاب کنــد. همــان 
ایــن  آیــا  گرفــت.  بــه کار  می تــوان  را  ســؤاالت 

شــخص:

ی کـه نیـاز دارم  	 زمـان الزم را بـرای انجـام تمریـن
دارد؟

و  	 رانندـگی  مطمئـن  و  ایمـن  مهارت هـای 
گواهینامـه ی رانندـگی کالس 5 بـدون شـرط آلبرتا 

را دارد؟ آیـا می تـوان بـرای گرفتـن الگـوی خـوب 
تحت تأثیـر  و  مسـتی  هنـگام  رانندـگی  عـدم  بـا 
مـواد مخـدر یـا پذیرفتـن دیگـر خطـرات جـاده بـه 
و  قوانیـن  بـا  فـرد  ایـن  آیـا  کـرد؟  اعتمـاد  مرـبی 
ایـن  آیـا  آشناسـت؟  ترافیـکی  دسـتورالعمل های 

می کنـد؟ رانندـگی  تدافعـی  همیشـه  فـرد 

رابطـه ی خوـبی بـا مـن دارد کـه بتوانـم بـدون  	
تنـش بـا او رانندـگی را یـاد بگیـرم؟

نکـــــات ارتبــــاطی
جدیــد  راننــده ی  بــا  واضــح  برقرارکــردن  ارتبــاط 
ـی برخــوردار اســت. ایــن نــکات  از اهمیــت باالـی

کننــد: کمــک  می تواننــد 

متمـرکز بمانیـد

اســت.  تمرکــز  نیازمنــد  رانندـگـی  یادگیــری 
بعــد  بــه  را  رانندـگـی  بــا  غیرمرتبــط  بحث هــای 

کنیــد.  موکــول 

آرامـش خود را حفـظ کنیـد

وقـتـی بــا یادگیرنــده صحبــت می کنیــد، صریــح 
و آرام باشــید. ایــن کار ممکــن اســت همیشــه 
ــد  ــک می کن ــه شــما کم ــن کار ب آســان نباشــد. ای
ــد و  ــک را انتخــاب کنی ــن کم ترافی مســیرهای ایم
زمــان کافــی بــرای پیاده کــردن دســتورالعمل ها را در 
اختیارتــان می گــذارد. بــه  یــاد داشــته باشــید کــه 
ــه  ــده ی حرفــه ای ب ــه رانن ــد نســبت  ب ــده ی جدی رانن

ــرای فکــر و واکنــش نشــان دادن  زمــان بیشــتری ب
ــاز دارد. نی

مثبـت باشیـد

راننــده ی جدیــد بــرای پیشــرفت بــه قــوت قلــب نیاز 
دارد. از انتقــاد خــودداری کنیــد و اظهارنظرهــای 
ــر دوره ی  ــد ه ــت داشــته باشــید. ســعی کنی مثب
بــه  پایــان  مثبــت  اظهارنظــری  بــا  را  ـی  تمریـن
ــی  ــردش خیل ــل »گ ــدی مث ــالت مفی برســانید. جم
خوبــی بــود. دفعــه ی بعــد می توانــی ســعی کنــی...« 
بــه  آمــد...؟«  یــا »از چــه  چیــز مســیر خوشــت 
ــر پیشــرفت احتمالــی  یادگیرنــده کمــک می کنــد ب

ــز داشــته باشــد.  تمرک

بازخوردهای واضح بدهید

ــه  ــده ی رانندگــی کســی اســت ک ــن یادگیرن بهتری
می فهمــد چــه کاری انجــام داده و چــرا آن را انجــام 
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داده اســت. می توانیــد چنیــن درـکـی را بــا دادن 
بازخوردهــای جزـئـی بالفاصلــه پــس از اتفاقــات، 
ــاًل »از اینکــه پیــش از گــردش  تشــویق کنیــد. مث
همــه ی جهــات را بررســی کــردی خوشــم آمــد. بــه 
 راحتــی ممکــن بــود مســیر موتــوری کــه کنــارت بــود 
را قطــع کنــی«، دلیــل منطقــی در ذهــن یادگیرنــده 

ــد. ــرای رفتــار موردنیــاز ایجــاد می کن ب

نکتـــه بــــرای مــــربی

وقـتـی می خواهید بازخورد دهید، یادگیرنده را 
بــه کنار جــاده راهنمایی کنیــد. در انتهای هر 
جلســه تمرینی درمــورد مهارت هایی که بهبود 
یافتــه و قســمت هایی که به  کار بیشــتر نیاز 
دارد بحــث کنیــد. بــرای توضیح نــکات مهم، 
استفاده از نمودار و شکل ایده ی خوبی است. 
دفترچه ی یادداشــتی از آنچه نیــاز به تمرین 
بیشــتر دارد بــرای یــادآوری شــروع جلســه ی 

تمرینی بعدی با خود داشته باشید.

مراقب کلمه ی Right باشید

مراقــب باشــید بــه  جــای کملــه  خــوب و بلــه از 
کلمــه ی Right اســتفاده نکنیــد. ایــن از ســردرگمی 
و گــردش بــه راســت ناگهانــی و بــدون برنامه ریــزی 

جلوگیــری می کنــد.

برای نشــان دادن مســیر از دســت اســتفاده 
کنید

ــراد پیداکــردن چــپ و راســت  ــرای بســیاری از اف ب

هم زمــان  وقـتـی  مخصوصــًا  اســت،  گیج کننــده 
بایــد عبــور از ترافیــک را مدیریــت کننــد.

بــه  بــا دســت نشــان دهیــد و  اینکــه مســیر را 
مســیری کــه راننــده بایــد بــه حرکــت ادامــه دهــد 

ـی اســت. اشــاره کنیــد، ایــده ی خوـب

زمان صحبت کردن را بدانید

تمریــن  را  ـی  مهارـت جدیــد  راننــدگان  وقـتـی 
ــب باشــید  ــد. مراق ــاز دارن ــز نی ــه تمرک ــد، ب می کنن
دســتورالعمل های زیــادی را هم زمــان بیــان نکنیــد. 

سـؤال بپرسیـد

می تواننــد  جدیــد  راننــدگان  کمــک،  اندـکـی  بــا 
دریابنــد چــه چیــزی را اشــتباه انجــام داده انــد. 
ــد  ــت می آورن ــان به دس ــه خودش جواب هایــی را ک
بهتــر از نصیحتــی کــه از شــما می شــنوند به خاطــر 
می ســپارند. مــوارد زیــر برـخـی ســؤاالت کلیــدی 

اســت.

فکـر می کنیـد کجـای ایـن فعالیـت را می تـوان  	
بهبـود داد؟

چشم هایتان به کجا نگاه می کرد؟ 	

چقدر سرعت داشتید؟ 	

آن خودرو )یا دوچرخه یا عابر پیاده( را دیدی؟ 	

کتــاب  ایــن  ـی  تمریـن از جلســات  کــدام  هــر  در 
بخش هایــی بــا عنــوان »ایمــن بمانیــد« وجــود دارند 
کــه نــکات رانندـگـی ایمــن را پوشــش می دهنــد. 
ــوم رانندگــی مســئوالنه ســاده  ــه مفه دســتیابی ب

ــود  ــه  وج ــر ب ــک عم ــرای ی ــری ب ــا تغیی نیســت، ام
حیــن  رفتارهــای  کنیــد  ســعی  آورد.  خواهــد 
رانندـگـی را بــه موضــوع مــداوم بحث هــا تبدیــل 
ــا گــروه  کنیــد. ممکــن اســت بخواهیــد مدرســه ی
خدمــات اجتماعــی خــود را بــه برگــزاری برنامــه ای بــا 
موضــوع رفتــار رانندگــی و رانندگــی ایمــن تشــویق 
ــو، ســخنران ها  ــد شــامل ویدی ــن می توان ــد. ای کنی

و بحــث و گفت وگــو باشــد.

نکـات برقـراری ارتبـاط

نــکات زیــر را بــا یادگیرنــده در میــان بگذارید 
تــا بفهمیــد که چــه چیزی مناســب اســت و 
چــه چیــزی را باید تغییر دهیــد. از یادگیرنده 

بخواهید به موارد زیر فکر کند.

آیا صحبت کردن من به  اندازه ی کافی برای  	
شنیدن، شفاف و واضح است؟

را  	 می گویــد  ـی  مرـب کــه  ـی  چیزهاـی آیــا 
می فهمم؟

ـی از روش دیگری، مانند ترســیم  	 اگــر مرـب
نمــودار یا تشــویق به تکــرار کارهایی که برای 
مــن ســخت اســت، اســتفاده کنــد، یادگیری 

بهبود خواهد یافت؟

یادگیرنــده را تشــوق کنید ســردرگمی اش  	
پس از یک توضیح را با شما در میان بگذارد. 
اگــر چیــزی هنوز شــفاف نیســت، دوبــاره به 
موقعیــت برگردیــد. مطمئن شــوید چیزی که 
می گوییــد با شــنیدن دوبــاره ی صحبت خود، 

فهمیده شده باشد.
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دستــورالعمــل های مربیگــری

شـرایط را کنتـرل کنیــد
اولیـن قانـون در کمک کـردن بـه یـک نفـر بـه   	

در  تمریـن  رانندـگی،  مهارت هـای  بهبـود  منظـور 
شـرایط ایمـن اسـت. راننـدگان جدید ممکن اسـت 
از  پـس  و  باشـند  داشـته  کاذب  اعتمادبه نفـس 
سـاعات  در  رانندـگی  بـه  ی  تمریـن جلسـه ی  چنـد 
شـلوغی ترافیـک اصـرار کننـد. برـخی ممکـن اسـت 
اعتمادبه نفـس کاـفی نداشـته باشـند و بخواهنـد 
از سـاده ترین فعالیت هـای رانندـگی پرهیـز کننـد. 
راننـده بـا اعتمادبه نفـس کاذب بـه راهنمایی قاطع 
برای جلوگیری از شرایط خطرساز نیاز دارد. در مورد 
راننـده بـا اعتمادبه نفـس پاییـن، صبـور و مشـوق 
بـرای نشـان دادن فعالیت هـا و  از نمـودار  باشـید. 
افزایـش درک و اعتمادبه نفـس اسـتفاده کنیـد. 

در جلسـات اولیـه، کنتـرل موقعیـت گاهـی بـه   	
نقلیـه در موقعیـت  نگه داشـتن وسـیله ی  ی  معـن
مناسـب برای یادگیرنده به  منظور رانندگی اسـت. 
بـرای مثـال، پیـش از اینکـه یادگیرنـده دنده عقـب 
باشـد  نیـاز  اسـت  ممکـن  بگیـرد،  یـاد  را  گرفتـن 
خـودرو را عقـب ببـرد و از ترافیـک خارج کند و برای 

رانندـگی در مسـیر روبه جلـو آمـاده کنـد.

ی بایـد در سـاعات روز  	 جلسـات اولیـه ی تمریـن
در منطقـه ای کم ترافیـک ماننـد خیاباـنی خلـوت یـا 
ی انجـام شـود. فقط وقـتی به نواحی  پارکینـگ خاـل
بـا ترافیـک متوسـط برویـد کـه یادگیرنـده بتوانـد 
انجـام  کنتـرل  بـا  و  به نرمـی  را  پایـه  مهارت هـای 
ی در  دهـد. ترافیـک متوسـط خیابان هـای معموـل

سـاعات غیـر از اوج ترافیـکی اسـت. 

حداقـل یـک سـاعت تمریـن کنیـد و جلسـات  	
ی را بیـش از دو سـاعت طـول ندهیـد. پـس  تمریـن
از آن، ممکـن اسـت یادگیرنـده یادگیـری مؤثـر را 
ی کوتـاه در ابتـدا  از دسـت بدهـد. جلسـات تمریـن
و  خسـته  تمریـن  حیـن  یادگیرنـده  اگـر  بهترنـد. 

مسـتأصل بـود، اسـتراحت دهیـد. 

بـه   	 ی را  تـا وقـتی کـه یادگیرنـده مهـارت فعـل
خوـبی اجـرا نکـرده و برای انجـام آن اعتمادبه نفس 

کاـفی را نـدارد، بـه مهـارت بعـدی نپردازیـد.

قبـل  	 از  را  رانندـگی  مسـیرهای  همیشـه 
ی سـخت  برنامه ریـزی کنیـد، مطمئـن شـوید خیـل
نیسـتند. بهتریـن روش بـرای ایمن کـردن تمریـن 
شـرایط  شـوید  مطمئـن  کـه  اسـت  ایـن  رانندـگی 
رانندـگی  بـرای  غیرواقعـی  نیازهـای  رانندـگی 

نمـی آورد.  به وجـود  یادگیرنـده 

متوسـط  	 ترافیـک  در  یادگیرنـده  کـه  وقـتی 
مهارت کافی را پیدا کرد و اعتمادبه نفس داشـت، 
زمـان رفتـن بـه موقعیت هـای بـا خطـر باالتـر مانند 
بـد  شـرایط  در  و  بزرگـراه  در  شـب،  در  رانندـگی 

اسـت. آب وهواـیی 

مهــــارت ها را نشان دهیـــد
روش مؤثــر آمــوزش مهــارت رانندگــی نشــان دادن 

نحــوه ی صحیــح انجــام آن در ابتداســت. 

هر مرحله ای را که می روید توضیح دهید. 	

چراـیی و چگونـگی کاری را کـه انجـام می دهیـد  	

توضیـح دهید.

بگذاریـد کارآمـوز کاری را کـه انجـام داده ایـد  	
کـپی کنـد.

بـا تأکیـد بـر عـادت »ببینیـد، فکر کنیـد، انجام  	
دهیـد« بـه آمـوزش عـادات ایمن کمـک کنید:

خطـرات  	 کنیـد  کمـک  راننـده  بـه  ببینیـد: 
ی را ببینـد. »چه چیـزی جلوتـر می بیـنی؟« احتماـل

فکـر کنیـد: بـه راننـده در مـورد اتفاـقی کـه  	
ی  احتماـل راهکارهـای  و  بیفتـد  اسـت  ممکـن 
آن کمـک کنیـد. »آن دوچرخـه را دیـدی؟ چـه 
بایـد  کاری  چـه  بیفتـد؟  بـود  ممکـن  اتفاـقی 

مـی دادی؟« انجـام 

انجـام دهید: به راننـده کمک کنید تصمیم  	
کمـی  کـه  اسـت  خوـبی  ایـده ی  »بلـه،  بگیـرد. 

فضـای بیشـتری بـه او بدهـی.«

نمــودار بکشیــــد
آمــوزش  بــرای  مؤثــری  روش  نمــودار  کشــیدن 

اســت.  جدیــد  مهارت هــای 

پیـش از اینکـه کارآمـوز بخواهـد مهارت هـای  	
بـه  گـردش  و  تقاطع هـا  بـه  ورود  ماننـد  پیچیـده 
طرفیـن را انجـام دهـد، از نمـودار بـرای نشـان دادن 

ی اسـتفاده کنیـد.  اتفاقـات احتماـل

از کارآمـوز بخواهیـد کنـار بزنـد و با هـم نمودار  	
را بکشـید. سـپس از کارآموز بخواهید کارهایی را 

کـه بایـد انجـام دهـد، دوباره تکـرار کند.

اگـر مهارـتی بـه  خوـبی پیش نرفت، کنـار بزنید  	

و از نمودارهـا بـرای نشـان دادن چیـزی کـه انجـام 
شـد و چیـزی کـه بایـد انجـام می شـد، اسـتفاده 

 . کنید

در  	 و  کنیـد  تکـرار  دوبـار  یـا  یـک  را  اطالعـات 
بکشـید. دوبـاره  را  نمودارهـا  نیـاز  صـورت 

»آماده ی حرکت« شــامل چنــد صفحه ی خالی 
در انتهای کتاب برای کشــیدن نمودارهاست. 
یــک دفترچــه ی یادداشــت در خــودرو بــرای 

نمودارهای اضافی داشته باشید.

حیــــن حـــــرکت صحبــــت کنیــــد
یـکـی از تکنیک هاـیـی کــه بســیاری از مربی هــای 
می کننــد  اســتفاده  آن  از  رانندـگـی  آمــوزش 
توصیــف مســتمر یــا صحبــت حیــن حرکــت اســت. 
رانندـگـی  از صحبــت حیــن فراینــد  ایــن روشــی 

اســت.

چیـزی را کـه جلوتـر می بینیـد توصیـف کنید و  	
حیـن نشـان دادن تکنیـک رانندـگی بگوییـد چطـور 

بـرای واکنـش، برنامه ریـزی می کنیـد.

کارآموز را به توصیف مستمر تشویق کنید. 	

»چه چیـزی  	 مثـل  سـؤاالتی  پرسـیدن  بـا 
می بیـنی؟« و »االن می خواهـی چـه کار کـنی؟« از 
او توضیـح بخواهیـد. همـه ی راننـدگان ایـن کار را 
بـه  راحـتی انجـام نمی دهنـد، پـس اگـر مدـتی بـه  
طـول انجامیـد ناامیـد نشـوید. برـخی رانندگانی که 
در یادگیـری مهارت هـای پایـه مشـکل دارنـد، پـس 
گرفتـن  به دسـت  و  اعتمادبه نفـس  احسـاس  از 
برایشـان  صحبت کـردن  نقلیـه،  وسـیله ی  کنتـرل 

اسـت. راحت تـر 
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ـی کــه راننده  توصیــف مســتمر بایــد چیزهاـی
می بیند، کارهایی که باید انجام دهد و چرایی 
آن هــا را شــامل شــود. »اگر بخواهــم به چپ 
بپیچم، باید باند حرکت را عوض کنم. آینه ها 
را بررسی می کنم که کسی در آن باند در حال 
حرکت نباشــد. االن چک پشــت شانه را انجام 
می دهــم ... راهنمــای چــپ را روشــن می کنم 
... دوباره چک شــانه. خــب، حاال باند را عوض 
می کنــم. االن می بینــم که چراغ قرمز روشــن 
شده، در نتیجه سرعت را کم می کنم و توقف 

می کنم.«

الگـــوی رفتــــار مناســـب
ـــد  ـــذار خواهی ـــرد تأثیرگ ـــو و ف ـــک الگ چـــون شـــما ی
ــن  ــما حیـ ــار شـ ــت رفتـ ــن اسـ ــوز ممکـ ــود، کارآمـ بـ
رانندـگــی را تقلیـــد کنـــد. مطمئـــن شـــوید رفتـــاری 
ــاوت مناســـب و  ــا قضـ ــه بـ ــد کـ ــل می کنیـ را منتقـ
بـــرای مثـــال،  باشـــد.  مســـئولیت پذیری همـــراه 
هیچوقـــت در مواقعـــی کـــه تحت تأثیـــر الـــکل یـــا 
دارو هســـتید مربیگـــری و نظـــارت راننـــده ی جدیـــد 
را انجـــام ندهیـــد یـــا کارآمـــوز را بـــه انجـــام خطـــرات 
غیرضـــروری تشـــویق نکنیـــد. اگـــر راننـــده ی شـــما 
در حـــال گذرانـــدن دوره ی آموزشـــی رانندـگــی از 
ــی در مـــورد  یـــک آموزشـــگاه اســـت، حتمـــًا از مرـب
چیزهایـــی کـــه راننـــده یـــاد گرفتـــه و چیزهایـــی کـــه 
بایـــد تمریـــن شـــود بپرســـید. می توانیـــد ترتیـــب 
ــر  ــاب را تغییـ ــن کتـ ــده در ایـ ــای ارائه شـ تمرین هـ
رانندـگــی  آموزشـــگاه  برنامـــه ی  طبـــق  و  دهیـــد 

پیـــش برویـــد. 

و  راننــده  پیشــرفت  ــزارش  ـــ گ
دفترچه ی تمرین

گـــزارش پیشــــرفت راننــــده در انتهای هر جلسه ی 
ـی، فرصـتـی بــرای مربی هــا ایجــاد می کنــد  تمریـن
تــا پیشــرفت راننــده ی جدیــد را حیــن یادگیــری 
جدیــد  مهارت هــای  و  رانندـگـی  مهارت هــای 
ــه  ــزارش پیشــرفت را ب ــد. گ ارزیابــی و پایــش کنن
ـی موردنظــر  بــرای جلســات تمریـن نیــاز   انــدازه ی 
ــوز ســه نشــانه ی  ــه کارآم ــد. وقتــی ک کپــی بگیری
گــزارش  در  پشت ســرهم  مناســب  یــا  خــوب 
پیشــرفت دریافــت کــرد، دیگــر نیــازی بــه تمریــن 
متمرکــز بــر مهــارت موردنظــر نیســت. در ایــن زمــان 
می توانیــد بخــش پایــان تمریــن را تکمیــل کنیــد. 
بــا ایــن حــال از کارآمــوز بخواهیــد مهارت هــا را هــر 
ــه ی  ــک ســال مرحل ــول ی ــه در ط ــار هفت ــا چه دو ت

گواهینامــه ی GDL کالس 7 انجــام دهــد. 

ــاب کار  ــد کت ارزیابــی پیشــرفت کامــل، پشــت جل
آمــده اســت. ایــن ارزیابــی بایــد وقتــی اســتفاده 
ــه  ــل و پایان یافت ــه همــه ی تمرین هــا کام شــود ک
باشــند؛ ارزیابــی کلــی از پیشــرفت راننــده ی جدیــد 
ــاز برگــه ی ارزیابــی  ــدازه ی نی ــوان به ان اســت. می ت

را کپــی گرفــت و اســتفاده کــرد.

همچنیــن در پشــت جلــد کتــاب کار دفترچــه ی 
تمریــن راننــده نیــز آمــده اســت. از دفترچــه ی 
تمرینــی بــرای ثبــت ســاعات هــر جلســه ی تمرینــی 
ســاعت   60 هــدف  بــه  رســیدن  بــرای  کمــک  و 
ــد  ــدگان جدی تمریــن شــهری اســتفاده کنیــد. رانن
هــر چــه بیشــتر تمریــن کننــد، مهارت هــا و ایمنــی 

حیــن رانندـگـی آن هــا بیشــتر بهبــود می یابــد. 
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یادگیــری رانندـگـی هیجان انگیــز اســت. ممکــن 
ــراب آور  ــد اضط ــرای برـخـی راننــدگان جدی اســت ب
باشــد. پیــش از شــروع بــه حرکــت در جــاده، حتمــًا 
و  عــادات خــوب داخــل  بــرای تقویــت  را  ـی  زماـن

بیــرون از وســیله ی نقلیــه درنظــر بگیریــد. 

نکتـــه بــــرای مــــربیان

ـی اول، تاریخ  پیش از شــروع جلســه ی تمریـن
انقضــاء و کدهــای اســتفاده ی گواهینامــه ی 
رانندـگـی راننــده ی جدید را بررســی کنید. برای 
هــر جلســه، مطمئــن شــوید شــما و راننده ی 
جدیــد گواهینامه هــای خــود، همچنین بیمه 
و شــماره  ی ثبت وســیله ی نقلیــه را به  همراه 

دارید. 

اطالعــات بخش هــای بعــدی را مــرور کنیــد و در 
را در خانــه  مــورد آن بحــث کنیــد. هــر بخــش 
ـی توقــف مــرور کنیــد و ســپس  یــا محــل قانوـن

کنیــد. تمریــن  را  موردنیــاز  مهارت هــای 

عادات پیش از راننـدگی

راننــده بایــد بــا انجــام برخــی فعالیت هــا در هــر بــار 
سوارشــدن بــه خــودرو آن هــا را بــه عــادت تبدیــل 

کنــد.

ســـــوار و پیـــاده شدن از وسیلــه ی 
نقلیـــه

نقلیــه  وســیله ی  از  پیاده شــدن  چگونـگـی 
پارک شــده در خیابــان را توضیــح دهیــد. راننــده 
بایــد همیشــه از جلــوی وســیله ی نقلیــه بــه در 
راننــده نزدیــک شــود. این گونــه راننــده می توانــد 
ترافیــک نزدیک شــونده را ببینــد و زمــان مناســب و 
ایمــن بــرای بازکــردن در را تشــخیص دهــد. هنــگام 
خــروج از وســیله ی نقلیــه ی پارک شــده در خیابــان، 
ــر را انجــام دهــد: ــد همیشــه مراحــل زی ــده بای رانن

آینه هـای دیـد عقـب داخـل و بیـرون را بـرای  	
بررسـی کنـد. ترافیـک  دیـدن 

پیـش از بازکـردن در، بررسـی پشـت شـانه از  	
چـپ را انجـام دهـد.

در زمان مناسب در را باز کند. 	

بـه عقـب  	 رو  و  ترافیـک  بـه  رو  و  خـارج شـود 
کنـد. حرکـت  نقلیـه  وسـیله ی 

فراینـــدهای پیش از شـــروع
پیــش از حرکــت دادن وســیله ی نقلیــه، فرایندهای 
ــد  ــن بخــش می توان ــد. ای ــرا کنی ــر را اج ــه ی زی پای
پیــش یــا پــس از توضیــح تجهیــزات و کنترل هــای 

وســیله ی نقلیــه شــرح داده شــود. 

ـی راننــده قــرار  هنگامــی کــه کارآمــوز روی صندـل
ـی  ایمـن مــورد  در  بــود،  پــارک  خــودرو  و  گرفــت 
درســت  تنظیــم  چگونـگـی  کنیــد.  صحبــت  در 
ـی و آینه هــا را  ـی، مهــار ســر، کمربنــد ایمـن صندـل
توضیــح دهیــد. اطالعــات را کامــل منتقــل کنیــد. 
دســتورالعمل های زیــر بــه راننــده در انجــام فرآينــد 

کمــک می کنــد. درســت 

درهـا
هنــگام  درهــا  قفل کــردن  بــه  افــراد  از  بســیاری 
ــد؛  ــه نمی کنن ــه توجـ حضــور داخــل وســیله ی نقلی
امــا ایــن کار بایــد بــه عــادت تبدیــل شــود. درهــا را 

ــا: قفــل کنیــد ت

جلوگیـری  	 برنامه ریزی نشـده  بازشـدن های  از 
کنیـد.

افـرادی کـه نمی خواهیـد وارد وسـیله ی نقلیـه  	
نشوند. 

احتمـال بازشـدن درهـا در تصـادف را کاهـش  	
دهیـد.

صنــدلی
در  کــه  کنیــد  تنظیــم  زاویــه ای  بــا  را  ـی  صندـل
موقعیــت عمــودی قــرار بگیــرد و آن را به موقعیتی 
ببریــد کــه مناســب راننــده باشــد. کارآمــوز بایــد 

ــد. ــام ده ــر را انج ــوارد زی ــد م بتوان

بتواند پشت را به صندلی تکیه دهد. 	

خمیدـگی مالیمـی در پـا داشـته باشـد، بـا کـف  	
خـودرو زاویـه ی تقریبـًا 45 درجـه بسـازد. 

درحالی کـه پنجـه ی پای راسـت روی پدال گاز و  	
پاشـنه روی کـف اسـت، مطمئـن شـود پای راسـت 

می توانـد ترمـز را فشـار دهد.

 سـعی نکند پا را بلند کند؛ فقط مطمئن شـود  	
ی اجـازه ی تعویـض بیـن پدال های  موقعیـت صندـل

گاز و ترمـز را می دهـد. 

در  	 بایـد  کنـد. دسـت چـپ  را کمـی خـم  بـازو 
در  راسـت  دسـت  و   10 یـا   9 سـاعت  موقعیـت 

بگیرنـد.  قـرار  فرمـان   3 یـا   2 موقعیـت 

ی را طـوری تنظیـم کنـد کـه به  	 موقعیـت صندـل
همـه ی کنترل هـا دسترسـی وجود داشـته باشـد. 

ایمـن بمانیـد؛ ایربگ ها

 اگر وســیله ی نقلیه ی شــما دارای ایربگ کنار 
راننده است، موقعیت صندلی را طوری تنظیم 
کنید که بتوان به کنترل ها دسترســی داشت 
و راننده حداقل ۲۵ سانتی متر با فرمان فاصله 
داشــته باشد. فاصله ی بین آرنج و مچ دست 
حدود ۲۵ سانتی متر است. این فاصله فضای 
کاـفـی برای عملکرد ایربــگ را فراهم می کند و 
در مقابل جراحات، محافظت به وجود می آورد. 
برای احتیاط های مربوط  به ایمنی به دفترچه ی 

راهنمای خودرو مراجعه کنید.

http://ganjineh.ca


2627 www.ganjineh.ca بانــک جامــع اطالعات ایرانیــان مقیم کانادا

مهــــار سر
مهــار ســر جایــی بــرای اســتراحت دادن ســر نیســت، 
بلکــه یــک ویژگــی ایمنــی مهــم بــه  حســاب می آید. 

بـاالی  	 بـا  مهـار  مرکـز  اینکـه  از  اطمینـان  بـا 
گوش هـا هم سـطح اسـت از جراحـات مربـوط بـه 
گـردن جلوگیـری کنیـد. مهـار سـر باید پشت سـر و 
نـه در پاییـن گـردن یـا در انحنـای آن قـرار داشـته 

باشـد.

کمــربنــدهـــا
داخــل  افــراد  همــه ی  اســت.  قانــون  یــک  ایــن 
ببندنــد.  ـی  ایمـن کمربنــد  بایــد  نقلیــه  وســیله ی 

مطمئن شـوید کمربند ایمنی شـل، صدمه دیده  	
یا پیچیده نباشد. 

ی را تـا جـای ممکـن در پاییـن کمـر  	 بنـد پاییـن
قـرار دهیـد. 

بنـد شـانه را بـاالی شـانه قـرار دهیـد و از روی  	
آزادانـه  حرکـت  اجـازه ی  بایـد  کنیـد.  رد  سـینه 
را بدهیـد و بتوانیـد بـه  راحـتی جلـو برویـد و بـه 
باشـید.  داشـته  دسترسـی  خـودرو  کنترل هـای 
ی نبایـد هیچوقـت زیـر بـازو، پشـت  کمربنـد ایمـن
ی عقـب کشیده شـده اسـتفاده  گـردن یـا بـا صندـل

شـود. 

 ایمـن بمانیـد؛ کمربند ایمنی

اثر تصادف با ســرعت ۴۸ کیلومتر بر ســاعت 
همانند ســقوط از طبقه ی سوم یک ساختمان 
روی زمیــن، ســخت اســت. با بســتن کمربند 
ـی، احتمــال مجــروح و کشته شــدن را تا  ایمـن

۵۵درصد کاهش می دهید. 

آینـــه ها
آینه ها چشم اضافی راننده اند. 

چگونـگی اسـتفاده از آینه هـای برـقی و خودکار  	
را نشـان دهید.

نواحی نقاط کور را توضیح و نشان دهید. 	

آینه ها را به درستی تنظیم کنید. 	

کــه  	 کنیــد  تنظیــم  طــوری  را  آینه بغل هــا 
هــر طــرف وســیله ی نقلیــه در آینه بغــل همــان 

ــده شــود. طــرف دی

آینــه ی جلــو را طــوری تنظیــم کنیــد کــه  	
ببینیــد.  بــه  طــور کامــل  را  شیشــه ی عقــب 

تنظیــم روزانــه و شــبانه ی آینــه ی جلــو را  	
دهیــد. توضیــح 

 A بــا اســتفاده از آینــه ی جلــو، وســیله ی نقلیــه ی
ــد. ــد وســیله ی نقلیــه ی B را ببین می توان

 

بــا اســتفاده از آینــه ی بیرونــی، وســیله ی نقلیــه ی 
ــده می شــود. C دی

 

بــا اســتفاده از آینه هــای بیروـنـی هــر دو طــرف، 
 B، مــی توانــد وســایل نقلیــه A وســیله ی نقلیــه ی

ــد. C و D را ببین

وســیله ی نقلیــه A، چــه بــا اســتفاده از آینه هــای 
ــد وســایل  ــو، نمی توان ــه ی جل ــاری و چــه در آین کن
نقلیــه ی E و F را ببینــد. ایــن وســایل نقلیــه در 
نقطــه ی کــور وســیله ی نقلیــه ی A قــرار گرفته انــد.

 

پنـــل تجهیــــزات
و  خوانــدن  چگونـگـی  کارآمــوز  کــه  نکنیــد  فکــر 
تفســیر تجهیــزات وســیله ی نقلیــه را می دانــد. 

و  	 تجهیـزات  توضیـح  بـرای  کاـفی  زمـان 
عقربه هـای پیچیـده اختصـاص دهیـد، مخصوصـًا 
وقـتی کـه بـه  نظـر می رسـد کارآمـوز نمی فهمـد یـا 

می پرسـد.  سـؤال 

وسیله ی نقلیه را در مکانی امن و قانونی پارک  	
کنید و کارآموز را روی صندلی راننده بنشانید.

موارد زیر را توضیح دهید: 	
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یــا  	 هشــدار  چــراغ  عقربــه،  هــر  ـی  معـن
. ت ا تجهیــز

چگونگی تفسیر آن ها. 	

اگــر چــراغ هشــداری روشــن شــد یــا عقربــه  	
ــه   ــه ب ــا اینک ــش داد ی ــادی را نمای ــت غیرع حال
ــد انجــام داد.  ــرد چــه کاری بای درســتی کار نک

نکتـــه بــــرای مــــربیان

بــرای اطمینان از اینکه همــه ی اطالعات روی 
کنترل ها و چراغ های هشدار مختلف پوشش 
داده شــده، بــه دفترچــه ی راهنمــای خــودرو 

مراجعه کنید.

1. چراغ عملکرد باتری )آلترناتور( )عقربه یا چراغ(

2. چراغ ترمز پارک )ترمز دستی(

3. فشار روغن )عقربه یا چراغ(

4. نورباال

5. کمربند ایمنی

6. چراغ دسته ی راهنما

7. دما

8. عقربه ی سوخت

9. تاکومتر )عقربه ی دور موتور(

10. سویچ چهار چراغ )چراغ خطر(

11. کیلومترشمار

12. کیلومترشمار سفر

13. سرعت سنج

کنتــــرل ها
ــه را  ــای وســیله ی نقلی ــه کنترل ه ــده ی باتجرب رانن
می شناســد. بــا ایــن حــال، راننــده ی جدیــد دانــش 
و  چیســت  کنتــرل  یــک  اینکــه  مــورد  در  کمــی 
ــن اســتفاده شــود دارد.  ــر و ایم ــد مؤث ــه بای چگون
بــرای مثــال فقــط توضیــح دادن دنده هــای مختلــف 
کاـفـی نیســت. هــر موقعیــت دنــده، عملکــرد و 

انتخــاب صحیــح بایــد توضیــح داده شــود. 

استفــاده از کنترل هـــا
را  	 کنترل هـا  از  کـدام  هـر  کارآمـوز  بگذاریـد 

وقـتی کـه وسـیله ی نقلیـه پـارک شـده و موتـور 
خامـوش اسـت بـه  دسـت بگیـرد. )در برـخی مـوارد 
بـرای توضیـح عملکـرد و احتیاط هـای الزم مرتبط با 

هـر کنتـرل، بایـد موتـور روشـن باشـد.(

نشـان  	 را  کنترل هـا  از  مناسـب  اسـتفاده ی 
. دهیـد

بررســـی زیر کاپـــوت
یـاد  	 کارآمـوز  بـه  را  کاپـوت  بازکـردن  چگونـگی 

دهیـد.

چگونـگی بررسـی روغـن و دیگر مایعـات موتور  	
را بـه کارآمـوز یـاد دهیـد. همیشـه بـا اسـتفاده از 
دفترچـه ی راهنمـای وسـیله ی نقلیـه پیـش بروید.

و  	 ایمنی  به  مربوط   نگرانی های  و  مسائل 
از  پس  مایعات  بررسی  هنگام  الزم  احتیاط های 
روشن بودن موتور را توضیح دهید. )مثاًل، وقتی 
موتور گرم است نباید درپوش رادیاتور برداشته 
شود. سیستم تحت فشار است و احتمال سوختن 

و پاشیدن آب داغ باالست.(

پیـــش  بررســـی های 
از سفــــر

ـی اول، اجــازه دهیــد  بــرای چنــد جلســه ی تمریـن
ــوز بررســی پیــش از ســفر جزئــی وســیله ی  کارآم
نقلیــه را انجــام دهــد. ایــن فراینــد بایــد در هــر 
ــد  ــده ی جدی ــا رانن جلســه ی تمرینــی تکــرار شــود ت
بررســی و بازرســی را بــدون مشــکل انجــام دهــد. از 
اینجــا بــه بعــد، نیــازی نیســت هــر بــار بررســی بــا 
جزئیــات انجــام شــود. کارآمــوز می توانــد پیــش از 
ــه را انجــام  رانندگــی، بررســی پیــش از ســفر روزان

دهــد.

بررسی پیش از شروع )سـفر( جزئی
ـی  از کارآمــوز بخواهیــد در چنــد جلســه ی تمریـن
ابتدایــی، ایــن بررســی پیــش از ســفر جزئــی را بــا 
بررســی مــوارد زیــر انجــام دهــد. ایــن چک لیســت 
را می تــوان کپــی کــرد و بــرای هــر جلســه ی تمرینــی 

از آن هــا اســتفاده نمــود.

زیر کاپوت

سـطوح مایعـات )روغـن، رادیاتـور، هیدرولیـک  	
شـوینده ی  مایـع  و  ترمـز  دنـده،  جعبـه ی  فرمـان، 

شیشـه جلـو(.

نشتی روی موتور یا زمین. 	

یـا  	 صدمـه  سـاییدگی،  دیـدن  بـرای  تسـمه ها 
. کشـش

یــا  	 صدمــه  نشــتی،  بررســی  بــرای  شــلنگ ها 
. ن محکم شــد

سرباتری ها برای خوردگی یا کشیدگی. 	
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خارج از وسیله ی نقلیــه

بررسـی کارکـرد مناسـب چراغ هـای جلـو، عقـب،  	
راهنما و هشـدار.

پاکی و صدمه ی شیشه و پنجره ها . 	

تیغه هــای  	 شــرایط  و  صدمــه  ســاییدگی، 
. ک کــن برف پا

پاکیزگی آینه ها. 	

برآمدـگی  	 و  کاـفی، صدمـه  عـاج  بـاد مناسـب، 
. السـتیک ها

وسـیله ی  	 زیـر  مایعـات  نشـت  جسـت وجوی 
. نقلیـه

طرفیـن،  	 نقلیـه  وسـیله ی  بـه  ورود  از  پیـش 
جلـو و عقـب را بررسـی کنیـد کـه کودکی در مسـیر 
نباشـد. همچنیـن مراقـب موانعـی کـه می توانـد از 

حرکـت وسـیله ی نقلیـه جلوگیـری کنـد باشـید.

داخل وسیله ی نقلیه

مدارک ثبت و بیمه ی وسیله ی نقلیه. 	

عملکـرد صحیـح بـوق، پاک کننده و شـوینده ها،  	
بخـاری و فـن کولر.

عقربه، تجهیزات و چراغ های هشدار. 	

ترمز مناسب )بررسی حرکت اضافی پدال(. 	

فرمان گیـری مناسـب )بررسـی حرکـت اضاـفی  	
فرمـان(.

بـرای  	 خطـری  می توانـد  کـه  اشـیائی  و  بسـته 
باشـد.  ضـروری  توقف هـای  در  ی  ایمـن

بررســــی پیـــش از ســـفر روزانــه
ــد  ــوز بخواهی ــد جلســه ی اول، از کارآم پــس از چن
ایــن بررســی منظــم پیــش از ســفر را انجــام دهــد.

کـودکان،  	 دیـدن  بـرای  طرفیـن  و  عقـب  جلـو، 
اطـراف  راه رفتـن  بـا  موانـع،  یـا  پیـاده  عابریـن 

نقلیـه.  وسـیله ی 

پاکی پنجره ها، آینه ها و چراغ ها. 	

نداشـتن  	 و  برآمدـگی  بریدـگی،  مناسـب،  بـاد 
السـتیک ها. کاـفی  عـاج 

وســیله ی  	 زیــر  مایعــات  یــا  روغــن  لکه هــای 
نقلیــه. 

ی، مهار  	 ی، کمربنـد ایمـن تنظیـم مناسـب صندـل
سـر و آینه هـا.

بسـته و اشـیاء آزاد کـه در توقـف اضطـراری  	
ی تبدیـل شـوند.  می تواننـد بـه خطـری بـرای ایمـن

مـدارک ثبـت و بیمه ی وسـیله ی نقلیـه باید در  	
آن باشند.

گـزارش پیشــرفت راننــده - تمـریـن ۱

عادات پیش از رانندگی
ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23ورود به وسیله ی نقلیه و خروج از آن 

۱23پیــــش از شــــــروع

۱23قفــــل درهـــــــا

۱23تنظیــــم صنــــدلی

۱23تنظیـــــــم مهــــار ســــر

۱23استفاده از کمربند ایمنی

۱23استفاده از آینـــــــه

پنل کنترل و تجهیزات
ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23استفــــاده از کنتــــرل ها

۱23بررســی زیر کاپـــــــوت

بررسی های پیش از شروع
ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23زیــــر کاپـــــــوت

۱23خــــارج از وسیـــله ی نقلیه

۱23داخــــل وسیــــله ی نقلیــــه
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نظــرات:

مربی:

راننـده ی جدیـد:

تـاریـخ:
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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

شـــروع و تـوقـــف

زمــان پیشنهــــادی تمریــن: حـداقـل ۳ سـاعت
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توجـه

اطالعــات و فرایندهای رانندگی در این تمرین 
اتوماتیــک  جعبه دنــده ی  مربــوط  بــه  فقــط 
می باشند. برای وسایل نقلیه ی با جعبه دنده ی 

استاندارد لطفًا به تمرین 1۲ مراجعه کنید.

بهتریــن مــکان بــرای انجــام ایــن تمریــن بــرای 
ــت.  ــی اس ــزرگ و خال ــد پارکینگــی ب ــده ی جدی رانن
اگــر روی کــف پارکینــگ خطوطــی وجــود دارد آن هــا 
را می تــوان جــاده، جــدول، دیگــر وســایل نقلیــه و 
فضــای پــارک تصــور کــرد. بعــد از اینکــه یادگیرنــده 
ــه و مهارت هــای الزم را کســب کــرد، تمریــن  تجرب
کــرد.  شــروع  خلــوت  جاده هــای  در  می تــوان  را 
دســتورالعمل های زیــر بــه راننــده ی جدیــد رانندگــی 

ــاد خواهــد داد.  ایمــن را ی

نکتـــه بــــرای مــــربیان

جلســات اولیه باید برنامه ریزی شده باشند تا 
راننــده ی جدیــد مجبور به رانندـگـی در ترافیک 
متوســط و سنگین برای رســیدن به منطقه ی 
تمرینی نباشد. اگر عبور از این نواحی ضروری 
بــود، خودتــان وســیله ی نقلیــه را تــا مــکان 
موردنظــر ببریــد و وقتی رســیدید فرمان را به 

راننده ی جدید بدهید.

و  کنیــد  مــرور  را  بعــدی  بخش هــای  اطالعــات 
دربــاره ی آن هــا بحــث کنیــد. هــر بخــش را در خانــه 
ـی مــرور کنیــد و  یــا منطقــه ای بــرای پــارک قانوـن

کنیــد. تمریــن  را  ســپس مهارت هــای الزم 

پیــش از آمــوزش شــروع و توقــف، بــه راننــده ی 
یــاد  را  پایــه  تکنیک هــای  کنیــد  کمــک  جدیــد 

بگیــرد. 

یـاد  	 را  زیـر  مـوارد  بـرای  مناسـب  روش هـای 
دهیـد:

انتخاب دنده. 	

حرکــت دادن وســیله ی نقلیــه بــرای دورکــردن  	
از جــدول.

رانندگی در خط مستقیم. 	

برگشتن به کنار جدول. 	

پارک کردن وسیله ی نقلیه. 	

از کارآمـوز بخواهیـد مـوارد زیـر را تمریـن کنـد  	
و یـاد بگیـرد:

و  	 انتخــاب  مناســب  بــه  شــکل  را  دنــده 
کنــد. اســتفاده 

وقـتـی از اهــرم دنــده اســتفاده کنــد کــه  	
باشــد. روشــن  موتــور 

و  	 بگیــرد  مناســب  بــه  شــکل  را  فرمــان 
. نــد بچرخا

بــا برداشــتن پــا از روی پــدال گاز و اســتفاده  	
و  دهــد  کاهــش  را  ســرعت  ترمــز  پــدال  از 

وســیله ی نقلیــه را متوقــف کنــد.

وســیله ی نقلیــه را بــه  نرمــی بــه جلــو ببــرد و  	
بــه  نرمــی توقــف کنــد.

گردش های ساده و تکه ای انجام دهد.  	

و  	 گــردش  از  بازگشــت  روش هــای  از 

فرمان گیری مناسب استفاده کند. 

افزایــش و کاهــش آرام ســرعت را انجــام  	
ــد.  ده

ــد و از طرفیــن آگاه  	 ترافیــک اطــراف را ببین
باشــد. 

ایمـن بمانیـد؛ چـراغ های راهنمـا

اگــر حیــن رانندـگـی چراغ هــای راهنمــا از کار 
افتادنــد، تــا تعمیر آن هــا از راهنمای دســت 

استفاده کنید.

شـــروع کــردن
پیش از روشـن کردن وسـیله ی نقلیه فرایندها  	

بـرای  اینکـه  جملـه  از  کنیـد؛  مـرور  کارآمـوز  بـا  را 
شناسـایی پیـش و پـس از روشـن کردن موتور چه 
عقربـه و چراغ هـای هشـداری بایـد بررسـی شـوند. 

توضیـح  	 را  اسـتارت  از  صحیـح  اسـتفاده ی 
دهیـد. 

بـرای  	 را  زیـر  ی  تواـل بخواهیـد  کارآمـوز  از 
دهـد. انجـام  موتـور  روشـن کردن 

مطمئــن شــوید ترمــز پــارک اعمــال شــده  	
اســت و پــای راســت محکــم روی ترمــز اســت. 
ترمــز پــارک می توانــد ترمــز دســتی یــا ترمــز 

پایــی باشــد.

مطمئــن شــوید وســیله ی نقلیــه در دنــده ی  	
اســت،  موتــور  روشــن کردن  بــرای  مناســب 
پــارک یــا خــالص بــرای جعبه دنــده ی اتوماتیــک، 
بــا  اســتاندارد  جعبه دنــده ی  بــرای  خــالص 

کالچ. آزادکــردن 

ــا موتــور روشــن شــود.  	 کلیــد را بچرخانیــد ت
وقـتـی موتــور روشــن شــد بالفاصلــه کلیــد را 

رهــا کنیــد.

ترمــز پــارک را آزاد کنیــد و فشــار محکــم روی  	
پــدال ترمــز را حفــظ کنیــد.

حرکــت بــه جلــو از حالــت پــارک )هیــچ 
نباشــد( جلــو  نقلیــه ای  وســیله ی 

فرایندهـای الزم بـرای انتخـاب دنـده ی مناسـب  	
را دنبـال کنید.

همـه ی جهـات را بررسـی کنیـد )360 درجـه(.  	
باشـید.  مراقـب خطـرات 

آینه بغل ها و آینه ی عقب را بررسی کنید.  	

بررسی شانه را انجام دهید. 	

ی فرمـان  	 دسـت راسـت را روی یک چهـارم پاییـن
)سـاعت 4 یـا 5( قـرار دهید.

چراغ راهنما را روشن کنید.  	

وقـتی  	 انجـام دهیـد.  را  بررسـی شـانه  دوبـاره 
نرمـی شـتاب  بـه آرامـی و  بـود،  شـرایط مناسـب 
بگیریـد و فرمـان را بچرخانیـد و از جـدول یـا لبـه ی 

جـاده دور شـوید. 

هنگام ورود به اولین باند ترافیک دردسترس،  	
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فرمان را صاف کنید.

بـه  آرامـی سـرعت را افزایـش دهیـد و بررسـی  	
کنیـد کـه چـراغ راهنمـا خامـوش باشـد. 

حرکــت بــه جلــو از حالــت پــارک )وســیله ی 
نقلیــه جلــو اســت(

فرایندهـای انتخـاب دنـده ی مناسـب را دنبـال  	
کنیـد.

همـه ی جهـات را بررسـی کنیـد. مراقب خطرات  	
باشید.  احتمالی 

ترمـز را رهـا کنیـد و بـه  آرامـی به جلـو بروید. با  	
اسـتفاده از روش دسـت روی دسـت تـا انتهـا بـه 
چـپ بپیچیـد. توقـف کنید. وسـیله ی نقلیـه نباید 

بیـش از حـدود یـک متـر حرکـت کند.

آینه های بغل و آینه جلو را بررسی کنید.  	

بررسی شانه را انجام دهید. 	

قـرار  	 فرمـان   12 روی سـاعت  را  راسـت  دسـت 
بـه چـپ راهنمـا بزنیـد.  دهیـد و 

وقـتی  	 انجـام دهیـد.  را  بررسـی شـانه  دوبـاره 
حرکـت مانعـی نـدارد، بـه  آرامـی بـه جلـو برویـد و 
سـرعت را افزایـش دهیـد. مراقـب باشـید جلـوی 
سـمت راسـت وسـیله ی نقلیه با وسـیله ی نقلیه ی 
جلویی تماس نداشته باشد. از فرمان گیری دست 
روی دسـت بـرای صاف کـردن فرمـان، هنگامـی کـه 
بـه  آرامـی وارد بانـد دردسـترس حرکتی می شـوید، 

کنید. اسـتفاده 

بـه  آرامـی سـرعت را افزایـش دهیـد و بررسـی  	
کنیـد راهنمـا خامـوش باشـد.

راننــدگی در مسیــر سراشیبـی
اینکــه راننــده ی جدیــد تکنیک هــای مؤثــر بررســی 
و مشــاهده را یــاد بگیــرد اهمیــت باالـیـی دارد. 
در  پارک شــده  خودروـیـی  مثــل  ـی  کانوـن نقــاط 
انتهــای خیابــان یــا چراغ هــای از جلــو فراهــم کنیــد. 
ــت  ــای بینایــی مناســب را تقوی ــن کار مهارت ه ای
می کنــد. مشــاهده نکردن دوردســت در سراشــیبی 
یـکـی از دالیــل کلیــدی رانندـگـی ضعیــف اســت. 
مشــاهده ی جلــو و بررســی حیــن همــه ی جلســات 
تمرینــی استرس زاســت. ایــن مهــارت می توانــد بــا 
تصحیــح عــادات بینایــی راننــده در مواقــع ضــروری 

تقویــت شــود. 

به کارآموز یاد دهید: 	

کجــا را نــگاه کنــد )جلوتــر، آینه هــای دیــد  	
بغــل و عقــب در طــول مســیر موردنظــر(.

ــگام رانندگــی مســتقیم  	 ــد )هن ــگاه کن ِکــی ن
یــا هنــگام دورزدن، هنــگام کاهــش و افزایــش 

ســرعت(.

دنبــال دیــدن چــه چیــزی باشــد )بانــد حرکــت  	
دردســترس بعــدی، موانــع و خطــرات، دیگــر 

ــاده(. ــن پی ــه و عابری وســایل نقلی

و  	 اســت  مهــم  رانندـگـی  در  چیــزی  چــه 
ــی،  ــرات احتمال ــم نیســت )خط ــزی مه ــه چی چ
اشــیائی کــه مســتقیمًا بــر مســیر موردنظــر مــن 

می گذارنــد(. تأثیــر 

بـه کارآمـوز یـاد دهیـد کـه دیـد بایـد بـاال )روی  	
بینی( و عریض باشد. دید باید در طول کل مسیر 
موردنظـر و نـه فقـط روی کاپـوت باشـد. نگاه کـردن 

زیـر  مـوارد  در  راننـده  تواناـیی  روی  کاپـوت  روی 
تأثیـر می گـذارد:

نگه داشــتن موقعیــت  	 )بــرای  فرمان گیــری 
مناســب در جــاده(.

حفــظ ســرعت صحیــح )نگاه نکــردن کاـفـی  	
بــه انتهــای مســیر می توانــد منجــر بــه ســرعت 

غیریکســان شــود(.

گردش )برای هدف گرفتن مکان صحیح(. 	

توقف )برای قضاوت زمان و فاصله(. 	

عملکرد ایمن روی جاده. 	

ایمــن بمانیــد

چه وقتی در مسیر مستقیم رانندگی می کنید 
چه وقتی در حال گردش به طرفین هســتید،  
همیشه وسیله ی نقلیه را در مرکز باند حرکت 

نگه دارید. 

ــه راننــده ی جدیــد کمــک  دســتورالعمل های آتــی ب
می کننــد بــه  شــکل ایمــن در سراشــیبی حرکــت 

کنــد.

بـا اسـتفاده از عـادات بیناـیی »تصویـر بزرـگی«  	
ایجـاد کنیـد. ایـن عـادت شـامل ایـن موارد اسـت:

به وجــود آوردن زمــان ایجــاد میــدان دیــد  	
کافــی.

دیــدن حرکــت ترافیــک یــا وجــود خطــرات در  	
جلوتر.

عقــب  	 دیــد  آینه هــای  گاه بــه گاه  بررســی 

پشت ســر. ترافیــک  الگــوی  دیــدن  بــرای 

مراقــب ترافیــک در حــال کاهــش ســرعت،  	
ــودن. ــف ب ــردش و توق گ

ــرات و  	 ــرای خط ــن ب ــام بررســی روی زمی انج
موانعــی کــه می توانــد مســیر حرکــت را مختــل 

کنــد.

دیــدن وســایل و تابلوهــای کنترل کننــده ی  	
ترافیــک.

تـا  	 کنیـد  نـگاه  بـه  خوـبی  را  موردنظـر  مسـیر 
در مرکـز بانـد باـقی بمانیـد. راننـده بایـد 12 تـا 15 
ثانیـه )1 تـا 2/1 بلـوک( جلوتـر را در نواـحی شـهری 
و 25 ثانیـه جلوتـر را در نواـحی روسـتایی زیـر نظـر 

باشـد.  داشـته 

بـرای  	 و حـرکات فرمـان کوچـک  از تصحیح هـا 
رانندـگی مسـتقیم در خـط صـاف اسـتفاده کنیـد. 

وقـتی قصـد توقـف داریـد یـا بـه توقـف نزدیک  	
می شـوید از فاصلـه ی مناسـب شـروع بـه کاهـش 

سـرعت کنید. 

سـرعت را بـر پایـه ی جـاده، آب وهـوا و شـرایط  	
ترافیـک تنظیـم کنیـد.

پیش از عبور از تقاطع یا وقتی از حالت پارک  	
می کنیـد،  حرکـت  بـه  شـروع  تقاطـع  بـه  نزدیـک 

چـپ، مرکـز و سـمت راسـت را بررسـی کنیـد. 
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نکتـه ی مربیـان

 در برـخـی مواقــع، مخصوصًا هنگام اشــاره به 
زمان و ســرعت، اســتفاده از کلمــات متفاوت 
بــرای توصیف عمــل الزم می تواند کمک کننده 
باشــد. بــرای مثــال، به  جــای »دید افقــی باید 
بیــن 1۲ تــا 1۵ ثانیــه باشــد«، شــاید راننــده ی 
جدید جمله ی »باید حداقل یک بلوک جلوتر را 

ببینی« را بیشتر درک کند.

برگشـت به حــالت پــارک
سرعت را کاهش دهید. 	

آینه های بغل و جلو را بررسی کنید. 	

بررسی شانه را انجام دهید.  	

در مواقعـی کـه قصـد حرکـت بـه باند کنـاری یا  	
لبـه ی جـاده را داریـد، بـه آن سـمت راهنمـا بزنید. 

مناســب  	 تکنیک هــای  از  اســتفاده  بــا 
کنــار  بانــد  بــه  ـی  ایمـن رعایــت  بــا  فرمان گیــری 
جــدول یــا لبــه ی جــاده برگردیــد و وســیله ی نقلیــه 
ــه ی قانونــی 50  ــد. فاصل ــاده کنی ــارک آم ــرای پ را ب
ســانتی متر از جــدول اســت. بخشــی از وظیفــه ی 
مربــی آمــوزش فاصلــه ی پــارک قانونــی و توصیــف 
روشــی ســاده بــرای ســنجش فاصلــه هنــگام پــارک 

کنــار جــدول اســت.

و  	 موردنظـر  مسـیر  در  سـریع  نگاه هـای  از 
همینطـور بـه جـدول و لبـه ی جاده اسـتفاده کنید، 
ایـن روشـی مؤثـر بـرای قرارگرفتـن در کنـار جـدول 

اسـت.

فقـط از حـرکات کوچـک فرمـان اسـتفاده کنید.  	

چرخـش بیش ازحـد فرمـان نتیجـه ی نگاه کـردن از 
روی کاپـوت اسـت.

حرکـت بـه جلـو را ادامـه دهید، امـا وقتی هنوز  	
کمـی فاصلـه تـا پـارک واقعـی باـقی مانـده، شـروع 
بـه متوقف کـردن آرام و نرم وسـیله ی نقلیه کنید.

نگـه  	 ترمـز  روی  محکـم  را  پـا  توقـف  از  پـس 
داریـد، دنـده ی پـارک را انتخـاب کنیـد و ترمزهـای 

پـارک را فعـال کنیـد.

موتور را خاموش کنید. 	

نکتـه ی مربیـان

 هنگام پارک کردن، تا وقتی که پا محکم روی 
ترمز نگه داشــته شــده باشــد، ترمزهای پارک 
پیش یا پس از اینکه جعبه دنده ی اتوماتیک 
در حالــت پــارک قــرار گرفته باشــد، می توانند 
فعــال شــوند. این فرایند در همــه ی تمرین ها 

قابل قبول است. 

توقــف کـــردن

هماننــد همه ی فعالیت های دیگر، مهارت های 
ـی اســت. بــا کاهــش  ـی در اینجــا حیاـت بیناـی
سرعت وسیله ی نقلیه، رانندگان جدید ممکن 
است دید خود را فقط به جلوی وسیله ی نقلیه 
محدود کنند. این آغاز قضاوت ضعیف درباره ی 
ســرعت و فاصله است. دســتورالعمل های زیر 
به کارآموز کمک می کنند درست ترمز بگیرد. 

نـگاه  	 نقلیـه  از وسـیله ی  و جلوتـر  بـاز  را  دیـد 
داریـد. )سـر و چانـه ی کارآمـوز را نـگاه کنیـد. اگـر 
پاییـن  پاییـن می رونـد.  رود، چشـم ها  بـاال  چانـه 
کـه  می دهـد  را  اطمینـان  ایـن  چانـه  نگه داشـتن 

باـقی می مانـد.( موردنظـر  در مسـیر  دیـد 

ی بـرای کاهـش سـرعت و توقف را  	 نیـاز احتماـل
ی، بررسـی  ی کنیـد. بخشـی از پیش بیـن پیش بیـن
آینه هـای دیـد عقـب اسـت. تا وقتی که وسـیله ی 
کنـد،  گرفتـن  ترمـز  بـه  شـروع  جلوـیی  نقلیـه ی 
مشـاهده  را  جلوتـر  کاـفی  فاصلـه ی  نکنیـد.  صبـر 
و موقعیـت رانندـگی را ارزیاـبی کنیـد. حداقـل دو 
ی را رعایـت کنیـد. از  تـا سـه ثانیـه فاصلـه ی طوـل
قبـل برنامه ریـزی کنیـد و فقـط بالفاصلـه پـس از 

موقعیـت واکنـش نشـان ندهیـد. 

برای توقف و کاهش سـرعت از ترمز اسـتفاده  	
کنیـد. وقـتی پـا را بـه آن نزدیـک کردیـد مقـداری 
فشـار بـه پـدال وارد کنیـد. بـه  تدریج سـرعت را به 
نصـف کاهـش دهیـد. ایـن در چنـد ناحیـه به شـما 
کمـک خواهـد کـرد. اگـر زمـان و فضـای الزم بـرای 
توقف یا دورشـدن از یک شـئ درسـت پیش بینی 
نشـده باشـد، اینکـه در ابتـدا ترمـز بگیریـد بهتـر 
از ایـن اسـت کـه نزدیـک نقطـه ی توقـف ایـن کار 
را انجـام دهیـد. همچنیـن، اگـر وسـیله ی نقلیـه ی 
پشت سـر بـا فاصلـه ی کمـی از شـما در حـال حرکت 
باشـد، ترمزگرفتـن زودتـر منجـر به کاهش سـرعت 
از  قبل تـر  ی  خیـل پشت سـری،  نقلیـه ی  وسـیله ی 
نقطـه ی توقـف می شـود. ایـن احتمـال برخـورد از 

عقـب را کاهـش می دهـد.

نکتـه ی مربیـان

ـی کــه از روی کاپــوت نــگاه می کننــد  رانندگاـن
معمــواًل محکــم و خیلــی دیر ترمــز می گیرند، 
چــون آن هــا به انــدازه ی کاـفـی جلوتــر را برای 
ارزیابی درســت زمان و فضا نمی بینند. به  یاد 
داشــته باشــید اگر چانه باال باشــد، چشــم ها 

پایین هستند. 
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گـزارش پیشــرفت راننــده - تمـریـن 2

حرکت به جلو از موقعیت پارک
دیـد:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

۱23بررسی همه ی جهات

۱23بررسی شانه

۱23بررسی آینه ها

حرکت به جلو از موقعیت پارک
سـرعــت:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

۱23استفاده از ترمز

۱23استفاده از پدال گاز

حرکت به جلو از موقعیت پارک
ملزومات عمومی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

موقعیت دست ها )وقتی هیچ وسیله ی نقلیه ای 
جلو نیست(

۱23

موقعیت دست ها )وقتی وسیله ی نقلیه جلو قرار 
دارد(

۱23

۱23توالی تعویض باند

۱23استفاده از راهنماهای دست

حرکت به جلو از موقعیت پارک
فرمـان گیـری:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

۱23جهت

۱23روش )دست روی دست/ دیگر(

رانندگی در سراشیبی
دیـد:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

۱23بررسی

۱23فاصله ی طولی دید ۱2 تا ۱۵ ثانیه )شهر(

۱23فاصله ی طولی دید 2۵ ثانیه )روستایی(

رانندگی در سراشیبی
سـرعـت:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

۱23استفاده از ترمز

۱23استفاده از پدال گاز

۱23تنظیم سرعت برای موقعیت ها

رانندگی در سراشیبی
ملزومات عمومی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

۱23توالی تعویض باند

۱23بررسی شانه

رانندگی در سراشیبی
فرمان گیری:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

۱23موقعیت دست )۹ و 3 / ۱۰ و 2(

۱23روش )دست روی دست(
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برگشت به حالت پارک
دید:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

۱23بررسی

۱23نگاه به مسیر موردنظر

برگشت به حالت پارک
سرعت:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

۱23استفاده از ترمزها

۱23استفاده از پدال گاز

برگشت به حالت پارک
ملزومات عمومی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

۱23بررسی پشت شانه

۱23توالی تعویض باند

برگشت به حالت پارک
فرمان گیری:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

۱23موقعیت دست

۱23روش )دست روی دست / دیگر(

توقف
دید:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

۱23نگاه به جلوتر از وسیله ی نقلیه

۱23بررسی آینه های دید عقب

توقف
سرعت:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

۱23استفاده از ترمزها

توقف
ملزومات عمومی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

۱23پیش بینی موقعیت ترمزگرفتن از قبل 

از قبل سرعت وسیله ی نقلیه را کاهش می دهد تا 
به راحتی توقف کند

۱23

توقف
فرمان گیری:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

۱23موقعیت دست

۱23روش )دست روی دست / دیگر(

نظــرات:

مربی:

راننـده ی جدیـد:

تـاریـخ:
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زمــان پیشنهــــادی تمریــن: حـداقـل 2 سـاعت
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ایــن تمریــن بایــد در پارکینگی بــزرگ و خالی 
آموزش داده شود. اگر خطوط رنگ شده وجود 
داشته باشند، می توانند وسایل نقلیه ی دیگر 
یا موانعی که کارآموز باید به سمت اطراف و 

بین آن ها دنده عقب بگیرد، تصور شوند. 

و  اســت  خطرناـکـی  حرکــت  گرفتــن  دنده عقــب 
فقــط بایــد وقـتـی کــه الزم اســت انجــام شــود. 
کــه  اســت  راننــده ای  بــا  آن  کامــل  مســئولیت 
کامــاًل  شــرایط  در  بایــد  و  می گیــرد  دنده عقــب 
ایمــن ایــن کار را انجــام دهــد. دنده عقــب گرفتــن 
ــن  ــا تمری ــوزش داده شــود ی ــان آم ــد در خیاب نبای
ـی و  شــود. ایــن کار در بســیاری مــوارد، غیرقانوـن
دنده عقــب  ممکــن،  جــای  تــا  اســت.  خطرنــاک 
ــوازی،  ــارک م ــواع پ ــط مختــص ان ــد فق ــن بای گرفت
روی سراشــیبی ســرباالیی و پــارک زاویــه دار باشــد. 
ــک  ــد کم ــده ی جدی ــه رانن ــر ب دســتورالعمل های زی
می کنــد دنده عقــب گرفتــن ایمــن را یــاد بگیــرد. 

ایمـن بمانیـد؛ دنــده عقـب گرفتــن

هنگام تمرین دنده عقب گرفتن همیشــه باید 
بااحتیــاط عمل کــرد. حرکت رو بــه عقب باید 

فقط با سرعت آرام قدم زدن باشد. 

و  کنیــد  مــرور  را  ـی  آـت بخش هــای  اطالعــات 
دربــاره اش بحــث کنیــد. هــر بخــش را در منــزل 
ـی پــارک مــرور کنیــد و ســپس  یــا مــکان قانوـن

کنیــد. تمریــن  را  الزم  مهارت هــای 

دنده عقب گرفتن در خط مستقیم

نکتـه ی مربیـان

بــا دو دســت هنــگام  روش گرفتــن فرمــان 
کنتــرل  معمــول  روش  گرفتــن،  دنده عقــب 
وســیله ی نقلیــه اســت. بــا این حــال، هنگام 
مســتقیم،  مســیر  در  گرفتــن  دنده عقــب 
فرمان گیــری با یک دســت بیشــتر پیشــنهاد 
می شود. حین نشان دادن فعالیت به راننده ی 

جدید، آن را تشریح کنید.

همه ی جهات اطراف وسـیله ی نقلیه را بررسـی  	
کنید. مراقب خطرات باشـید.

داریـد،  	 نگـه  ترمـز  روی  را محکـم  راسـت  پـای 
دنده عقـب را انتخـاب کنیـد و ترمـز پـارک را رهـا 

کنیـد.

دسـت چـپ را روی موقعیـت سـاعت 12 فرمان  	
قـرار دهید.

بـدن خـود را بـه سـمت راسـت بچرخانید تا دید  	
مناسـبی از شیشـه ی عقب داشته باشید.

هنـگام نـگاه کـردن از شیشـه ی پشـت، دسـت  	
ی  را روی جـای راحـتی از کنسـول یـا پشـت صندـل

سرنشـین بـرای ایجـاد ثبـات قـرار دهیـد. 

نقلیـه  	 بـرای حرکـت وسـیله ی  وقـتی مشـکلی 
نیسـت، پـدال ترمـز را رهـا کنیـد.

تمـاس مـداوم بـا پـدال ترمـز را بـرای مواقعـی  	
کـه توقـف اضطـراری نیـاز اسـت نگـه داریـد. 

موقعیـت دسـت چـپ را از سـاعت 12 فرمـان  	

وسـیله ی  نگه داشـتن  بـه  ایـن  ندهیـد.  تغییـر 
می کنـد. کمـک  مسـتقیم  خـط  در  نقلیـه 

نگاهتـان را بـاال و در طـول مسـیر موردنظـر نگه  	
دارید. 

شــبیه  	 را،  کنترل شــده ای  و  ایمــن  ســرعت 
کنیــد. حفــظ  آرام،  قــدم زدن 

نکتـه ی مربیـان

دنده عقــب گرفتــن در خــط مســتقیم معمواًل 
ـی در موقعیت فرمان  نیازمنــد تنظیمــات جزـئ
اســت. اگر فرمان گیری بــرای دنده عقب صاف 
نیســت یــا اگــر اصالحــات زیادی الزم اســت، 
ببینیــد چشــم های راننــده ی جدید به مســیر 

حرکت وسیله ی نقلیه نگاه می کند یا خیر. 

دنـــده عقــــــب گرفتــــــــن با کمــــی 
حـرکت به چپ یا راست

دنده عقــب  توانســت  کارآمــوز  اینکــه  از  پــس 
گرفتــن در مســیر مســتقیم را ایمــن و بــا ســرعت 
آمــوزش  بایــد  ـی  انجــام دهــد، مرـب کنترل شــده 
دنده عقــب گرفتــن بــا مقــداری حرکــت بــه چــپ یــا 

ــد. ــروع کن ــت را ش راس

دسـت چـپ خـود را روی موقعیـت سـاعت 12  	
فرمـان قـرار دهیـد.

یک چهـارم  	 از  کمتـر  بـه  را  فرمـان  تنظیمـات 
محـدود  فرمـان   12 سـاعت  موقعیـت  از  گـردش 

. کنیـد

فرمان را به جهت دلخواه حرکت بچرخانید.  	

وسـیله ی  	 اطـراف  گرفتـن  دنده عقـب  هنـگام 
وقـتی  تـا  ی  اصـل تمرکـز  کنیـد.  بررسـی  را  نقلیـه 
کـه وسـیله ی نقلیـه کامـاًل توقـف کنـد روی مسـیر 

اسـت. پشت سـر 

پـس از توقـف، محکم پـدال ترمز را نگه دارید؛  	
اعمـال  را  پـارک  ترمـز  و  انتخـاب  را  پـارک  دنـده ی 
کنیـد. بالفاصلـه پـس از آن بایـد فشـار روی پـدال 

ترمـز آزاد شـود. 

نکتـه ی مربیـان

 هنــگام دنده عقب گرفتن به ســمت راســت، 
فرمان را به راست بچرخانید. هنگام دنده عقب 

گرفتن به چپ، فرمان را به چپ بچرخانید. 

دنده عقب گرفتن به چپ یا راست
ی را در اطـراف وسـیله ی نقلیـه  	 خطـرات احتماـل

بررسـی کنید.

روی  	 از  چـپ  بـه  گرفتـن  دنده عقـب  هنـگام 
ببینیـد. را  عقـب  چـپ  شـانه ی 

روی  	 از  راسـت  بـه  گرفتـن  دنده عقـب  هنـگام 
ببینیـد.  را  شـانه ی راسـت عقـب 

وسـیله ی  	 اطـراف  گرفتـن  دنده عقـب  هنـگام 
کامـل  توقـف  زمـان  تـا  کنیـد.  بررسـی  را  نقلیـه 
وسـیله ی نقلیه، تمرکز اصلی روی مسـیر پشت سر 

اسـت.

هنگام پیچیدن تند به چپ یا راسـت از روش  	
فرمان گیری دست روی دست استفاده کنید. 

بـرای  	 را  ترمـز  پـدال  بـا  تمـاس  مسـیر،  کل  در 
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توقف در مواقع اضطراری از دست ندهید.

حـد  	 در  را  کنترل شـده ای  و  ایمـن  سـرعت 
کنیـد. حفـظ  آرام،  قـدم زدن 

از روش دسـت روی دسـت فرمان گیـری، بـرای  	

برگشـت از پیـچ اسـتفاده کنیـد.

جهـت  	 )در  برنگردانیـد  را  فرمـان  بیش ازحـد 
ی بپیچیـد(، زیـرا می توانـد منجـر بـه  مخالـف خیـل
حرکـت وسـیله ی نقلیـه در جهـت مخالـف شـود.

گـزارش پیشــرفت راننــده - تمـریـن 3

مسیــــر مستقیــم
دیـد:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23بررسی همه ی جهات

۱23تکان دادن بدن

مسیــــر مستقیــم
سـرعــت:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23استفاده از ترمز

۱23سرعت راه رفتن

مسیــــر مستقیــم
ملزومــات عمــومی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23موقعیت دست چپ

۱23موقعیت دست راست

مسیــــر مستقیــم
فرمان گیری:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23موقعیت دست
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چپ یا راست
دیــد:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23بررسی در همه ی جهات

۱23تغییر موقعیت بدن

چپ یا راست
سـرعــت:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

۱23استفاده از ترمز

۱23سرعت راه رفتن

چپ یا راست
ملزومات عمومی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

۱23موقعیت دست

۱23بررسی های شانه

چپ یا راست
فرمـان گیــری:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به تمرین۲= مناسب1= خوب

۱23جهت

۱23روش )یک چهارم دور یا دست روی دست(

نظــرات:

مربی:

راننـده ی جدیـد:

تـاریـخ:
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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

گردش به چپ و راسـت

زمــان پیشنهــــادی تمریــن: حـداقـل 4 سـاعت

0۴
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الزم  مهارت هــای  همــه ی  کارآمــوز  کــه  وقـتـی 
یادگیــری  گرفــت،  یــاد  را   3 و   2  ،1 تمرین هــای 
ــد.  ــه چــپ و راســت را شــروع کنی روش گــردش ب
ــرای  منطقــه ی مســکونی خلــوت، مــکان مناســبی ب

ایــن تمریــن اســت.

مهارت هــای دیــد موردنیــاز بــرای رانندگــی ایمــن را 
بــه کارآمــوز یــادآوری کنیــد )تمریــن 2، رانندگــی در 
مســیر را ببینیــد(. فرمان گیــری مناســب بــه دیــد و 
حرکــت وابســته اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه کارآمــوز 
توضیــح دقیقــی در مــورد اینکــه هنــگام حرکــت 

وســیله ی نقلیــه بــه کجــا نــگاه کنــد دارد. 

ایمـن بمانیـد؛ دیگر وسـایل نقلیـه

چــون راننده ی جدید در جاده ی عمومی تمرین 
می کند، همیشه مراقب دیگر وسایل نقلیه در 

آن منطقه باشید. 

اطالعــات زیــر را مــرور کنیــد و دربــاره اش بحــث 
کنیــد. بــرای هــر بخــش، در خانــه یــا مکانــی قانونــی 
توقــف کنیــد و ســپس مهارت هــای الزم را تمریــن 

کنیــد.

نکتـه ی مربیـان

با گردش به یک سمت شروع کنید، گردش  	
به راست را کاماًل آموزش دهید، سپس سراغ 

گردش به جهات دیگر بروید. 

میــزان چرخــش فرمــان در هــر گــردش به  	
تنــدی پیچ بســتگی دارد. باید از روش دســت 

روی دست استفاده شود. 

گــردش به راســت

نکتـه ی مربیـان

به راننده یادآوری کنید که هر دو دست را  	
روی فرمان و چشم ها را روی جاده نگاه دارد. 

هیچوقــت اجازه ی پیچیدن با یک دســت  	
را ندهید. پیش از اینکه به عادت بدل شــود، 

سریعًا آن را اصالح کنید. 

راننــدگان باتجربه تر، برای برگشــت فرمان،  	
اجــازه می دهند فرمان خودبه خــود حین حفظ 
ارتباط با آن برگردد. با این حال روش برگشت 
فرمــان دســت روی دســت بیشــتر موردتأیید 
است. به راننده ی جدید اجازه ندهید فرمان را 
رها کند تا به حالت طبیعی خود چرخش کند.

اگــر هیچ وســیله ی نقلیه ای روی باند کنار  	
جــدول در نیم بلوک پیشــنهادی پارک نشــده 
اســت، وارد باند شــوید و به  طور ایمن باند را 

عوض کنید.

ــک  ــد کم ــده ی جدی ــه رانن ــر ب دســتورالعمل های زی
می کنــد تــا گــردش بــه راســت ایمــن انجــام دهــد. 

قبـل از رسـیدن بـه پیـچ یـا تقاطـع سـرعت را  	
کاهـش دهیـد )فاصله ی پیشـنهادی حدود 50 متر 

یـا نیـم بلـوک اسـت(.

در صـورت نیـاز بانـد را تغییـر دهیـد و قبـل از  	
رسـیدن بـه تقاطـع )حداقـل در 15 متـری( بـه بانـد 
موردنظـر حرکـت کنیـد. اگـر وسـایل نقلیـه ای روی 
بانـد جـدول پـارک شـده بودنـد، از بانـد کنـاری آن 

اسـتفاده کنیـد.

بزنیـد.  	 راهنمـا  پیـچ  از  مناسـبی  فاصلـه ی  در 
از  بلـوک  یـا یک سـوم  متـری   30 در  بایـد  راهنمـا 
تقاطـع در نواـحی شـهری روشـن شـود. در نواـحی 
خـارج از شـهر در حـدود 100 متـر مانـده بـه پیـچ 

بزنیـد.  راهنمـا 

در  	 را  تابلوهـا  و  رانندـگی  و  راهنماـیی  چـراغ 
کنیـد.  بررسـی  تقاطـع 

بـه  دقـت چـپ، مرکـز و راسـت را بـرای خطـر،  	
موانع، عابرین پیاده و دیگر وسـایل نقلیه بررسـی 

. کنید

یـا  	 دوچرخه سـوارها  از  سـبقت گرفتن  بـرای 
عابریـن پیـاده کـه از نقـاط کـور نزدیـک می شـوند، 

کنیـد.  اسـتفاده  شـانه  بررسـی  از 

حـق تقـدم را بـه عابریـن پیـاده ی روی خط عابر  	
پیـاده دهید. 

در بانـدی کـه گـردش در آن اتفـاق می افتـد،  	
پارک شـده  نقلیـه ی  وسـایل  و  خطـرات  موانـع، 
بلـوک  نیـم  بـرای  بانـد  اگـر  کنیـد.  بررسـی  را 
گـردش،  بـرای  کاـفی  )فضـای  اسـت  ی  خاـل بعـدی 
شـتاب گیری و تعویـض بانـد(، اول وارد باند جدول 
چـپی  سـمت  بانـد  بـه  نیـاز،  صـورت  در  و  شـوید 
تغییـر بانـد دهیـد. اگـر مانـع، خطـر یـا وسـیله ی 
نقلیـه ی پارک شـده ای در نیـم بلـوک وجود داشـت، 
بـه اولیـن بانـد دردسـترس کنـار وسـایل نقلیـه ی 

برویـد. موانـع  یـا  پارک شـده 

گـردش،  	 حیـن  صحیـح  موقعیـت  حفـظ  بـرای 
پیـچ جـدول را، بـدون فرمان گیـری بـه سـمت آن، 

کنیـد. پیـروی 

سـرعت ایمـن و کنترل شـده ای را حیـن گـردش  	
حفـظ کنید.

بـه  نرمـی شـتاب بگیریـد و وارد جریان ترافیک  	
شوید. 

مطمئن شوید چراغ راهنما خاموش است. 	

بررسـی را ادامـه دهیـد و 12 تـا 15 ثانیـه )یـک  	
تـا یـک و نیـم بلـوک شـهری( را در نواـحی شـهری 
و 25 ثانیـه جلوتـر را در نواـحی روسـتایی زیرنظـر 

داشـته باشـید.

باشــد،  نکــرده  را ممنــوع  ایــن کار  ـی  تابلوـی اگــر 
می توانیــد بــا چــراغ راهنمایــی قرمــز، پــس از توقف 
کامــل، گــردش بــه راســت را انجــام دهیــد. مطمئــن 
شــوید حــق تقــدم را بــه عابریــن پیــاده و ترافیــک 
خیابانــی کــه بــه آن می پیچیــد می دهیــد. پیــش 
از اینکــه گــردش بــه راســت را انجــام دهیــد، از 
روی شــانه، عقــب را بــرای دیــدن دوچرخه ســوارانی 
کــه از راســت بــه وســیله ی نقلیــه شــما نزدیــک 
شــده اند، بررســی کنیــد. بــه اولیــن بانــد ترافیکــی 

دردســترس ســمت راســت حرکــت کنیــد.

http://ganjineh.ca


5859 www.ganjineh.ca بانــک جامــع اطالعات ایرانیــان مقیم کانادا

 

شــده  پــارک  پیــچ  اول  نقلیــه ای  وســیله ی  اگــر 
بــود، بــه اولیــن بانــد دردســترس ســمت چــپ آن 

حرکــت کنیــد.

 

اگــر وســیله ی نقلیــه یــا مانــع بــه شــکل زیــر قــرار 
گرفتــه بــود، گــردش را بــه شــیوه ی نمایان شــده 
بانــد  تعویــض  بــود  امــن  وقـتـی  کنیــد.  کامــل 
ــرای  ــواًل ب ــد. معم ــه چــپ را انجــام دهی مناســب ب
ایــن نــوع گــردش توصیــه می شــود کــه بانــد جدول 
بــه  انــدازه ی حداقــل نیــم بلــوک خالــی از وســیله ی 

نقلیــه ی پارک شــده فاصلــه داشــته باشــد.

 

گــردش بـه چـــپ
گــردش بــه چــپ نیازمنــد توجـــه بیشــتری اســت. 
ــک  ــد کم ــده ی جدی ــه رانن ــر ب دســتورالعمل های زی

ــه چــپ ایمــن انجــام دهــد.  ــد گــردش ب می کنن

نکتـه ی مربیـان

 با چیزی که آشناست شروع کنید. از راننده ی 
جدیــد بخواهیــد پیــش از تمرین گــردش به 
چپ هــای دیگــر، گــردش بــه چــپ از خیابان 

دوطرفه به خیابان دوطرفه را تمرین کند.

سـرعت را قبـل از پیـچ یا تقاطـع کاهش دهید  	
)فاصلـه ی پیشـنهادی حـدود 50 متـر یـا نیـم بلوک 

است(.

درصـورت نیـاز، بـه بانـد وسـط یـا نزدیک تریـن  	
بانـد بـه آن جابه جـا شـوید. اگـر خـط گـردش بـه 
از  قبـل  کنیـد.  اسـتفاده  آن  از  دارد،  وجـود  چـپ 
رسـیدن بـه تقاطـع )حداقـل 15 متـر( بانـد را عـوض 

کنیـد.

در حـدود 30 متـری یـا یـک سـوم بلـوک مانـده  	
بـه تقاطـع در نواـحی شـهری، قصـد خـود را راهنمـا 
بزنیـد. در نواـحی روسـتایی حـدود 100 متـر پیـش 

از گـردش راهنمـا بزنیـد. 

از تابلو و چراغ های تقاطع پیروی کنید.  	

بـه  دقـت چـپ، مرکـز و راسـت را بـرای آگاهـی  	
از خطـر، مانـع، عابـر پیـاده، ترافیـک و اولیـن بانـد 

قابل اسـتفاده پـس از گـردش، بررسـی کنیـد. 

بـرای قرارگرفتـن در مرکـز بانـد یـا مرکـز جـاده،  	
اسـت  )ممکـن  کنیـد  بررسـی  را  موردنظـر  مسـیر 

باشـد(.  نشـده  یـا  شـده  نشـانه گذاری 

تـا حـدود طـول یـک وسـیله ی نقلیـه بـه بانـد  	
دردسـترس وارد تقاطـع شـوید. چرخ هـای جلـو را 

داریـد. نگـه  مسـتقیم 

دوراهی به دوراهی:

از نزدیک تریــن بانــد بــه باند وســط، بــه نزدیک ترین 
بانــد بــه باند وســط گــردش را انجام دهید.

و  	 نزدیک شـونده  ترافیـک  بـه  را  تقـدم  حـق 
دهیـد. عابـر  خـط  روی  پیـاده ی  عابریـن 

مسـیر موردنظـر خـود را بررسـی کنیـد و مراقب  	
وسـایل  دیگـر  و  دوچرخه سـواران  پیـاده،  عابریـن 

نقلیـه ی موتـوری باشـید.

یـا  	 نقلیـه  وسـیله ی  اینکـه  از  اطمینـان  بـرای 
دوچرخه سـواری قصـد گـردش بـه چـپ هم زمـان با 
شـما را ندارد، از چپ بررسـی شـانه را انجام دهید. 
این قضیه برای نواحی شـهری و روسـتایی، هردو، 

اعمـال می شـود. 

مسـیر  	 بـه  دسـت  روی  دسـت  روش  بـا 
موردنظـر خـود فرمـان را بگیریـد، سـرعت ایمـن و 

کنیـد. حفـظ  را  خـود  کنترل شـده ی 

بـه  نرمـی شـتاب بگیریـد و بـا جریـان ترافیـک  	
حرکـت کنیـد.

مطمئن شوید چراغ راهنما خاموش است.  	

بررسـی و مشـاهده ی مسـیر جلوتر به اندازه 12  	
تـا 15 ثانیـه )یـک تـا یـک و نیـم بلـوک شـهری( در 
نواـحی شـهری و 25 ثانیـه در نواـحی روسـتایی را 

ادامـه دهید. 
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گـزارش پیشــرفت راننــده - تمـریـن 4

گـــردش بـه راســت
دیـد:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23مشاهده ی جلو و عقب

۱23بررسی چپ، مرکز و راست

۱23بررسی شانه ی پیش از گردش

۱23باند مورد استفاده پس از گردش را شناسایی می کند

۱23زمان پیشروی مناسب را دوباره درنظر می گیرد

گـــردش بـه راســت
سرعــت:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23کاهش در نزدیک شدن

۱23شتاب آرام پس از انجام گردش

گـــردش بـه راســت
ملزومات عمومی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23قبل / بعد از گردش باند مناسب را انتخاب می کند

۱23روشن و خاموش کردن چراغ راهنما

گـــردش بـه راســت
فرمـان گیـری:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23موقعیت دست

۱23روش )دست روی دست(

گـــردش به چــپ
دیــد:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23جلو و عقب را به خوبی مشاهده می کند

۱23چپ، مرکز و راست را بررسی می کند

۱23بررسی شانه از چپ پیش از انجام گردش

۱23باند مورداستفاده پس از گردش را شناسایی می کند

۱23زمان پیشروی دید را دوباره درنظر می گیرد

گـــردش به چــپ
سرعت:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23در نزدیک شدن سرعت را کاهش می دهد

۱23هنگام دورزدن به آرامی شتاب می گیرد

http://ganjineh.ca


6263 www.ganjineh.ca بانــک جامــع اطالعات ایرانیــان مقیم کانادا

گـــردش به چــپ
ملـزومـات عمـومی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23قبل و بعد از گردش، باند مناسب را انتخاب می کند

۱23موقعیت در تقاطع

هنگام انتظار در تقاطع چرخ ها مستقیم نگه داشته 
شده اند

۱23

۱23روشن و خاموش کردن چراغ راهنما

گـــردش به چــپ
فـرمـان گیــری:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23موقعیت دست

۱23روش )دست روی دست(

نظــرات:

مربی:

راننـده ی جدیـد:

تـاریـخ:

http://ganjineh.ca
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

پــــارک  کــــردن

زمــان پیشنهــــادی تمریــن: حـداقـل 4 سـاعت
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این تمرین شامل سه نوع مختلف از پارک کردن 
اســت: پارک دوبل، پارک در ســرباالیی و پارک 
زاویه دار. طبق قانون، وســیله ی نقلیه باید به 

 طور ایمن پارک شود. 

در ایــن زمــان کارآمــوز بایــد در کنترل هــای پایــه ی 
مهــارت  گرفتــن،  دنده عقــب  و  نقلیــه  وســیله ی 
الزم را کســب کــرده باشــد. مرحلــه ی بعــدی تمریــن 
ــوت  ــان خل ــا خیاب پارک کــردن در پارکینــگ خالــی ی
ــه راننــده ی جدیــد  ــر ب اســت. دســتورالعمل های زی
ــرد. ــاد بگی ــح را ی ــردن صحی ــد پارک ک کمــک می کن

ایمـن بمانیـد؛ پارک کردن

همیشــه برای نشــان دادن قصد خــود از چراغ 
راهنما استفاده کنید. مراقب عابرین پیاده ای 
کــه از نزدیکی شــما عبــور می کنند یا وســایل 

نقلیه ای که به فضای پارک می آیند باشید. 

رفتارشــان  کــه  کــودکان  ًاطــراف  مخصوصــا 
می تواند پیش بینی نشده باشد احتیاط کنید.

توجـه ویژه ای به تابلوهای ترافیکی نصب شده 
در پارکینــگ و خطــوط توقــف روی آســفالت 

داشته باشید. 

و  کنیــد  مــرور  را  زیــر  بخش هــای  اطالعــات 
دربــاره اش بحــث کنیــد. هــر بخــش را در منــزل یــا 
محــل پــارک قانونــی وســایل نقلیــه مــرور کنیــد و 
بپردازیــد.  تمریــن مهارت هــای الزم  بــه  ســپس 

پـــارک دوبــل 

نکتـه ی مربیـان

چنــد پــارک دوبــل اول باید در ســطوح هموار 
انجــام شــود. در تالش هــای اولیــه بیــن دو 
ـی تمرین  وســیله ی نقلیــه  پــارک نکنیــد. جاـی
کنید که هیچ وســیله ی نقلیه ای پشت محل 

پارک در نظر گرفته شده قرار نداشته باشد. 

وقتی که پارک دوبل در سـرباالیی و سراشـیبی  	
انجـام می شـود، چرخ هـای جلـو بایـد بـه شـیوه ای 
که در بخش پارک در سراشیبی سرباالیی توضیح 

داده شـده قـرار گیرند.

دوبـل،  	 پـارک  محـل  بـه  نزدیک شـدن  هنـگام 
حرکـت و بازشـدن در وسـایل نقلیـه ی پارک شـده را 

کنیـد.  بررسـی 

در صورت نیاز باند را تعویض کنید. 	

بـرای هشـدار بـه وسـایل نقلیـه پشت سـر، دو  	
یـا سـه بـار بـه  آرامـی روی پـدال ترمز ضربـه بزنید.

اندازه و موقعیت وسـیله ی نقلیه ی پارک شـده  	
را ارزیاـبی کنید. 

نقلیـه حرکـت  	 ایـن وسـیله ی  کنـار  بـه  آرامـی 
باـقی  خودروهـا  بیـن  مناسـبی  فاصلـه ی  و  کنیـد 
را  نقلیـه  وسـیله ی  متـر(.  یـک  )حداقـل  بگذاریـد 

داریـد.  نگـه  جـدول  مـوازی 

وقـتی سـپر عقـب خـودروی شـما با سـپر عقب  	

گرفـت،  قـرار  راسـتا  یـک  در  پارک شـده  خـودروی 
توقـف کنیـد.

دنده عقـب را انتخـاب کنیـد و همـه ی جهـات را  	
بررسـی کنیـد. مراقب خطرات باشـید.

را در تمـاس  	 پـا  بـود، درحالی کـه  ایمـن  وقـتی 
بـا پـدال ترمـز نگـه داشـته اید به آرامـی دنده عقـب 
بگیریـد. از روی شـانه ی راسـت عقـب را ببینیـد. 
نیـم متـر مسـتقیم بـه عقب بروید، سـپس فرمان 

را کامـاًل بـه سـمت راسـت بچرخانیـد.

وقـتی وسـیله ی نقلیـه با جدول زاویـه ی تقریبًا  	
45 درجـه سـاخت، توقف کنید.

بررسـی  	 جهـات  همـه ی  در  را  خطـرات  دوبـاره 
کنیـد.

عقب را نگاه کنید. وقتی ایمن بود، دنده عقب  	
چرخ هـای  و  دهیـد  ادامـه  بـه  آرامـی  را  گرفتـن 
جلوـیی را بـا چرخانـدن بـه چـپ صـاف کنیـد. زیـاد 
فرمـان را برنگردانیـد. چرخ هـا بایـد مسـتقیم قـرار 

گیرنـد. 

تـا جاـیی مسـتقیم بـه عقـب برویـد کـه سـپر  	
خـودروی  عقـب  سـپر  از  شـما  خـودروی  جلـوی 

بگیـرد.  فاصلـه  جلوـیی 

توقـف کنیـد و همـه ی جهـات را برای آگاهی از  	
خطـرات احتمالی بررسـی کنید. 

وقـتی ایمـن بود، دنده عقب گرفتـن را به آرامی  	
ادامـه دهیـد و فرمـان را به چپ بچرخانید. 

نـگاه بـه عقـب را ادامـه دهیـد و  گهـگاه جلـو را  	
بـرای اطمینـان از اینکـه خـودرو بـا وسـیله ی نقلیـه 

یـا اشـیاء دیگـر برخـورد نمی کنـد، نـگاه کنیـد. 

وقـتی کـه وسـیله ی نقلیـه بـا جـدول در حالـت  	

و  کنیـد  را صـاف  جلـو  چـرخ  گرفـت،  قـرار  مـوازی 
توقـف کنیـد.

بسـیار احتیـاط کنیـد کـه بـا وسـیله ی نقلیـه ی  	
پشت سـری برخـورد نکنیـد.

دنـده ی جلـو را انتخـاب کنیـد و بـه  آرامـی جلـو  	
برویـد، وسـیله ی نقلیـه را در مرکـز محـل پارک و در 
قـرار  )50 سـانتی متر(  از جـدول  قانوـنی  فاصلـه ی 

دهید.

دنـده را در حالـت پـارک قـرار دهید و ترمز پارک  	
را اعمـال کنید.

1. وقتــی بــه محــل پــارک دوبــل موردنظرتــان نزدیک 
می شــود، پشت ســر را بررســی کنیــد تــا وســایل 
ــل ترمــز بگیریــد و  نقلیــه ی دیگــر را ببینیــد. از قب
کاهــش ســرعت را شــروع کنیــد. چراغ هــای ترمــز 
شــما بــه راننــدگان دیگــر اطــالع می دهــد شــما 
ــر را  ــل در محــل موردنظ ــارک دوب ــف و پ قصــد توق
داریــد. وقتــی کــه ســپر عقبــی وســیله ی نقلیــه ی 
شــما بــا ســپر عقبــی وســیله ی نقلیــه ی B در یــک 
راســتا قــرار گرفــت و مــوازی جــدول بودیــد توقــف 
کنیــد. تقریبــًا یــک متــر فضــا بیــن وســایل نقلیــه 

خالــی بگذاریــد. 
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ــا  ــا انته ــان را ت ــد، فرم ــه عقــب بروی 2. به آرامــی ب
ــه ی  ــا جــدول زاوی ــا وســیله ی نقلیــه ب بچرخانیــد ت
45 درجــه بســازد. فرمــان شــما بایــد بــا ســپر عقــب 

خــودروی B در یــک خــط باشــد. 

 

3. چرخ هــای جلــو را صــاف کنیــد. دنده عقــب را تــا 
وقتــی کــه انتهــای ســپر شــما بــا انتهــای وســیله ی 
نقلیــه ی B هم راســتا  شــود ادامــه دهیــد. مراقــب 

باشــید بــا خــودرو برخــورد نکنیــد.

 

ــا وقتــی  ــد ت ــه چــپ بچرخانی ــان را کامــل ب 4. فرم
کــه هم راســتای جــدول قــرار گیــرد. مراقــب باشــید 

بــا ســپر خــودروی پشــتی برخــورد نکنیــد. 

 

جلــو  بــه  به آرامــی  چرخ هــا  صاف کــردن  بــا   .5
حرکــت کنیــد. وقتــی کــه وســیله ی نقلیــه در مرکــز 
گرفــت  قــرار   C و   B بیــن خودروهــای  فاصلــه ی 
ــارک را بکشــید.  ــز پ ــد. ترم ــف کنی ــت را متوق حرک

ــون، چــرخ وســیله ی نقلیــه ی پارک شــده  ــق قان طب
نبایــد بیــش از 50 ســانتی متر از جــدول فاصلــه 

داشــته باشــد. 

نکتـه ی مربیـان

ممکن اســت وقـتـی که پــارک دوبل تمام  	
می شــود ببینید که موقعیت وســیله ی نقلیه 
صحیح نیست: الستیک عقب با جدول تماس 
دارد، خــودرو بــا زاویه پارک شــده یــا فاصله ی 
وســیله ی نقلیه از جدول زیاد اســت. در مورد 
دالیل این اتفاق و چگونگی تصحیح آن بحث 

کنید.

از راننده ی جدید بخواهید تا پارک دوبل را  	
تا وقتی که شــما متقاعد شــدید که می تواند 
آن را به  نرمی، با مهارت و به روش کنترل شده 

انجام دهد، تمرین کند. 

پـــارک در سـراشیبـــی 
ســـرباالیی

ســـرباالیـــی با جــدول
تغییر باندهای الزم را انجام دهید. 	

در موقعیـتی مـوازی بـا جدول، وسـیله ی نقلیه  	
در  پـارک  تکمیـل  بـرای  کنیـد.  متوقـف  کامـاًل  را 
نزدیـک  بایـد  نقلیـه  وسـیله ی  دلخـواه،  موقعیـت 
جـدول باشـد. درصـورت نیـاز کمـی جلـو برویـد تـا 

شـود. تنظیـم  موقعیـت 

بـه  	 بـود،  ایمـن  وقـتی  کنیـد.  بررسـی  را  چـپ 

فرمـان  کـه  )وقـتی  را  کوتاهـی  فاصلـه ی   آرامـی 
چـپ  بـه  فرمـان  دور  یـک  به انـدازه ی  و  انتهـا  تـا 

کنیـد. حرکـت  جلـو  شـده(به  چرخانـده 

دنده عقب بگیرید. خطرات پشت سـر را بررسـی  	
وسـیله ی  دهیـد  اجـازه  بـود،  ایمـن  اگـر  و  کنیـد 
نقلیـه تـا جاـیی کـه السـتیک جلوی سـمت راسـت 

تقریبـًا جـدول را لمـس کنـد عقـب بـرود. 

دنـده را خـالص کنیـد، ترمـز را رها کنید و اجازه  	
دهیـد وسـیله ی نقلیه به جـدول تکیه دهد. 

دوبـاره ترمـز بگیریـد، دنـده را در حالـت پـارک  	
بگذاریـد و ترمـز پـارک را فعـال کنیـد. 

اگــر در خیابــان دارای جــدول در ســرباالیی پــارک 
چــپ  ســمت  بــه  را  جلــو  چرخ هــای  می کنیــد، 
بچرخانیــد و اجــازه دهیــد تــا وقتــی کــه الســتیک 
عقــب  بــه  خــودرو  می رســد  جــدول  بــه  ـی  جلوـی

حرکــت کنــد.

 

ســـرباالیی بـــدون جـــدول
تغییر باندهای الزم را انجام دهید. 	

و  	 مـوازی  موقعیـتی  در  را  نقلیـه  وسـیله ی 
نزدیـک لبـه ی جـاده متوقـف کنیـد. در صـورت نیاز 

تـا موقعیـت تنظیـم شـود. برویـد  کمـی جلـو 

منطقـه ی جلـوی سـمت راسـت وسـیله ی نقلیه  	
را بررسـی کنیـد. اگـر ایمـن بود، وقـتی که کمی به 
جلـو مـی رود فرمـان را تا انتها به راسـت بچرخانید. 
مراقـب باشـید از لبـه ی جاده خارج نشـوید. خودرو 

را متوقـف کنید.

محکـم پـدال ترمـز را بگیریـد، دنـده را در حالت  	
پـارک بگذاریـد و ترمـز پـارک را فعال کنید.

اگــر در خیابــان ســرباالیی و بــدون جــدول پــارک 
می کنیــد، چرخ هــای جلــو را بــه راســت بچرخانیــد.
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 ســراشیبی با یا بـــدون جــدول
تغییر باندهای الزم را انجام دهید. 	

در موقعیـتی مـوازی بـا جـدول، یـا اگـر جـدول  	
لبـه ی جـاده، وسـیله ی  بـا  مـوازی  نداشـت  وجـود 
نقلیـه را متوقـف کنید. بـرای تکمیل پارک صحیح، 
نزدیـک جـدول یـا لبـه ی جـاده شـوید. در صـورت 
نیـاز کمـی جلـو برویـد تـا موقعیـت تنظیـم شـود.

چـپ را بررسـی کنیـد و وقـتی ایمـن بـود بـه  	
را  فرمـان  دور  نیـم  درحالی کـه  کمـی  فاصلـه ی 
در حالی کـه  کنیـد.  حرکـت  چرخانده ایـد  چـپ  بـه 
وسـیله ی نقلیـه بـا آرامـی حرکـت می کند، تـا انتها 
فرمـان را بـه سـمت راسـت بچرخانیـد. کمـاکان بـا 
سـرعت آرام، اجـازه دهیـد السـتیک جلـو سـمت 
وجـود  جـدول  اگـر  کنـد.  لمـس  را  جـدول  راسـت 
نـدارد، پیـش از اینکـه خـودرو از جـاده خـارج شـود 

کنیـد.  توقـف 

اگـر جـدول بـود، دنـده را خـالص کنیـد و پـدال  	
ترمـز را رهـا کنیـد و اجـازه دهیـد وسـیله ی نقلیـه 

بـه جـدول تکیـه دهـد.

پـدال ترمـز را بـا فشـار بگیریـد، دنـده را خـالص  	
و ترمـز پـارک را فعـال کنیـد.

همیشــه  می کنیــد،  پــارک  سراشــیبی  در  اگــر 
بچرخانیــد. راســت  بــه  را  جلــو  چرخ هــای 

بیــرون آمـدن از پــارک 
سراشیبی و سـرباالیـی

بیـــرون آمـــدن از پــارک ســـرباالیی 
)با جدول(

پـدال ترمـز را محکـم بگیریـد و دنـده ی جلـو را  	
انتخـاب کنیـد.

چـپ   	 شـانه ی  از  بررسـی  بـا  را  جهـات  همـه ی 
کنیـد. بررسـی 

پـدال ترمـز را محکـم بگیریـد و راهنمـای چپ را  	
روشـن کنید.

ترمـز پـارک را رهـا کنیـد، دوبـاره از روی شـانه ی  	
وجـود  خطـری  اگـر  و  کنیـد  نـگاه  را  عقـب  چـپ 

بگیریـد. فاصلـه  جـدول  از  نداشـت 

بـه  نرمـی سـرعت را افزایـش دهیـد و بـه بانـد  	
ترافیـکی مناسـب برویـد.

خاموش بودن چراغ راهنما را بررسی کنید. 	

بیرون آمدن از پارک در سراشیبی 
)بدون جدول(

پـدال ترمـز را محکـم فشـار دهیـد و دنده عقـب  	
یـا خـالص را انتخـاب کنید.

روی شـانه ی  	 از  عقـب  همـه ی جهـات، شـامل 
چـپ را بـه  دقـت نـگاه کنیـد. اگـر ایمـن بـود، ترمـز 

پـارک را رهـا کنیـد.

عقـب  	 را  نقلیـه  وسـیله ی  کمـی  فاصلـه ی  بـه 
کـه  وقـتی  تـا  را  فرمـان  زمـان،  در همیـن  ببریـد. 

چرخ هـای جلـو مسـتقیم بـه جلـو صـاف شـدند بـه 
کنیـد. متوقـف  را  خـودرو  بچرخانیـد.  چـپ 

پـدال ترمـز را محکـم بگیریـد و دنـده ی جلـو را  	
انتخـاب کنیـد.

از روی شـانه ، عقـب را نـگاه کنیـد و اگـر ایمـن  	
بـود راهنمـای چـپ بزنیـد.

بـه  نرمـی سـرعت را افزایـش دهیـد و بـه بانـد  	
مناسـب حرکـت کنیـد.

بررسـی کنیـد کـه چـراغ راهنمـا خامـوش شـده  	
باشد.

بیرون آمدن از پارک در سراشیبی 
)با یا بدون جدول(

را  	 را محکـم بگیریـد و دنده عقـب  پـدال ترمـز 
کنیـد. انتخـاب 

همـه ی جهـات، از جملـه عقـب از روی شـانه ی  	
چـپ را به دقـت نـگاه کنیـد. اگـر ایمـن بـود، ترمـز 

پـارک را آزاد کنیـد.

هنـگام نـگاه بـه عقـب و فرمان گیـری تنـد بـه  	
چـپ، تـا صاف شـدن چرخ هـا به آرامـی دنده عقـب 

بگیریـد. توقـف کنیـد.

پدال ترمز را محکم بگیرید، دنده ی جلو را انتخاب  	
کنید و از روی شانه ی چپ عقب را نگاه کنید.

در صورت ایمن بودن راهنمای چپ بزنید. 	

بـه  آرامـی سـرعت را افزایـش دهیـد و بـه بانـد  	
مناسـب ترافیـک برویـد.

شده  	 خاموش  راهنما  چراغ  که  کنید  بررسی 
باشد.

نکتـه ی مربیـان

گاهــی در پارکنیــگ پاســاژها نیــاز بــه پــارک 
عمودی )ســتونی یا ۹0 درجه( است. برای این 
نوع پارک، حداقل فضای بین شــما و وســایل 
نقلیــه هنــگام نزدیک شــدن بــه فضــای پارک 

موردنظرتان باید دو متر باشد.

پــارک زاویــه دار

پارک زاویه دار؛ سمت راست
بــرای  فقــط  راســت  ســمت  زاویــه دار  پــارک 
پارکینگ هــا و نواحــی پــارک تعبیه شــده در ســمت 
راســت خیابــان کاربــرد دارد. فضاهــا می تواننــد 
زاویــه ی 30 تــا 60 درجــه بــا بانــد ترافیــک داشــته 

باشــند.

مراقـب وسـایل نقلیـه ای کـه از فضاهـای پـارک  	
ی بیـرون می آینـد باشـید.  آن حواـل

هنـگام نزدیک شـدن بـه فضا تعویـض باندهای  	
الزم را انجـام دهیـد و راهنمـای راسـت بزنید.

بـا  	 متـر  نیـم  و  یـک  تـا  یـک  حـدود  فاصلـه ای 
انتهـای خودروهـای پارک شـده در فضـا حفظ کنید.

به آرامـی بـه فضـا نزدیـک شـوید و نقـاط کـور را  	
از روی شـانه ی راسـت بررسـی کنید.

وقـتی کـه طـول سـمت چـپ وسـیله ی نقلیـه  	
تـا سـمت راسـت آن قابل رؤیـت اسـت شـروع بـه 
فرمان گیـری دسـت روی دسـت بـه سـمت راسـت 

. کنید
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بـا سـرعت ایمـن و کنترل شـده حرکـت کنیـد.  	
بـرای اطمینـان از وجـود فاصله ی کافی با وسـیله ی 
نقلیـه ی پارک شـده در سـمت چـپ، قسـمت جلـو و 

چـپ وسـیله ی نقلیـه را بررسـی کنیـد.

مراقـب سـمت راسـت باشـید تـا بـا وسـیله ی  	
برخـوردی  راسـت  سـمت  در  پارک شـده  نقلیـه ی 

باشـید. نداشـته 

حرکـت آرام بـه فضـای پـارک را ادامـه دهیـد،  	
چرخ هـای جلـو را صـاف کنیـد تـا وسـیله ی نقلیـه 
گیـرد.  قـرار  نشانه گذاری شـده  خطـوط  مرکـز  در 
را  نقلیـه  وسـیله ی  نداشـت  وجـود  خطوـطی  اگـر 
بـه فاصلـه ی یکسـان از هـر دو وسـیله ی نقلیـه ی 

کنیـد. پـارک  پارک شـده 

بـه  یـاد داشـته باشـید کـه از تکنیک هـای دیـد  	
مناسـب اسـتفاده کنیـد. چانـه را پاییـن نگه دارید 
مرکـز فضـای  در  جلوتـر  کانوـنی  نقطـه ی  دنبـال  و 

پـارک باشـید.

در 50 سانتی متری جدول توقف کنید. 	

پـدال ترمـز را محکـم بفشـارید، دنـده ی پـارک را  	
انتخـاب و ترمزهـای پـارک را فعـال کنیـد.

 

از سمت  زاویه دار؛  از پارک  خروج 
راست

را  	 را محکـم بگیریـد و دنده عقـب  پـدال ترمـز 
کنیـد. انتخـاب 

اگـر  	 کنیـد.  نـگاه  دقـت  بـه   را  جهـات  همـه ی 
کنیـد. رهـا  را  ترمـز  پـدال  بـود،  ایمـن 

کنیـد.  	 نـگاه  را  عقـب  راسـت  شـانه ی  روی  از 
دنده عقـب گرفتـن را بـه  آرامـی شـروع کنیـد، بـه 
 آرامـی تـا وقـتی کـه از پشـت وسـیله ی نقلیـه ی 
سـمت راسـت ادامـه ی مسـیر حرکـتی را ببینیـد، 

دهیـد. ادامـه  را  گرفتـن  دنده عقـب 

وقـتی ایمـن بـود، دنده عقـب گرفتـن ایمن را تا  	
وقتی که سـپر جلو از وسـیله ی نقلیه ی پارک شـده 
در سـمت چـپ عبـور کـرد، ادامـه دهیـد و سـپس 

فرمـان را تـا انتهـا بـه راسـت بچرخانید.

دنده عقـب گرفتـن را بـا نـگاه به عقـب تا وقتی  	
کـه وسـیله ی نقلیـه در اولیـن بانـد ترافیـک قـرار 

می گیـرد ادامـه دهیـد. 

چرخ ها را صاف کنید و توقف کنید. 	

عقـب را بـرای آگاهـی از ترافیـکی کـه نزدیـک  	
می شـود و جلـو را بـرای دیـدن خودروهاـیی کـه از 

پـارک بیـرون می آینـد نـگاه کنیـد.

پـدال ترمـز را محکـم بگیریـد، دنـده ی جلـو را  	
انتخـاب کنیـد و به آرامـی بـه مسـیر خـود داخـل 

دهیـد. ادامـه  ترافیـک 

پــارک زاویــه دار؛ سمـــت چپ
پــارک زاویــه دار از چــپ فقــط بــرای پارکینگ هــا 
پــارک  مــکان  دارای  یک طرفــه ی  خیابان هــای  و 
مشخص شــده اعمــال می شــود. فضاهــای پــارک 
ــد  ــا بان ــه ی ــا 60 درج ــه ای 30 ت ــن اســت زاوی ممک

ترافیــک بســازند.

ایمـن بمانیـد؛ پارک معقول

در خیابان هــای دوطرفه، هیچوقت برای پارک 
در سمت چپ، خیابان را قطع نکنید.

مراقب وسایل نقلیه ای که در حال بیرون آمدن  	
از فضاهای پارک زاویه دار هستند باشید.

با انتهای وسـایل نقلیه ی پارک شـده در سـمت  	
چـپ، فاصلـه ای حـدود یـک تـا یـک و نیـم متـر را 

حفـظ کنید.

بـه  آرامـی بـه فضـا نزدیک شـوید و نقـاط کور را  	
از روی شـانه ی چپ بررسـی کنید.

فضـای  	 راسـت  سـمت  وسـیله ی  طـول  وقـتی 
پارک مشـخص شـد فرمان گیری دسـت روی دست 

بـه سـمت چـپ را آغـاز کنیـد.

بیـن  	 کاـفی  فضـای  از  اطمینـان  بـرای  را  جلـو 
وسـیله ی نقلیـه و خـودروی پارک شـده در سـمت 

کنیـد. بررسـی  راسـت 

خـودروی  	 بـا  باشـید  چـپ  سـمت  مراقـب 
پارک شـده در سـمت چپ برخورد نداشـته باشـید.

ادامـه دهیـد،  	 را  بـه سـمت فضـا  حرکـت آرام 
نقلیـه  وسـیله ی  کـه  وقـتی  تـا  را  جلـو  چرخ هـای 

در مرکـز و بیـن خطـوط نشانه گذاری شـده ی پـارک 
وجـود  خطوـطی  اگـر  دهیـد.  ادامـه  گرفـت  قـرار 
نداشـت وسـیله ی نقلیـه را بـا زاویـه ی مناسـب و 
بـه فاصلـه ی یکسـان از خودروهـای دو طـرف پـارک 
کنیـد، بـه شـکلی کـه در هـای خـودرو بـه  راحـتی و 

ایمـن بـاز شـوند.

توقـف  	 جـدول  سـانتی متری   50 فاصلـه ی  در 
کنید.

پـدال ترمـز را محکـم بگیریـد، دنـده ی پـارک را  	
انتخـاب و ترمـز پـارک را فعـال کنیـد.

زاویــه دار؛  پــارک  از  بیــرون آمدن 
سمت چپ

را  	 را محکـم بگیریـد و دنده عقـب  پـدال ترمـز 
کنیـد. انتخـاب 

همـه ی جهـات را بـه  دقـت نگاه کنیـد. اگر امن  	
بـود پـدال ترمـز را رها کنید.

کنیـد.  	 نـگاه  را  عقـب  چـپ  شـانه ی  روی  از 
دنده عقـب گرفتـن مسـتقیم را بـه  آرامـی تـا وقتی 
کـه از وسـیله ی نقلیـه ی سـمت چـپ عبـور کردیـد 
و در جهـت مسـیر موردنظـر قـرار گرفتیـد، ادامـه 

دهیـد.
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وقـتی امـن بـود، دنده عقـب گرفتـن را به آرامـی  	
تـا وقـتی کـه سـپر جلـو از خـودروی پارک شـده در 
سـمت راسـت عبـور کـرد ادامـه دهیـد و سـپس 

فرمـان را تـا انتهـا بـه چـپ بچرخانیـد.

هنـگام نـگاه بـه عقـب تـا وقـتی کـه وسـیله ی  	
گرفـت،  قـرار  ترافیـکی  بانـد  اولیـن  در  نقلیـه 

دهیـد.  ادامـه  را  گرفتـن  دنده عقـب 

چرخ ها را صاف کنید و توقف کنید. 	

بررسـی  	 را  عقـب  در  نزدیک شـونده  ترافیـک 
کنیـد و جلـو را بـرای دیـدن دیگـر وسـایل نقلیـه ی 
در حـال بیرون آمـدن از فضـای پـارک نـگاه کنیـد.

پـدال ترمـز را محکـم بگیریـد، دنـده ی جلـو را  	
انتخاب کنید و به آرامی سـرعت را افزایش دهید 
و بـه مسـیر داخـل جریـان ترافیـک ادامـه دهیـد. 

گـزارش پیشــرفت راننــده - تمـریـن ۵

پـــارک دوبـــل
دیـد:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23بررسی همه ی جهات پیش از دنده عقب گرفتن

۱23نیم نگاهی به جلو هنگام نگاه کردن به عقب

پـــارک دوبـــل
سـرعــت:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23کاهش سرعت هنگام نزدیک شدن

۱23دنده عقب با سرعت آرام و یکنواخت انجام می شود

پـــارک دوبـــل
فرمــان گیــری:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23موقعیت دست

۱23روش )دست روی دست هنگام گردش(

روش )دست چپ در موقعیت ساعت ۱2 هنگام 
دنده عقب مستقیم(

۱23
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پـــارک دوبـــل
ملـزومـات عمـومی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

در حدود یک متر با فاصله از وسایل نقلیه ی پارک شده 
نزدیک می شود

۱23

۱23سپرهای عقب را در یک راستا قرار می دهد

هنگام دنده عقب گرفتن تا ته فرمان را به راست 
می چرخاند

۱23

۱23با زاویه ی 4۵ درجه  مستقیم دنده عقب می گیرد

برای موازی قرارگرفتن با جدول فرمان را تا انتها به چپ 
می چرخاند،

۱23

۱23در فاصله ی قانونی با جدول پارک می کند

پـارک در سراشیبـی سـرباالیـی
دیـد:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23پیش از حرکت همه ی جهات را بررسی می کند

۱23نیم نگاهی به جلو حین نگاه کردن به عقب

پـارک در سراشیبـی سـرباالیـی
سـرعـت:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23در نزدیک شدن سرعت را کاهش می دهد

۱23تنظیم موقعیت با سرعت پایین و آرام انجام می شود

پـارک در سراشیبـی سـرباالیـی
فـرمان گیـری:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23موقعیت دست

۱23روش )دست روی دست هنگام گردش(

پـارک در سراشیبـی سـرباالیـی
ملزومات عمومی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23به جدول/ لبه ی جاده نزدیک می شود

ارزیـابی عمـلکـرد
ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23به آرامی به جدول ضربه می زند )هروقت امکان دارد(

۱23هنگام تکیه به جدول وسیله ی نقلیه را خالص می کند

وقتی پارک پایان یافت چرخ ها را در حالت مناسب قرار 
می دهد

۱23

۱23در جهت مناسبی برای خروج از محل پارک حرکت می کند

۱23پیش از ترک پارک راهنما می زند
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پارک زاویه دار
دیـد:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

همه ی جهات را هنگام نزدیک شدن/ پیش از دنده عقب 
گرفتن بررسی می کند

۱23

۱23پیش از گردش چپ یا راست را بررسی می کند

۱23هنگام پارک کردن به وسط فضا نگاه می کند

پارک زاویه دار
سـرعـت:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23در نزدیک شدن سرعت را کاهش می دهد

۱23با سرعت مناسب به فضای پارک وارد می شود

پارک زاویه دار
فرمان گیری:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23موقعیت دست

۱23روش )دست روی دست هنگام گردش(

روش )هنگام دنده عقب گرفتن از فضا موقعیت دست 
در ساعت ۱2 قرار دارد(

۱23

پارک زاویه دار
ملزومات عمـومی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

با فاصله ی حداقل ۱.۵ متر از وسایل نقلیه ی پارک شده 
نزدیک می شود

۱23

۱23نقاط کور را بررسی می کند

وسیله ی نقلیه را در مرکز فضا و ۵۰ سانتی متری جدول 
قرار می دهد

۱23

هنگام ترک محل پارک به باند مناسب دنده عقب 
می گیرد

۱23

نظــرات:

مربی:

راننـده ی جدیـد:

تـاریـخ:
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تمرین هــای 1 تــا 5 مهــارت و توانایی هــای راننــده ی 
جدیــد را در محیــط کنترل شــده ای کــه ترافیــک 
وجــود نــدارد یــا بســیار کــم اســت ارتقــا می دهــد. 
تمریــن 6 کارآمــوز را ملــزم بــه شــروع شریک شــدن 
جــاده بــا دیگــر وســایل نقلیــه ی موتــوری می کنــد. 

جایــی حیــن جلســه ی تمرینــی به کارآمــوز چگونگی 
پرکــردن بــاک بنزیــن را نشــان دهیــد. در مــورد 
اســتفاده از ســوخت مناســب بــرای نــوع وســیله ی 
کــه  بعــدی  نقلیــه اش توضیــح دهیــد. دفعــه ی 
بــه ســوخت نیــاز داشــتید، اجــازه دهیــد کارآمــوز 
بــاک را پــر کنــد و فقــط درصــورت نیــاز بــه او کمــک 

کنیــد.

و  کنیــد  مــرور  را  زیــر  بخش هــای  اطالعــات 
دربــاره اش بحــث کنید.هــر بخــش را در خانه 
ـی پارک مــرور کنید و ســپس  یــا محــل قانوـن

مهارت های الزم را تمرین کنید.

تابلو و چراغ های راهنمایی 
کنترل کننده ی ترافیک

تابلــو و چراغ هــای  بایــد بدانــد  راننــده ی جدیــد 
مختلــف چــه معناـیـی دارنــد و چگونــه بایــد بــه 
آن هــا پاســخ دهــد. بعضــی از انــواع تابلوهایــی که 
راننــده بایــد بشناســد شــامل مــوارد زیــر هســتند:

چراغ های راهنمایی و رانندگی 	

تابلوهای توقف 	

تابلوهای حق تقدم 	

تابلوهای محدودیت سرعت 	

تابلوهای منطقه ی مدرسه 	

تابلوهای منقطه ی زمین بازی 	

تابلوهای خط عابر پیاده 	

تابلوهای پارک ممنوع 	

تابلوهای ساخت وساز 	

تابلوهای هشداری 	

زیــر  مــوارد  روی  بــر  بایــد  دســتورالعمل 
باشــد: داشــته  تمرکــز 

الزامـات قانوـنی الزم بـرای هـر تابلـو یـا چـراغ  	
رانندـگی. و  راهنماـیی 

چگونه باید به هرکدام از آن ها نزدیک شد. 	

بایـد چطـور  	 از آن هـا،  الزامـات هرکـدام  طبـق 
کـرد. رانندـگی 

پیــش از اینکــه رانندگــی جلســه ی تمرینــی شــروع 
شــود بایــد قانــع شــده باشــید کــه کارآمــوز بــا 
همــه ی تابلو هــا و چراغ هــای کنترلــی آشناســت و 
آن هــا را درک می کنــد و شــیوه  ی رانندگــی در قبــال 

ــد. ــا را می دان ــدام از آن ه هرک

نشانه گذاری های روی آسفالت
کارآمــوز بایــد تفاوت هــای بیــن نشــانه گذاری های 
ســفید و زرد را بدانــد. کارآمــوز همچنیــن بایــد 
و  آســفالت  مختلــف  نشــانه گذاری های  ـی  معـن
چگونگــی مدیریــت و اســتفاده از آن هــا را بدانــد. 

این ها شامل موارد زیر می شوند:

خط ممتد تکی. 	

خط ممتد دوگانه. 	

خط چین تکی. 	

خط ممتد در باند سمت راننده. 	

خط چین در باند سمت راننده. 	

نشــانه گذاری ها  انــواع  از  هرکــدام  در  رانندـگـی 
ایــن  بــه  کنیــد.  تمریــن  مختلــف  شــرایط  در  را 
کاـفـی  اعتمادبه نفــس  و  تجربــه  کارآمــوز  روش 
بــرای مدیریــت رانندگــی در ایــن شــرایط را کســب 

. می کنــد

رنگ
زرد

ــف را  ــوری در جهــت مخال خطــوط زرد، ترافیــک عب

ــد همیشــه در  ــد. خــط زرد بای از هــم جــدا می کنن
ســمت چــپ شــما باشــد.

سفید

خطــوط ســفید ترافیــک عبــوری در یــک جهــت را از 
هــم جــدا می کننــد. ایــن خطــوط همچنیــن ممکــن 

اســت نشــان دهنده ی شــانه ی جــاده نیــز باشــند.

 

خط چیــن ها
خط چین زرد

کــه  اســت  ایــن  نشــان دهنده ی  زرد  خط چیــن 
فاصلــه ی دیــد کافــی بــرای اجــازه ی ســبقت وجــود 
دارد. بایــد مطمئــن شــوید بانــدی کــه می خواهیــد 
و  اســت  ـی  خاـل بگیریــد  ســبقت  آن  داخــل 
انجــام  می توانــد  مشــکل  بــدون  ســبقت گرفتن 

شــود. 

خط چین سفید

اســت  آن  نشــان دهنده ی  ســفید  خط چین هــای 
ــد وجــود دارد. ــض بان ــازه ی تعوی ــه اج ک
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خطــوط ممتـد
خط زرد ممتد

ــد چــه تکــی و  در نواحــی روســتایی، خــط زرد ممت
ــوع اســت. ــه یعنــی ســبقت ممن چــه دوگان

 

خط چین و خط ممتد زرد

آن  نشــان دهنده ی  زرد  ممتــد  خــط  و  خط چیــن 
طــرف  یــک  از  فقــط  ســبقت گرفتن  کــه  اســت 
امــکان دارد. اگــر خــط ممتــد زرد ســمت شــما باشــد 

ـی اجــازه ی ســبقت گرفتن نداریــد.  یعـن

خط سفید ممتد

ــه  ــد نشــان دهنده ی آن اســت ک خــط ســفید ممت
ــدارد. ــد وجــود ن اجــازه ی تعویــض بان

 

نکات عمومی رانندگی 
در مناطق مسکونی

رانندـگـی در نواـحـی مســکونی شــامل حرکــت در 
ــاط  ــرای احتی ــادی ب ــل زی ــه دالی ــی اســت ک مناطق
راننــده ی  بــه  زیــر  وجــود دارد. دســتورالعمل های 
جدیــد کمــک می کنــد بــرای رانندـگـی در نواـحـی 

مســکونی مهــارت کســب کنــد.

ایمـن بمانیـد؛ ببینیـــد، فکـر کنیـد، 
انجــام دهیـــد

ـی را بــه راننــده ی  اهمیــت مهارت هــای بیناـی
جدیــد یــادآوری کنیــد. از کارآمــوز بخواهیــد 
ـی را که می بیند توصیــف کند. عادت  چیزهاـی
»ببینیــد، فکــر کنیــد، انجــام دهیــد« را به  یاد 

داشته باشید.

ببینید: به راننده کمک کنید خطرات احتمالی 
را ببیند. چه چیزی جلوی خود می بینی؟

فکــر کنید: به راننده کمــک کنید به چیزهایی 
کــه ممکن اســت اتفــاق بیفتــد و راه حل های 
احتمالی فکر کند. »آن دوچرخه را می بینی؟... 
آنجــا چه اتفاقی ممکن اســت بیفتد؟... باید 

چه کاری انجام دهی؟«

انجــام دهیــد: به راننــده کمک کنیــد تصمیم 
بگیــرد چه کاری انجــام دهد. »بله، دادن کمی 

فضای بیشتر به او ایده ی خوبی است.«

از  	 دیگـر  نقلیـه ی  وسـایل  دنبالـه روی  هنـگام 
قانون دو ثانیه اسـتفاده کنید. در شـرایط سـخت 
ترافیکی یا شـرایط جاده ای و در مواقع محدودیت 
دیـد، فاصلـه ی بیشـتری بـا خـودروی جلوـیی ایجاد 

. کنید

مراقـب کـودکان خردسـالی کـه ممکـن اسـت  	
ناگهـان جلـوی مسـیر شـما سـبز شـوند باشـید. 

بـرای  	 را  پارک شـده  خودروهـای  زیـر  گاهـی 
دیـدن پاهـای کوچـک، چـرخ دوچرخه یا سـه چرخه، 
این هـا هشـدار  کنیـد.  نـگاه  تـوپ  و  اسـباب بازی 
ایجـاد  را  کـودکان  حضـور  از  آگاهـی  بـرای  الزم 

. می کننـد

زمین هـای  	 حیـاط،  رانندـگی،  مسـیر  پیـاده رو، 
بـازی و دیگـر نواـحی دارای عابریـن پیـاده را بـرای 
بررسـی حضـور کـودکان در حـال بـازی کـه ممکـن 

اسـت بـه جـاده وارد شـوند نـگاه کنیـد.

گاهـی عقـب را از آینـه نگاه کنید تا از ترافیک  	
و الگـوی ترافیـکی در حـال شـکل گیری در پشـت 
ایـن  بایـد  راننـده  شـوید.  آگاه  نقلیـه  وسـیله ی 
ی 15 ثانیـه، یا در حدود  آینه هـا را حداقـل هـر 10 اـل
یـک تـا یـک و نیـم بلـوک شـهری، نگاه کنـد. وقتی 
قصـد کاهـش سـرعت یـا توقف دارید ایـن آینه ها 
را نـگاه کنیـد. ایـن کار زمـان کاـفی بـرای مدیریـت 
شـرایط پشـت وسـیله ی نقلیه را به شـما می دهد.

کنیـد،  	 حرکـت  خیابـان  در  ثابـت  سـرعت  بـا 

نقلیـه  وسـیله ی  اطـراف  را  کاـفی  فضـای هشـدار 
کنیـد. ایجـاد 

وسـیله ی  	 جلوتـر  ثانیـه   15 تـا   12 نگاه کـردن 
نقلیـه )یـک تـا یـک و نیـم بلوک شـهری( در نواحی 
شـهری زمـان کاـفی بـرای تصمیم گیـری و کنتـرل 
نواـحی  در  می دهـد.  شـما  بـه  را  نقلیـه  وسـیله ی 

روسـتایی حـدود 25 ثانیـه جلوتـر را ببینیـد. 

نکتـه ی مربیـان

ـی بایــد شــامل مدیریــت  	 جلســات تمریـن
رانندـگـی اطراف انواع چراغ و تابلوی راهنمایی 
و رانندگی دردســترس باشــد. ایــن کار هر چه 
بیشتر تکرار شــود، مهارت بیشتری به  دست 
می آیــد. در هــر موقعیــت بــا راننــده ی جدید 
را  اعمــال  نیــاز  صحبــت کنیــد و در صــورت 
نشــان دهید. با افزایــش اعتمادبه نفس برای 
رانندـگـی، راننده ی جدید می توانــد تصمیمات 
بیشــتری بگیرد. فقط در صورت نیاز اعمال او 

را تصحیح کنید.

از کارآمــوز بخواهیــد گــردش بــه چــپ از  	
خیابــان دوطرفه به خیابــان دوطرفه را تمرین 
کند. سپس گردش به چپ از خیابان یک طرفه 
بــه خیابان یک طرفه را تمرین کنید. از آخرین 
باند ســمت چپ خیابان کنونی به آخرین باند 
ســمت چپ خیابان متقاطع ایــن کار را انجام 

دهید.
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تعویــض بانـــد
فرایندهــای تعویــض بانــد را بــا راننــده ی جدیــد 
مــرور کنیــد و دربــاره اش بحــث کنیــد. روی نیــاز به 
انجــام بررســی از روش شــانه ی چــپ بــرای دیــدن 
نقــاط کــور در هــر تعویــض بانــد تأکیــد کنیــد. در 
صــورت نیــاز ایــن کار را نشــان دهیــد. بــه کارآمــوز 
یــادآوری کنیــد کــه بررســی از روی شــانه فقــط 
ــوز  ــردن. کارآم ــن اســت: از روی شــانه نگاه ک همی
نبایــد بــرای دیــدن از شیشــه ی عقــب کامــاًل بــه 

عقــب بچرخــد. 

بــا اســتفاده از آینه هــای بیروـنـی ســمت راســت 
A می توانــد  نقلیــه ی  و ســمت چــپ، وســیله ی 
وســیله ی نقلیــه ی B، C و D را ببینــد. وســیله ی 
نقلیــه ی A نمی توانــد وســایل نقلیــه ی E و F را از 
طریــق آینه هــا یــا دیــد پیراموـنـی ببینــد. گفتــه 
می شــود کــه ایــن وســایل نقلیــه در نقطــه ی کــور 

ــد. ــرار دارن ــه ی A ق وســیله ی نقلی

توالــی مناســب اتفاقــات طــی یــک تعویــض بانــد 
ــر می شــود: ــوارد زی ایمــن شــامل م

آینــه: آینه های دید عقب و آینه بغل ها را بررســی 
کنید.

بررســی از روی شــانه: نقطــه ی کــور ـطـی مســیر 
تعویض باند.

راهنما: درصورت خالی بودن مسیر انجام تعویض 
باند.

بررســی از روی شــانه: نقطــه ی کــور ـطـی مســیر 
تعویض باند.

حرکت: به آرامی به باند موردنظر.

نکتـه ی مربیـان

مطمئــن شــوید راننــده ی جدیــد بــرای انجــام 
بررســی شانه خیره  نمی شود، بلکه سریع نگاه 
می کند. به راننده یادآوری کنید ســرعت را در 

کل مسیر تعویض باند حفظ کند.

تمریــن! تمریــن! تمریــن! کارآمــوز بایــد بررســی از 
ــد طــی رانندگــی  ــض بان روی شــانه را در هــر تعوی

تکــرار کنــد.

ایمـن بمانیـد؛ بررسـی از روی شـانه

اگــر بایــد چنــد تعویــض بانــد انجــام دهیــد، 
بررســی از روی شــانه را بــرای هــر بانــد جدید 

انجام دهید.

تقـاطــع هـا

نکتـه ی مربیـان

راننــدگان جدید گاهی هنگام نزدیک شــدن به 
تقاطع هــا باســرعت رانندگی می کننــد. ممکن 
اســت بــدون بررســی چــپ، مرکز و راســت و 
دوبــاره چپ برای اطمینان از ســرعت مطمئنه 
از داخــل تقاطع عبور کنند. بر اهمیت کاهش 

سرعت و بررسی تقاطع، تأکید کنید.

قاطـع هـای کنتـرل شـده
تقاطــع کنترل شــده تقاطعــی اســت کــه صرف نظــر 
از مســیر حرکــت، بــرای کنتــرل ترافیــک عبــوری از 
آن دارای تابلــو و چــراغ راهنمایــی و رانندگی اســت.

به تقاطع کنترل شده  نزدیک شدن  هنگام 
موارد زیر را انجام دهید.

بـرای کاهـش سـرعت وسـیله ی نقلیـه، پـا را از  	
روی پـدال گاز برداریـد.

پـا را روی  	 بـرای کاهـش زمـان واکنـش، ترمـز 
پـدال ترمـز نگـه داریـد.

بـه  دقـت تقاطـع را بـرای دیـدن عابریـن پیـاده،  	
دوچرخه سـواران و ترافیـک دیگـر بررسـی کنیـد.

ادامه دادن مسیر وجود  برای  اگر مشکلی 
نداشت، موارد زیر را انجام دهید.

پا را روی پدال گاز برگردانید. 	

رانندـگی  	 و  راهنماـیی  چـراغ  یـا  تابلـو  اگـر 
وسـیله ی نقلیـه را ملـزم بـه توقـف یـا دادن حـق 
تقـدم نمی کـر، داخـل تقاطـع بـه مسـیر خـود ادامه 

دهیـد.

کـه  	 تابلوـیی  یـا  چـراغ  بـه  رسـیدن  درصـورت 
کنیـد. توقـف  اسـت،  توقـف  نشـان دهنده ی 

ــن  ــد رانندگــی در چندی ــد بخواهی ــده ی جدی از رانن
بــه  دســت یابی  بــرای  را  کنترل شــده  تقاطــع 
ایــن  در  رانندـگـی  مدیریــت  و  الزم  مهارت هــای 

کنــد. تمریــن  شــرایط 
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ایمـن بمانیـد؛ تقـاطـع هـا

ـی و رانندگی قرمز  وقتی پشــت چــراغ راهنماـی
ایستاده اید، پیش از اینکه سبز شود، همیشه 
چــپ، مرکز، راســت و چــپ را پیــش از ادامه 
نگاه کنید. این تکنیک رانندگی محافظه کارانه 
از تصادف با وســیله ی نقلیه ای که سعی دارد 

از چراغ قرمز عبور کند جلوگیری می کند.

نقطه ی بدون بازگشت )پیش بینی 
چراغ(

نکتـه ی مربیـان

 نقطــه ی بــدون بازگشــت نیازمنــد قضاوت و 
تجربــه ی خــوب اســت. پیــش از تصمیــم به 
ادامه دادن مسیر در تقاطع باید موارد بسیاری 
ارزیابی شــده باشد؛ از جمله سرعت وسیله ی 
نقلیه، شرایط جاده، حجم ترافیک جلو، پشت 
و طرفین، دید و حتی شــرایط وسیله ی نقلیه، 

مخصوصًا الستیک ها.

حرکت وســایل نقلیه وقتی که چراغ راهنمایی 
و رانندـگـی بــه زرد تغییر رنگ داده غیرمعمول 
نیســت. در برـخـی مواقع این اتفــاق می افتد؛ 
چون راننده زمــان باقی مانده برای تغییر چراغ 

را پیش بینی نکرده است.

اینکـه آیـا چراغ برای مدـتی تغییر نکرده )چراغ  	
عبـور نکنیـد بـرای عابریـن فعـال شـده، یـا اینکـه 
تـازه اسـت، عبـور از خیابـان منـع قانوـنی نـدارد( 
را شناسـایی کنیـد. ایـن بخـش بسـیار مهمـی از 
و  راهنماـیی  چـراغ  بـا  مواجهـه  در  تصمیم گیـری 
رانندگی اسـت. از یک بلوک )8 تا 10 ثانیه( قبل تر 

بـه ایـن نکتـه توجــه داشـته باشـید.

اگـر چـراغ راهنماـیی و رانندـگی تـازه اسـت، بـا  	
سـرعت در محـدوده ی مجـاز ادامـه دهیـد، امـا بـه  
یـاد داشـته باشـید کـه چـراغ ممکـن اسـت کهنـه 

شـده باشـد.

اگـر چـراغ راهنماـیی و رانندـگی کهنـه اسـت،  	
آینه ی دید عقب را بررسـی کنید و پا را روی ترمز 
نگـه داریـد. چـراغ قدیمـی اولیـن هشـداری اسـت 
کـه چـراغ بـه زودی بـه زرد تغییـر می کنـد. در ایـن 
موقـع وسـیله ی نقلیـه نیـم بلوـکی )یـا دو تـا سـه 

اسـتاندارد چـراغ( از تقاطـع فاصلـه دارد.

ســرعت  	 گاز  پــدال  روی  از  پــا  برداشــتن 
می دهــد. کاهــش  را  نقلیــه  وســیله ی 

زمــان واکنــش کاهــش پیــدا می کنــد چــون  	
پــدال ترمــز فشــرده شــده اســت.

توقــف  	 بــرای  برنامه ریــزی  روی  بــر  تمرکــز 
یــا   چــراغ  از  عبــور  بــا  تقابــل  در  ـی،  احتماـل

اســت. ترمــز  پــدال  فشــاردادن 

بـه  	 نزدیک شـدن  هنـگام  کـه  دهیـد  توضیـح 
بـه  بایـد  زرد  چـراغ  رانندـگی،  و  راهنماـیی  چـراغ 
 عنـوان آمادـگی بـرای توقـف در نظـر گرفتـه شـود، 
در نتیجـه پوشـش دادن پـدال ترمـز بـا پـا ایـده ی 
تقاطـع  در  نقلیـه  وسـیله ی  اگـر  اسـت.  مناسـبی 
بـه   زرد  چـراغ  چـپ(،  بـه  گـردش  )منتظـر  اسـت 

اسـت.  تقاطـع  خالی کـردن  معـنی 

بـرای توقـف برنامـه داشـته باشـید. راننـدگان  	
کـه  چراـغی  بـه  نزدیک شـدن  دربـاره ی  جدیـد 
ممکـن اسـت تغییـر کنـد مضطـرب هسـتند. برخی 
راننـدگان بـه  جـای کاهـش سـرعت و آماده شـدن 
بـرای توقـف، سـرعت را افزایـش می دهند و سـعی 

می کننـد از چـراغ عبـور کننـد. 

منطقـه را بـرای تعییـن نقطـه ی بدون بازگشـت  	
بررسـی کنید. هیچ نقطه ی مشـخصی وجود ندارد 
امـا ناحیـه یـا محـدوده ای بـا فاصله ی کوتـاه پیش 

تصمیـم  بایـد  راننـده  کـه  دارد  وجـود  تقاطـع  از 
بگیریـد کـه آیـا توقـف ایمـن پیـش از خـط عابـر 
نـه. پـس  یـا  پیـاده یـا تقاطـع امکان پذیـر اسـت 
از ایـن نقطـه راننـده بایـد تصمیـم بـه ادامـه دادن 

مسـیر بگیـرد. 

اگـر تصمیـم به ادامه دادن مسـیر داخل تقاطع  	
گرفتیـد، پـا را بیـن پـدال گاز و ترمز نگه دارید.

ایمـن بمانیـد؛ پویــش

مشــاهده باید در هر موقعی از رانندگی انجام 
شود. هنگام نزدیک شدن به چراغ راهنمایی و 
رانندگی، قبل از تقاطع آن را بررسی کنید. اگر 
تصمیــم گرفتید از چراغ عبور کنید، عاقالنه تر 
این اســت که بدانید در مســیر حرکت بعدی 
و پشت ســر شــما چه اتفاقی در حال رخ دادن 

است.

تقاطـع های کنتــرل نشـده
و  راهنماـیـی  چــراغ  یــا  کنتــرل  تابلــو  تقاطــع، 
ــوری داخــل آن  ــرل ترافیــک عب ــرای کنت رانندگــی ب
ــت تقاطع هــای کنترل نشــده  ــون مدیری ــدارد. قان ن
می گویــد: وقـتـی دو وســیله ی نقلیــه از جهــات 
مخالــف بــا زمــان تقریبــًا یکســان بــه تقاطــع نزدیــک 
می شــوند، راننــده ی وســیله ی نقلیــه ســمت چــپ 
ــه ی ســمت  ــه وســیله ی نقلی ــد حــق تقــدم را ب بای

راســت بدهــد.
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A yields to B

A yields to B

A yields to B

شــرایط در انــواع مختلــف تقاطع هــای کنترل نشــده 
تغییــر می کنــد و کارآمــوز بایــد تــا جــای ممکــن 
انــواع مختلــف آن را تمریــن کنــد. اکثــر تصادفــات 
در تقاطع هــا رخ می دهنــد، در نتیجــه هــر چــه 
کارآمــوز تجربــه ی بیشــتری داشــته باشــد بهتــر 

ــد. ــت کن ــا را مدیری ــد آن ه می توان

در همـه ی تقاطع هـای کنترل نشـده سـرعت را  	
کاهـش دهیـد. 

یـا  	 کنیـد  توقـف  دیـد  بـدون  تقاطع هـای  در 
سـرعت را تـا حـد نزدیـک بـه توقـف کاهـش دهیـد 
)جاـیی کـه دیـد محـدود شـده یـا چیـزی را از چـپ 

یـا راسـت نمـی تـوان دیـد(.

اگـر وسـیله ی نقلیـه ای بـه  طـور ناگهاـنی ظاهـر  	
شد آمادگی توقف سریع و ایمن را داشته باشید. 

حـق تقـدم داده می شـود، گرفته نمی شـود.

ایمـن بمانیـد

تقاطع هــای T شــکل که کنترل نمی شــوند به 
روش تقاطع های چهارطرفه ی معمول مدیریت 
می شــوند. قوانین یکســان هستند. وسیله ی 
نقلیــه ی ســمت راســت نســبت  به وســیله ی 

نقلیه ی سمت چپ حق تقدم دارد. 

گـزارش پیشــرفت راننــده - تـمریـن ۶

نواحی مسکونی – مناطق با حجم پایین ترافیک
دیـد:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱۱23 تا ۱.۵ بلوک قبل تر را بررسی می کند

هــر ۱ تــا ۱.۵ بلــوک )۱۰ تا ۱۵ ثانیه( آینه هــای دید عقب را 
بررسی می کند

۱23

خطرات را بررسی می کند )کودکان، وسایل نقلیه، حیوانات 
خانگی(

۱23

۱23مراقب تابلو و چراغ های راهنمایی و رانندگی است

۱23تقاطع را شناسایی می کند )کنترل شده/ کنترل نشده(

نواحی مسکونی – مناطق با حجم پایین ترافیک
سـرعـت:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23طبق شرایط رانندگی می کند

سرعت را برای مدرسه و نواحی زمین بازی کودکان تنظیم 
می کند

۱23

۱23سرعت را برای خط کشی عابر پیاده تنظیم می کند

۱23سرعت را برای تقاطع ها تنظیم می کند
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نواحی مسکونی – مناطق با حجم پایین ترافیک
فرمان گیری:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23موقعیت دست )ساعت ۹ و ۳(

۱23روش )دست روی دست هنگام انجام گردش به طرفین(

نواحی مسکونی – مناطق با حجم پایین ترافیک
ملـزومات عمـومی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23باند مناسب برای گردش را انتخاب می کند

۱23توالی مناسب تعویض باند را انجام می دهد

۱23از چراغ راهنما به  شکل مناسب استفاده می کند

۱23در همه ی تقاطع ها حق تقدم را رعایت می کند

۱23در نقطه ی مناسب توقف کردن می ایستد

۱23نشانه گذاری های باندها را درک می کند

ـی  ـی و رانندـگـی را به درســتی پیش بیـن چراغ هــای راهنماـی
می کند

۱23

ـی و رانندـگـی تــازه و قدیمــی را می توانــد  چــراغ راهنماـی
تشخیص دهد

۱23

نظــرات:

مربی:

راننـده ی جدیـد:

تـاریـخ:
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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

راننـدگی در نـواحــی با 

متـوســـط  ترافیـــک 

تـا سنـــگیـــــــــن

زمــان پیشنهــــادی تمریــن: حـداقـل 12 سـاعت

07
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هنــگام انجــام تمریــن 7، کارآمــوز بایــد دانــش 
و  راهنماـیـی  چراغ هــای  مــورد  در  گســترده تری 
رانندگــی، نشــانه گذاری های جــاده، محدودیت هــای 
ســرعت و دیگــر وســایل کنترل کننــده ی ترافیــک 
داشــته باشــد. ایــن دانــش منجــر می شــود تــا 
کارآمــوز مســیر دیگــر کاربــران جــاده را مســدود 
نکنــد و بــرای آن هــا اختــالل ایجــاد نکنــد. کارآمــوز 
بایــد هنــگام رانندگــی قوانیــن جــاده را یــاد بگیــرد 

و اســتفاده کنــد.

ایمـن بمانیـد؛ ترافیک سنگین

هوشــیاری و تمرکــز همیشــه اهمیــت زیادی 
دارنــد. بــه همین شــکل، در ترافیک متوســط 
و ســنگین، راننــده ی جدیــد بایــد بــرای تعداد 
خطــرات بیشــتری هوشــیاری داشــته باشــد. 
هنگام درگیرشــدن با دیگــر ترافیک موجود در 
محــدوده ی رانندـگـی، تکنیک هــای دید عالی و 

مهارت های رانندگی خوب موردنیازند.

نکتـه ی مربیـان

زمــان تمریــن را کوتــاه در نظــر بگیریــد. ایــن 
زمــان وقـتـی راننــده ی جدیــد اعتمادبه نفــس 
کاـفـی پیــدا کنــد می تواند به  تدریــج افزایش 
یابــد. زمــان تمریــن بایــد حداقل یک ســاعت 
باشــد و هیچوقت از دو ساعت بیشتر نشود. 
ایــن عمل فرصت الزم را برای کســب تجربه و 
اعتمادبه نفس راننده ی جدید فراهم می کند و 
خطر خســتگی و اضطراب بیش ازحد را کاهش 

می دهد. 

و  کنیــد  مــرور  را  زیــر  بخش هــای  اطالعــات 
دربــاره اش بحــث کنیــد. هر بخــش را در خانه 
یــا محــل پــارک قانونی مــرور کنید و ســپس 

مهارت های الزم را تمرین کنید.

تـــابلـــــو و چـــراغ هـای 
کنترل کننده ی ترافیک

تمریــن بایــد شــامل مــرور تابلوهــا و چراغ هاـیـی 
ــا ترافیــک  باشــد کــه هنــگام رانندگــی در نواحــی ب
متوســط و ســنگین دیــده می شــود. مثال هــای آن 

ــر می شــوند: شــامل مــوارد زی

گردش به راست با چراغ پیکان سبز 	

گردش به راست با چراغ قرمز 	

چراغ سبز پیشرفته برای گردش به چپ 	

فاز چراغ سبز با تأخیر 	

چراغ های کهربایی )زرد( 	

چراغ زرد چشمک زن 	

خیابان های یک طرفه 	

گـردش بـه چـپ بـا چـراغ قرمـز در خیابان هـای  	
یک طرفـه

تابلوهای پارک 	

تابلوهای پارک ممنوع 	

گـردش بـه راسـت یـا چـپ دو بانـد ترافیـکی در  	
تقاطع هـا

تابلوهای محل عبور عابرین پیاده 	

تابلوهای منطقه ی سوارشدن 	

نکتـه ی مربیـان

کشــیدن نمــودار و نقشــه هنــگام توقــف در 
نواـحـی پــارک قانونی بــرای شــرح مهارت های 
موردنیــاز در راننده ی جدید کمک کننده خواهد 

بود.

وقتــی راننــده ی جدیــد را در مواجهــه بــا انــواع تابلــو 
می توانیــد  دهیــد،  قــرار  ترافیـکـی  چراغ هــای  و 
مدیریــت مؤثــر او را در هــر موقعیـتـی در آینــده 
ارزیابــی کنیــد. دســتورالعمل های زیــر بــه راننــده ی 
درســتی  تصمیم هــای  می کننــد  کمــک  جدیــد 
هنــگام رانندـگـی در ترافیــک ســنگین تر بگیــرد. 

بانــد ها و نشـانه گـذاری های بانــد
از  	 ادغـام و خـروج  بانـد  از  چگونـگی اسـتفاده 

دهیـد. توضیـح  را  شـلوغ  خیابان هـای  ترافیـک 

معـنی خطـوط تکی و خطـوط دوگانه ی ممتد در  	
مرزهای شـهری را مرور کنید.

بـر اهمیـت اسـتفاده از بانـد مناسـب هنـگام  	
نزدیک شـدن، حیـن اسـتفاده و خـروج بـا گـردش 
کـه  باندهاـیی  کنیـد.  تأکیـد  راسـت  و  چـپ  بـه 
می تواننـد باعـث مشـکالت اضاـفی شـوند شـامل 

زیـر هسـتند: مـوارد 

گردش از خیابان یک طرفه به خیابان یک طرفه.

 

گردش از خیابان دوطرفه به خیابان یک طرفه.

 

گردش از خیابان یک طرفه به خیابان دوطرفه.
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گردش دوگانه در تقاطع ها.

دوایر ترافیکی )صفحه 61 را ببینید(. 	

از کارآموز بخواهید رانندگی را تا حد ممکن در  	
همـه ی موقعیت هـای باندهـا و نشـانه گذاری هـای 

باندهـا تمرین کند.

ایمـن بمانیـد؛ دوچــرخـــه ها

دوچرخه هــا هــم وســیله ی نقلیــه  محســوب 
می شوند و حق استفاده ی مشابهی از جاده را 
دارند. دوچرخه ســواران بایــد از همان قوانینی 
کــه دیگــر رانندگان وســایل نقلیــه ی موتوری 

استفاده می کنند پیروی کنند. 

ــاده ی  ــی ــن پ ــری ــاب ــور ع ــب مــحــل ع
نــــــشــــــانــــــه گــــــذاری شــــــده و 

نشانـــه گـــذاری نشـــده

دربـاره ی قوانیـن حـق تقـدم عابریـن پیـاده و  	
الزامـات راننـدگان بـرای توقـف هنگامـی کـه عابـر 
پیـاده روی خـط عبـور عابرین اسـت صحبت کنید.

محـل  	 کجـای  در  کارآمـوز  کـه  دهیـد  توضیـح 
عبـور عابریـن پیـاده بایـد توقـف کنـد. ایـن قضیـه 
بـرای وقـتی کـه قصـد ادامـه دادن مسـیر، گـردش 
بـه چـپ یـا راسـت در تقاطع هـای کنترل شـده بـا 
چـراغ راهنماـیی و رانندـگی یا تابلو را داشـته باشـد 

یکسـان اسـت.

عابریــن  عبــور  محــل  بــه  رســیدن  از  پیــش 
بایســتید. توقــف  خــط  روی  نشانه گذاری شــده، 

 

اگــر خــط توقــف یــا محــل عبــور عابریــن پیــاده 
نشانه گذاری شــده وجــود نــدارد، بایــد در ســه متری 
تقاطــع توقــف کنیــد. توقــف کنیــد تــا بــا عابرینــی 
کــه در حــال عبــور از محــل عبــور عابریــن هســتند 
یــا قصــد عبــور دارنــد برخــوردی نداشــته باشــید.

 

هرجــا کــه خــط توقــف وجــود نــدارد، پیــش از محــل 
عبــور نشانه گذاری شــده توقــف کنیــد.

 

وســیله ی  دارد،  وجــود  توقــف  خــط  کــه  هرجــا 
ــش از  ــد. پی ــف کنی ــش از خــط متوق ــه را پی نقلی
ادامــه دادن مســیر، حــق تقــدم را بــه عابریــن پیــاده 

ــد. ــه بدهی ــا وســایل نقلی ی

 

اگــر خــالف ایــن قضیــه نشــانه گذاری نشــده باشــد، 
باید:

جـاده،  	 از  ی  اصـل خیابـان  بـه  ورود  از  پیـش 
کوچـه، مسـیر رانندـگی یـا پارکینـگ توقـف کنیـد.

پیـش از هـر محـل عبور عابر پیـاده باید توقف  	
کنیـد. حـق تقدم را بـه عابرین بدهید.
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دربـاره ی محـل صحیـح توقـف وسـیله ی نقلیـه  	
در خطـوط توقـف نشانه گذاری شـده صحبت کنید.

از کارآمـوز بخواهیـد ایـن فرایندهـا را تمریـن  	
. کند

ایمـن بمانیـد؛ خطوط عابر پیاده

هیچوقــت از وســیله ی نقلیــه ی متوقــف در 
محل عبور عابرین پیاده سبقت نگیرید.

دوایــر ترافیـــکی
ترافیـکـی  آلبرتــا دارای دوایــر  برـخـی شــهرها در 
هســتند. در دایــره ی ترافیکــی، وســیله ی نقلیــه ی 
ســمت راســت بایــد حــق تقــدم را بــه وســیله ی 
نقلیــه ی ســمت چــپ بدهــد. راننــده ی ســمت چــپ 
بایــد قصــد خــود بــه خــروج از چــپ را از قبــل راهنما 
بزنــد. هنــگام خــروج از دایــره ی ترافیکــی ای کــه در 
آن بایــد راننــده خطــوط حرکتــی را قطــع کنــد، بایــد 
احتیــاط کافــی داشــت. بــه عبــارت دیگــر، راننــده ی 
ــد و از  ــور کن ــد راســت عب ــد از بان ســمت چــپ بای

دایــره خــارج شــود. 

در این تصویر:

وسـیله ی نقلیـه ی B و C بایـد حـق تقـدم را بـه  	
A بدهنـد.

بـه  	 را  تقـدم  حـق  بایـد   E نقلیـه ی  وسـیله ی 
وسـیله ی نقلیـه ی D بدهـد، درحالی کـه وسـیله ی 
نقلیـه ی F و D بـا هـم بـه مسـیر ادامـه می دهنـد.

بـه  	 را  تقـدم  حـق  بایـد   H نقلیـه ی  وسـیله ی 
بدهـد.   G نقلیـه ی  وسـیله ی 

 

ــدم را  ــد حــق تق ــگ بای ــز رن ــک باندهــای قرم ترافی
بــه زردرنــگ بدهنــد. ترافیــک ورودی بــه میــدان 
بایــد حــق تقــدم را بــه وســایلی بدهــد کــه از قبــل 
در میــدان حضــور داشــته اند. هنــگام خــروج از 
دایــره ی ترافیـکـی، از راهنمــای راســت اســتفاده 
ــه دیگــر راننــدگان  کنیــد. ایــن کار قصــد شــما را ب

نشــان می دهــد. 

ایــن نــکات ایمنــی را بــرای دوایــر ترافیکــی بــه  یــاد 
داشــته باشــید.
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بـرای خـروج از اولیـن محـل خـروج از دایـره ی  	
ترافیـکی، بـا اسـتفاده از بانـد سـمت راسـت به آن 

وارد شـوید. 

یـا  	 خروـجی  دومیـن  از  داریـد  قصـد  اگـر 
از  اسـتفاده  بـا  شـوید  خـارج  بعـدی  خروجی هـای 

شـوید. میـدان  وارد  چـپ  بانـد 

هنـگام ورود و خـروج بـه میـدان، مراقـب محـل  	
عبـور عابریـن پیاده باشـید.

ایمنــی تقاطـــع
هیچوقـت از وسـیله ی نقلیـه ای که پشـت خط  	

عبـور عابریـن پیـاده توقـف کـرده سـبقت نگیریـد. 
صرف نظـر از اینکـه وسـیله ی نقلیـه روی کدام باند 
اسـت، ایـن قانـون بـرای همـه باندهـای ترافیـکی 

اعمـال می شـود. ایـن یـک قانـون اسـت.

نقلیـه ی  	 وسـایل  بـه  نزدیک شـدن  هنـگام 
بـزرگ ماننـد اتوبـوس و کامیون هـا، 2 تـا 4 ثانیـه 
رعایـت کنیـد، چـون  را  بیشـتری  ی  فاصلـه ی طوـل
ایـن وسـایل نقلیـه طوالنی تـر و عریض تر هسـتند، 
دیـد را مسـدود می کننـد و اجـازه ی دیـدن اتفاقات 

جلـو را بـه شـما نمی دهنـد.

هنـگام نزدیک شـدن بـه تقاطـع، کارآمـوز بایـد  	
جلـو را نـگاه کنـد و سـؤاالت زیـر را پاسـخ دهـد.

آیا چراغ یا تابلوی ترافیکی ای وجود دارد؟ 	

جاده های متقاطع کجا قرار گرفته اند؟ 	

و  	 چــپ  بــه  گــردش  بــرای مســتقیم رفتن، 
گــردش بــه راســت بایــد در کــدام بانــد باشــم؟

وجــود  	 گــردش  مخصــوص  باندهــای  آیــا 
دارنــد؟

آیــا وســیله ی نقلیــه ای هم زمــان بــا مــن در  	
حــال نزدیک شــدن بــه تقاطــع اســت؟

اگــر چــراغ یــا تابلــو ترافیکــی ای وجــود نــدارد،  	
ــد و چــه کســی  ــور کن ــد اول عب چــه کســی بای

بایــد حــق تقــدم را بــه دیگــران بدهــد؟

آیــا عابــر پیــاده ای وجــود دارد کــه بایــد حــق  	
تقــدم را بــه آن هــا بدهــم؟

کنتــرل ســــرعت
در  	 نشان داده شـده  سـرعت  محدودیت هـای 

و  خواسته شـده(  )محدودیـت  سـفید  تابلوهـای 
مـرور  را  پیشـنهادی(  )محدودیـت  زرد  تابلوهـای 
کنیـد و دربـاره اش صحبت کنیـد. اهمیت رانندگی 
بـا سـرعت مطمئنـه بـرای شـرایط مختلـف جـاده، 

آب وهـوا و دیـد را توضیـح دهیـد. 

رانندـگی  	 کـه  کنیـد  تأکیـد  نکتـه  ایـن  روی 
در  قرارگرفتـن  احتمـال  سـرعت،  محـدوده ی  در 
موقعیت هـای خطرنـاک را کاهـش می دهد. حرکت 
در محـدوده ی سـرعت مجـاز فقط برای این نیسـت 

کـه پلیـس شـما را متوقـف نکنـد.

سـرعت،  	 افزایـش  یـا  کاهـش  شـروع  موقـع 
محـدوده ی سـرعت مجـاز و چگونـگی حفظ سـرعت 

کنیـد. تشـریح  را  کنترل شـده 

در  	 را  سـرعت  کنتـرل  بخواهیـد  کارآمـوز  از 
مطمئـن  کنـد.  تمریـن  مختلـف  موقعیت هـای 

شـوید سـرعت ثابـت و ایمـن حفـظ می شـود و در 
مواقـع زیـر تصمیمـات مناسـب گرفتـه می شـود:

شتاب گرفتن 	

ترمزگرفتن 	

اجازه به خودرو برای خالص راه رفتن 	

نکتـه ی مربیـان

ـی بســیار عالــی  سراشــیبی و ســرباالیی مکاـن
بــرای کنتــرل ســرعت اســت. راننــدگان جدید 
از  پایین آمــدن  و  ســرباالیی  از  باالرفتــن  در 
سراشــیبی کنتــرل ســرعت را معمواًل ازدســت 

می دهند.

ایمـــــــن بمانیــــد؛ پشــــــت 
دیـــــــگر وســـایل نقلیـــه

ـی در نقطــه ی کــور  ســعی کنیــد مــدت طوالـن
وســایل نقلیه ی دیگر رانندگی نکنید. راننده ی 
دیگر ممکن اســت اصاًل شــما را نبیند. هنگام 
دنبالــه روی وســایل نقلیه ی بزرگ یــک قانون 
خوب این اســت که اگر نتوانیــد در آینه بغل 
کنــار راننده یا آینه ی جلو راننده را ببینید، آن 

راننده نیز نمی تواند شما را ببیند. 

نقـــاط احتمـــالی خـــطر در ترافیـک 
متوسط و سنگین

چندیــن خطــر احتمالــی در ترافیــک متوســط و 
ســنگین وجــود دارد. نیــاز بــه هوشــیاری بــرای 
شــرایط خطــرزا را بــرای کارآمــوز توضیــح دهیــد. 

این هــا شــامل مــوارد زیــر هســتند:

تقاطع های مسدود کننده ی ترافیک. 	

ترافیک سنگین یا با حرکت آرام که می تواند  	
باعث ترمزگرفتن بیشتر شود.

و  	 اتوبوس  کامیون،  حضور  از  ناشی  ازدحام 
دیگر وسایل نقلیه ی بزرگ.

وسایل  	 بین  از  که  پیاده ای  عابرین  وجود 
نقلیه ی پارک شده یا بین بلوک ها بیرون می آیند. 

وسایل  	 دِر  که  مسافرینی  و  رانندگان  وجود 
نقلیه ی پارک شده را باز می کنند.

وجود رانندگانی که سعی در بازکردن راه خود  	
در ترافیک سنگین دارند.

قرمز  	 چراغ  از  می خواهند  که  رانندگانی  وجود 
عبور کنند.

شرایط  	 ناگهانی  تغییر  و  ناهموار  آسفالت 
خیابان.

خیابان های یک طرفه. 	

برای  	 مورداستفاده  اشتراکی  وسط  باندهای 
دو  در هر  ترافیک عبوری  به چپ توسط  گردش 

جهت.

نقلیه ای که می خواهند گردش  	 وجود وسایل 
در  نقلیه  وسیله ی  وقتی  و  دهند  انجام  به چپ 

حال گردش است، دید را مسدود می کند.
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گـزارش پیشــرفت راننــده - تمــریـن ۷

نواحــی با ترافیــک متوسط و سنگیـــن
دیـد:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱۱23 تا ۱.۵ بلوک جلو تر )۱2 تا ۱۵ ثانیه( را بررسی می کند

هــر ۱ تــا ۱.۵ بلــوک )۱۰ تا ۱۵ ثانیه( آینه هــای دید عقب را 
بررسی می کند

۱23

خطــرات را بررســی می کنــد )ساخت وســاز، عابریــن پیاده، 
موقعیت های نیازمند احتیاط(

۱23

۱23مراقب تابلو و چراغ های راهنمایی و رانندگی و کنترل هاست

۱23تقاطع را شناسایی می کند )کنترل شده/ کنترل نشده(

نواحــی با ترافیــک متوسط و سنگیـــن
سـرعـت:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23طبق شرایط رانندگی می کند

بــا فهمیــدن محدوده ی ســرعت نصب شــده/ نصب نشــده 
رانندگی می کند

۱23

۱23سرعت را برای شرایط جلو تنظیم می کند

۱23به  شکل مناسب شتاب می گیرد و ترمز می کند

نواحــی با ترافیــک متوسط و سنگیـــن
فرمان گیری:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23موقعیت دست رانندگی مستقیم یا توقف )ساعت ۹ و 3(

۱23روش )دست روی دست هنگام انجام گردش به طرفین(

نواحــی با ترافیــک متوسط و سنگیـــن
ملزومـات عمومـی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

باند مناسب برای گردش به خیابان یک طرفه و گردش های 
دوگانه را انتخاب می کند

۱23

۱23باندهای مختلف و استفاده از آن ها را تشخیص می دهد

۱23توالی مناسب تعویض باند را انجام می دهد

۱23هنگام تعویض باند سرعت را حفظ می کند

۱23به  شکل مناسب از چراغ های راهنما استفاده می کند

۱23در همه ی تقاطع ها حق تقدم را رعایت می کند

۱23در همه ی دوایر ترافیکی حق تقدم را رعایت می کند

۱23توقف و کاهش سرعت را از قبل پیش بینی می کند

رانندـگـی را بــرای شــرایط تنظیــم می کنــد )ترمز گرفتــن، 
فرمان گیری(

۱23

در نقطــه ی مناســب توقف در محل عبــور عابرین پیاده ی 
نشانه گذاری شده و نشانه گذاری نشده توقف می کند

۱23
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نظــرات:

مربی:

راننـده ی جدیـد:

تـاریـخ:
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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

راننــدگی در بـزرگــراه

زمــان پیشنهــــادی تمریــن: حـداقـل 10 سـاعت
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ــا راننــده ی جدیــد بایــد  اولیــن جلســه ی تمرینــی ب
در ســاعات غیرشــلوغی ترافیــک یــا وقـتـی کــه 
ترافیــک بزرگــراه )جاده هــای روســتایی و شــهری 
ــن  ــام شــود. ای ــاال( ســبک باشــد انج ــا ســرعت ب ب
کار بــه راننــده ی جدیــد اجــازه می دهــد بــا باندهــای 
ــاال و کاهــش ســرعت و رمپ هــای ورود  ســرعت ب
ترافیــک  فشــار  اضافه شــدن  بــدون  خــروج،  و 
ســنگین، آشــنا شــود. ترافیــک ســبک اســترس 
کمتــری ایجــاد می کنــد. دســتورالعمل های زیــر بــه 
راننــده ی جدیــد رانندگــی ایمــن در بزرگراه هــا را یــاد 

می دهــد. 

اطالعــات زیــر را مرور کنیــد و درباره اش بحث 
کنیــد. هــر بخــش را در خانــه یــا محــل پارک 
ـی مرور کنید و ســپس مهارت های الزم  قانوـن

را تمرین کنید. 

نکتـه ی مربیـان

مسیری را مدنظر داشته باشید که چندین بار 
اجازه ی ورود و خروج به بزرگراه را بدهد. 

ورود بـه بـزرگـــراه
روی  بایــد  بزرگــراه  بــه  ورود  دســتورالعمل های 
بانــد  و  ورود  رمــپ  از  مناســب  اســتفاده ی 
تمرکــز  ترافیــک  در  ادغــام  بــرای  ســرعت گیری 

 . کننــد

بانـد  	 هنگامـی کـه هنـوز روی رمـپ ورودی و 
سـرعت گیری هسـتید جریـان ترافیـک بزرگـراه را 

کنیـد. بررسـی 

در  	 ورود(  )نقطـه ی  فاصلـه  پیداکـردن  بـرای 
ترافیـک، آینه هـای بغـل را بررسـی و چـک از روی 

دهیـد.  انجـام  را  شـانه 

بانـد  	 وارد  نقلیـه  وسـیله ی  کـه  هنگامـی 
کنیـد  روشـن  را  راهنمـا  می شـود  سـرعت گیری 
و سـرعت را طـوری تنظیـم کنیـد کـه بـا سـرعت 

باشـد.  داشـته  هم خواـنی  بزرگـراه 

وقـتی کـه وسـیله ی نقلیـه در میانـه ی مسـیر  	
شـتاب گیری اسـت، دوبـاره بـرای دیـدن فاصلـه ی 
انتخاـبی در ترافیـک بررسـی از روی شـانه را انجـام 
از  اسـتفاده  بـا  و  کنیـد  حفـظ  را  سـرعت  دهیـد. 

اولیـن بانـد دردسـترس وارد ترافیـک شـوید. 

راهنما باید خاموش شده باشد. 	

ایمن بمانید؛ خطوط ممتد و منقطع

عبور از روی خط ممتدی که باند سرعت گیری 
را از باندهــای ترافیـکـی بزرگــراه جــدا می کند، 
خالف قانون اســت. فقــط در جایی که خطوط 

منقطع وجود دارد با ترافیک ادغام شوید. 

نکتـه ی مربیـان

هنــگام دنبال کردن وســیله ی نقلیــه ی دیگری 
روی بانــد ســرعت گیری، بــه راننــده ی جدیــد 
یــادآوری کنیــد فاصلــه ی طولــی خــود را بــا 
وســیله ی نقلیــه حفــظ کنــد. مراقــب دیگــر 
ـی کــه در همــان زمــان وارد ترافیــک  رانندگاـن
می شــوند باشــید. وقـتـی راننــده ای در حــال 
بررســی فاصله ی مناســب برای ادغام اســت، 
راننده ی دیگر ممکن اســت ســرعت را کاهش 
دهد یــا ناگهان توقف کنــد. فاصله ی کافی را 

برای انجام توقف ناگهانی حفظ کنید.

ورودی،  رمــپ  از  بزرگــراه  بــه  ورود  هنــگام 
مســتقیم وارد بزرگراه نشــوید. از بیشــتر باند 
ســرعت گیری اســتفاده کنیــد تــا به ســرعت 
الزم برســید و بــه  شــکل ایمــن وارد فاصلــه ی 

ایجادشده در ترافیک شوید.

خـــروج از بــزرگــــراه
روش  روی  بایــد  کارآمــوز  دســتورالعمل های 
مناســب خــروج ایمــن از بزرگــراه تأکیــد کننــد.

قبـل از رسـیدن بـه خروـجی موردنظـر وارد بانـد  	
مناسـب خروج شـوید، تا لحظه ی آخر صبر نکنید. 

پیش از رسـیدن به باند کاهش سـرعت قصد  	
خـود برای خـروج را راهنما بزنید.

پـس از ورود بـه بانـد کاهش سـرعت، راهنما را  	
تـا وقـتی که خروج کامل نشـده روشـن نگه دارید.

سـرعت را تـا سـرعت مجـاز روی رمـپ کاهـش  	
دهید.
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 ایمـن بمانیـد؛ بزرگـــراه هـا

اگــر از خروـجـی موردنظرتان رد شــدید، توقف 
نکنید و دنده عقب نگیرید. در عوض به مسیر 
ادامــه دهیــد تا بــه خروجی یا چهــارراه بعدی 

برسید و سپس به مسیر موردنظر برگردید.

از روی خــط ممتــدی که باند کاهش ســرعت 
خروج را از باندهای حرکت بزرگراه جدا می کند 

عبور نکنید.

فقــط در نواـحـی ای کــه خطوط منقطــع وجود 
دارد و حرکــت بین خطوط اشــکالی ندارد باند 

را عوض کنید. 

منطقــه ی تنیــده شــدن
در برخــی از محل هــای ورود و خــروج در بزرگراه هــا، 
نقــاط ورودی و خروجــی بســیار نزدیــک یکدیگرنــد؛ 
ایــن می توانــد خطــر برخــورد را افزایــش دهــد. یــک 
ــرای خــروج از بزرگــراه در  گــروه از وســایل نقلیــه ب
ــان  ــردن ســرعت خــود هســتند. در هم حــال کندک
ــروه دیگــری از وســایل  ــان فضــا، گ ــان و در هم زم
ــد.  ــراه ســرعت می گیرن ــه بزرگ ــرای ورود ب ــه ب نقلی
منطقــه ای کــه هــر دو گــروه از وســایل نقلیــه عبــور 
نامیــده می شــود.  تنیدـگـی  می کننــد، منطقــه ی 
راننــدگان بایــد توجـــه کاملــی داشــته باشــند و تــا 

حــد ممکــن احتیــاط کننــد. 

ــدن  ــه ی درهم تنی ــه در منطق ــوز ک از کارآم
اســت، مــوارد زیــر را بخواهیــد.

سرعت خودرو را کنترل کنید. 	

ی قبل تـر راهنمـا بزنیـد تـا سـایر راننـدگان  	 خیـل
بداننـد کـه می خواهیـد چـه کار کنیـد.

افزایـش  	 یـا  کاهـش  بانـد  بـه  حرکـت  هنـگام 
دهیـد. انجـام  را  شـانه  بررسـی  سـرعت، 

هنـگام حرکـت در مناطـق درهم تنیدن، شـدیدًا  	
احتیـاط کنید. 

تعــویض بـــاند و سبقــــت گرفتـــن 
در بزرگراه ها

وقتــی می خواهیــد از وســیله ی نقلیــه ای ســبقت 
بگیریــد، کارآمــوز بایــد توالــی زیــر را انجــام دهــد.

کـه  	 بریزیـد  را  سـبقت  برنامـه ی  جاـیی  بـرای 
اسـت. مجـاز  سـبقت گرفتن 

ی ایمـن را بـا وسـیله ی نقلیـه ی  	 فاصلـه ی طوـل
جلوـیی رعایـت کنیـد.

بـرای اطمینـان از ایمـن بـودن سـبقت، ترافیک  	
عقـب و جلـو را بررسـی کنیـد. 

در  	 ترافیـکی  هیـچ  اینکـه  از  اطمینـان  بـرای 
وسـیله ی  ماننـد  نیسـت،  عبـور  مسـیر  بـا  تداخـل 

بگیـرد،  سـبقت  می خواهـد  کـه  دیگـری  نقلیـه  ی 
نقطـه ی کـور بانـد بعـدی را از پشـت شـانه بررسـی 

کنیـد.

قصـد حرکـت را راهنمـا بزنیـد و دوبـاره بررسـی  	
کنیـد کـه جـاده ی جلـو بـرای سـبقت گرفتن ایمـن 

باشد. 

بـرای سـبقت گرفتن از وسـیله ی نقلیـه، به باند  	
سـبقت برویـد. بـه  یـاد داشـته باشـید کـه حـتی 
بـرای سـبقت گرفتن نیـز اجـازه ی عبـور از سـرعت 

مجـاز را نداریـد. 

وقـتی کـه وسـیله ی نقلیه ای که از آن سـبقت  	
گرفته ایـد در آینـه ی جلـو دیـده شـد، بـرای دیـدن 
نقـاط کـور، بررسـی شـانه را بـه سـمت بانـدی کـه 
و  دهیـد  انجـام  شـوید  وارد  آن  بـه  می خواهیـد 
مطمئـن شـوید وسـیله ی نقلیـه دیگـری بـه محـل 

موردنظـر شـما ورود نمـی کنـد. 

قصـد برگشـت بـه باند اولیه ی حرکـت را راهنما  	
بزنید.

با حفظ سرعت به باند حرکت کنید.  	

چراغ راهنما باید خاموش شده باشد.  	

1. فاصله ی طولی ایمن داشته باشید.

2. ترافیک جلو را بررسی کنید.

را  آینه هــا  ترافیــک پشت ســر  بررســی  بــرای   .3
بررســی کنیــد.

4. بررســی پشــت شــانه را بــرای دیــدن وســایل 
نقلیــه ی عبــوری از چــپ انجــام دهیــد. 

ــدن  ــرای دی ــاره ب ــد و دوب ــا بزنی ــپ راهنم ــه چ 5. ب
ترافیــک جلــو، مســیر را چــک کنیــد.

6. به باند سبقت بروید. 

7. بــه  نرمــی ســبقت بگیریــد. از ســرعت مجــاز 
عبــور نکنیــد. 

8. وقتــی کــه وســیله ی نقلیــه ای که از آن ســبقت 
گرفته ایــد در آینــه ی جلــو دیــده شــد، بــرای دیــدن 
فضــای کاـفـی، بررســی پشــت شــانه از راســت را 

انجــام دهیــد. 
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9. به راست راهنما بزنید.

10. بــا حفــظ ســرعت ســبقت، بــه بانــد حرکــت 
بازگردیــد.  اولیــه 

11. حرکــت را ادامــه دهیــد. خاموش شــدن چــراغ 
ــد. ــا را بررســی کنی راهنم

نقلیه ی  وسایل  از  سبقت گرفتن 
غیرقانونی  زیر  شرایط  در  دیگر، 

است:
وسـایل نقلیـه در جهـت مخالـف بسـیار نزدیـک  	

. هستند

یک خط زرد ممتد در مرکز بزرگراه یا در سمت  	
راننده است.

عبـور  	 عـدم  منطقـه ی  نشـان گر  عالمـت،  یـک 
اسـت.

در مدرسه یا منطقه ی بازی که محدودیت های  	
سرعت مجاز اعمال می شوند.

اتوبـان  	 هـر  در  و  سـرباالیی  مسـیر  در   تـردد 
دوالینـه.

رانندگی در میدان در هر بزرگراه دوالینه. 	

نزدیـک بـه 30 متـر از گـذرگاه راه آهـن در یـک  	
تقاطـع بزرگـراه دوالینـه.

یـک اتوبـوس مدرسـه توقـف کـرده و چراغ های  	
ی  چشـمک زن خـود را روشـن کـرده اسـت. ایـن یعـن
چـه پشت سـر اتوبـوس باشـید چـه از جلـو نزدیـک 
شـوید، بایـد متوقـف شـوید. فقـط وقتی وسـیله ی 
نقلیـه اجـازه ی عبـور دارد کـه اتوبـوس مدرسـه و 

وسـیله ی نقلیـه، در دو طـرف اتوبـان تقسیم شـده 
قـرار گرفته باشـند. 

ایمـن بمانیـد؛ عابـــرین پیــاده

همیشــه مراقب عابرین پیاده ی داخل بزرگراه 
یــا نزدیــک آن باشــید. هنگام نزدیک شــدن و 
عبورکــردن، فضــای کاـفـی بــه آن هــا بدهیــد. 
هنــگام تاریکی، وقتی که دیدن عابرین پیاده 

سخت است، بیشتر احتیاط کنید.

ایمنی رانندگی در بزرگراه

ایمن بمانید؛ وســایل نقلیـه ی دیگر

وقتی که وسیله ی نقلیه ی دیگری از کنار شما 
عبــور می کند، به ســمت راســت بانــد حرکتی 

خود بروید. 

اعتمادبه نفــس  جدیــد  راننــده ی  کــه  همان طــور 
بیشــتری پیــدا می کنــد و بــا رانندگــی در بزرگراه هــا 
بیشــتر آشــنا می شــود و جلســات تمرین طوالنی تر 
می شــود، از اطالعــات و نــکات زیــر بــرای رانندگــی 

ایمن تــر اســتفاده کنیــد. 

تا جای ممکن با سرعت جریان ترافیک حرکت  	
فراتر  اعالم شده  سرعت  محدوده ی  از  و  کنید 

نروید. 

نقلیه که  	 از وسایل  بین گروهی  سعی کنید 
گیر  می کنند  حرکت  هم  از  نزدیک  فاصله ی  با 

نیفتید. 

فاصله ی  	 رعایت  )بدون  کردن  دنباله روی  از 
خودداری  نقلیه  وسایل  دیگر  مناسب(  طولی 
کنید. به  طور حداقل و در شرایط عادی دو ثانیه، 
فاصله ی طولی با وسایل نقلیه ی جلویی را رعایت 

کنید. 

باند  	 بیرون  ندارید  سبقت گرفتن  قصد  اگر 
نقلیه ی  وسایل  برای  چپ  باندهای  بمانید.  چپ 
در  شده اند.  طراحی  سبقت گرفتن  و  سریع تر 
آزادراه ها نصب شده اند که  در  تابلوهایی  آلبرتا، 
سمت  در  می کنند  یادآوری  آهسته  ترافیک  به 

باند حرکتی  با سه  بمانند. در آزادراه هایی  راست 
وسط  باند  در  متعدد،  خروجی های  و  ورودی ها  و 
بمانید، چون کمترین تعارض را دارد. با این حال، 
محدوده ی  از  است  ممکن  که  جدید  راننده ی 
راست  باند  در  باید  کند،  حرکت  کندتر  سرعت 

باشد. 

دید جلوی مناسبی داشته باشید، حدود 25 تا  	
30 ثانیه جلوتر از وسیله ی نقلیه را ببینید. این 
تشخیص  خطری  وقتی  می کند  کمک  راننده  به 
داده شود، زودتر واکنش نشان دهد و تصمیمات 

رانندگی بهتری بگیرد. 

ترافیک  	 در  احتمالی  تعارض  سرنخ های  دنبال 
باشید. هیچوقت به یک شیء خیره نشوید. اگر 
تعارض را زودتر ببینید، زمان بیشتری برای انجام 

واکنش ایمن خواهید داشت. 

از رانندگی در نقاط کور دیگر رانندگان خودداری  	
در  تا  دهید  کاهش  و  افزایش  را  سرعت  کنید. 
موقعیتی قرار گیرید که وسیله ی نقلیه قابل رؤیت 
و  کشنده ها  برای  مخصوصًا  مسئله  این  باشد. 
کامیون ها که راننده ی آن فقط از طریق آینه های 

بغل می تواند طرفین را ببیند اهمیت دارد. 

از  	 گاهی  پشت سر،  اتفاقات  دیدن  برای 
پیشنهاد  کنید.  استفاده  عقب  دید  آینه های 
 20 تا   15 هر  بزرگراه  در  رانندگی  هنگام  می شود 

ثانیه پشت سر را بررسی کنید. 

باشید.  	 جلویی  خودروهای  ترمز  چراغ  مراقب 
این می تواند نشانه ی اولیه یک مشکل باشد. اگر 
هشدار  این  ببینید،  را  آن  زود  کافی  به اندازه ی 
شما  به  را  کنترل شده  توقف  برای  کافی  زمان 

خواهد داد. 
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ایمـن بمانیـد؛ نقـــاط کــــور

همیشــه مراقــب نقــاط کــور وســایل نقلیه ی 
بزرگ باشید. اگر در آینه های بغل نمی توانید 
راننــده را ببینیــد، راننده نیز نمی تواند شــما را 

ببیند. 

اتوبـــــوس  ایمنـــــی 
مدرســــه

قصــد  مدرســه  اتوبــوس  وقـتـی  بایــد  راننــدگان 
ــد و آمــاده ی  توقــف دارد، ســرعت را کاهــش دهن
توقــف شــوند. در ایــن زمــان چراغ هــای چشــمک زن 

کهربایــی روشــن هســتند.

بـا  	 مدرسـه  اتوبـوس  بـه  نزدیک شـدن  هنـگام 
ممکـن  بچه هـا  کنیـد.  رانندـگی  بیشـتر  احتیـاط 
اسـت بـه خیابـان بدونـد یـا در هـر جاـیی نزدیـک 
اتوبـوس قصـد عبـور از خیابـان را داشـته باشـند. 

و  	 کـرده  توقـف  مدرسـه  اتوبـوس  وقـتی 
چراغ هـای چشـمک زن قرمـز روشـن هسـتند، چـه 
از طـرف مقابـل  اتوبـوس هسـتید چـه  پشت سـر 
بـه آن نزدیـک می شـوید، در حـدود 20 متـری آن 
توقـف کنیـد. فقـط وقـتی نیـازی به توقف نیسـت 
کـه از جهـت مخالـف در یـک بزرگـراه تقسیم شـده 
بـا موانـع فیزیـکی بـه اتوبـوس نزدیـک می شـوید. 

چشـمک زن  	 قرمـز  چراغ هـای  کـه  وقـتی  تـا 
اتوبـوس  اگـر  کنیـد.  توقـف  نشـده اند  خامـوش 
توقـف کـرده تـا کـودکان را پیـاده کنـد، تـا وقـتی 
کـه کـودکان بـه نقطـه ای ایمـن و دور از ترافیـک 

ندهیـد.  ادامـه  حرکـت  بـه  نرسـیده اند 

گـزارش پیشــرفت راننــده - تمـریـن ۸

بزرگراه و نواحی تنیده شدن – ورودی و خروجی
دیـد:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

2۵۱23 تا 3۰ ثانیه جلوتر را بررسی می کند

آینــه ی دیــد عقــب را هــر ۱۵ تــا 2۰ ثانیه یک بار بررســی 
می کند

۱23

۱23مراقب ترافیک در حال ادغام است

۱23دنبال فواصل ایجادشده در ورودی ها و خروجی ها است

۱23نواحی ادغام و تنیده شدن را شناسایی می کند

بزرگراه و نواحی تنیده شدن – ورودی و خروجی
سـرعـت:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23طبق شرایط رانندگی می کند

بــا فهمیــدن محدوده ی ســرعت نصب شــده/ نصب نشــده 
رانندگی می کند

۱23

۱23سرعت را برای شرایط جلو تنظیم می کند

۱23به  شکل مناسب شتاب می گیرد و ترمز می کند

بزرگراه و نواحی تنیده شدن – ورودی و خروجی
فـرمان گیـری:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23موقعیت دست رانندگی مستقیم، توقف و تعویض باند

۱23روش 
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بزرگراه و نواحی تنیده شدن – ورودی و خروجی
ملــزومـات عمــومی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

باند مناســب برای ادغام و ورود به محل تنیدن را انتخاب 
می کند

۱23

۱23توالی مناسب تعویض باند را انجام می دهد

هنگام تعویض باند در نواحی تنیده شــدن سرعت را حفظ 
می کند

۱23

۱23به  شکل مناسب از چراغ های راهنما استفاده می کند

۱23در هنگام ورود و خروج حق تقدم را رعایت می کند

۱23از قبل  شرایط را پیش بینی می کند

)ترمزگرفتــن،  بــرای شــرایط تنظیــم می کنــد  را  رانندـگـی 
فرمان گیری(

۱23

در نقطــه ی مناســب توقف در محل عبــور عابرین پیاده ی 
نشانه گذاری شده و نشانه گذاری نشده توقف می کند

۱23

تعویض باند و سبقت گرفتن
ملـزومات عمومـی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23فقط در نواحی مجاز سبقت می گیرد

هنــگام ســبقت گرفتن، از محــدوده ی ســرعت مجــاز عبور 
نمی کند

۱23

پیــش از برگشــت بــه بانــد حرکــت اولیه صبــر می کند تا 
وســایل نقلیه ای که از آن ها سبقت گرفته در آینه ی دید 

عقب ظاهر شوند
۱23

۱23تعویض باند مناسب را اجرا می کند

نظــرات:

مربی:

راننـده ی جدیـد:

تـاریـخ:
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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

راننــدگــی   در شــــب

زمــان پیشنهــــادی تمریــن: حـداقـل 10 سـاعت

0۹
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ایــن تمریــن زمانــی بایــد انجــام شــود کــه راننــده ی 
جدیــد مهــارت قابل قبولــی در تمرین هــای پیشــین 
اولیــه ی  جلســه های  در  باشــد.  کــرده  کســب 
تمریــن پــس از تاریـکـی، کارآمــوز را بــه همــان 
ـی ببریــد کــه تمریــن در طــول روز در  خیابان هاـی
آنجــا انجــام شــده اســت. تمــام مهارت هایــی کــه 
در طــول روز تمریــن شــده اند بــه همــان شــکل 
پــس از تاریـکـی نیــز انجــام می شــوند. بــا ایــن 
حــال، کاهــش دیــد پــس از تاریـکـی، رانندـگـی را 
ســخت تر می کنــد و خطــر تصادفــات را افزایــش 
کارآمــوز  بــه  زیــر  دســتورالعمل های  می دهــد. 
ــس از تاریکــی رانندگــی ایمنــی  ــد پ کمــک می کنن

داشــته باشــد.

و  کنیــد  مــرور  را  زیــر  بخش هــای  اطالعــات 
دربــاره اش بحث کنید. هر بخش را در خانه یا 
محل پارک قانونی وســایل نقلیه مرور کنید و 

سپس مهارت های الزم را تمرین کنید.

ایمن بمانید؛ برای ایمنی چراغ ها را 
روشن کنید

رانندگی با چراغ جلوی روشن باعث بهتر دیدن 
در طول روز و همینطور دیدن خطرات در طول 

شب می شود. 

خطـــرات راننــدگی در شــب
و  	 می شـود  محـدود  شـدیدًا  تاریـکی  در  دیـد 

تشـخیص اشـیا و الگوهـای ترافیـک و برنامه ریـزی 
از قبـل را سـخت می کنـد.

واکنـش راننـده بـه دیـد وابسـته اسـت. وقـتی  	
دیـد محـدود می شـود، قضـاوت  تاریـکی  از  پـس 
ی، توجــه بـه حضـور  بـرای ورود بـه فضاهـای خاـل
عابریـن پیـاده و دوچرخه سـواران و دیـدن واضـح 
پیچ هـا، میانـه ی راه، نشـانه گذاری های آسـفالت و 

لبـه ی راه سـخت می شـود. 

تابش نور چراغ جلوی وسایل نقلیه  در ترافیک  	
روبـه رو، دیـدن اشـیا را سـخت تر می کنـد و موقتـًا 
باعـث مسدودشـدن دیـد برخی رانندگان می شـود. 
ی، برگشـت بـه حالـت عـادی از  بـرای چشـم معموـل

ایـن کـوری موقـت چنـد ثانیه طول می کشـد. 

اکثـر افـراد، بـا پیشـروی شـب، بیشـتر خسـته  	
می شـوند. ایـن قضیـه بـا تمرکـز و قضـاوت تداخل 
پیـدا می کنـد و زمـان واکنـش را کندتـر می کنـد. 

رانندگی در شب در نواحی شهری
تنهـا بـا روشـن بودن چراغ هـای پـارک وسـیله ی  	

نقلیـه رانندـگی نکنیـد. چراغ هـای پارک بـرای وقتی 
اسـت کـه وسـیله ی نقلیـه پارک شـده باشـد. 

پـس از تاریـکی کمـی آهسـته تر رانندگی کنید  	
دیـد  کاهـش  جبـران  بـرای  را  ی  طوـل فاصلـه ی  و 

بیشـتر کنیـد. 

بیشـتر  	 تاریـکی،  در  فواصـل  تشـخیص  بـرای 

احتیاط کنید. راهنماها و نقاط ارجاع مورداستفاده 
در طـول روز را پـس از تاریـکی بـه  خوـبی نمی تـوان 

دید. 

بـرای کاهـش اثـر کـوری موقـت در اثـر تابـش  	
چراغ هـای جلـوی وسـیله ی نقلیـه ی نزدیک شـونده، 
هنـگام  جـاده  لبـه ی  یـا  راسـت  سـمت  روی 
نزدیک شـدن وسـایل نقلیـه از روبـه رو تمرکز کنید. 

بـا تغییـر زاویـه ی آینـه ی دیـد عقـب یـا اجـرای  	
تابـش  از  ناشـی  خیرـگی  میـزان  شـب،  حالـت 
چراغ های جلوی وسـایل نقلیه پشت سـر را کاهش 

دهیـد. 

نکتـه ی مربیـان

بــه راننــده ی جدید یــاد دهید به اشــیائی  	
کــه نــور چراغ هــای جلــو را منعکــس می کنند 
نگاه کند. این کار هشدار زودهنگامی از خطر 
جلوتر یا نیاز به توقف و کاهش سرعت را به 
او می دهد. مثال ها شــامل تابلوهای جاده ای، 
نوارهــای بازتابنده یــا نشــانه گذاری های باند، 
یــک تکــه فلز یــا شیشــه روی جاده و چشــم 

حیوانات می شوند. 

در نواحی شــهری دیدن چراغ های ترافیکی  	
ـی،  و تابلوهــا در پس زمینــه ی چراغ هــای نئوـن
چراغ های خیابان و دیگر تابلوها و شیشه های 

دارای نور مغازه ها، سخت تر است. 

راننــــــدگی در شـــــب در نـــواحـــی 
روستایی

همــان  ترجیحــًا  روســتایی،  آرام  جــاده ی  یــک 
جــاده ای کــه بــرای تمریــن روز اســتفاده کرده ایــد، 
بایــد بــرای کســب تجربــه هنــگام رانندگــی در شــب 

ــرد.  ــرار گی ــد مورداســتفاده ق ــده ی جدی رانن

بــرای رانندگــی در شــب در نواحــی روســتایی بایــد 
از چــراغ جلــو در حالــت پاییــن و بــاال اســتفاده کرد. 
از کارآمــوز بخواهیــد بــه اســتفاده ی متنــاوب از 
آن هــا عــادت کنــد. فاصلــه ی مناســب بــرای کم نــور 
کــردن نوربــاال وقتــی وســیله ی نقلیــه ای از روبــه رو 
ــال  ــه دنب نزدیــک می شــود )300 متــر( و وقتــی ک
یــک وســیله ی نقلیــه  ی درحــال حرکــت اســت )150 

متــر( را بــرای راننــده ی جدیــد شــرح دهیــد. 

 

نـدارد  	 نوربـاال اشـکالی  از  وقـتی کـه اسـتفاده 
و روی دیـد دیگـر راننـدگان تأثیـری نـدارد، از آن 

کنیـد.  اسـتفاده 

از میـدان دیـد چراغ هـا سـریع تر حرکـت نکنید.  	
بـه عبـارت دیگـر، آنقـدر سـریع نرانیـد کـه نتوانیـد 
به  راحتی در فاصله ای که چراغ ها شـیئی را نورانی 

کرده انـد، توقـف کنید. 

در جاده هـای شـنی سـرعت را کاهـش دهیـد.  	
شـن سسـت می تواند کنترل وسـیله ی نقلیه را از 
شـما بگیـرد. در شـرایط رانندـگی در شـب قضـاوت 

در مـورد خطـرات شـن سسـت دشـوار می شـود. 

مراقـب عابریـن پیـاده و حیوانـات نزدیـک یـا  	
باشـید.  جـاده  روی 
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از آنجایــی کــه اکثــر جاده هــای روســتایی شــنی اند 
یــاد  جدیــد  راننــده ی  بــه  ندارنــد،  وســط  خــط  و 
دهیــد در شــرایط نوربــاال و نورپاییــن مرکــز جــاده 
را تشــخیص دهــد. بــا قضــاوت و توجـــه بــه تضــاد 
بیــن جــاده ی شــنی و چمن هــای در گــودال کنــار 

جــاده، همیــن قوانیــن اعمــال می شــوند. 

ایمـن بمانیـد؛ چـــراغ های جــــلو و 
تابلــوهای هشــــداری

بــه  یــاد داشــته باشــید کــه چراغ هــای جلــو 
پیچ ها، تپه و فرورفتگی های جاده را پوشــش 
نمی دهنــد. بــرای جبــران ایــن کار، ســرعت را 
کاهــش دهید و توجـــه ویژه ای بــه تابلوهای 
هشــداری جــاده چــون پیــچ، جــاده ی پرپیچ، 
دســت انداز، پــل باریــک، جاده هــای باریــک و 

لغزنده در هنگام بارندگی داشته باشید. 

راننــدگی در شــب در بزرگـــراه هــا
در  	 آن  از  خـروج  و  بزرگـراه  بـه  ورود  هنـگام 

تاریـکی مراقـب باشـید. چـون بسـیاری از نواـحی و 
مناطـق ادغامـی پـس از تاریـکی روشـن شـده اند، 
بـا  اسـت.  روز  شـبیه  آن هـا  از  اسـتفاده  فراینـد 
ایـن حـال مراقـب تابلوهـای مسـیر اشـتباه و ورود 
ممنـوع کـه نزدیـک رمپ هـای ورود و خـروج نصـب 
شـده اند و ممکـن اسـت در تاریکی بـه  خوبی دیده 

نشـوند باشـید. 

همیشـه  	 زرد  خـط  شـوید  مطمئـن  جـاده  در 
باشـد.  قـرار گرفتـه  نقلیـه  سـمت چـپ وسـیله ی 

حفـظ  	 دیگـران  بـا  را  مناسـبی  ی  طوـل فاصلـه ی 
کنید. پس از تاریکی برای جبران دید محدودشده 
را  دیگـران  بـا  ی  طوـل فاصلـه ی  کاهش یافتـه،  یـا 

افزایـش دهیـد. 

سـریع تر  	 پیشـنهادی  سـرعت  محـدوده  از 
نکنیـد.  رانندـگی 

در اسـتفاده از نـور بـاال و پاییـن رعایـت ادب را  	

داشـته باشـید. خیلی قبل تر از اینکه به وسـیله ی 
نقلیـه ی دیگـر نزدیک شـوید، چراغ نوربـاال را تغییر 
دهیـد تـا روی دیـد راننـده ی جلوـیی و همین طـور 
دیـد راننـده ای کـه از روبـه رو نزدیک می شـود تأثیر 

منفـی نگذارد. 

بزرگراه هـای  	 راسـت  بانـد  در  رانندـگی  بـا 
چندالینـه، خیرـگی ناشـی از نـور چـراغ خودروهـای 
چـراغ  بـه  دهیـد.  کاهـش  را  نزدیک شـونده 
خودروهاـیی کـه از روبـه رو نزدیـک می شـوند نـگاه 
نکنیـد. در عـوض هنـگام عبـور از کنـار خودروهـای 
روبه روـیی، روی لبه ی سـمت راسـت بزرگـراه تمرکز 

کنیـد. 

نکتـه ی مربیـان

خطوط زرد، ترافیک عبوری در جهت مخالف را 
از هــم جدا می کنند. خط زرد باید همیشــه در 
ســمت چپ خودروی شما باشد. اگر در سمت 
راست واقع شده، شما در سمت اشتباه جاده 

رانندگی می کنید. 
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گـزارش پیشــرفت راننــده - تمـریـن ۹

رانندگی در شب
دیـد:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱2۱23 تا ۱۵ ثانیه جلوتر را بررسی می کند

۱23هر ۵ تا ۸ ثانیه آینه دید عقب را بررسی می کند

هنگام عبور وســایل نقلیه با چراغ خیلی روشن از روبه رو، 
به شانه ی بزرگراه نگاه می کند

۱23

مراقب خطرات اســت )ساخت وســاز، عابرین پیاده، شرایط 
نیازمند مراقبت بیشتر(

۱23

۱23دنبال تابلو، راهنما و کنترل های ترافیکی می گردد

۱23تقاطع ها را شناسایی می کند )کنترل شده/ کنترل نشده(

۱23از نورباال و نورپایین به  شکل مناسب استفاده می کند

رانندگی در شب
سـرعـت:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23مناسب با شرایط رانندگی می کند

با علم بر محدودیت ســرعت نصب شــده یا نشده رانندگی 
می کند

۱23

۱23سرعت را برای شرایط جلوتر تنظیم می کند

۱23به  شکل مناسب شتاب گیری می کند و ترمز می گیرد

رانندگی در شب
فرمـان گیـری:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

موقعیت دست رانندگی در مسیر مستقیم یا توقف کردن 
)ساعت 3و ۹(

۱23

۱23روش )روش دست روی دست در هنگام پیچیدن(

رانندگی در شب
ملزومـات عمـومی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23برای گردش باند مناسب را انتخاب می کند

۱23باندهای مختلف و نوع استفاده از آن ها را می شناسد

۱23توالی مناسب تعویض باند را اجرا می کند

۱23هنگام تعویض باند سرعت را حفظ می کند

۱23از چراغ های راهنما به  شکل مناسب استفاده می کند

۱23در همه ی تقاطع ها حق تقدم را رعایت می کند

از خیلــی قبل تــر توقــف یا کاهــش ســرعت را پیش بینی 
می کند

۱23

۱23مناسب با شرایط خود را وفق می دهد )ترمز و فرمان گیری(

۱23در نقاط مناسب توقف می کند

۱23با سرعت بیشتر از چراغ های جلو حرکت نمی کند

۱23فاصله ی طولی را افزایش می دهد

۱23به  طور مناسب نورباال را تعویض می کند
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نظــرات:

مربی:

راننـده ی جدیـد:

تـاریـخ:
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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

راننــــــــدگــــی در 

شـرایـط سخـــــــت

زمــان پیشنهــــادی تمریــن: حـداقـل 10 سـاعت

10
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ــا 9  ــد در تمرین هــای 1 ت ــده ی جدی ــه رانن وقتــی ک
مهــارت الزم را کســب کــرد، رانندـگـی در شــرایط 
آب وهواـیـی و شــرایط جــاده نامناســب را شــروع 
کنیــد. بــا اینکــه تمریــن 10 شــامل رانندـگـی در 
داشــته  ذهــن  در  می شــود،  مختلــف  فصــول 
باشــید کــه راننــده ی جدیــد بایــد گواهینامــه ی 
رانندگــی کالس 7 آلبرتــا را حداقــل بــرای یــک ســال 
داشــته باشــد. ایــن امــر زمــان و فرصــت کاـفـی 
ــرای تمریــن در فصــول مختلــف و تحــت شــرایط  ب
جــاده و آب وهوایــی نامناســب را فراهــم می کنــد. 

ــاًل در طــول  بخش هــای تمرینــی ممکــن اســت مث
ــه لحظــه ی آخــری  ــا م ــاد ی بارندگی هــای شــدید، ب
تکنیک هــای  ـی  کـل به شــکل  حداقــل  باشــند. 
رانندگــی مناســب و ایمــن بــرای شــرایط نامناســب 
راننــده ی جدیــد مــرور کنیــد و دربــاره اش  بــا  را 
گفت وگــو کنیــد. وقتــی کــه کارآمــوز آمــاده اســت 
و شــرایط وجــود داشــت تمرین هــا را انجــام دهیــد. 

نکتـــه

 هنــگام رانندـگـی در شــرایط نامناســب خوب 
تصمیم گیــری کنیــد. اگــر شــرایط خیلــی بــد 
است، رانندگی برای راننده ی باتجربه نیز ایمن 

نیست.

و  مرورکنیــد  را  بعــدی  اطالعــات بخش هــای 
دربــاره اش بحث کنید. هر بخش را در خانه یا 
محل قانونی پارک وســایل نقلیه مرور کنید و 

سپس مهارت های الزم را تمرین کنید. 

طــی شــرایط نامناســب جــوی و جــاده ای، مــوارد زیــر 
خطــرات اضافــی ایجــاد می کننــد:

جاده های لغزنده. 	

تجمع برف یا آب روی سطح جاده. 	

دید محدود. 	

را در  	 نامناسـب  راننـدگان دیگـری کـه شـرایط 
نمی گیرنـد. نظـر 

استفاده از کروز کنترل. 	

ــک  ــد کم ــده ی جدی ــه رانن ــر ب دســتورالعمل های زی
می کننــد رانندـگـی خــود را بــا تغییــرات شــرایط 

آب وهواـیـی و جــاده ای تنظیــم کننــد. 

ایمـن بمانیـد

ـی نامناســب، افزایــش  در شــرایط آب وهواـی
فاصله ی طولی مهم ترین چیزی است که باید 
در رانندگی مدنظر داشــته باشید. برای توقف 
حین رانندگی در جاده های بارانی، برفی و یخ زده 
زمان بیشتری الزم است. حفظ فاصله ی ایمن 
بین وسیله ی نقلیه ی خود با دیگران، به شما 

زمان بیشتری برای برنامه ریزی می دهد. 

راننـــدگی در بـــاران
شـد  	 خیـس  جلـو  شیشـه ی  اینکـه  از  پـس 

حالـت  ایـن  در  کنیـد؛  روشـن  را  برف پاک کن هـا 
و شـدت  میـزان  بـه  بسـته  عمـل می کننـد.  بهتـر 
بـارش، از سـرعت پاییـن، بـاال یـا متوسـط حرکـت 

کنیـد.  اسـتفاده  برف پاک کن هـا 

ـطی بارش هـای سـنگین، چراغ هـای نورپاییـن  	
جلـو را حتمـًا روشـن کنیـد. بـا ایـن کار راننـدگان 
دیگـر وسـیله ی نقلیه ی شـما را راحت تـر می بینند.

سـرعت کمتـری را کـه مناسـب شـدت بـارش و  	
دیـد اسـت انتخـاب کنید.

مواقـع  	 در  بپرهیزیـد.  ناگهاـنی  توقـف  از 
بـرای  بـدون قفل کـردن ترمزهـا و  لغزندـگی جـاده، 
کاهـش سـرعت یـا متوقف کـردن وسـیله ی نقلیـه، 
کنیـد.  اسـتفاده  ترمـز  پـدال  روی  کاـفی  فشـار  از 
در  می توانـد  بهتـر  راننـده  ترمزهـا  قفل نکـردن  بـا 
کنتـرل  اسـت،  غیرممکـن  توقـف  کـه  شـرایطی 

کنـد.  حفـظ  را  فرمـان 

اگـر وسـیله ی نقلیـه مجهـز بـه سیسـتم ترمـز  	
ضدقفـل )ABS( اسـت، فشـار یکنواخـت و محکمی 

را روی پـدال ترمـز حفـظ کنیـد. 

آب  	 روی  ُسـرخوردن  احتمـال  کاهـش  بـرای 
)آب روندـگی، سـرخوردن روی مخلـوط آب و روغن، 
سـرعت را کاهـش دهیـد. ـطی آب روندـگی ممکـن 
اسـت کشـش وسـیله ی نقلیـه کاهـش یابـد و از 

کنتـرل خـارج شـود. 

ایمـن بمانیــد

در چند دقیقه ی اول بارندگی سرعت را کاهش 
دهید. در این موقع، ســطح خیابان بیشترین 
ـی کــه از عــاج الســتیک  لغزندـگـی را دارد. آـب
عمیق تر باشــد، با روغن جمع شده روی سطح 
جاده مخلوط می شود و بسیار لغزنده می شود. 

این می تواند منجر به آب روندگی شود. 

نزدیـک  	 پیـاده ی  عابریـن  بـه  باشـید  مراقـب 
نپاشـید.  آب  حرکـت  مسـیر 

در بارندگی هـای شـدید وسـایل نقلیـه ی بزرـگی  	
نکنیـد.  دنبـال  را  اتوبوس هـا  و  کامیـون  ماننـد 
می تواننـد باعـث پاشـش سـنگین آب شـوند کـه 
سـرعت  باالتریـن  روی  برف پاک کن هـا  اگـر  حـتی 
خـود نیـز باشـند قـادر بـه پاک کـردن آن نیسـتند و 
ایـن امـر می توانـد دیـد شـما را کاماًل مسـدود کند.

از  	 پیـش  و  ببینیـد  را  جـاده  جلوتـر  ی  خیـل
سـبقت گرفتن چیدمـان جـاده را بسـنجید. هنـگام 
بـزرگ  نقلیـه ی  وسـیله ی  یـک  از  سـبقت گرفتن 
آب  پاشـیدن  کـه  باشـد  یادتـان  کنیـد؛  احتیـاط 

کنـد. محـدود  کامـاًل  را  شـما  دیـد  می توانـد 

در  	 لغزندـگی  کـه  بزرگراهـی  تابلوهـای  مراقـب 
و  باشـید  می دهنـد  هشـدار  را  بارندـگی  هنـگام 

کنیـد. احتیـاط  بیشـتر 

بـه  نظـر می رسـد رانندـگی  	 اگـر جـاده سـیالبی 
نکنیـد. اگـر از محـل سـیالبی عبور کنید، وسـیله ی 
اگـر  بیفتـد.  گیـر  سـیل  در  اسـت  ممکـن  نقلیـه 
بـا  را  باشـد ممکـن اسـت خـودرو  سـیالب عمیـق 

ببـرد.  خطرناک تـری  موقعیت هـای  بـه  خـود 
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راننــــدگی در بــرف و 
یخبنـــدان

نکتـه ی مربیــان

برای جلوگیری از چرخش الســتیک ها در برف 
و یــخ به آرامــی شــتاب بگیریــد و ســرعت را 
کاهش دهید. شــتاب گیری و کاهش سرعت 
ســریع می توانــد باعث ســرخوردن وســیله ی 

نقلیه شود. 

همـه ی  	 شـوید  مطمئـن  رانندـگی  از  پیـش 
بـه  باشـند.  شـده  پـاک  یـخ  و  بـرف  از  شیشـه ها 
همیـن شـکل، کل وسـیله ی نقلیـه را تمیـز کنیـد 
چـون حرکـت آن ممکـن اسـت باعـث پرتـاب بـرف 
به سـمت شیشـه ها شـود و دید راننده را مسـدود 

کنـد. 

بگیریـد،  	 شـتاب  چرخ هـا  چرخانـدن  بـدون   
داریـد.  نگـه  روبه جلـو  و  صـاف  را  جلـو  چرخ هـای 

باعـث کشـش  	 بـرف  یـا  یـخ  کـه  نواـحی ای  در 
کـم شـده اند سـرعت را کاهـش دهیـد. در شـرایط 

جعبه دنـده ی  بـا  نقلیـه  وسـایل  در  غیرعـادی، 
اتوماتیـک و دسـتی از دنـده ی سـنگین اسـتفاده 

کنیـد.

ی قبل تـر از پیچ هـا و تقاطع هـا بـرای حفـظ  	 خیـل
بـه کاهـش سـرعت کنیـد.  کنتـرل کامـل، شـروع 
بـه ایـن شـیوه وسـیله ی نقلیـه بـه تقاطـع یـا پیـچ 

نمی شـود.  کشـیده 

از  	 پیـش  و  کنیـد  اعمـال  را  ترمزهـا  به آرامـی 
قفل شـدن، آن هـا را آزاد کنیـد. ایـن کار را بـدون 
مکـث بیـن مراحـل، بـرای جلوگیـری از سـرخوردن 
 ABS تکـرار کنیـد. اگـر وسـیله ی نقلیـه مجهـز بـه
بـه  طـور  ترمـز  پـدال  بـه  اسـت  فقـط الزم  اسـت، 

بیاوریـد. فشـار  یکنواخـت 

مراقـب نقـاط خطـر ماننـد نواحی سـایه دار و پل  	
یـا روگذرهاـیی کـه ممکـن اسـت به  دلیـل یخ زدگی 
لغزنده شـده باشـند، درحالی که بقیه جاده طبیعی 

اسـت، باشید. 

شـدیدًا مراقـب لکه هـای یـخ سـیاه )جاـیی کـه  	
می شـود(  دیـده  یـخ  از  الیـه ای  روی  از  آسـفالت 
امـا  اسـت  سـخت  گاهـًا  این هـا  دیـدن  باشـید. 

باشـند. خطرنـاک  بسـیار  می تواننـد 

هنـگام عبـور از تپه هـای لغزنـده زیاد پـدال گاز  	
جـای  در  اسـت  ممکـن  چرخ هـا  ندهیـد.  فشـار  را 
خود بچرخند و باعث سـرخوردن یا از دسـت دادن 

کنتـرل شـوند.

ی کاـفی  	 بـا وسـایل نقلیـه ی جلـو فاصلـه ی طوـل
داشـته باشـید. بـا ایـن کار، اگـر کنتـرل وسـیله ی 
بـرای کاهـش  کاـفی  بـرود فضـای  ازدسـت  نقلیـه 

سـرعت یـا توقـف خواهیـد داشـت.

سـطح  	 بـا  سـرا زیری هایی  در  رفتـن  از  پیـش 

دنـده ی  سـرخوردن،  از  جلوگیـری  بـرای  لغزنـده، 
سـنگین تری انتخـاب کنیـد. بـه  آرامـی و نرمـی بـا 
جعبه دنده هـای اتوماتیـک و دسـتی دنـده عـوض 

کنیـد. 

ایمــن بمانیـــد

هنگام توقف مراقب باشــید. زمان و فاصله ی 
بیشــتری برای توقف در نظــر بگیرید. در برف 
و یخ فاصله ی توقف 10 برابر بیشتر می شود. 

راننـدگی در مه و دود
بسـته بـه غلظـت مـه یـا دود، سـرعت خـود را  	

بـا  کاهـش دهیـد. سـرعت وسـیله ی نقلیـه بایـد 
دیـد راننـده نسـبت  به جلـو مطابق باشـد، حتی اگر 
ی کاهـش سـرعت تا حـد خزیدن  ایـن امـر بـه  معـن

خـودرو بـه جلـو باشـد.

ایمــــن بمانیـــد

در مــه و دود از چــراغ جلو با نورباال اســتفاده 
نکنیــد؛ باعــث بازتاب نــور در مــه و خیرگی و 
کاهش دید می شوند. همیشه از چراغ جلو با 
نورپایین یا مه شکن )اگر وسیله ی نقلیه این 

ویژگی را دارد( استفاده کنید. 
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گـزارش پیشــرفت راننــده - تمـریـن ۱۰

رانندگی در شرایط نامناسب
دیـد:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱2۱23 تا ۱۵ ثانیه جلوتر را بررسی می کند

۱23هر ۱۰ تا ۱۵ ثانیه آینه دید عقب را بررسی می کند

مراقب خطرات اســت )ساخت وســاز، عابرین پیاده، شرایط 
نیازمند مراقبت بیشتر(

۱23

۱23دنبال تابلو، راهنما و کنترل های ترافیکی می گردد

۱23مراقب خطرات جاده ای است )آب، یخ، برف(

رانندگی در شرایط نامناسب
سـرعـت:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23مناسب با شرایط رانندگی می کند

راننده محدوده ی ســرعت مجاز نصب شده یا نشده را درک 
می کند

۱23

۱23سرعت را برای شرایط جلوتر تنظیم می کند

۱23به  شکل مناسب شتاب گیری می کند و ترمز می گیرد

رانندگی در شرایط نامناسب
فـرمان گیـری:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

موقعیت دســت رانندگی در مســیر مستقیم، توقف کردن 
یا تعویض باند )ساعت 3و ۹(

۱23

۱23روش )روش دست روی دست در هنگام پیچیدن(

رانندگی در شرایط نامناسب
ملزومـات عمـومی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23برای گردش باند مناسب را انتخاب می کند

۱23باندهای مختلف و نوع استفاده از آن ها را می شناسد

۱23توالی مناسب تعویض باند را اجرا می کند

۱23هنگام تعویض باند، سرعت را حفظ می کند

۱23از چراغ های راهنما به  شکل مناسب استفاده می کند

۱23در همه ی تقاطع ها حق تقدم را رعایت می کند

از خیلــی قبل تــر توقــف یا کاهــش ســرعت را پیش بینی 
می کند

۱23

۱23مناسب با شرایط، خود را وفق می دهد )ترمز و فرمان گیری(

۱23در نقاط مناسب توقف می کند

۱23فاصله ی طولی را افزایش می دهد

رانندگی در شرایط نامناسب
هنگـام راننـدگی در بـاران:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23از برف پاک کن ها استفاده می کند

۱23از غوطه ور شدن در آب یا آب روندگی آگاه است

۱23مراقب چاله های بزرگ آب و خطرات است

http://ganjineh.ca


138139 www.ganjineh.ca بانــک جامــع اطالعات ایرانیــان مقیم کانادا

رانندگی در شرایط نامناسب
راننـده در بـرف یا یـخ:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

یخ و برف چسبیده به بدنه و همه شیشه ها را پاک 
می کند

۱23

۱23برای افزایش کشش از دنده ی پایین تر استفاده می کند

۱23به  آرامی شتاب می گیرد

۱23به  شکل مناسب از ترمزها استفاده می کند

رانندگی در شرایط نامناسب
راننـدگی در مـه یا دود:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23از چراغ های جلو با نورپایین استفاده می کند

۱23برای متوقف کردن رانندگی از جاده خارج می شود

نظــرات:

مربی:

راننـده ی جدیـد:

تـاریـخ:
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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

شــرایـط  مدیــــریت 

اضطـــراری معمـــول

زمــان پیشنهــــادی تمریــن: حـداقـل 4 سـاعت

11
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تمریــن 11 بــا برـخـی مــوارد اضطــراری معمــول در 
رانندگــی ســروکار دارد کــه هــر زمانــی ممکــن اســت 
اتفــاق بیفتنــد. کارآمــوز نیاز دارد نحــوه ی مدیریت 
و واکنــش مناســب بــه ایــن مــوارد را بدانــد. بــا ایــن 
حــال، بــه  دلیــل خطــرات و خســاراتی کــه ممکــن 
اســت به وجــود آیــد، پیشــنهاد نمی شــود کــه ایــن 
ـی و راننــده ی  ـی مرـب شــرایط ـطـی جلســات تمریـن
جدیــد بــرای آمــوزش یــا نشــان دادن مشــکل ایجــاد 
گفت وگــو  بایــد  شــرایطی  هــر  دربــاره ی  شــوند. 
شــود تــا کارآمــوز بدانــد کــه چــه کاری انجــام دهــد 
و چطــور بــه  شــکل ایمــن آن را مدیریــت کنــد. 
مجموعــه اطالعــات پیــش رو بــه راننــده ی جدیــد 
وســیله ی  مدیریــت  چگونـگـی  می کننــد  کمــک 

ــد.  ــن شــرایط را درک کن ــه در ای نقلی

اطالعــات بخش هــای بعــدی را مــرور کنیــد و 
دربــاره اش بحث کنید. هر بخش را در خانه یا 
محل قانونی پارک وســایل نقلیه مرور کنید و 

سپس مهارت های الزم را تمرین کنید. 

از کارافتادن ترمــزها
اکثــر خودروهــای مــدرن سیســتم ترمــز دوگانــه 
ترمزهــا  سیســتم  کامــل  ـی  خراـب از  کــه  دارنــد 
جلوگیــری می کنــد. پیــش از اینکــه ازکارافتادگــی 
ترمز رخ دهد، چراغ هشــدار در داشــبورد وســیله ی 
نقلیــه بــرای اخطــار مشــکل بایــد روشــن شــود. 
بــرای اینکــه بدانیــد وســیله ی نقلیــه ایــن سیســتم 
راهنمــای  دفترچــه ی  یــا خیــر،  دارد  را  هشــداری 
خــودرو را ببینیــد یــا از فروشــنده ی محلــی ســؤال 

ــد.  کنی

درباره ی چگونگی مدیریت خرابی سیستم 
ترمز با کارآموز صحبت کنید. 

اگـر چـراغ هشـدار ترمـز وسـیله ی نقلیه روشـن  	
شـد، فـورًا جـای ایمنی بـرای پارک کـردن پیدا کنید.

تـا وقـتی مکانیـک، ترمزهـا را بررسـی یـا تعمیر  	
نکـرده اسـت، وسـیله ی نقلیـه را حرکـت ندهید. 

رخ  ترمز  کلی  ازکارافتادگی  که  وقتی 
می دهد، با فشار بر پدال ترمز هیچ اتفاقی 
نمی افتد یا پدال به کف خودرو می چسبد. 
انجام  را  زیر  موارد  افتاد  اتفاق  این  اگر 

دهید.

سـریعًا دنـده را بـه دنـده ی پایین تـر )حـتی در  	
جعبه دنـده ی اتوماتیـک( تعویـض کنیـد تا سـرعت 

وسـیله ی نقلیـه کـم شـود.

پدال ترمز را فشار دهید.  	

متوقـف  	 ایمـن  بـه  شـکل  را  نقلیـه  وسـیله ی 

 . کنیـد

تـا وقـتی کـه ترمزهـا تعمیر نشـده اند بـا خودرو  	
رانندـگی نکنید. 

نوعــی دیگــر از خرابــی ترمــز کــه می توانــد رخ دهــد 
ــدرت سیســتم  ــص ق ــرد اســت و مخت منحصربه ف
ترمــز اســت. ایــن خرابــی وقتــی اتفــاق می افتــد که 
موتــور وســیله ی نقلیــه متوقــف می شــود و هیــچ 
ــد نمی شــود.  ــا تولی ــه ترمزه ــک ب ــرای کم توانــی ب
بــا ایــن نــوع از خرابــی ترمــز، پــدال ترمــز بــا فشــار 
معمولــی فشــرده می شــود، ولــی ســرعت وســیله ی 
ــد. اگــر ایــن اتفــاق افتــاد،  نقلیــه کاهــش نمی یاب

مــوارد زیــر را انجــام دهیــد.

نترسـید. محکم تـر بـه پـدال فشـار وارد کنیـد؛  	
ترمزهـا هنـوز کار می کننـد. 

فشـار محکم و مداوم به پدال ترمز وارد کنید،  	
سـرعت وسـیله ی نقلیـه کاهش پیـدا می کند. اگر 
وسـیله ی نقلیـه بـه سیسـتم ABS مجهـز اسـت، 

محکـم و مـداوم بـه ترمـز فشـار بیاورید. 

ترمـز،  	 پـدال  روی  زیـاد  فشـار  دلیـل  بـه  اگـر 
چرخ هـا قفـل شـدند، یـک ثانیـه پـدال ترمـز را رهـا 
کنیـد و بـا کمی فشـار کمتر روی پـدال دوباره ترمز 

بگیریـد. 

خــــرابی الستیـــک
مثالــی دیگــر از موقعیــت اضطــراری وجــود دارد کــه 
ـی ممکــن اســت اتفــاق افتــد. مــرور  در هــر زماـن
کامــل اقدامــات الزم هنــگام خراب شــدن الســتیک 

بســیار مهــم اســت.

اگــر الســتیک جلــو بترکــد، وســیله ی نقلیه کشــش 
قــوی و محکمــی بــه ســمت الســتیک پاره شــده 
به وجــود خواهــد آورد. ترکیــدن الســتیک عقــب 
وســیله ی نقلیــه معمــواًل باعــث الیی کشــیدن آن 
می شــود. اگــر هنــگام رانندـگـی الســتیک پنچــر 
انجــام  را  زیــر  مــوارد  می شــود  پیشــنهاد  شــد، 

ــد. دهی

و  	 بگیریـد  را  بـا هـر دو دسـت محکـم فرمـان 
وسـیله ی نقلیـه را در مسـیر مسـتقیم نگـه داریـد. 

ترمز نگیرید. 	

پـدال گاز را رهـا کنیـد و اجـازه دهیـد سـرعت  	
وسـیله ی نقلیـه کاهـش پیـدا کنـد.

پـس از آنکـه سـرعت وسـیله ی نقلیـه کاهـش  	
پیـدا کـرد، ترمزهـا را با فشـار آرام ولی مداوم فعال 

کنید.

در  	 پـارک،  و  توقـف  بـرای  امـن  مکاـنی  دنبـال 
باشـید.  جـاده،  از  خـارج  کامـاًل  امـکان  صـورت 

را  	 نقلیـه  وسـیله ی  چهارچشـمک  خطـر  چـراغ 
کنیـد.  روشـن 
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نکتـه ی مربیـان

بحــث دربــاره ی پنجــری و ترکیــدن الســتیک 
زمان ایدئالی بــرای کارآموز فراهم می کند که 
الســتیک وسیله ی نقلیه را تعویض کند. این 
کار باید بیش از یک بار انجام شود تا کارآموز 
در تنهایی هم بتواند این کار را انجام دهد. 

تعــویض الستیـــک
موقعیـت السـتیک زاپـاس و وسـایل ضروری را  	

نشـان دهید. 

چگونـگی تعویـض السـتیک را نشـان دهیـد و  	
از کارآمـوز بخواهیـد تعویـض السـتیک را تمریـن 

 . کند

دهیـد.  	 نشـان  را  بادکـردن السـتیک  چگونـگی 
داخـل در راننـده یـا دفترچـه ی راهنمـا را برای فشـار 

بـاد السـتیک الزم بررسـی کنیـد. 

مسیــــر  بـه  بازگشـت 
درصـورت خروج وسـیله ی 

نقلیـه از جــــاده

اگــر چرخ هــای وســیله ی نقلیــه از لبــه ی 
آســفالت پاییــن افتــاد، راننــده بایــد مــوارد 

زیــر را انجــام دهــد.

با هر دو دست محکم فرمان را بگیرد.  	

بـرای  	 فرمـان  چرخانـدن  وسوسـه ی  برابـر  در 
برگرداندن وسـیله ی نقلیه روی آسـفالت مقاومت 

کنـد.

موتـور  	 دهـد  اجـازه  و  کنـد  رهـا  را  گاز  پـدال 
دهـد.  کاهـش  را  نقلیـه  وسـیله ی  سـرعت 

کنـد.  	 نـگاه  را  موردنظـر  مسـیر  جلوتـر  ی  خیـل
چرخـش  باعـث  می توانـد  جلـو  بـه  نگاه نکـردن 

شـود.  فرمـان  بیش ازحـد 

از ترمزگرفتـن محکـم خـودداری کنـد، امـا بـرای  	
برگردانـدن کنتـرل کامـل روی وسـیله ی نقلیـه، بـه 

 تدریـج پـدال ترمـز را فشـار دهـد. 

قصـد  	 کـه  نقلیـه ای  وسـایل  دیـدن  بـرای 
بـه  برگشـتن  از  پیـش  دارنـد،  سـبقت گرفتن 
دهـد.  انجـام  را  شـانه  بررسـی  جـاده،  آسـفالت 

وقـتی کـه سـرعت وسـیله ی نقلیـه به انـدازه ی  	
جـاده  بـه  به تدریـج  یافـت  کاهـش  ی  قابل قبوـل

برگـردد. 

مراقـب باشـید فرمـان را بیش ازحـد نچرخانـد؛  	

و  کنتـرل  دادن  ازدسـت  احتمـال  می توانـد  چـون 
رفتـن بـه بانـد روبـه رو را افزایـش دهـد. 

وقـتی کـه وسـیله ی نقلیـه به  شـکل ایمن روی  	
و  کنـد  صـاف  را  السـتیک ها  گرفـت،  قـرار  جـاده 

سـرعت را افزایـش دهـد.

 

ســــرخـــوردن
راننده  خطای  دلیل  به   سرخوردن ها  اکثر 
رخ می دهند، برخی از این موارد عبارتند از:

تیز پیچیدن. 	

پیچیدن با سرعت ناایمن. 	

محکم ترمزگرفتن. 	

شتاب گیری خیلی سریع. 	

و  	 ندیدن  را  جلوتر  ضعیف،  پیش بینی 
برنامه ریزی نکردن.

برگشــت از ســرخـــوردگی
را  فرمــان  ســمتی  بــه  همیشــه  ســرخوردن  در   
بچرخانیــد کــه می خواهیــد وســیله ی نقلیــه بــه 

بــرود.  آن ســمت 

ایمـن بمانیـد؛ قفل شدن چرخ 

مؤثرتریــن ترمــز آن اســت کــه کمــی قبل از 
قفل شــدن چرخ هــا باشــد. آنقــدر محکم روی 
ترمزهــا نکوبیــد کــه چرخ هــا قفل شــوند. اگر 
احتمال قفل شــدن چرخ ها وجود دارد، فشار را 
از روی پــدال برداریــد و دوبــاره با فشــار کمتر 

ترمزها را فعال کنید. 

سرخــوردن ناشـــی از ترمـــز 
ســرخوردن حاصــل از ترمــز وقتــی اتفــاق می افتــد 
کــه ترمزهــای خــودرو آنقــدر محکــم اعمــال شــوند 
کــه یــک یــا چنــد چــرخ قفــل می شــود. ایــن اتفــاق 
ایــن  اگــر  راننــده می گیــرد.  از  را  کنتــرل فرمــان 
اتفــاق بیفتــد راننــده بایــد مــوارد زیــر را انجــام 

دهــد. 

تـا چـرخ  	 کنـد  آزاد  را  ترمزهـا  روی  فـورًا فشـار 
)هـای( قفل شـده شـروع بـه چرخـش کنـد و کنتـرل 

فرمـان برگـردد. 

جلوتـر را ببینـد و فرمـان را بـه سـمت مسـیر  	
بچرخانـد.  سـرخوردن 

در صـورت نیـاز، وقـتی خـودرو صـاف شـد ترمـز  	
بگیـرد؛ امـا فشـار کمتـری روی ترمزهـا اعمـال کنـد.
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ناشـــی  ســـرخــوردن 
از قـــدرت

خــودرو با دیفرانسیـــل عقـــب
در خودروهــای بــا دیفرانســیل عقــب، ســرخوردن 
حاصــل از قــدرت، وقتــی اتفــاق می افتــد کــه راننده 
ــدال گاز را محکــم می فشــارد و باعــث چرخیــدن  پ
فــورًا  اگــر  می شــود.  عقــب  چرخ هــای  در  درجــا 
تصحیــح نشــود، وســیله ی نقلیــه ســر می خــورد. 
اگــر ایــن اتفــاق افتــاد، مــوارد زیــر را انجــام دهیــد.

تـا وقـتی کـه چرخـش چرخ هـا متوقـف نشـده،  	
سـریعًا پـدال گاز را رهـا کنیـد.

مسـیری کـه وسـیله ی نقلیـه بایـد بـرود را نگاه  	
کنیـد و بـه جهـت سـرخوردن، فرمـان را بچرخانیـد. 

وسـیله ی نقلیـه صـاف می شـود. 

مراقـب باشـید بیش ازحـد فرمـان را نچرخانیـد.  	
نقلیـه ممکـن اسـت در جهـت مخالـف  وسـیله ی 

سـر بخـورد. 

در صـورت نیـاز جهـت فرمـان را تصحیـح کنیـد  	
تـا وسـیله ی نقلیـه را تحت کنتـرل بگیریـد. 

سرعت را افزایش دهید. 	

خــــودرو با دیفرانسیـــل جلـــو
ــو، ســرخوردن  ــا دیفرانســیل جل در وســایل نقلیــه ب
ناشــی از قــدرت وقـتـی رخ می دهــد کــه فشــار 
ــن  ــدال گاز وجــود داشــته باشــد. ای ــادی روی پ زی
ــو می شــود.  باعــث چرخــش درجــا در چرخ هــای جل
اگــر فــورًا تصحیــح نشــود، خــودرو ســر می خــورد و 

کنتــرل فرمــان از دســت مــی رود. اگــر ایــن اتفــاق 
افتــاد مــوارد زیــر را انجــام دهیــد.

فـورًا پـدال گاز را رهـا کنید تا چرخش چرخ های  	
جلـو متوقـف شـود و کنتـرل فرمـان را دوبـاره بـه  

دسـت بگیرید. 

مسـیری را کـه وسـیله ی نقلیـه بایـد ـطی کنـد  	
ببینیـد و بـه جهـت سـرخوردن فرمـان را بچرخانید. 

وسـیله ی نقلیـه صـاف می شـود. 

مراقـب باشـید بیش ازحـد فرمـان را نچرخانیـد.  	
نقلیـه ممکـن اسـت در جهـت مخالـف  وسـیله ی 

سـر بخـورد. 

در صـورت نیـاز، جهـت فرمـان را تصحیـح کنید  	
دسـت  بـه   دوبـاره  را  نقلیـه  وسـیله ی  کنتـرل  تـا 

بگیریـد. 

سرعت را افزایش دهید.  	

حیـــــن  سرخـــــوردن 
پیچیـــــدن

وسایل نقلیه با دیفرانسیل عقب
در وســایل نقلیــه بــا دیفرانســیل عقــب، ســرخوردن 
کــه  بیفتــد  اتفــاق  می توانــد  وقـتـی  پیــچ  ســر 
راننــده هنــگام رســیدن بــه پیــچ یــا خــم، ســرعت 
را به انــدازه ی کافــی کاهــش نــداده باشــد. انتهــای 
وســیله ی نقلیــه در جهــت مخالــف فرمان گیــری 
ســر می خــورد. اگــر ایــن اتفــاق افتــاد مــوارد زیــر را 

انجــام دهیــد. 

پدال گاز را رها کنید.  	

جلـو و مسـیر حرکـتی موردنظر را بـه  خوبی نگاه  	
کنید.

در مسـیری کـه وسـیله ی نقلیـه بایـد حرکـت  	
وسـیله ی  بـرای صاف کـردن  بگیریـد.  فرمـان  کنـد 
جهـت  اصـالح  تعـدادی  بـه  اسـت  ممکـن  نقلیـه 

باشـد.  نیـاز  فرمـان 

مراقـب باشـید بیش ازحـد فرمـان را نچرخانیـد.  	
نقلیـه ممکـن اسـت در جهـت مخالـف  وسـیله ی 

سـر بخـورد. 

وقتی که وسـیله ی نقلیه صاف شـد سـرعت را  	
افزایش دهید. 

وسایل نقلیه با دیفرانسیل جلو
در وســایل نقلیــه بــا دیفرانســیل جلــو، وســیله ی 
نقلیــه تمایــل بــه کشیده شــدن بــه بیــرون از پیــچ 
ــوارد  ــاق م ــن اتف ــرای کاهــش ای ــا گوشــه دارد. ب ی

زیــر را انجــام دهیــد.

پدال گاز را رها کنید.  	

جلو و مسیر موردنظر را به  خوبی نگاه کنید. 	

در مسـیری کـه وسـیله ی نقلیـه بایـد حرکـت  	
وسـیله ی  بـرای صاف کـردن  بگیریـد.  فرمـان  کنـد 
مسـیر  اصـالح  تعـدادی  بـه  اسـت  ممکـن  نقلیـه 

باشـد.  نیـاز  فرمـان 

مراقـب باشـید بیش ازحـد فرمـان را نچرخانیـد.  	
نقلیـه در جهـت مخالـف  ممکـن اسـت وسـیله ی 

سـر بخـورد. 

جلـو  	 چرخ هـای  تـا  بگیریـد  شـتاب  بـه  آرامـی 
بیـرون  سـرخوردن  از  را  نقلیـه  وسـیله ی  بتواننـد 

آورنـد.

وقتی که وسـیله ی نقلیه صاف شـد سـرعت را  	
افزایش دهید. 
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گـزارش پیشــرفت راننــده - تمــریـن ۱۱

شــرایط اضطـــراری معمـــول
دیـد:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

1۲۱23 تا 1۵ ثانیه جلوتر را بررسی می کند

۱23هر 10 تا 1۵ ثانیه آینه ی دید عقب را بررسی می کند

مراقب خطرات است )برف، یخ، گودال های بزرگ، دود و 
مه(

۱23

۱23دنبال تابلو، راهنما و کنترل های ترافیکی می گردد

۱23دید خود را در طول مسیر حرکتی حفظ می کند

شــرایط اضطـــراری معمـــول
سـرعـت:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23مناسب با شرایط رانندگی می کند

راننده محدوده ی سرعت مجاز نصب شده یا نشده را درک 
می کند

۱23

۱23سرعت را برای شرایط جلوتر تنظیم می کند

۱23به شکل مناسب شتاب گیری می کند و ترمز می گیرد

شــرایط اضطـــراری معمـــول
فرمان گیری:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

موقعیت دست رانندگی در مسیر مستقیم یا 
توقف کردن )ساعت ۳ و ۹(

۱23

روش )روش دست روی دست برای مدیریت شرایط 
اضطراری(

۱23

از کـار افتـادن ترمـز
ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23تعویض دنده به دنده ی سنگین تر

۱23اجازه به کاهش سرعت وسیله نقلیه

۱23استفاده از ترمز پارک

۱23نگه داشتن محکم فرمان در موقعیت ساعت ۹ و ۳

خرابی ترمز ناشی از خاموش شدن موتور
ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23به دنده ی پایین تر تعویض می کند

پیش از ترمزگرفتن اجازه می دهد سرعت وسیله ی نقلیه 
کاهش یابد

۱23

۱23فشار یک نواخت روی ترمزها اعمال می کند

۱23وسیله ی نقلیه را خالص می کند

۱23محکم فرمان را در ساعت ۹ و ۳ نگه می دارد

خـرابی الستیـک
ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23محکم فرمان را در ساعت ۹ و ۳ نگه می دارد

۱23پا را از روی پدال گاز و ترمز برمی دارد

پیش از اعمال ترمز اجازه می دهد سرعت وسیله ی 
نقلیه به تدریج کاهش یابد

۱23
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برگشـت از خـارج جـاده
ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23فرمان را در ساعت ۹ و ۳ محکم نگه می دارد

۱23پدال گاز و ترمز را رها می کند

اجازه می دهد تا به  تدریج سرعت وسیله ی نقلیه 
کاهش یابد

۱23

۱23دید خود را به خوبی در مسیر حرکت نگه می دارد

پیش از بازگشت تدریجی به جاده، بررسی پشت شانه 
را انجام می دهد

۱23

۱23با حرکات کوچک فرمان به جاده برمی گردد

بازگشــت از سـرخـوردن
ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23پدال گاز و ترمز را رها می کند

۱23دید خود را در مسیر موردنظر نگه می دارد

۱23در جهت سرخوردن فرمان را می چرخاند

پیش از استفاده از پدال گاز یا ترمز، کنترل وسیله ی 
نقلیه را به دست می گیرد

۱23

نظــرات:

مربی:

راننـده ی جدیـد:

تـاریـخ:
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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

وسـایـــل نقلیــــه بـا 

جعبــه دنـده ی دستـی

زمــان پیشنهــــادی تمریــن: حـداقـل 6 سـاعت

1۲
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نقلیه  از وسیله ی  با استفاده  راننده ی جدید  اگر 
می گیرد،  یاد  را  رانندگی  دستی  جعبه دنده ی  با 
تمرین  بین  یا   ،1 تمرین  از  پیش  را  تمرین  این 
برای  را  کارآموز  کار  این  دهید.  یاد  او  به   ،2 و   1
می کند.  آماده   11 تا   2 تمرین های  فعالیت های 
به   اینکه کارآموز  از  را می توان پس  این تمرین 
شکل موفقیت آمیز همه ی تمرین های دیگر را با 
انجام  اتوماتیک  جعبه دنده ی  با  نقلیه  وسیله ی 

داد، نیز به او یاد داد.

اطالعات بخش های زیر را مرور کنید و درباره اش 
بحث کنید. هر بخش را در خانه یا محل قانونی 
پارک وسایل نقلیه مرور کنید و سپس مهارت های 

الزم را تمرین کنید.

ایمـن بمانیـد

وقـتـی این تمرین را انجام می دهید، حتمًا در 
یــک پارکینگ بزرگ خالی یــا ناحیه ای به دور 
از ترافیک باشید. راننده ی جدید باید پیش از 
رفتن به ترافیک بتواند به  آرامی شروع کند و 

به  درستی دنده را تعویض کند. 

در این تمرین راننده ی جدید فرایند استارت زدن 
با جعبه دنده ی دستی، به  حرکت  وسیله ی نقلیه 
درآوردن آن، تعویض دنده به باال و پایین و حرکت 

در مسیر سرباالیی را یاد خواهد گرفت.

نکتـه ی مربیـان

پیــش از اینکه اجازه دهید کارآموز خودرویی 
بــا جعبه دنــده ی دســتی را برانــد، چگونگی کار 

کالچ و دنده ی دستی را توضیح دهید. 

استـــــــــــــــارت  زدن 
وسیـــــله ی نقلیـــــه 

ترمز بگیرید.  	

کالچ را کاماًل فشار دهید. 	

دنده را خالص کنید. 	

بـا نگه داشـتن کامـل کالچ، سـویچ را بچرخانیـد  	
تـا موتور روشـن شـود. 

انتخــــاب دنـــده ی خــــالص
با اعمال ترمز پارک استارت بزنید.  	

محکم ترمز را بگیرید. 	

کالچ را محکم فشار دهید. 	

دنده )جلو یا عقب( را انتخاب کنید. 	

ی فشـار روی پـدال  	 ترمـز پـارک را رهـا کنیـد، وـل
ترمـز را نگـه داریـد. 

 

1: کالچ، پدال ترمز و گاز

2: دنده ی یک را انتخاب 
کنید.

آزاد  را  پــارک  ترمــز   :3
کنید.

5: کالچ را رهــا کنید و با 
پــا پــدال گاز را پوشــش 

دهید.

برگردانیــد...  را  کالچ   :4
تــا نقطــه ی اصطــکاک... 

سپس متوقف کنید.

فشــار  را  گاز  پــدال   :6
دهیــد و بــه  آرامی کالچ 

را رها کنید.
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حرکــــت  دادن وسیــــله ی نقلیــــه

نکته

در اولیــن ســاعت یــا تا وقتی که بــه کارآموز 
حرکــت بــا دنــده ی 1 را یــاد می دهیــد، فقط از 
نقطــه ی حســاس کالچ بدون اســتفاده از گاز 
استفاده کنید. سرعت اولیه برای حرکت دادن 
وســیله ی نقلیه کافی اســت. اســتفاده نکردن 
از گاز بــه راننــده ی جدیــد اجــازه می دهد بهتر 
نقطه حساســیت کالچ را درک کنــد و توانایی 
حرکت دادن خودرو به  تنهایی را احساس کند.

دیـدن  	 بـرای  را  بغـل  و  عقـب  دیـد  آینه هـای 
کنیـد. بررسـی  ترافیـک 

بررسی پشت شانه را انجام دهید. 	

قصد حرکت را راهنما بزنید. 	

دوباره بررسی پشت شانه را انجام دهید.  	

تا وقتی که به نقطه ی حساسیت کالچ برسید  	
)جاـیی کـه وسـیله ی نقلیـه می خواهـد شـروع بـه 

حرکـت کنـد( کالچ را بـه  آرامـی رهـا کنید.

فشار روی پدال گاز را افزایش دهید و رهاکردن  	
کالچ را بـه  آرامـی ادامـه دهیـد تـا وسـیله ی نقلیـه 

کامـاًل شـروع به حرکت کند.

به  آرامی سرعت را افزایش دهید. 	

کالچ را نرانیـد )نگه داشـتن پـا روی کالچ( چـون  	
باعـث فرسـایش اضافی می شـود. 

تعویـــض دنــــده به سمـــت باال

نکته

ســه قانون اســتفاده از کالچ. تنها در شــرایط 
زیر کالچ را رها کنید:

1. اســتارت وسلیه ی نقلیه و شروع به حرکت 
با دنده ی یک

۲. تعویض دنده از یک دنده به دنده ی دیگر

۳. متوقف کردن وسیله ی نقلیه

محـدوده ی  	 بـه  تـا  دهیـد  افزایـش  را  سـرعت 
برسـید. بعـدی  دنـده ی  سـرعتی 

رهـا  	 را  ترمـز  پـدال  از فشـاردادن کالچ،  پیـش 
کنیـد.

پـدال گاز را کامـاًل آزاد کنیـد و کالچ را تـا انتهـا  	
فشـار دهید. 

به دنده ی باالتر دنده را تعویض کنید. 	

به آرامی کالچ را رها کنید. 	

فشار روی پدال گاز را افزایش دهید.  	

به  آرامی شتاب بگیرید.  	

 

پاییـــــن  به  دنـــــــده  تعـــــویض 
و توقف در ترافیک یا پارک کردن

بـا برداشـتن پـا از روی پـدال گاز و اسـتفاده از  	
ترمـز، سـرعت را کاهـش دهید.

کالچ را کاماًل فشار دهید. 	

به دنده ی پایین بعدی تعویض کنید.  	

کالچ را به  آرامی رها کنید. 	

سرعت کاهش یافته را حفظ کنید.  	

کامـاًل  	 نقلیـه  وسـیله ی  اینکـه  از  پیـش 
متوقـف شـود، کالچ را تـا انتهـا فشـار دهیـد تـا از 

کنیـد.  جلوگیـری  خاموش شـدن 

تـا وقـتی که خـودرو کاماًل متوقف نشـده کالچ  	
را نگـه داریـد و پـدال ترمز را فشـار دهید. 

نگـه  	 ترمـز  پـدال  روی  محکـم  را  راسـت  پـای 
دهیـد. فشـار  انتهـا  تـا  را  کالچ  و  داریـد 

اگـر در ترافیـک توقـف کرده ایـد، دنـده ی یـک  	
یـا دنـده ی پاییـن را بـرای حرکـت از محـل توقـف 
انتخاب کنید. هنگام شـروع، فرایند گفته شـده ی 
حرکـت دادن وسـیله ی نقلیـه و تعویـض دنـده بـه 

بـاال را دنبـال کنیـد.

اگـر پـارک می کنیـد پـای راسـت را روی پـدال  	
ترمـز بگذاریـد و دنـده ی خـالص را انتخـاب کنیـد. 
موتـور را خامـوش کنیـد و ترمـز پـارک را بکشـید و 

کالچ را رهـا کنیـد. 
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تعویض به دنده ی پایین تر
1: ترمز بگیرید.

2: کالچ بگیرید.

3: دنده را عوض کنید.

4: هنگام ترمزگرفتن کالچ را به آرامی رها کنید، یا

5: هنگام شتاب گرفتن کالچ را رها کنید.

برای متوقف کردن وسیله ی نقلیه

1: کالچ را فشار دهید و گاز را رها کنید.

2: ترمز بگیرید.

 

نکتـه ی مربیـان

هنگام توقف معمول، نیازی به تعویض دنده 
به تک تک دنده های پایین تر نیســت. اگر در 
جایی که فضا محدود اســت توقف فوری نیاز 

شد، موارد زیر را انجام دهید.

فورًا ترمز بگیرید.

قبل از توقف وسیله ی نقلیه یا خاموش شدن 
موتور کالچ را بگیرید.

تــا جایی که نیاز اســت روی پدال ترمز فشــار 
وارد کنید تا وسیله ی نقلیه متوقف شود.

استارت زدن در سرباالیی
پـای راسـت را محکـم روی پـدال ترمـز و پـای  	

چـپ را کامـل روی کالچ فشـار دهیـد. ترمـز پارک را 
محکـم بکشـید. 

کالچ را محکم فشار دهید و پای راست را  	

محکـم روی پـدال ترمـز نگـه داریـد و سـپس  	
دنـده ی یـک یـا دنـده ی پاییـن را انتخـاب کنیـد. 

برداریـد،  	 ترمـز  پـدال  روی  از  را  راسـت  پـای 
تـا  پـدال گاز فشـار آوریـد  بـه  بـه  آرامـی  سـپس 
موتـور بـا دور باالتـری )RPMs( کار کنـد. ایـن کار 
از خاموش شـدن وسـیله ی نقلیه هنگام شـروع به 

می کنـد. جلوگیـری  حرکـت 

کالچ را بـه  آرامـی تـا نقطـه ی حساسـیت رهـا  	
کنیـد و آنجـا نگـه داریـد.

ترمز پارک را رها کنید. 	

بـه  آرامـی  	 کالچ  کامـل  رهاکـردن  بـا  هم زمـان 
دهیـد. فشـار  را  گاز  پـدال 

پیـش  	 جلـو  بـه  بـه  آرامـی  را  نقلیـه  وسـیله ی 
ببریـد.
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گـزارش پیشــرفت راننــده - تمـریـن ۱2

جعبه دنده ی استاندارد )دستی(
استفـاده از کـالچ:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23کالچ را سریع رها نمی کند

فقــط برای شــروع حرکــت، تعویض دنــده و توقف از کالچ 
استفاده می کند

۱23

۱23به  آرامی کالچ را رها می کند

جعبه دنده ی استاندارد )دستی(
تعــویض دنـده:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

۱23از دست باز استفاده می کند

۱23در هر توقف جعبه دنده را در دنده ی یک می گذارد

۱23باعث جانرفتن دنده نمی شود )ساییدگی دنده(

۱23برای تعویض دنده پا را از روی پدال گاز برمی دارد

هنگام تعویض دنده چشــم ها را روی مســیر موردنظر نگه 
می دارد

۱23

۱23هنگام رانندگی دست را روی دنده نگه نمی دارد

۱23هنگام تعویض دنده باعث تند کارکردن موتور نمی شود

۱23برای هر دنده با سرعت مناسب آن دنده را عوض می کند

جعبه دنده ی استاندارد )دستی(
شـروع در سـرباالیـی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

تا وقتی که به نقطه ی حساسیت نرسد )جایی که وسیله ی 
نقلیه می خواهد حرکت را آغاز کند( ترمز پارک را رها نمی 

کند
۱23

۱23باعث تند کارکردن موتور نمی شود

جعبه دنده ی استاندارد )دستی(
ملـزومـات عمومـی:

ارزیابی عملکرد )دور یکی از اعداد خط بکشید(

۳= نیاز به ۲= مناسب1= خوب
تمرین

برای ساعت اول تمرین از گاز برای شروع حرکت در دنده ی 
یک استفاده نمی کند

۱23

۱23دید خود را به  خوبی در طول مسیر موردنظر نگه می دارد

وقـتـی در حالــت تعویــض دنــده نیســت از روش صحیح 
موقعیت دست روی فرمان استفاده می کند

۱23

نظــرات:

مربی:

راننـده ی جدیـد:

تـاریـخ:
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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

بررسی اجمالی
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دفترچه ی تمرین رانندگان

تعداد ساعاتی تمرینیتمریــن 1: عادات پیــش از رانندگی، تجهیزات و کنترل ها

عادات پیش از رانندگی:

ورود و خروج از وسیله ی نقلیه 	

مراحل پیش از شروع 	

پنل تجهیزات 	

کنترل ها:

استفاده از کنترل ها 	

بررسی زیر کاپوت 	

بررسی های پیش از سفر:

بررسی های جزئیات پیش از سفر 	

بررسی پیش از سفر روزانه 	

تعداد ساعاتی تمرینیتمریـــن ۲: شـروع و تــوقف

شروع )استارت زدن(:

حرکت به جلو 	

رانندگی در جاده 	

برگشت به موقعیت پارک 	

توقف

تعداد ساعاتی تمرینیتمریـــن ۳: دنـده عقب گـرفتن

دنده عقب گرفتن:

دنده عقب در خط مستقیم 	

دنده عقب با حرکات کوچک به چپ یا راست 	

دنده عقب تند به سمت چپ یا راست 	

تعداد ساعاتی تمرینیتمریـــن ۴: گـردش به چـپ و راسـت

گردش به راست

گردش به چپ

تعداد ساعاتی تمرینیتمـرین ۵: پارک کـردن

پارک دوبل

پارک در سراشیبی سرباالیی:

سرباالیی با جدول 	

سرباالیی بدون جدول 	

سرپایین با یا بدون جدول 	

خروج از پارک در سراشیبی و سرباالیی:

خروج از پارک در سرباالیی با جدول 	

خروج از پارک در سرباالیی بدون جدول 	

خروج از پارک در سراشیبی )با یا بدون جدول( 	

پارک عمودی

پارک زاویه دار:

به راست 	

به چپ 	
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خروج از پارک زاویه دار:

به راست 	

به چپ 	

تعداد ساعاتی تمرینیتمریــن 6: راننــــدگی در منـاطق مسکـونی

تابلو و چراغ های راهنمایی و رانندگی کنترل ترافیک:

نشانه گذاری های جاده 	

نکات عمومی در رانندگی در نواحی مسکونی

تعویض باند

تقاطع ها:

کنترل شده 	

نقطه ی بدون بازگشت 	

کنترل نشده 	

تعداد ساعاتی تمرینیتمریـــن 7: راننـــدگی در ترافیک متوسـط تا سنگیـن

تابلو و چراغ های راهنمایی و رانندگی کنترل ترافیک:

باند ها و نشانه گذاری های باند 	

محل عبور عابرین پیاده ی نشانه گذاری شده و نشانه گذاری نشده 	

دوایر ترافیکی 	

ایمنی تقاطع ها 	

کنترل سرعت 	

نقاط احتمالی مشکل 	

تعداد ساعاتی تمرینیتمریــن ۸: رانندگی در بزرگراه

ورود به بزرگراه

خروج از بزرگراه:

نواحی ادغام 	

تعویض باند و سبقت در بزرگراه ها 	

ایمنی رانندگی در بزرگراه

ایمنی اتوبوس مدرسه

تعداد ساعاتی تمرینیتمرین ۹: رانندگی در شــب

خطرات رانندگی در شب

رانندگی در شب در نواحی شهری

رانندگی در شب در نواحی روستایی )خارج از شهر(

رانندگی در شب در بزرگراه ها

تعداد ساعاتی تمرینیتمریـــن 10: راننـدگی در شرایـط نامناسـب

رانندگی در باران

رانندگی در یخ و برف

رانندگی در مه یا دود
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تعداد ساعاتی تمرینیتمریـــن 11: مدیریت شرایط اضطراری معمـول

خرابی ترمز

خرابی الستیک:

تعویض الستیک 	

بازگشت به جاده درصورت خروج وسیله ی نقلیه از جاده 	

سرخوردن ها:

بازگشت از سرخوردن 	

سرخوردن حاصل از ترمزگرفتن 	

سرخوردن ناشی از قدرت موتور 	

سرخوردن حین گردش در پیچ ها 	

تعداد ساعاتی تمرینیتمریـــن 1۲: وسایل نقلیـــه با جعبه دنـده ی دسـتی

روشن کردن وسیله ی نقلیه:

انتخاب دنده 	

حرکت دادن وسیله ی نقلیه 	

تعویض دنده به دنده ی باالتر 	

تعویض دنده به دنده ی پایین تر 	

توقف در ترافیک یا پارک کردن 	

شروع به حرکت در سرباالیی ها 	

ارزیابی عملکرد کامل

مقدمه
ارزیابــی عملکــرد کامــل بایــد وقتــی اســتفاده شــود 
ــول واقــع  کــه همــه ی تمرین هــا تکمیــل و موردقب
شــده باشــند. ارزیابــی کلــی از پیشــرفت راننــده ی 

جدیــد اســت.

ــاز  ــداد موردنی ــه تع ــوان ب ــود را می ت ارزیابــی موج
کپــی کــرد و از آن اســتفاده کــرد. هــر فعالیــت را 
نمــره دهیــد و وقتــی کــه یــک بخــش تکمیــل شــد 
نمــره ی کلــی بــرای آن در نظــر بگیریــد. هــدف ایــن 
اســت کــه کارآمــوز نشــانه ی خــوب یــا مناســب را 

بــرای هــر مهارتــی کســب کنــد.

زمــان ارزیاـبـی را بــه یــک یــا دو ســاعت محــدود 
ــا مطمئــن شــوید کارآمــوز خیلــی خســته  ــد ت کنی
ــه در ارزیابــی اول پوشــش  نمی شــود. جاهایــی ک
بعــدی  ـی  ارزیاـب در  می تــوان  را  نشــده اند  داده 
ــک  ــاز نیســت کل ارزیابــی را در ی پوشــش داد. نی

ــد. ــل کنی جلســه تکمی

ارزیابی عملکرد
ــد  ــه  دســت می آی ــره ی ارزیابــی خــوب وقتــی ب نم
کــه انجــام مهارت هــا بــه  شــکل ایمــن، بــه  آرامــی 
و بــدون ایجــاد مزاحمــت بــرای دیگــر وســایل نقلیــه 

یــا عابریــن پیــاده باشــد. 

نمــره ی ارزیابــی مناســب وقتــی بــه  دســت می آیــد 
کــه مهــارت آنقــدر خــوب کــه می توانســت انجــام 
نشــده باشــد، امــا بــه  شــکل ایمــن و بــا ایجــاد کمــی 
اخــالل بــرای ترافیــک یــا عابریــن انجام شــده باشــد.

نمــره ی ارزیابــی نیــاز بــه تمریــن وقتــی بــه  دســت 
می آیــد کــه عملکــرد کارآمــوز ضعیــف و ناامــن 
ــا باعــث تداخــل در کار دیگــر  ــد ی باشــد و می توان

ــا عابریــن پیــاده شــود.  وســایل نقلیــه ی

ــر  ــرای مالحظــات در نظ ــر هــر بخــش فضایــی ب زی
ــه شــده اســت. گرفت

تـاریـخ:
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نیاز به تمرینمناسبخوبعــادات، تجهیزات و کنترل های پایه

۱. بررسی پیش از سفر

2. ورود به وسیله ی نقلیه

3. دانش و استفاده از تجهیزات

4. دانش و استفاده از کنترل ها

۵. عادات پیش از رانندگی

۶. استارت زدن موتور

۷. خروج از وسیله ی نقلیه

مالحظات:

نیاز به تمرینمناسبخوبشروع کردن

۱. مهارت های بینایی

2. استفاده از راهنما

3. استفاده از پدال ها و فرمان

مالحظات:

نیاز به تمرینمناسبخوبتوقف کردن

۱. مهارت های بینایی

2. استفاده از راهنما

3. استفاده از پدال ها و فرمان

4. موقعیت نسبت  به جدول و دیگر وسایل نقلیه

مالحظات:

نیاز به تمرینمناسبخوبپارک دوبل

۱. مهارت های بینایی

2. استفاده از راهنما

3. موقعیت نسبت  به جدول و دیگر وسایل نقلیه

4. کنترل سرعت

۵. استفاده از پدال ها و فرمان

مالحظات:
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نیاز به تمرینمناسبخوبپارک در سراشــیبی و سرباالیی

۱. مهارت های بینایی

2. استفاده از راهنما

3. موقعیت نسبت  به جدول و دیگر وسایل نقلیه

4. کنترل سرعت

۵. استفاده از پدال ها و فرمان

مالحظات:

نیاز به تمرینمناسبخوبپارک عمودی و زاویه دار

۱. مهارت های بینایی

2. استفاده از راهنما

3. موقعیت نسبت  به جدول و دیگر وسایل نقلیه

4. کنترل سرعت

۵. استفاده از پدال ها و فرمان

مالحظات:

نیاز به تمرینمناسبخوبگردش ها

۱. کنترل سرعت

2. استفاده از راهنما

3. استفاده مناسب از باند

4. تشخیص حق تقدم

۵. استفاده از پدال ها و فرمان

مالحظات در مورد گردش به چپ:

مالحظات در مورد گردش به راست:

ریلی تقاطع های  نیاز به تمرینمناسبخوبتقاطع ها/ 

۱. مهارت های بینایی

2. کنترل سرعت

3. موقعیت نسبت  به تقاطع و خطوط ریلی

4. تشخیص حق تقدم

۵. همراهی و اطاعت از کنترل های ترافیکی

۶. استفاده از پدال ها و فرمان
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مالحظات درمورد تقاطع های کنترل نشده:

مالحظات درمورد تقاطع های کنترل شده:

نیاز به تمرینمناسبخوبرانندگی در ترافیک

۱. مهارت های بینایی

2. کنترل سرعت

3. استفاده از راهنما

4. آگاهی از دیگر وسایل نقلیه

۵. تشخیص حق تقدم

۶. موقعیت نسبت  به باند و دیگر وسایل نقلیه

۷. رانندگی فعاالنه یا تدافعی

۸. استفاده از پدال ها و فرمان

مالحظات:

نیاز به تمرینمناسبخوبترافیک با ســرعت باال و رانندگی در بزرگراه

۱. مهارت های بینایی

2. کنترل سرعت

3. استفاده از راهنما

4. آگاهی از دیگر وسایل نقلیه

۵. تشخیص حق تقدم

۶. موقعیت نسبت  به باند و دیگر وسایل نقلیه

۷. اطاعت از کنترل های ترافیکی

۸. رانندگی فعال یا تدافعی

۹. استفاده از پدال ها و فرمان

۱۰. ورود و خروج

۱۱. استفاده ی مناسب از باند و ناحیه ی ادغام در ترافیک

۱2. ایمنی اتوبوس مدرسه

مالحظات:
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نیاز به تمرینمناسبخوبرانندگی در شب

۱. مهارت های بینایی

2. کنترل سرعت

3. استفاده از چراغ های جلو

4. رانندگی مناسب با شرایط موجود

مالحظات:

نیاز به تمرینمناسبخوبرانندگی در شرایط نامناسب

۱. مهارت های بینایی

2. کنترل سرعت

3. فرمان گیری، موقعیت دست

4. رانندگی متناسب با شرایط )باران، برف، یخ، مه و دود(

مالحظات:

نیاز به تمرینمناسبخوبمدیریت شرایط اضطراری معمول

آگاهی از مدیریت:

خرابی ترمز 	

خرابی الستیک 	

بازگشت از خارج جاده 	

سرخوردن ها 	

مالحظات:

نیاز به تمرینمناسبخوبوســایل نقلیه با جعبه دنده ی دستی

۱. انتخاب دنده

2. استارت زدن

3. تعویض دنده

4. شروع به حرکت در سرباالیی

مالحظات:
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امضـاء کارآمــوز:

امضـاء مربـی:

تــــاریـــخ:

نمونه ی ارزیابی عملکرد تکمیل شده

مقدمه
ارزیابی عملکرد کامل باید وقتی استفاده شود که همه ی تمرین ها تکمیل شده باشند.

جدول پایین نمونه ای از ارزیابی تکمیل شده است.

نیاز به تمرینمناسبخوبعــادات، تجهیزات و کنترل های پیش از رانندگی

۱. بررسی پیش از سفر

2. ورود به وسیله ی نقلیه

3. دانش و استفاده از تجهیزات

4. دانش و استفاده از کنترل ها

۵. عادات پیش از رانندگی

۶. استارت زدن موتور

۷. خروج از وسیله ی نقلیه

مالحظات:

۲. از عقب وارد خودرو می شود که صحیح نیست.

۵. پیش از تکمیل تنظیم صندلی کمربند ایمنی را می بندد.

۶. هناگم روشن کردن موتور از ترمز پارک استفاده نمی کند.
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نیاز به تمرینمناسبخوباستارت زدن

۱. مهارت های بینایی

2. استفاده از راهنما

3. استفاده از پدال ها و فرمان

مالحظات:

. آینه را بررسی نمی کند.

۲. هناگم فاصله گرفتن از جدول راهنما نزد.

۳. فشار زیادی روی پدال اگز و ترمز اعمال می کند، کنترل کمی روی آن ها دارد.

نیاز به تمرینمناسبخوبتوقف

۱. مهارت های بینایی

2. استفاده از راهنما

3. استفاده از پدال ها و فرمان

4. موقعیت نسبت  به جدول و دیگر وسایل نقلیه

مالحظات:

۳. محکم به جدول برخورد کرد.

۴. فاصله ی اکفی بین وسیله ی نقلیه و جدول باقی نگذاشت.

امضـاء کارآمــوز:

امضـاء مربـی:

تــــاریـــخ:
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بـازخـــورد و نظـــرات
حمل ونقــل آلبرتــا کتــاب »آمــاده ی حرکــت: کتــاب کار مربیگــری راننــدگان جدیــد« را بــه  عنــوان منبــع آموزشــی 
رانندگــی تولیــد کــرده اســت. مــا عالقه منــد بــه شــنیدن نظــرات شــما در مــورد کمــک ایــن کتــاب راهنمــا بــه 
شــما در جایــگاه مربــی هســتیم. لطفــًا چنــد دقیقــه وقــت بگذاریــد و بــا پاســخ دادن بــه ســؤال های زیــر در مــورد 
www.saferoads. ایــن کتــاب راهنمــا، بازخــورد خــود را بــه مــا انتقــال دهیــد. همچنیــن می توانیــد فــرم را در

com تکمیــل کنیــد.

تقریبًاخیربلهســـــــواالت

۱. هنگام مربیگری راننده ی جدید این کتاب را مفید دانستید؟
نظرات:

2. آیا فهم تمرین ها آسان بود؟
نظرات:

3. آیا دنبال کردن اشکال راحت بود؟
نظرات:

4. آیا راهنمایی های نکات مربیان و ایمن بمانید را مفید دیدید؟
نظرات:

۵. آیا این کتاب را به خانواده یا دوستانی که به  عنوان مربی راننده ی 
جدید عمل می کنند پیشنهاد می کنید؟

نظرات:

۶. نظرات دیگر: )چه چیزی را دوست داشتید؟ چه چیزی می توانست بهتر انجام شود؟(
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