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

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

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

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا

به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

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

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

چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

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

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

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

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

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

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

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

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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این کتابچه فقط یک راهنما است. برای اقدامات 
رســمی، لطفــًا بــه قوانیــن و مقــررات مربــوط به 
ترافیــک بزرگــراه انتاریــو و همچنیــن قوانیــن و 
مقررات مربوط به وســایل نقلیــه عمومی مراجعه 

کنید.

بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر در مــورد گرفتن 
 www.mto.gov.on.ca گواهینامــه رانندـگـی بــه

مراجعه کنید. 

بــرای دریافت کپی این کتاب به شــکلی دیگر، با 
روابط عمومی انتاریو به شماره 9938-668-800-1 

یا )416( 326-5300 تماس گرفته یا

             www.publications.serviceonitario.ca
را ببینید. 

رانندگی یک امتیاز است – نه یک حق.

مقــدمـه

کتــاب راهنمای رســمی اتوبوس MTO برای کمک 
بــه رانندگانی که می خواهند برای گواهینامه کار 
بــا اتوبوس، اتوبوس مدرســه و آمبوالنس اقدام 
کنند، ارائه شــده است. اینها گواهینامه رانندگی 

کالس های B ، C ، E یا F هستند.

هماننــد قوانیــن جــاده ای،راننــدگان اتوبــوس و 
آمبوالنــس نیز باید از قوانیــن مربوط به عملکرد 
وســایل نقلیه ای که مسافران را جابجا می کنند، 
آگاهی داشته باشند. آنها باید مهارت های ویژه 
رانندگی داشته باشند و شیوه های ایمن رانندگی 
را که در مورد این وســایل نقلیه اعمال می شــود، 

اجرا کنند.

ـی را که بایــد بدانید  ایــن کتــاب راهنمــا، اطالعاـت
ـی کــه انتظــار مــی رود بــرای واجد  و مهــارت هاـی
شــرایط بــودن ایــن گواهینامه ها نشــان دهید، 
ارائه می دهد. برخی از پیشرفت هایی که ممکن 
اســت مشــاهده کنیــد شــامل فصل جدیــدی به 
نــام آزمــون شــهری )The Road Test(، به عالوه 
اطالعات گسترده در مورد پشتیبانی و رانندگی در 

دوربرگردان ها است.

همچنین متقاضــی دریافــت گواهینامه رانندگی 
اتوبــوس الزم اســت تا با موفقیــت آزمون آئین 
نامه گواهینامه کالس D را قبول شود. در صورت 
گرفتــن گواهینامــه هــای کالس هــای پایین تر، 
راننــده می تواند گواهینامه کالس D را حفظ می 
کند. عالوه بر کتاب راهنمای اتوبوس، راننده باید 
کتاب راهنمای رســمی کامیــون های MTO را نیز 

مطالعه کند. هر دو باید با هم استفاده شوند.

این کتابچه راهنما برای کمک به شخص در گرفتن 
گواهینامــه کالس وســایل نقلیــه تجــاری طراحی 
شــده اســت. از تاریــخ 1 جــوالی 2017، متقاضــی 
دریافــت گواهینامــه رانندگی اتوبــوس در آزمون 
شــهری تازه به روز شده شرکت می کند. بسیاری 
از افــراد از کالس تجــاری گواهینامــه رانندگی به 
عنــوان راهــی بــرای کســب درآمــد اســتفاده می 
کننــد. این کتاب اطالعــات کافی در مورد مقررات 
و الزامــات انطباق الزم برای آماده ســازی شــخص 
بــرای رانندـگـی حرفه ای با وســایل نقلیه تجاری را 

فراهم نمی کند.

فردی که عالقه مند به حرفه )شــغلی( اســت 
کــه شــامل رانندـگـی با وســایل نقلیــه تجاری 
اســت باید با در یک آموزشگاه رانندگی دارای 
مجوز معتبر و ثبت نام کرده و آموزش ببیند. 

ایمن برانید.

http://www.mto.gov.on.ca
http://www.publications.serviceonitario.ca
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گواهینامه گرفتن
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کالس های گواهینامه و 
ترکیبـات

 نمــودار طبقه بندی گواهینامه رانندگی در اینجا، 
به شما نشان می دهد که برای رانندگی با وسایل 
نقلیــه مختلــف به چــه کالس گواهینامه ای نیاز 

دارید.

 A ، B ، C ، D یک راننده ممکن است دارای کالس
 M2 ، L ، M1 با ضمیمه M ، M ، G2 ، ، E ، F ، G ، G1
یا M2 با گواهینامه رانندگی یا ضمیمه L باشد یا 
ترکیبی داشــته باشد. برای درخواست گواهینامه 
کالس A ، B ، C ، D ، E یــا F ، گواهینامــه کامــل 
کالس G الزم اســت. یــک راننــده تــازه کار ممکن 
اســت گواهینامه طبقه بندی شده یا گواهینامه 

مربییان رانندگی را نداشته باشد.

چندیــن ترکیب گواهینامــه ممکن وجود دارد. به 
عنوان مثال، اگر شرایط الزم برای هر دو را داشته 
باشید، می توانید کالس A و B را داشته باشید. 
 AB نــام گواهینامه شــما در این حالت به صورت

نشان داده می شود.

اگر شــرایط الزم برای کالس M را داشــته باشــید، 
 G هر کالس یا ترکیبی از کالســهای گواهینامه از
تا A را داشــته باشــید، و اگر الزامات گواهینامه 
کالس M را داشــته باشــید، حـتـی ممکــن اســت 
 AM بتوانید موتورســیکلت نیز برانیــد. ترکیبات
EM ، ABM ، و غیــره مثالهــای دیگــر ترکیبــات 

گواهینامه ای هستند.

مقـررات 

ایــن قوانیــن و مقــررات بــر جنبه هــای خاصی از 
جابجایی مسافران و کاالها و کارکرد وسایل نقلیه 

حاکم هستند.

1. قانــون ترافیــک بزرگــراه )HTA( و مقــررات زیــر 
راننده، وســیله نقلیــه و تجهیــزات، وزن و تعداد 
مســافرانی که یک راننده اتوبوس می تواند حمل 
کنــد، را کنترل می کنند: مقررات بررســی وســایل 
نقلیــه موتوری تجــاری ۱۹۹/۰۷؛ مقررات اطالعات 
رانندگی وســایل نقلیه موتوری تجــاری ۴۲۴/۹۷؛ 
پوشاندن بار R. R. O. ۱۹۹۰، مقررات ۵۷۷؛ مقررات 
کلی نقص فنی اساســی در وسایل نقلیه موتوری 
تجــاری ۵۱۲/۹۷؛ مقررات P. R. O. ۱۹۹۰ تجهیزات 
۵۸۷؛ مقررات ســاعات خدمــت ۵۵۵/۰۶؛ مقررات 
ـی ۶۱۱؛ مقــررات  P. R. O. ۱۹۹۰ بازرســی هــای ایمـن
 .P. R. O ایمنی و استحکام بار ۳۶۳/۰۴؛ مقررات

۱۹۹۰ اتوبوس های مدرسه ۶۱۲.

ـی که  2. قانــون وســایل نقلیــه عمومــی و مقرراـت
حرکــت کرایه ای مردم در بزرگراه ها با اتوبوس را 

کنترل می کنند. 

های  کالس  بندی  دسته  جدول 

گواهینامه رانندگی

A کالس

ـی از کشــنده و تریلر مجاز  رانندـگـی بــا هــر ترکیـب
است

همچنین ممکن اســت خودرویی را در کالس D و 
G رانندگی کند.

 

B کالس

رانندـگـی بــا هر اتوبوس مخصــوص مدارس مجاز 
است

 C همچنین ممکن است وسیله نقلیه را در کالس
D ، E ، F ، و G رانندگی کند. 

 

C کالس

رانندگی با هر اتوبوس معمولی مجاز است

 D همچنین ممکن است وسایل نقلیه را در کالس

F ، و G رانندگی کند.

 

D کالس

مجــاز بــه رانندگی با یک وســیله نقلیــه موتوری 
بیــش از 11000 کیلوگــرم وزن ناخالــص یــا وزن 
ناخالــص ثبت شــده یا هر کامیون یــا ترکیب به 
شرطی که وسیله نقلیه یدک کش بیش از 4600 

کیلوگرم نباشد، است.

 G همچنین ممکن اســت وســیله نقلیه در کالس
را براند.

 

E کالس

رانندـگـی بــا هر اتوبوس مخصــوص مدارس مجاز 
است - حداکثر ظرفیت 24 مسافر

همچنین ممکن اســت خودرویی را در کالس F و 
G رانندگی کند.
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G2 کالس

ســطح دو گواهینامــه تدریجی. دارنــدگان ممکن 
 G است بدون راننده همراه با وسایل نقلیه کالس
رانندگی کنند اما تحت شــرایط خاصی می توانند 

این کار را انجام دهند.

M کالس

رانندگی با هر نوع موتورســیکلت، از جمله موتور 
ســه چرخــه، موتــور ســیکلت بــا ســرعت محدود 
)اســکوتر موتــوری( و دوچرخــه بــا کمــک موتــور 
)موتــور ســیکلت( مجاز اســت. دارنــدگان ممکن 
است تحت شرایطی که برای دارندگان گواهینامه 
کالس G1 اعمــال می شــود، با یک وســیله نقلیه 

کالس G نیز رانندگی کنند.

 

M1 کالس

ســطح یک گواهینامه تدریجی موتور سیکلت، از 
جمله موتور سه چرخه ، موتور سیکلت با سرعت 
محــدود )اســکوتر موتــوری( و دوچرخــه بــا کمک 
موتور )موتور سیکلت(. دارندگان ممکن است در 

برخی شرایط موتورسیکلت نیز برانند.

M2 کالس

ســطح دو گواهینامــه تدریجــی موتور ســیکلت، 
از جملــه ســه چرخه موتــوری، موتور ســیکلت با 
ســرعت محدود )اســکوتر موتــوری( و دوچرخه با 
کمــک موتور )موتور ســیکلت(. دارنــدگان ممکن 
اســت موتورســیکلت رانندـگـی کننــد امــا فقط با 
ســطح الکل خون صفر مجاز به این کار هســتند. 

F کالس

رانندگی با هر اتوبوس معمولی - حداکثر ظرفیت 
24 مسافر - و آمبوالنس مجاز است

همچنین ممکن اســت وســیله نقلیه را در کالس 
G رانندگی کند.

 

G کالس

مجاز به رانندگی با هر ماشــین، وانت یا کامیون 
کوچک یا ترکیبی از وسیله نقلیه و وسیله نقلیه 
یدک کش تا 11000 کیلوگرم اســت، به شرطی که 
وســیله نقلیه یدک کشی بیش از 4600 کیلوگرم 
نباشد. یک وانت یدک کش تریلر خانگی بیش از 
4600 کیلوگرم است اما کل وزن ترکیبی کامیون 
 G و تریلر از 11000 کیلوگرم بیشتر نیست، کالس

قلمداد می شود..  

 

G1 کالس

ســطح یک گواهینامه تدریجــی. دارندگان ممکن 
اســت وســایل نقلیــه کالس G را با یــک راننده با 
گواهینامه کامل همراه با حداقل چهار سال سابقه 

رانندگی را برانند. منوط به شرایط خاص است.

توجه
برای رانندگی هر گونه وســیله نقلیه مجهز به 
ترمــز بادی به ضمیمه "Z" ترمزهای بادی روی 

گواهینامه رانندگی نیاز است.

گواهینامه  برای  پزشکی  نیازهای 

های طبقه بندی شده

 A ، B هنــگام درخواســت برای گواهینامــه کالس
C ، D ، E ، یا F، باید گواهی پزشــکی کامل شــده 
وزارت راه و ترابــری )حمــل و نقــل( را ارائــه دهید. 
فــرم های پزشــکی خالی را مــی توانید از هر مرکز 
آزمــون رانندـگـی در انتاریــو دریافــت کنیــد. اگر 
شــرایط جســمی یا پزشکی شــما با استانداردهای 
مندرج در قانون ترافیک بزرگراه مطابقت نداشته 

باشد، گواهینامه باطل می شود.

راننــدگان زیــر 46 ســال بایــد هــر پنج ســال یک 
گــزارش پزشــکی ارائه دهنــد. راننــدگان 46 تا 64 
ســاله باید هر سه ســال یک گزارش پزشکی ارائه 
دهنــد. راننــدگان 65 ســال بــه باال الزم اســت هر 

ساله گزارش پزشکی ارائه دهند.

اگر گواهینامه شــما منوط به اســتفاده از لنزهای 
چشــمی اصالحی اســت، بــدون اســتفاده از آنها 
رانندگی نکنید. طبق قانون بینایی سنج یا پزشك 
بینایی شــما هرگونه مشــكالت سالمتی را كه می 
توانــد بــر ایمن بودن كار وســیله نقلیــه موتوری 
تأثیــر بگذارد، باید به مقامــات صدور گواهینامه 

گزارش دهند.

دارنــدگان ممکن اســت تحت شــرایطی کــه برای 
دارنــدگان گواهینامه کالس G1 اعمال می شــود، 

با یک وسیله نقلیه کالس G نیز رانندگی کنند.

L با شرایط M کالس

دارنــدگان فقــط می توانند موتورســیکلت های با 
ســرعت محدود و دوچرخه هــای کمک موتوری را 

برانند.

L با شرایط M2 کالس

دارنــدگان فقــط می توانند موتورســیکلت های با 
ســرعت محدود و دوچرخه هــای کمک موتوری را 

برانند.

M با شرایط  M کالس

دارنــدگان تنها مــی توانند موتورهای ســه چرخه 
برانند.

M با شرایط M2 کالس

دارنــدگان تنها مــی توانند موتورهای ســه چرخه 
برانند.
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توجه:
 اگر قصد اســتفاده از اتوبوس مجهز به ترمز 
بــادی را دارید، در گواهینامه خود به ضمیمه 
Z احتیــاج دارید. برای اطالعات بیشــتر لطفًا 
 MTO بــه دفترچه راهنمای رســمی ترمز بادی

مراجعه کنید.

بخش ۲ – خالصه مطلب 

در انتهــای این بخش، شــما باید مــوارد زیر را یاد 
گرفته باشید:

طبقــه بندی گواهینامــه های مختلف و اجازه  	
رانندگی با چه وسایلی را به شما می دهند

الزامات پزشکی که باید  برای حفظ گواهینامه  	
رانندگی اتوبوس ارائه دهید

۳ – کالس های C و F گواهینامه 

اتوبوس

بــرای رانندگی در هر اتوبــوس دارای صندلی برای 
بیش از 24 مســافر، بــه گواهینامه کالس C نیاز 
اســت، امــا بــرای رانندـگـی اتوبــوس حمــل و نقل 
مســافر برای اهداف مدرســه ای نیازی به داشتن 
گواهینامه کالس C نیســت. این به راننده اجازه 
می دهد تا با وسایل نقلیه موجود در کالس های 

D ، F و G، و نه با موتورسیکلت، کار کند.

بــرای رانندـگـی با آمبوالنس یا هــر اتوبوس دارای 
صندلی برای 10 مســافر یا بیشــتر، اما نه بیشــتر 
از 24 مســافر، و نه اتوبوس مــدارس، گواهینامه 
کالس F الزم است. همچنین به راننده این امکان 
 ،G را می دهد تا با وسایل نقلیه موجود در کالس

بجز موتورسیکلت، کار کند.

از تعمیــر و نگهــداری تجهیــزات اتوبــوس و  	
ایمنی و کنترل مسافران آگاهی داشته باشید

ـی، آزمون  	 بــا گذرانــدن آزمایــش هــای بیناـی
آئین نامه و آزمون رانندگی در یک وسیله نقلیه 
با نمرات مناســب، آزمون رانندگی MTO را پشــت 
ســر بگذارید یا یک گواهینامه صالحیت را از یک 

مؤسسه شناخته شده دریافت کنید.

رانندگی کالس  گواهینامه  چگونه 

C و F را دریافت کنیم

1. فــرم هــای الزم را از هر مرکــز آزمون رانندگی در 
انتاریــو، از جمله گــزارش معاینه پزشــکی و مواد 

مورد نیاز برای مطالعه، بگیرید.

2. گزارش پزشکی را به پزشک دلخواه خود منتقل 
کنیــد. پــس از تکمیل گــزارش پزشــکی، آن را به 
مرکــز آزمــون رانندگی انتخاب شــده بــرای آزمون 
ـی کــه گــزارش  خــود برگردانیــد. فقــط متقاضیاـن
پزشــکی رضایــت بخشــی دارند مــی تواننــد برای 
کســب گواهینامــه طبقه بنــدی شــده در آزمون 

آئین نامه شرکت کنند.

3. از شــما خواســته می شــود آزمون های زیر را 
پشت سر بگذارید:

غربالگری بینایی 	

یک آزمون آئين نامه شــامل شــناخت عالئم  	
ـی کار بــا  ـی و رانندـگـی و دانــش عملیاـت راهنماـی

اتوبوس یا آمبوالنس

آزمون در جاده با وسیله نقلیه مناسب 	

تعاریف

در اینجــا تعریــف برخی کلمات مورد اســتفاده در 
این بخش آمده است. 

بزرگــراه: بزرگــراه معمولــی و عمومــی، خیابــان، 
پارکینــگ، بزرگراه، میــدان، نواحی حمــل و نقلی، 
پــل، هر بخشــی که بــرای عبــور با وســیله نقلیه 
توسط مردم استفاده می شود، شامل شانه جاده 

و زمین بین خطوط امالک خصوصی. 

جاده )Roadway(: بخشــی از بزرگراه است که به 
طور معمول برای تردد طراحی شــده اســت، شامل 
شانه جاده نمی شود. در مواردی که بزرگراه شامل 
دو یا چند راه جداگانه باشد، اصطالح جاده به هر 
یک از این خطوط و نه همه آنها با هم گفته می 

شود.

اتوبــوس: وســیله نقلیه موتوری اســت که برای 
حمل 10 مســافر یا بیشتر طراحی شده و استفاده 

می شود. 

 C گواهینامه اتوبوس کالس های

F و

حداقل 18 سال داشته باشید 	

دارای گواهینامــه معتبــر کالس G یــا باالتــر  	
انتاریــو، یا معادل آن که در اســتان یا قلمروهای 

کانادا صادر شده باشد

ـی را داشــته  	 اســتانداردهای پزشــکی و بیناـی
باشید
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کالس  جاده،  آزمون  لیست  چک 

F و C های

موارد زیر را برای آزمون جاده به همراه بیاورید:

وسیله نقلیه مناسب با کارکرد صحیح 	

عینک )در صورت نیاز به اســتفاده از آن برای  	
رانندگی(

اگر وســیله نقلیه به ترمز بادی مجهز باشــد،  	
مسدود کننده چرخ به همراه داشته باشید

حداقــل 30 دقیقــه قبل از موعــد آزمون جاده ای 
خود را به محل آزمون برسانید. همه آزمون های 
جــاده ای یــک بازه زمانی مشــخص دارنــد. قبل از 
شــروع آزمون، ممتحن )آزمونگیر( شما را از مدت 

زمان الزم برای انجام آن آگاه می کند.

بازرسی های نیم – ساالنه، کالس 

F و C های

راننــدگان مؤظــف هســتند هر یک وســایل نقلیه 
خود را بصورت نیمه ســاالنه توســط یک مکانیک 
بازرســی از وســایل نقلیه موتوری، مورد بازرســی 
قــرار دهند. مکانیک بررســی می کنــد تا اطمینان 
حاصل شود که اتوبوس با تمام الزامات نگهداری 
و اســتانداردهای عملکــرد اجزاء کــه در مقررات و 
برنامــه هــای قابل اجــرا در قانون ترافیــک بزرگراه 

مطابقت دارد در حال کار است.

چک لیست بینایی و آزمون آئین 

F و C نامه، کالس های

 ،F یا C قبل از شرکت در آزمون آئين نامه کالس
مطمئن شوید که کتاب راهنمای رسمی اتوبوس 

MTO را مطالعه کرده اید.

موارد زیر را برای آزمون به همراه خود بیاورید:

دو برگــه شناســایی یــا گواهینامــه رانندـگـی  	
انتاریو

فرم گزارش کامل پزشکی  	

پــول بــرای هزینه هــای آزمون – پــول نقد یا  	
کارت اعتباری

ـی )اگر بــرای خواندن یا  	 عینــک یــا لنزهای طـب
نوشتن باید از آن استفاده کنید(

F و C آزمون جاده، کالس های

در طول تست جاده:

از شــما خواسته می شود بررســی روزانه را انجام 
دهید. شــما موارد مورد بررســی را نام می برید و 

مختصرًا شرایط آن را شرح می دهید.

از شــما خواسته می شود طبق کالس گواهینامه 
ای کــه بــرای آن درخواســت داده ایــد در ترافیک 

رانندگی کرده و وسایل نقلیه را مدیریت کنید.

از شــما خواســته می شود تا با وســیله نقلیه در 
یک جای پارک یا یک منطقه مشخص دنده عقب 

بروید.

بازرسی های روزانه، کالس 
F و C های

راننــده مجــاز بــه رانندـگـی بــا اتوبــوس، وســایل 
نقلیه موتوری، اتوبوس مدرســه یا وسیله نقلیه 
مخصــوص مدارس نیســت مگــر اینکــه راننده یا 
شــخص دیگری در طی 24 ســاعت قبلی بازرســی 
از وســیله نقلیه را انجام داده و گزارش بازرسی را 
تکمیل کند. راننده باید به بررســی نقص در تمام 
سیستم ها در طول روز ادامه دهد، زیرا وضعیت 
خــودرو می تواند تغییر کنــد. راننده و اپراتور هر 
دو مســئول وضعیت ایمن وسیله نقلیه موتوری 
تجاری هســتند. با هوشــیاری مــی توانید قبل از 
ـی یا تصــادف ایجــاد کند، مشــکل را  اینکــه خراـب

تشخیص دهید.

بــرای برنامــه های کامل بازرســی به طــور خالصه، 
نقــص عمده و جزئی را که همه رانندگان وســایل 
نقلیــه تجــاری باید روزانه تکمیــل کنند، به آیین 
نامــه ۱۹۹/۰۷ انتاریــو “بازرســی از وســایل نقلیــه 
موتــوری تجــاری” در قانــون ترافیــک بزرگــراه در 

آدرس www.e-laws.gov.on.ca مراجعه کنید.

بازرســی مطابق با برنامه بازرســی انجام می شود. 
لیســتی از سیســتم ها و اجزای وســیله نقلیه را 
که راننده باید آنها را بازرســی کند، فراهم کرده و 
لیستی از نقص را برای راهنمایی و کمک به راننده 

فراهم می کند.

برنامه بازرســی به نوع اتوبوس و استفاده از آن 
به شرح زیر بستگی دارد:

اگر اتوبوس با تمام الزامات مطابقت داشته 
باشــد، مکانیک یا شخص دیگری که از طرف 
ایستگاه بازرسی مجاز است، یک گواهینامه 
ســوابق  و  ســاله  نیمــه  بازرســی  )مجــوز( 
بازرســی را تکمیــل می کند. این ســند همراه 
با یک برچســب بازرســی نیمه ساله )نارنجی( 
)برگردان(، که نشان دهنده ماه و سال بازرسی 
اســت، همراه است. مکانیک یا شخص مجاز 
عالمــت برگــردان را در گوشــه پاییــن ســمت 
راســت شیشه جلو یا ســمت راست اتوبوس 

تا حد امکان نزدیک به جلو نصب می کند.

http://www.e-laws.gov.on.ca
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همانطور که در بازرسی از برنامه 2، راننده مؤظف 
اســت شــرایط وسیله نقلیه را در طول روز یا سفر 
بررســی و مشــاهده کنــد، بــرای برنامــه ۳ نیز به 

همین منوال است.

بازرســی از برنامــه 3 فقط زمانی معتبر اســت که 
ـی بازرســی از برنامــه 4 را نیــز داشــته باشــد.  مرـب
بازرســی از برنامــه 4 توســط یک تکنســین مربی 
انجام می شود و از اول جوالی 2018 به مدت 30 
روز یا 12000 کیلومتر معتبر اســت، هر کدام که 
اول اتفاق افتاده باشــد. این شــامل یک بازرســی 
دقیق زیر خودرو است و باید در خودرو نگهداری 

شود.

بازرسی خارجی

چراغ های جلو )چراغ های باال و پایین(، چراغ  	
های راهنما، چراغ های پارک و چراغ های طرفین

شیشه جلو و برف پاک کن ها 	

محفظه موتور: ســطح مایعات، ســیم کشی،  	
تســمه، شیلنگ و نشــتی روغن ترمز هیدرولیکی 

)در صورت مجهز بودن(

الستیک وسیله نقلیه 	

چرخ، توپی و اتصال دهنده ها 	

سیستم اگزوز )بررسی نشتی( 	

چراغ های ترمز، عقب و خطر 	

خروجی های اضطراری 	

درب ورودی 	

برنامه 2

اتوبــوس )به جــز اتوبوس های مدرســه(، مربیان 
موتوری، تریلرهای متصل به هر دو وسیله نقلیه.

برنامــه بازرســی، نقایــص را به دو دســته عمده و 
ـی تقســیم می کنــد. هنگامی کــه یک نقص  جزـئ
جزئی شناسایی شد، راننده باید نقص را در گزارش 
بازرســی ثبت کند و آن را به اپراتور گزارش دهد. 
راننــدگان مجاز به رانندگی با وســیله نقلیه دارای 

نقص عمده نیستند.

راننــدگان بایــد هم گــزارش بازرســی فعلی و هم 
برنامه بازرسی قابل اجرا را داشته باشند. استفاده 

از گزارش و برنامه های الکترونیکی مجاز است.

مربیان  برای   4 و   3 های  برنامه 

موتوری

اپراتورهای مربیگری موتور دومین فرایند بازرسی 
را در اختیار آنها قرار می دهند.

ایــن الزامــات به اپراتور اجازه مــی دهد تا فرآیند 
بازرســی منظم اتوبوس را با استفاده از برنامه 2، 
همانطــور کــه در بــاال توضیح داده شــد، انتخاب 
کنــد، که بــه راننده نیاز دارد تا نقص زیر وســیله 
نقلیه را بررســی کند یا با اســتفاده از یک فرآیند 

بازرسی دو مرحله ای، اتوبوس را بازرسی کند.

در ـطـی فرآینــد دو مرحلــه ای، راننده با اســتفاده 
از جــدول 3 از مربی بازرســی می کند. بازرســی از 
برنامه 3 مشابه برنامه 2 است اما شرایط بازرسی 
زیــر خودرو برای راننده را حذف می کند. بازرســی 
برنامــه 3 نیز همچنین 24 ســاعت معتبر اســت. 

شیشه جلو اتومبیل و پنجره ها 	

آینه ها، تنظیمات و شرایط 	

یخ زدا و بخاری 	

بوق کمربند ایمنی و امنیت صندلی راننده  	

تجهیزات اضطراری 	

خروجی های اضطراری 	

کنتــرل های راننــده )پــدال گاز، کالچ و اندازه  	
گیری های مورد نیاز(

محفظــه مســافر )میله پشــتیبان، پلــه ها یا  	
کف آسیب دیده، قفسه یا محفظه باالیی آسیب 

دیده یا ناایمن(

دستگاه های دسترسی / تحرک و محدودیت  	
های ایمنی را در صورت وجود بررسی کنید

توجه
اگر از وســیله نقلیه )غیــر از مربی موتور( به 
عنــوان وســیله نقلیــه مدرســه اســتفاده می 
شــود، بازرســی روزانــه مورد اســتفاده همین 

موارد باال خواهد بود.

وضعیت بدنه و شاسی 	

سیســتم ســوخت )مخزن، درپوش و بررســی  	
نشتی(

دستگاهی اتصالی، در صورت وجود 	

استحکام محموله 	

کاالهای خطرناک، در صورت وجود 	

سیستم تعلیق 	

ترمزهای بادی برای نشــت قابل شنیدن هوا و  	
حرکت میله های فشار

برچسب های بازرسی 	

بازرسی داخلی

فرمان )برای بازی )حرکت( بیش از حد( 	

ذخیره و محو شدن پدال ترمز 	

عملکرد بوستر ترمز 	

چراغ اخطار خرابی ترمز 	

عملکرد ترمز دستی 	

فشار سنج یا درجه خأل ترمز 	

راهنمای هشــدار دهنده، فشار سنج کم فشار  	
/ خأل

نشانگرهای ورودی و چراغ های خطر، سوئیچ 	

چراغ های داخلی 	

شوینده و برف پاک کن ها 	
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جعبه دنده دستی - کالچ را چک 

کنید

هنگام روشن كردن موتور، باید پدال كالچ فشرده 
شــود تــا بــار اضافی چرخانــدن دنده هــای انتقال 
قدرت از اســتارت خارج شود. کالچ باید به راحتی 
و بــدون تــکان خــوردن و لغزش یــا تکانه اضافی 
اعمال شــود. هرگز با گذاشــت پا روی پدال کالچ 
رانندگی نکنید. هنگامی که پدال کاماًل آزاد شــد، 
بایــد پــدال کالچی کــه به درســتی تنظیم شــده 
باشــد، کمــی آزادانه بــازی کند. هنــگام تعویض 
دنــده، بدون اینکــه لرزش یا لغــزش بیش از حد 
کالچ ایجــاد کنیــد، بــا دقت ســرعت دور موتور را 
تغییر دهید. تعویض دنده نامنظم یا بی احتیاط 

کالچ را فرسوده می کند.

الستیک و چرخ را بررسی کنید

یـکـی دیگر از اجزای مهم ایمنی خودرو الســتیک 
بــا  از مطابقــت  بــرای اطمینــان  و چــرخ اســت. 
ـی، بایــد الســتیک ها و چرخ  اســتانداردهای ایمـن
هــای وســیله نقلیــه خــود را به عنوان بخشــی از 
بازرسی قبل از سفر بررسی کنید. به عنوان مثال، 
باید اطمینان حاصل کنید که الســتیک ها از نظر 
عمق عاج مناســب بوده و چرخ ها به درســتی به 

اجزای خود متصل هستند.

همچنین بازرســی از چرخ ها، بســت های چرخ و 
الستیک ها پس از نصب الستیک ها یا چرخ های 
جدید، یک روش ایمنی مناســب است. سازندگان 
چــرخ توصیه می کنند کــه اتصال دهنده ها بین 
80 تــا 160 کیلومتــر پس از نصب دوباره بررســی 

بازرسی روزانه در جاده 
)هنگام رانندگی با وسیله 

نقلیه(

رانندگان مؤظفند شــرایط وسیله نقلیه را در طول 
روز یا ســفر بررسی و مشاهده کنند. برای ارزیابی 
فرمان، سیســتم تعلیــق، کالچ، سیســتم انتقال 
قدرت، میله انتقال قدرت و سایر قطعات خودرو، 
یــک معاینه جاده ای را برنامه ریزی کنید. این به 
شما کمک می کند تا عملکرد موتور را به درستی 
بررســی کــرده و اینکــه آیــا ترمزها قــدرت توقف 
کافی دارند یا خیر. شــما می توانید در جاده یک 
بررسی جاده انجام دهید تا اولین مسافران روز را 

پس از آن سوار کنید.

بررسی موتور

در مورد هرگونه صدای غیرمعمول موتور، لرزش و 
یا عدم پاسخ طبیعی هوشیار باشید.

ترمز دستی را آزمایش کنید

برای بررســی این ترمز، با فعال کردن ترمز دستی، 
وســیله نقلیــه را در دنــده قــرار دهیــد. ترمز باید 
بتوانــد اتوبوس را در دنده و موتور در جا را ثابت 
نگه دارد. توجه: رانندگی و حرکت با ترمز دســتی 

بیشترین علت خرابی ترمز دستی است.

جعبه دنده را بررسی کنید

جعبه دنده دستی باید اجازه تعویض دنده راحت 
و آسان را بدهد.

غیرمعمول باشید.

سیستم تعلیق را بررسی کنید

فنرهــای شکســته، کیســه های هوا پاره شــده و 
کمــک فنرهــای معیــوب ممکــن اســت در هنگام 
رانندـگـی باعــث افتادـگـی، بــاال و پاییــن پریــدن، 

کشیده شدن و تاب خوردن بیش از حد شود.

از وضعیت وسیله نقلیه خود آگاه 

باشید

راننــدگان باید به ســرعت احســاس تــاالپ تاالپ 
الســتیک پنچر، یا الســتیک کم باد را درک کنند. 
برای جلوگیری از فرسودگی، خرابی و خرابی زودرس 
الستیک، همیشه فشار باد مناسب را در الستیک 
ها نگه دارید. فشــار هوا در الســتکی زاپاس شما 
باید همان فشار الستیک زیر خودرو با بیشترین 
فشــار باشــد. باز هم، صداهــای غیرمعمول یا کار 
با آنها را تشــخیص دهید. وســیله نقلیه نباید با 

هیچ یک از این نقص ها رانده شود.

یــک افســر پلیس یا افســر وزارت منصوب شــده 
ـی را در هر زمان و هر  اختیــار انجام بازرســی ایمـن

مکان دارد.

شوند.

چــرخ هــا و الســتیک ها باید توســط یــک نصب 
کننده مجاز الستیک یا مکانیک نصب شوند.

ترمزها را بررسی کنید

ترمزهای خود را با ســرعت کم امتحان کنید،  	
و وســیله نقلیه را در یک خط مســتقیم متوقف 
کنید. هیچ کششــی به طرفین یا سر و صدا زیاد 
نباید وجود داشــته باشد. به نیاز به فشار اضافی 
بر پدال یا اسفنجی بودن آن توجه کنید. همیشه 
اطمینــان حاصل کنید کــه ترمزها از تنظیم خارج 
نمــی شــوند. تــا زمــان برطــرف شــدن مشــکالت، 
وســیله از رانندگی با وسیله نقلیه اجتناب کنید. 
اگر وســیله نقلیه شما به ترمز بادی مجهز است، 
 MTO لطفًا به دفترچه راهنمای رســمی ترمز بادی

مراجعه کنید.

فرمان را بررسی کنید

بــازی یا حرکت اضافی در سیســتم فرمان فاصله 
ای است که فرمان قبل از شروع چرخش الستیک 
هــا حرکــت مــی کند. بــا موتــور روشــن و چرخها 
مستقیم به جلو، فرمان را چک کنید. با انگشتان 
خــود فرمان را به هــر دو جهت بچرخانید تا جایی 
کــه مقاومت الســتیک ها را احســاس کنید. اگر 
فرمــان بیــش از حد بچرخــد، در سیســتم فرمان 

بازی یا حرکت بیش از حد وجود دارد.

ـی باید بی صدا باشــد و وســیله نقلیه  فرمــان برـق
باید به راحتی در پیچ ها یا هنگام عبور از دست 
اندازها هدایت شود. به دنبال سواری یا هندلینگ 
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تعاریف

اینجــا تعریــف برخــی کلماتی کــه در این بخش 
استفاده می شوند آورده شده است.

اتوبوس:

وســیله نقلیه موتوری که برای حمل 10 مسافر یا 
بیشتر طراحی شده و برای جابجایی افراد استفاده 

می شود

اتوبوس مخصوص مدارس:

یک اتوبوس مدرســه، همانطور که در بخش 175 
)1( قانــون ترافیک بزرگراه تعریف شــده اســت. یا 
یــک اتوبــوس در حالی که توســط هیئت مدیره 
مدرسه یا دیگر مقامات مسئول یک مدرسه برای 
حمــل و نقــل بزرگســاالن دارای معلولیت رشــد یا 

کودکان اداره می شود.

اتوبوس مدرسه:

با زرد کرومی رنگ آمیزی شده است، و در جلو و 
عقب عبارت "اتوبوس مدرســه" و در عقب عبارت 
"وقتی چراغ ها چشــمک می زنند، عبور نکنید" را 

نشان می دهد.

وسیله نقلیه برای اهداف مدرسه:

یک وانت یا واگن استیشــن، در حالی که توسط 
هیئــت مدیره مدرســه یا دیگر مقامات مســئول 
یک مدرسه اداره می شود، برای حمل و نقل شش 
یا بیشــتر بزرگســاالن دارای نقص رشــد، شش یا 
بیشــتر کودک یا شــش یا بیشتر از هر دو دسته 

مورد استفاده قرار می گیرد.

خط )باند( وسط:

بخش 3 – خالصه مطلب

در انتهــای این بخش شــما باید مــوارد زیر را یاد 
گرفته باشید:

بــرای  	 نیــاز  مــورد  الزامــات  و  هــا  صالحیــت 
F و C گواهینامه رانندگی کالس

چگونــه گواهینامــه رانندـگـی کالس C و F را  	
دریافت کنید

بازرسی روزانه در جاده را چگونه انجام دهید 	

۴. گواهینامه رانندگی کالس B و 

E اتوبوس مدرسه

بــرای رانندـگـی در هر اتوبــوس مخصوص مدارس 
کــه بیــش از 24 صندلــی ظرفیت داشــته باشــد، 
گواهینامه کالس B الزم است. همچنین به شما 
امکان می دهد با وســایل نقلیه موجود در کالس 
هــای C ، D ، E ، F و G، امــا نه با موتورســیکلت، 

رانندگی کنید.

برای رانندگی در هر اتوبوس مخصوص مدارس که 
بیش از 24 صندلی مســافر نداشــته باشد، مجوز 
کالس E الزم اســت. همچنین به شــما امکان می 
دهد با وســایل نقلیه ای که در کالس F و G قرار 

دارند، اما نه با موتورسیکلت، رانندگی کنید. 

الزامات صالحیت مورد نیاز 
E و B برای کالس

 B متقاضــی دریافت گواهینامــه رانندگی کالس
یا E باید:

حداقل 21 سال سن داشته باشد 	

استانداردهای پزشکی و بینایی را رعایت کند 	

دارای یک گواهینامه معتبر کالس G یا باالتر  	
انتاریــو یــا معادل آن که در یک اســتان یا قلمرو 

کانادا صادر شده، باشد

یک دوره پیشــرفته راننده اتوبوس مدرسه را  	
که توســط MTO تأیید شده است با موفقیت به 
پایان برساند و بتواند اثبات موفقیت آمیز بودن 
دوره را بــا یــک گواهینامــه معتبر )بــا اعتبار پنج 

ساله( نشان دهد.

از تعمیــر و نگهــداری تجهیــزات اتوبــوس و  	
ایمنی و کنترل مسافران آگاهی داشته باشد

با گذراندن غربالگری بینایی، آزمون آئین نامه  	
و آزمون شهری در یک اتوبوس با اندازه مناسب، 
آزمون رانندگی MTO را پشــت ســر بگذارد یا یک 
گواهینامه صالحیت را از یک مقام شناخته شده 

دریافت کند.

بیش از شش امتیاز منفی در گزارش رانندگی  	
خود جمع نکرده باشد

بــه دلیل محکومیت یا مجرم بودن در 12 ماه  	
گذشــته، در هر زمان مجــوز رانندگی تحت تعلیق 
نداشته باشد، مصادیق محکومیت رانندگی شامل 

میانــه یک مانع فیزیکی مانند یک نوار باال آمده، 
پایین رفته، زمین یا ســنگ فرش اســت که برای 
جدا کردن ترافیک در جهات مختلف ساخته شده 
اســت. وســایل نقلیه نمی توانند روی خط وســط 

عبور کنند.

بزرگــراه: بزرگــراه معمولــی و عمومــی، خیابــان، 
پارکینــگ، بزرگراه، میــدان، نواحی حمــل و نقلی، 
پــل، هر بخشــی که بــرای عبــور با وســیله نقلیه 
توسط مردم استفاده می شود، شامل شانه جاده 

و زمین بین خطوط امالک خصوصی. 

جاده: بخشــی از بزرگراه اســت که به طور معمول 
برای تردد طراحی شــده اســت، شــامل شانه جاده 
نمی شود. در مواردی که بزرگراه شامل دو یا چند 
راه جداگانه باشد، اصطالح جاده به هر یک از این 

خطوط و نه همه آنها با هم گفته می شود.
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نشده است

بعــالوه، دارنــده گواهینامــه رانندـگـی کالس B یا 
E نبایــد بیش از هشــت امتیاز منفــی در گزارش 

رانندگی خود داشته باشد. 

را چگونــه   E یــا   B رانندـگـی کالس  گواهینامــه 
دریافت کنیم

1. فــرم هــای الزم را از هر مرکــز آزمون رانندگی در 
انتاریــو، از جملــه فرم گــزارش معاینه پزشــکی و 

موارد مطالعه، دریافت کنید.

2. گزارش پزشکی را به پزشک دلخواه خود منتقل 
کنید. هنگامی که معاینه پزشکی به پایان رسید، 
گــزارش را به مرکــز آزمون رانندگی انتخاب شــده 
برای آزمایشــات خود برگردانید. فقط متقاضیانی 
که گزارش پزشکی رضایت بخشی دارند می توانند 
برای کسب گواهینامه طبقه بندی شده در آزمون 

دانش شرکت کنند.

3. هنگامی که هزینه درخواست خود را پرداخت 
مــی کنیــد، جســتجوی ســوابق کیفری آغــاز می 

شود.

4. شما باید موارد زیر را داشته باشید:

1( غربالگری بینایی

2( آزمون آئین نامه شامل مؤلفه تشخیص عالئم 
ـی  ـی و رانندـگـی و آزمــون دانــش عملیاـت راهنماـی

رانندگی یک اتوبوس مدرسه

3( آزمــون رانندـگـی در وســیله نقلیه بــا ظرفیت 
صندلی مناسب

4( جستجوی رضایت بخش سوابق رانندگی

موارد زیر می شوند:

رانندگی در حالت تعلیق 	

با سرعت بیش از 50 کیلومتر باالتر از حد  	
مجاز رانندگی کردن

رانندگی بدون احتیاط 	

مسابقه در بزرگراه 	

ترک صحنه تصادف 	

جرم قانون کیفری کانادا که توسط وسیله  	
نقلیــه موتوری یا هنگام رانندگی یا مراقبت و 
کنترل وسیله نقلیه موتوری انجام شده است

فرار از پلیس 	

در مــدت پنج ســال گذشــته دو یــا چند جرم  	
تحــت قانــون کیفــری کانــادا، کــه در تاریخ های 
مختلــف بــا وســیله نقلیــه موتــوری، یــا هنــگام 
رانندگی یا مراقبت و کنترل وسیله نقلیه موتوری 
مرتکب شــده اند، محکوم نشده و مجرم شناخته 

نشده اند

در پنــج ســال قبــل تحــت بنــد 4 یــا 5 قانون  	
کنتــرل مواد مخدر کانادا محکوم نشــده یا مجرم 

شناخته نشده اند

در پنج ســال گذشــته بــه دلیل برـخـی جرایم  	
جنسی یا اخالقی تحت قانون جزایر کانادا محکوم 

نشده و یا مجرم شناخته نشده است

به دلیل رفتاری که دالیل منطقی برای اعتقاد  	
به اینکه آنها وظایف خود را به درستی انجام نمی 
دهند یا شــخص مناســبی برای حضانــت فرزندان 
نیست، به جرمی محکوم نشده یا مقصر شناخته 

سوار و پیاده کردن مسافران را نشان خواهید  	
داد.

از شــما خواسته می شــود تا با وسیله نقلیه  	
در یــک جای پــارک یا یک منطقه مشــخص دنده 

عقب بروید.

روشــهای مناسب برای همه انواع تقاطع های  	
ریلی نشان خواهید داد.

	 E و B چک لیست آزمون شهری، کالس های

مــوارد زیــر را بــرای آزمون شــهری بــه همراه  	
داشته باشید:

وسیله نقلیه مناسب با کارکرد صحیح 	

عینک )در صورت نیاز به اســتفاده از آن برای  	
رانندگی(

اگر وســیله نقلیه به ترمز بادی مجهز باشــد،  	
مسدود کننده های چرخ را به همراه داشته باشید

حداقــل 30 دقیقه قبل از موعد مقرر آزمون خود 
را به محل برســانید. همه آزمون های شهری یک 
بــازه زمانی مشــخص دارند. قبل از شــروع آزمون، 
ممتحن شــما را از مــدت زمان الزم برای انجام آن 

آگاه می کند.

بازرسی های نیم – ساالنه، کالس 

E و B های

راننــدگان مؤظــف هســتند هر یک وســایل نقلیه 
خود را بصورت نیمه ســاالنه توســط یک مکانیک 
بازرســی از وســایل نقلیه موتوری، مورد بازرســی 

5. یــک دوره پیشــرفته راننــده اتوبــوس مدارس 
مــورد تأییــد وزارتخانــه را بــا موفقیت بــه پایان 
رسانده باشید و یک گواهینامه دریافت کنید که 

به مدت پنج سال معتبر است.

چک لیست بینایی و آزمون آئین 

E و B نامه، کالس های

 ،E یا B قبل از شرکت در آزمون آئین نامه کالس
مطمئن شوید که کتاب راهنمای رسمی اتوبوس 

MTO را مطالعه کرده اید.

موارد زیر را با خود به آزمون بیاورید:

دو برگــه شناســایی یــا گواهینامــه رانندـگـی  	
انتاریو

فرم گزارش پزشکی کامل 	

پــول بــرای هزینه هــای آزمون – پــول نقد یا  	
کارت اعتباری

ـی )اگر بــرای خواندن یا  	 عینــک یــا لنزهای طـب
نوشتن باید از آن استفاده کنید(

	 E و B آزمون شهری، کالس های

	 :E یا B در آزمون شهری کالس

شــما یــک بازرســی روزانــه را بــه نمایش می  	
گذارید. شــما موارد مورد بررسی را نام می برید و 

مختصرًا شرایط آن ها را شرح می دهید.

بــا توجه به کالس گواهینامه ای که برای آن  	
درخواســت می کنیــد، در ترافیک رانندگی کرده و 

باید وسیله نقلیه را مدیریت کنید.
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بازرســی مطابق با برنامه بازرســی انجام می شود. 
لیســتی از سیســتم ها و اجزای وســیله نقلیه را 
که راننده باید آنها را بازرســی کند، فراهم کرده و 
لیستی از نقص را برای راهنمایی و کمک به راننده 

فراهم می کند.

برنامه بازرســی به نوع اتوبوس و استفاده از آن 
به شرح زیر بستگی دارد:

برنامه ۲: تریلرهایی که توسط اتوبوس های برای 
اهداف مدرسه کشیده می شوند.

برنامه ۵: اتوبوس های مدرسه زرد، اتوبوس های 
برای اهداف مدرسه.

برنامــه بازرســی نقص ها را به دو دســته عمده و 
ـی تقســیم می کنــد. یک نقص عمــده مانند  جزـئ
الســتیک پنچر و شکسته شــدن فنر برگی اصلی 
ـی فــوری را بــه همــراه دارد، در  کــه خطــرات ایمـن
حالی که نقص جزئی ممکن است فوریت کمتری 
داشته باشــد )به عنوان مثال، المپ های طرفین 
و تیغــه بــرف پــاک کــن آســیب دیــده(. هنــگام 
شناســایی نقص، راننــده باید نقــص را در گزارش 
بازرســی روزانه ثبت کند، به اپراتور اطالع دهد و 
شرایط را کنترل کند. رانندگان مجاز به استفاده از 

وسیله نقلیه دارای نقص عمده نیستند.

گــزارش بازرســی روزانــه کامل و امضا شــده حتی 
در صــورت مشــاهده نقص، الزم اســت. رانندگان 
باید هم گزارش بازرسی فعلی و هم برنامه کنترل 
بازرســی را همیشه همراه داشته باشند. استفاده 
از گــزارش دهــی و برنامه هــای الکترونیکی مجاز 

است.

بــرای برنامــه های کامل بازرســی به طــور خالصه، 

قــرار دهند. مکانیک بررســی می کنــد تا اطمینان 
حاصل شود که اتوبوس با تمام الزامات نگهداری 
و اســتانداردهای عملکــرد اجزاء کــه در مقررات و 
برنامــه هــای قابل اجــرا در قانون ترافیــک بزرگراه 

مطابقت دارد در حال کار است.

اگــر اتوبــوس با تمــام الزامــات مطابقت داشــته 
باشــد، مکانیــک یا شــخص دیگــری کــه از طرف 
ایســتگاه بازرســی مجــاز اســت، یــک گواهینامه 
)مجوز( بازرســی نیمه ســاله و ســوابق بازرســی را 
تکمیل می کند. این ســند همراه با یک برچســب 
بازرســی نیمه ســاله )نارنجی( )برگردان(، که نشان 
دهنده ماه و ســال بازرســی اســت، همراه اســت. 
مکانیــک یا شــخص مجــاز عالمت برگــردان را در 
گوشــه پایین سمت راســت شیشه جلو یا سمت 
راست اتوبوس تا حد امکان نزدیک به جلو نصب 

می کند.

E و B بازرسی روزانه، کالس های

راننــده مجــاز بــه رانندـگـی بــا اتوبــوس، وســایل 
نقلیه موتوری، اتوبوس مدرســه یا وسیله نقلیه 
مخصــوص مدارس نیســت مگــر اینکــه راننده یا 
شــخص دیگری در طی 24 ســاعت قبلی بازرســی 
از وســیله نقلیه را انجام داده و گزارش بازرسی را 
تکمیل کند. راننده باید به بررســی نقص در تمام 
سیستم ها در طول روز ادامه دهد، زیرا وضعیت 
خــودرو می تواند تغییر کنــد. راننده و اپراتور هر 
دو مســئول وضعیت ایمن وسیله نقلیه موتوری 
تجاری هســتند. با هوشــیاری مــی توانید قبل از 
ـی یا تصــادف ایجــاد کند، مشــکل را  اینکــه خراـب

تشخیص دهید.

چراغ های متناوب، عقب 	

درب ورودی 	

وضعیت بدنه و شاسی 	

سیســتم ســوخت )مخــزن و درپــوش بــرای  	
نشت(

عالئم )برای تمیزی و خوانایی( 	

بــازوی متوقــف کننــده و بازوی عبــور دهنده  	
ایمنی دانش آموزان پیاده

تجهیزات اتصالی، در صورت وجود 	

استحکام بار 	

کاالهای خطرناک، در صورت وجود 	

سیستم تعلیق 	

ترمزهای بادی برای نشــت قابل شنیدن هوا و  	
حرکت میله های فشار

برچسب های بازرسی 	

بازرسی داخلی

فرمان )برای بازی )حرکت( بیش از حد( 	

ذخیره و محو شدن پدال ترمز 	

عملکرد بوستر ترمز 	

چراغ اخطار خرابی ترمز 	

عملکرد ترمز دستی 	

فشار سنج یا درجه خأل ترمز 	

نقــص عمده و جزئی را که همه رانندگان وســایل 
نقلیــه تجــاری باید روزانه تکمیــل کنند، به آیین 
نامــه ۱۹۹/۰۷ انتاریــو "بازرســی از وســایل نقلیــه 
ww-  موتوری تجاری" در قانون ترافیک بزرگراه در

w.e-laws.gov.on.ca مراجعه کنید. برای کســب 
اطالعــات بیشــتر در مــورد نحــوه انجام بازرســی 
www.on- ۱۹۹/۰۷، به  روزانه مطابق با آیین نامه
taio.ca بروید و اطالعات زیر را در بخش جستجو 
تایــپ کنید: "کامیون هــا و اتوبوس ها، کتابچه 
راهنمای ایمنی اپراتورهای وســایل نقلیه تجاری". 
در صفحه کامیون ها و اتوبوس ها، "ماژول 8" را 

در قسمت جستجو تایپ کنید.

بازرسی خارجی

چراغ های متناوب، جلو 	

چــراغ های جلو )نــور باال و پایین( راهنما های  	
طرفین، چراغ های پارکینگ و کناره وسیله نقلیه

شیشه جلو و برف پاک کن ها 	

محفظه موتور: ســطح مایعات، ســیم کشی،  	
تســمه، شیلنگ و نشــتی روغن ترمز هیدرولیکی 

)در صورت مجهز بودن(

الســتیک )فقط روی روکش چــرخ های عقب  	
دیده می شود(

مهره های چرخ، توپی و اتصال دهنده ها 	

سیستم اگزوز برای نشت 	

چراغ های راهنما، عقب و طرفین 	

خروج اضطراری 	
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روغن و خأل و ... .

ورود کامــل همــه مراحــل در دفترچــه گزارش  	
روزانه.

راهنمای هشــدار دهنده، فشار سنج کم فشار  	
/ خأل

نشانگرهای ورودی و چراغ های خطر، سوئیچ 	

چراغ های داخلی 	

شوینده و برف پاک کن ها 	

شیشه جلو اتومبیل و پنجره ها 	

آینه ها، تنظیمات و شرایط 	

یخ زدا و بخاری 	

بوق کمربند ایمنی و امنیت صندلی راننده  	

تجهیزات اضطراری 	

خروجی های اضطراری 	

کنتــرل های راننــده )پــدال گاز، کالچ و اندازه  	
گیری های مورد نیاز(

محفظــه مســافر )میله پشــتیبان، پلــه ها یا  	
کف آسیب دیده، قفسه یا محفظه باالیی آسیب 

دیده یا ناایمن(

دستگاه های دسترسی / تحرک و محدودیت  	
های ایمنی را در صورت وجود بررسی کنید

بازرسی نهایی پیش از رفتن در بزرگراه: 	

کمربند ایمنی راننده بسته شده است 	

به جلو بروید و ترمز بگیرید تا ترمزهای اصلی  	
را بررسی کرده باشید

بررسی اضافی همه عقربه و درجه ها – گرما،  	

خــود فرمان را به هــر دو جهت بچرخانید تا جایی 
کــه مقاومت الســتیک ها را احســاس کنید. اگر 
فرمــان بیــش از حد بچرخــد، در سیســتم فرمان 

بازی یا حرکت بیش از حد وجود دارد.

ـی باید بی صدا باشــد و وســیله نقلیه  فرمــان برـق
باید به راحتی در پیچ ها یا هنگام عبور از دست 
اندازها هدایت شود. به دنبال سواری یا هندلینگ 

غیرمعمول باشید.

جعبه دنده و کالچ را چک کنید

هنگام روشن كردن موتور، باید پدال كالچ فشرده 
شــود تــا بــار اضافی چرخانــدن دنده هــای انتقال 
قدرت از اســتارت خارج شود. کالچ باید به راحتی 
و بــدون تــکان خــوردن و لغزش یــا تکانه اضافی 
اعمال شــود. هرگز با گذاشــت پا روی پدال کالچ 
رانندگی نکنید. هنگامی که پدال کاماًل آزاد شــد، 
بایــد پــدال کالچی کــه به درســتی تنظیم شــده 
باشــد، کمــی آزادانه بــازی کند. هنــگام تعویض 
دنــده، بدون اینکــه لرزش یا لغــزش بیش از حد 
کالچ ایجــاد کنیــد، بــا دقت ســرعت دور موتور را 
تغییر دهید. تعویض دنده نامنظم یا بی احتیاط 

کالچ را فرسوده می کند.

الستیک و چرخ را بررسی کنید

یـکـی دیگر از اجزای مهم ایمنی خودرو الســتیک 
بــا  از مطابقــت  بــرای اطمینــان  و چــرخ اســت. 
ـی، بایــد الســتیک ها و چرخ  اســتانداردهای ایمـن
هــای وســیله نقلیــه خــود را به عنوان بخشــی از 
بازرسی قبل از سفر بررسی کنید. به عنوان مثال، 
باید اطمینان حاصل کنید که الســتیک ها از نظر 

بازرسی روزانه در جاده )هنگام 

رانندگی با وسیله نقلیه(

رانندگان مؤظفند شــرایط وسیله نقلیه را در طول 
روز یا ســفر بررسی و مشاهده کنند. برای ارزیابی 
فرمان، سیســتم تعلیــق، کالچ، سیســتم انتقال 
قدرت، میله انتقال قدرت و سایر قطعات خودرو، 
یــک معاینه جاده ای را برنامه ریزی کنید. این به 
شما کمک می کند تا عملکرد موتور را به درستی 
بررســی کــرده و اینکــه آیــا ترمزها قــدرت توقف 
کافی دارند یا خیر. شــما می توانید در جاده یک 
بررسی جاده انجام دهید تا اولین مسافران روز را 

پس از آن سوار کنید.

 سیستم تعلیق را بررسی کنید

فنرهــای شکســته، کیســه های هوا پاره شــده و 
کمــک فنرهــای معیــوب ممکــن اســت در هنگام 
رانندـگـی باعــث افتادـگـی، بــاال و پاییــن پریــدن، 

کشیده شدن و تاب خوردن بیش از حد شود.

بررسی موتور

در مورد هرگونه صدای غیرمعمول موتور، لرزش و 
یا عدم پاسخ طبیعی هوشیار باشید.

فرمان را بررسی کنید

بــازی یا حرکت اضافی در سیســتم فرمان فاصله 
ای است که فرمان قبل از شروع چرخش الستیک 
هــا حرکــت مــی کند. بــا موتــور روشــن و چرخها 
مستقیم به جلو، فرمان را چک کنید. با انگشتان 
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توجه: رانندگی و حرکت با ترمز دســتی بیشترین 
علت خرابی ترمز دستی است.

از وضعیت وسیله نقلیه خود آگاه 

باشید

راننــدگان باید به ســرعت احســاس تــاالپ تاالپ 
الســتیک پنچر، یا الســتیک کم باد را درک کنند. 
برای جلوگیری از فرسودگی، خرابی و خرابی زودرس 
الستیک، همیشه فشار باد مناسب را در الستیک 
ها نگه دارید. فشــار هوا در الســتکی زاپاس شما 
باید همان فشار الستیک زیر خودرو با بیشترین 
فشــار باشــد. باز هم، صداهــای غیرمعمول یا کار 
با آنها را تشــخیص دهید. وســیله نقلیه نباید با 

هیچ یک از این نقص ها رانده شود.

یــک افســر پلیس یا افســر وزارت منصوب شــده 
ـی را در هر زمان و هر  اختیــار انجام بازرســی ایمـن

مکان دارد.

عمق عاج مناســب بوده و چرخ ها به درســتی به 
اجزای خود متصل هستند.

همچنین بازرســی از چرخ ها، بســت های چرخ و 
الستیک ها پس از نصب الستیک ها یا چرخ های 
جدید، یک روش ایمنی مناســب است. سازندگان 
چــرخ توصیه می کنند کــه اتصال دهنده ها بین 
80 تــا 160 کیلومتــر پس از نصب دوباره بررســی 

شوند.

چــرخ هــا و الســتیک ها باید توســط یــک نصب 
کننده مجاز الستیک یا مکانیک نصب شوند.

ترمز دستی را آزمایش کنید

برای بررســی این ترمز، با فعال کردن ترمز دستی، 
وســیله نقلیــه را در دنــده قــرار دهیــد. ترمز باید 
بتوانــد اتوبوس را در دنده و موتور در جا را ثابت 

نگه دارد.

ترمزها را بررسی کنید

ترمزهــای خــود را با ســرعت کم امتحــان کنید، و 
وســیله نقلیــه را در یــک خــط مســتقیم متوقف 
کنید. هیچ کششــی به طرفین یا سر و صدا زیاد 
نباید وجود داشــته باشد. به نیاز به فشار اضافی 
بر پدال یا اسفنجی بودن آن توجه کنید. همیشه 
اطمینــان حاصل کنید کــه ترمزها از تنظیم خارج 
نمــی شــوند. تــا زمــان برطــرف شــدن مشــکالت، 
وســیله از رانندگی با وسیله نقلیه اجتناب کنید. 
اگر وســیله نقلیه شما به ترمز بادی مجهز است، 
 MTO لطفًا به دفترچه راهنمای رســمی ترمز بادی

مراجعه کنید.
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رانندگی اتوبوس

رانندگی تدافعی 	

۱۰ روشــی که می توانید جاده های انتاریو را  	
به ایمن ترین جاده های آمریکای شــمالی تبدیل 

کنید

تکنیک های رانندگی 	

به اشتراک گذاری جاده 	

ساعات خدمت 	

رانندگی تدافعی

مهمترین دقدقه راننده اتوبوس ایمنی مســافران 
است. رانندگان حرفه ای که مسافر حمل می کنند 
باید قوانین جاده را رعایت کنند، رانندگی تدافعی 
را درک و تمریــن کننــد و در ســوار و پیــاده کردن 
مسافران اقدامات احتیاطی ویژه ای انجام دهند.

فــرد حرفــه ای به جلــو نگاه می کند، بــه جلو فکر 
مــی کنــد، زود عمل می کنــد و تدافعــی رانندگی 
می کند. شــخصی که به صورت تدافعی رانندگی 

می کند:

فضــای کافی را در اطراف وســیله نقلیه حفظ  	
کرده و نقطه کور را کنترل می کند

چشمانش را در حرکت نگه می دارد و ترافیک  	
را تا پایین جاده و کناره ها نگاه می کند

آینه ها را مرتبًا بررسی می کند 	

ـی  	 خطــر احتمالــی را از قبــل بــه انــدازه کاـف

بخش ۴ – خالصه مطلب

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

صالحیت و شــرایط مورد نیاز برای گواهینامه  	
E و B کالس

چگونــه گواهینامــه کالس B و E را دریافــت  	
کنید

بازرسی روزانه در جاده را چگونه انجام دهید 	

رانندگی نکنید.

2. کمربنــد خــود را ببندیــد )مگــر اینکــه مســافر 
اتوبوس بدون کمربند ایمنی، باشید(.

3. از محدودیــت هــای ســرعت پیــروی کنید. در 
شــرایط نامناســب جاده و آب و هوا ســرعت خود 

را کم کنید.

4. خطر نکنید: جلوی راه دیگران در ترافیک را سد 
نکنید، تغییر مسیر ناگهانی نداده و از چراغ های 

زرد استفاده نکنید.

5. وقتی خسته، ناراحت یا بیمار هستید، رانندگی 
نکنید.

6. اگــر شــک دارید، اجازه دهیــد اول راننده دیگر 
رانندگی کند – حق تدقدم را به دیگران بدهید.

7. بین وســیله نقلیه خود و وسیله نقلیه پیش 
رو فاصله ایمن را حفظ کنید.

ـی های مرتبط با دســتگاه های  8. از حــواس پرـت
 GPS الکترونیـکـی ماننــد تلفــن هــای همــراه و
اجتنــاب کنید. هنگام رانندگی هرگــز پیام کوتاه 
ندهیــد و مکالمات رادیویی دو طرفه را به حداقل 

برسانید.

9. آینــه هــای خود را مرتبًا بررســی کنید. از نقاط 
کــور که توســط آینه پوشــانده نشــده انــد، آگاه 

باشید.

10. قبــل از ورود به تقاطع، از همه جهات ترافیک 
را بررسی کنید.

تکنیک های رانندگی

تشــخیص می دهد تا اقدامات پیشــگیرانه مورد 
نیاز را انجام دهد

برای خطاهای ســایر راننــدگان و عابران پیاده  	
اجازه انجام و پاسخ دهی می دهد

اگر از خطرات احتمالی برای راننده یا مسافران  	
جلوگیری می کند، حق تقدم را واگذار کنید

برای شــرایط به ســرعت در حــال تغییر جاده،  	
آب و هــوا و ترافیــک پیــش بینی کــرده و اجازه 

وفق دهی می دهد

به دیگر اســتفاده کننــدگان جاده احترام می  	
گذارد

کمربند ایمنی می بندد 	

برای اطمینان از اینکه اتوبوس به راحتی دیده  	
می شود، همیشه از چراغ های جلو استفاده می 

کند

بــا ســرعت مطمئنــه رانندگی می کنــد، وقتی  	
شــرایط جاده می تواند بر فاصله توقف یا کنترل 
وســیله نقلیــه تأثیــر بگــذارد، بــا ســرعت پایین 

رانندگی می کند

تبدیل  به  توانید  10 روشی که می 

ترین  ایمن  به  انتاریو  های  جاده 

جاده های آمریکای شمالی کمک 

کنید

1. پیــش از رانندگی الکل ننوشــید. هنگام مصرف 
ـی کــه در رانندـگـی شــما تأثیــر می گــذارد،  داروـی
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نزدیک به ســمت چپ بانــد نگه دارید تا از خروج 
چرخ های عقب از جاده جلوگیری کنید.

در یــک پیچ به ســمت چپ، چرخ هــای جلو را به 
لبه ســمت راســت پیاده رو نزدیکتر نگه دارید تا 
از عبــور چــرخ هــای عقب بــه باند دیگــر ترافیک 

جلوگیری کنید.

هر زمان ممکن است از مسیرهای مناسب گردش 
ـی بــرای گــردش هــای شــدید باید از  کنیــد. وقـت
بخشــهایی از یــک باند دیگر اســتفاده کنید، این 
مســئولیت شماســت کــه مطمئن باشــید بدون 
تداخــل با ســایر کاربــران جاده می تــوان با خیال 

راحت چنین حرکتی را انجام داد.

فرمان گیری )به جلو( و خروج از مسیر 	

گردش به راست 	

گردش به چپ 	

دنده عقب گرفتن 	

دنده عقب مستقیم 	

دنده عقب ۹۰ درجه  	

دنده عقب با انحراف 	

راهنما 	

بررسی ترمز 	

استفاده از ترمزها 	

فاصله طولی 	

توقف در تقاطع های ریلی 	

فرمان گیری )به جلو( و خروج از مسیر

چرخ های عقب خــودرو چرخش ندارند و بنابراین 
همان مســیر چرخ های جلــو را طی نمی کنند. در 
ـی، هرچه فاصله )پایه چــرخ( بین چرخ  یــک منحـن
های جلو و چرخ های عقب خودرو بیشــتر باشــد، 
میــزان "خروج از مســیر" نیز بیشــتر خواهد بود. 
مســیر خروج از مســیر چرخ های عقب نسبت به 
مسیر چرخ های جلو به کنار جاده نزدیکتر است.

در بزرگراه، باید قوس چرخش چرخ های جلو را با 
توجه به وضوح منحنی و خروج از مســیر وســیله 

نقلیه خود هدایت و اندازه گیری کنید.

در یــک پیچ به ســمت راســت، چرخ هــای جلو را 

گردش به چپ

هنــگام گردش به چپ از هرگونه خروج از مســیر 
آگاه باشــید. تــا زمانی که از آینه بیرونی ســمت 
چــپ خود برای نظارت بر مســیر چــرخ های عقب 
استفاده نکنید، ممکن است این چرخ ها به یک 
وسیله نقلیه یا تابلو راهنمایی و رانندگی در کناره 
خیابــان برخورد کنند. قبل از اینکه وســیله نقلیه 
را پس از گردش به چپ، درســت در سمت راست 
بانــد وســط، برگردانیــد، بایــد آن را در یک قوس 
وســیع بچرخانید. ســپس با افزایش ســرعت می 
توانیــد، در صورت ایمن بودن، به ســمت راســت 

حرکت کنید )نمودار 3-2(.

گردش به راست

گردش های راســت با وســایل نقلیه ای که خروج 
از مســیر زیــادی دارنــد، راننــده بایــد بــا توجه به 
مقدار خروج از مسیر چرخ ها را بچرخاند. چرخاندن 
چرخ های عقب وســیله نقلیه بر روی پیاده روها 
و حاشیه خیابان خطرناک است و ممکن است به 
سیســتم تعلیق، چرخ ها و الســتیک ها آســیب 
برســاند. باید مراقب باشــید که به اشیایی مانند 
ـی و رانندگی یا  تیرهــای بــرق، پایه عالئم راهنماـی
پایــه های روشــنایی در نزدیکی محــدوده برخورد 
نکنیــد. بــه طور کلی، بهتر اســت از جــاده ای که 
ورود می کنید فضای بیشتری نسبت به جاده ای 
که می خواهید به آن وارد شوید، استفاده کنید.

در خیابــان هــای باریک، قبــل از چرخاندن فرمان، 
بــه خوبی از تقاطع عبور کنید. ممکن اســت الزم 
باشــد تا حدی از باند مرکزی خیابان وارد شــده یا 
وارد باند دوم ترافیک شوید. در این صورت، شما 
بایــد حق تقدم را به ترافیــک آن خیابان بدهید، 
بــرای گــردش راهنمــا بزنیــد و از یک مانــور ایمن 
اســتفاده کنید. هنگامی که مجبور هستید بطور 
نســبی مســیر دیگری را مســدود کنیــد، اطمینان 
حاصــل کنیــد که وســایل نقلیــه کوچکتــر مانند 
موتورسیکلت و دوچرخه در سمت راست شما به 
سمت باال حرکت نمی کنند. به یاد داشته باشید، 
هنگامــی کــه وقتی که در وســط پیچ قــرار دارید 

توانایی دیدن شما محدود می شود 

)نمودار 1-2(

)نمودار 2-2(.
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داشته باشید، چرا که دید در آن قسمت محدود 
است.

دنده عقب گرفتن مستقیم

ساده ترین و ایمن ترین مانور دنده عقب گرفتن، 
دنده عقب رفتن مستقیم است. در صورت امکان 

از این روش استفاده کنید.

جلــو بروید و اتوبــوس را مطابــق جهت مورد  	
نظر خود قرار دهید.

اطمینــان حاصــل کنید کــه چرخ هــای جلو و  	
عقب مستقیم و رو به جلو هستند.

هــر دو آینه را در حالی که به آرامی به عقب  	
و در یک مســیر مســتقیم حرکت می کنید، نگاه 

کنید.

اگــر اتوبــوس از محل پارک به چپ یا راســت  	
تغییر مکان می دهد، وســیله نقلیه را بر اســاس 

آن تراز کنید.

توجه: 
اتوبــوس های مدارس، به ویژه اتوبوس های 
بزرگتــر، محورهای عقب خــود را خیلی جلوتر 
از انتهای اتوبوس اســت که باعث می شــود 
عقــب اتوبوس از مســیر طبیعی خــود خارج 

شود.

دنده عقب گرفتن

با برنامه ریزی قبلی می توانید نیاز به دنده عقب 
گرفتــن را از بیــن ببریــد. در صورت لــزوم، اگر به 
شــما در اجتناب از دنده عقب گرفتن در خیابانی 
کمــک مــی کند، دور یک بلــوک رانندگی کنید. به 
جای دنده عقب گرفتن به ترافیک، به ســمت آن 
رانندـگـی کنیــد. از ورود به مســیر وســیله نقلیه 
در حــال دنده عقــب گرفتن خــودداری کنید و در 
مقابل وســیله نقلیه ای که ممکن است به زودی 
دنده عقب بگیرد شود توقف و یا پارک نکنید. به 
عنوان راننده، شــما مسئولیت اطمینان از رعایت 
کلیــه اقدامات احتیاـطـی هنگام تالش برای دنده 

عقب گرفتن به مسیر حرکتی در جاده را دارید.

قبــل از دنــده عقــب گرفتــن: تلفــن / رادیو را  	
خامــوش کنیــد، پنجره ها را باز کنیــد، چراغ های 
چهار طرفه را فعال کرده و بوق را به صدا درآورید.

از وســیله نقلیــه خارج شــده و در اطراف آن  	
راه برویــد تــا منطقه ای را که باید بــه آنجا دنده 
عقب بگیرید بررســی کنید. در مســیر ســفر خود 
بــه دنبــال موانع یا ســیم های ســقفی، فضاهای 

جانبی، عابرین پیاده یا اشیاء باشید.

به یاد داشــته باشــید که از هر دو آینه دید  	
عقب استفاده کنید. نقطه کور در عقب را بخاطر 

حرکت مســتقیم به جلو تا زمانی که وســیله  	
نقلیــه در یک خط مســتقیم قــرار گیــرد را ادامه 

دهید.

چرخ را به ســمت چپ بچرخانید و اتوبوس را  	
به سمت مقصد منحرف کنید.

هنــگام دنــده عقب گرفتــن از آینه ها، کمک  	
بگیرید تا محل پارک مقصد را تنظیم کنید.

اتوبوس را دنده عقب ببرید تا انتهای اتوبوس  	
با مرکز محل پارک همسو شود.

چــرخ را تــا جایی که ممکن اســت به ســمت  	
راســت بچرخانیــد و تا وقتی کــه انتهای اتوبوس 
در محــل مورد نظــر در پارکینگ قرار نگرفته،  دنده 

عقب گرفتن را ادامه دهید

چــرخ هــا را صاف کنید. در حالی که به آرامی  	
به ســمت مقصد برمی گردید به هر دو آینه نگاه 

کنید.

دنده عقب ۹۰ درجه )سمت راننده(

هنــگام انجــام دنده عقب گرفتــن ۹۰ درجه، دنده 
عقب گرفتن از سمت راننده توصیه می شود.

اتوبــوس خــود را در جهت زاویه دار مورد نظر  	
قرار دهید.

در حالــی که آرام عقب می روید، فرمان را به  	
سمت چپ بچرخانید.

هنگام بررســی آینه ها، از پنجــره راننده برای  	
کنترل عقب استفاده کنید.

اگر خیلی تند یا زود پیچیدید، بر این اساس  	
چــرخ ها را کمی به ســمت راســت بچرخانید. اگر 
خیلــی دیر یا بــاز پیچیدید، چرخانــدن چرخ ها را 
به سمت چپ انجام دهید تا مسیر تنظیم شود.

دنده عقب با انحراف

دو نــوع دنــده عقــب انحرافی وجود دارد: ســمت 
راننده، جایی که شما به عقب منحرف می شوید. 
و ســمت شاگرد، جایی که دوباره به سمت راست 

حرکت می کنید.
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کنید تا نیروی کمکی از بین برود.

ترمز را به شــکل متوســط اعمال کــرده و نگه  	
دارید.

موتــور را روشــن کنید )پدال بایــد کمی افت  	
کند( و متوقف شوید.

اگر پدال همچنان به پایین می افتد یا اینکه  	
اصــال نمــی افتد )بدون نیــروی کمـکـی(، موتور را 
خامــوش کنیــد. وســیله نقلیه باید از ســرویس 
خارج شــده و سیســتم به طور حرفه ای بازرســی 

شود.

استفاده از ترمزها

در ابتــدای توقــف با فشــار ثابت ترمــز بگیرید و 
ســپس با کند شــدن ســرعت خودرو از فشــار آن 
کــم کنیــد. درســت قبــل از توقــف کامل وســیله 
نقلیه، ترمزها را رها کنید تا از حرکت تند و سریع 
اجتناب کنید، ســپس دوباره ترمز کنید تا خودرو 

هنگام توقف نگه داشته شود.

ترمزهای هیدرولیــک یا ترمزهای بادی نباید قفل 
شــوند )به طور متناوب اعمال و آزاد شــوند( مگر 
در جــاده لغزنــده که ایــن نوع ترمز ممکن اســت 
کنتــرل بهتــری ایجاد کند، خطــر لغزش را کاهش 
دهد و توقف کوتاه تری به همراه داشــته باشند. 
بــا این وجــود، ترمزهــای بــادی با قفل شــوندگی 
ممکن است فشار هوا را به شدت کاهش دهند. 
قفل شوندگی در جاده خشک هدف مفیدی ندارد 
و ممکن است در شیب سرازیری، فشار هوا را به 
زیــر حداقل میزان مــورد نیاز برای توقف وســیله 

نقلیه کاهش دهد.

راهنما

یک راهنمای مســئول می تواند با تماشای ناحیه 
ای که در آن در حال دنده عقب گرفتن هســتید 
و تحــت نظــر داشــتن نقــاط کــور، به شــما کمک 
کنــد. راهنما باید در وضعیتی قرار داشــته باشــد 
که شــما و قسمت عقب وســیله نقلیه شما را به 
وضوح ببیند. آنها همچنین باید آماده باشــند تا 
در صورت آمدن عابران پیاده یا وســایل نقلیه به 
مســیر شما، به شما هشدار دهند. این می تواند 
بــه شــما کمک کنــد رویکــردی آســان و ایمن در 
دنده عقب گرفتن ۹۰ درجه داشته باشید. به یاد 
داشــته باشــید که دستگاه های هشــدار دهنده 
پشــتیبان مســئولیت راننده را هنگام دنده عقب 

گرفتن از بین نمی برند.

بررسی ترمز

در حالی که از شــما انتظار نمی رود بتوانید ترمز 
خود را تعمیر کنید، باید بتوانید مشــکالت آن را 
تشــخیص دهید. از برنامه بازرســی زیر به عنوان 
بخشی از بازرسی سفر روزانه خود استفاده کنید.

1. ترمزهای هیدرولیک )بدون نیروی کمکی(:

ترمز را به شــکل متوســط اعمال کــرده و نگه  	
دارید.

اگــر پــدال افــت مــداوم داشــته باشــد، باید  	
وســیله نقلیه از ســرویس خارج شده و سیستم 

به طور حرفه ای بازرسی شود.

2. ترمزهای هیدرولیک )با نیروی کمکی(:

بــا توقــف موتــور، پدال ترمــز را چندیــن بار پمپ 

به کاهش ســایش ترمز اصلی و محو شــدن ترمز 
کمک می کنند و در سراشیبی های طوالنی مفید 

هستند.

ســه نوع کنــد کننده )ریتاردر(  ترمــز وجود دارد: 
کنــد کننــده هــای اگــزوز، ترمزهای موتــور و کند 
کننده های خــط انتقال قدرت )جعبه دنده(. فعال 
سازی کند کننده معمواًل توسط راننده با استفاده 
از کلید روشن یا خاموش یا تنظیم متغیر انجام 
مــی شــود. در برخی از اتوبوس هــا، هنگام نصب 
ترمزهای اصلی، عقــب انداز به طور خودکار فعال 
می شــود. کند کننده های ترمز اگزوز و موتور به 
طور معمــول صدای موتور را افزایش می دهند و 
بســیاری از جوامع استفاده از آنها را ممنوع کرده 

اند.

ـی در مورد اســتفاده  همیشــه به عالئــم راهنماـی
از کنــد کننده هــای موتور و اگزوز توجه داشــته 
باشید. کند کننده های جعبه دنده صدای موتور را 
افزایش نمی دهند. با این حال، اســتفاده طوالنی 
مــدت گرمــای جعبه دنده را تا حــدی افزایش می 
دهــد کــه می توانــد برای محافظت از آســیب به 

جعبه دنده ، مربی را خاموش کند.

از اســتفاده بیــش از حــد از ترمــز در سراشــیبی 
های طوالنی خــودداری کنید، زیرا ترمزهای بیش 
از حــد گرم بــه طور خطرناـکـی ناکارآمد هســتند. 
از تعویــض بــه دنده پاییــن تر اســتفاده کنید و 
از فشــرده ســازی موتــور بــه عنوان اصلــی ترین 
وســیله برای کنترل سرعت در شیب های طوالنی 
استفاده کنید. برای باال رفتن از آن باید از همان 
ـی پایین آمده  دنــده ای کــه در سراشــیبی طوالـن
اید اســتفاده کنید. قبل از شروع سراشیبی دنده 

پایین را انتخاب کنید.

اگر دســتگاه هشــدار دهنده فشار پایین هوا 
در هــر زمــان کار مــی کنــد، بالفاصلــه در امن 
تریــن مــکان موجود متوقف شــوید و قبل از 

ادامه کار مشکل را برطرف کنید.

اگر ترمزهای شما در جاده ای مسطح از کار افتاد، 
از تعویض دنده )دســتی یا اتوماتیک( اســتفاده 
کنیــد و برای کاهش ســرعت خودرو از کمپرســور 
موتور استفاده کنید. در شرایط اضطراری، ممکن 
اســت الزم باشد از ترمز اضطراری استفاده کنید. 
تا قبل از انجام تعمیرات، دوباره از وســیله نقلیه 

استفاده نکنید.

هنــگام ترمز گرفتن روی ســطح مرطوب یا لغزنده 
یــا در پیــچ هــا، مراقب باشــید. دیر یا زیــاد ترمز 
گرفتــن در ایــن شــرایط مــی تواند باعــث لغزش 
ـی شــود. برای جلوگیری از لغــزش، ترمزها را  اضاـف
رها کنید، نگاه کنید و به مسیری که می خواهید 

بروید، حرکت کنید.

بازدارنده ها در مربیان موتور به گزینه ای محبوب 
تبدیل شــده اند. آنها ترمــز را تقویت می کنند و 
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توقف در تقاطع های ریلی

تمــام تقاطــع هــای ریلی در جــاده هــای عمومی 
انتاریو با عالئم قرمز و ســفید "X" مشخص شده 
اســت. مراقب ایــن عالئم باشــید و آماده توقف 
کردن شوید. همچنین ممکن است عالئم هشدار 
دهنــده زرد رنــگ و عالمت گــذاری روی جاده یک 
X بــزرگ در نزدیــک شــدن بــه تقاطع هــای ریلی 
ببینید. برخی از تقاطع های ریلی دارای چراغ های 
راهنمای چشمک زن هستند در حالی که برخی از 
دروازه ها یا موانع برای جلوگیری از عبور رانندگان 
از مســیرهای ریل هنگام عبور قطار اســتفاده می 

کنند.

اکثــر اتوبوس ها و ســایر وســایل نقلیه عمومی 
ملــزم هســتند کــه در تقاطع های ریلــی که فاقد 
دســتگاه هشــدار دهنده خــودکار ماننــد موانع و 
چراغ های راهنما هستند، بایستند. اتوبوس های 
مدرســه باید در تمــام تقاطع هــای ریلی متوقف 
شــوند، خواه دستگاه های هشدار دهنده خودکار 
داشــته باشــند یا نداشــته باشــند. رانندگان باید 
آماده توقف در پشــت این وســایل نقلیه باشند. 
از همــه عالئــم و نشــانه ها پیروی کنیــد. به یاد 
داشــته باشــید – توقف کامــل قطار با اســتفاده 
ترمــز اضطراری ممکن اســت تــا دو کیلومتر طول 

بکشد.

ـی به یک تقاطع ریلی نزدیک می شــوید، به  وقـت
یاد داشته باشید:

سرعت خود را کم کنید، گوش دهید و به هر  	
دو طــرف نــگاه کنید تا مطمئن شــوید راه قبل از 

عبور از مسیرها خالی است.

هشدار: 
از آنجــا که کند کننده فقــط به محور محرک، 
نیــروی ترمــز وارد مــی کنــد، فعال کــردن کند 
کننــده هنــگام رانندـگـی روی ســطح لغزنــده 
مــی توانــد باعــث از دســت رفتــن کنتــرل و 
تصادف شــود. در جاده هــای مرطوب، لغزنده 
یــا یخبنــدان از کنــد کننــده اســتفاده نکنید. 
در زمــان هــوای نامناســب، کنــد کننــده را بــا 
اســتفاده از کلیــد مــادر )خامــوش( خاموش 
کنید. رانندگانی که این هشــدار را نادیده می 
گیرنــد و قفــل شــوندگی چــرخ ناشــی از  کند 
کننــده را تجربه می کننــد، باید بالفاصله کند 
کننــده را خامــوش کنند تا چــرخ های محرک 
بتواننــد آزادانــه بچرخنــد و کنتــرل فرمــان را 

دوباره بدست آورند.

توجه:
 اگر قصد اســتفاده از وســیله نقلیه مجهز به 
ترمــز بــادی را دارید، برای اطالعات بیشــتر به 
دفترچــه راهنمــای ترمــز بــادی MTO مراجعه 

کنید.

فاصله طولی

وســایل نقلیــه موتــوری تجــاری بایــد در فاصلــه 
حداکثــر 60 متــری )200 فوت( بین خود و ســایر 
وســایل نقلیه در مســیری که سرعت آن بیش از 
60 کیلومتر در ساعت است )به جز هنگام سبقت 

و عبور از وسیله نقلیه دیگر( را حفظ کنند.

دروازه هــا یــا چراغ هــای راهنما محافظت شــوند 
یــا خیر. مراقــب این اتوبوس ها باشــید و آماده 

باشید تا در پشت آنها بایستید.

اگــر بــه عالمــت توقف در یــک تقاطــع ریلی  	
نزدیــک می شــوید، باید توقف کنیــد، مگر اینکه 

توسط یک پرچمدار دستور دیگری داده شود.

به اشتراک گذاری جاده

به اشــتراک گذاشــتن جاده با وســایل نقلیه  	
کوچکتر

به اشــتراک گذاری جاده با موتورسیکلت ها،  	
موتورســیکلت های با ســرعت محدود و دوچرخه 

های موتوری

به اشتراک گذاشتن جاده با دوچرخه سواران 	

به اشــتراک گذاشــتن جاده با ماشــین آالت  	
مزرعه

به اشتراک گذاشتن جاده با عابران پیاده 	

دادن حق تقدم به دیگران 	

رانندگی در میدان ها 	

ایستگاه اتوبوس های شهری 	

به اشتراک گذاری جاده با وسایل نقلیه کوچک تر

اگــر قطــاری در حــال آمــدن اســت، حداقل با  	
فاصله پنج متر از نزدیکترین ریل توقف کنید. تا 
وقتی که مطمئن نشــده اید قطار یا قطارها عبور 

کرده اند، از روی ریل عبور نکنید. 

هرگــز برای عبور از روی ریل، با قطار مســابقه  	
ندهید. 

اگر چراغ های راهنما وجود دارد، منتظر بمانید  	
تــا چشــمک زن آنها متوقف شــود و اگــر گذرگاه 
دارای یــک دروازه یا مانع اســت، قبــل از اینکه از 

ریل ها عبور کنید، صبر کنید تا برداشته شود.

از رانندـگـی اطــراف،  زیــر یا داخــل دروازه های  	
در حــال پاییــن آمدن، باال رفتن یا پایین متوقف 
شــده، خودداری کنید. ایــن غیرقانونی و خطرناک 

است.

هرگــز در مســیرهای ریلــی توقــف نکنید. به  	
عنوان مثال، در ترافیک شــدید، قبل از شــروع به 
عبور، اطمینــان حاصل کنید که فضای کافی برای 

عبور کامل از مسیرها را دارید.

هنگام عبور از مسیرها، دنده را عوض نکنید. 	

اگر در یک گذرگاه گیر افتادید، بالفاصله همه  	
را از وســیله نقلیه خارج کنید و از آن دور کنید. 
به مکانی امن منتقل شــوید و ســپس با مقامات 

مسئول تماس بگیرید.

اتوبوس ها و سایر وسایل نقلیه عمومی باید  	
در تقاطــع هــای ریلی که توســط دروازه ها، چراغ 
های راهنما یا تابلوی توقف مدیریت نمی شوند، 
کامــال توقف کنند. اتوبوس های مدرســه باید در 
تقاطــع هــای ریلــی متوقف شــوند، خواه توســط 
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4. گــردش – بســیاری از راننــدگان وســایل نقلیه 
کوچکتــر نمــی دانند که وســایل نقلیه بزرگ برای 
گردش به چه فضایی نیاز دارند. رانندگان وســایل 
نقلیه کوچکتر معمواًل به داخل فضای بزرگ گردش 
وســیله نقلیه وارد می شوند، تا اینکه خیلی دیر 
متوجــه می شــوند که وســیله نقلیه بــزرگ برای 
تکمیــل گردش به آن فضای کــه آنها به آن وارد 
شده اند، احتیاج دارد. برای انجام بی خطر گردش، 
باید آهســته پیش بروید و قسمت عقب خودرو 
را ببینید. همیشــه قبــل از اتمام گردش، مطمئن 
شــوید که وســیله نقلیه دیگری وارد فضای مورد 

استفاده گردش شما نشده است. 

به اشــتراک گذاری جاده با موتورسیکلت 
ها، موتورسیکلت های با سرعت محدود 

و دوچرخه های موتوری

موتورســیکلت ها، موتورســیکلت های با سرعت 
محــدود و دوچرخه های موتــوری به دلیل بزرگی، 
ســخت تر دیده می شــود. رانندگان این وســایل 
نقلیه ممکن اســت به دلیل ناهموار بودن ســطح 
جاده یا شــرایط جوی نامناســب، حرکــت ناگهانی 
انجــام دهنــد. از آنجا که از آنهــا کمتر محافظت 
می شود، در اثر برخورد و تصادف احتمال آسیب 

دیدگی بیشتر می شود.

موتورســیکلت ها و موتورسیکلت های با سرعت 
محدود که نمی توانند ترافیک را تحمل کنند باید 
تــا حد ممکن به لبه ســمت راســت جــاده نزدیک 
شــوند. با این حال، به یاد داشــته باشید که این 

وسایل نقلیه حق استفاده از کل باند را دارند.

از آنجا که بســیاری از راهنما های روشــن موتور 
ســیکلت بــه طــور خــودکار خاموش نمی شــوند، 

توجه داشــته باشید که بیشــتر رانندگان وسایل 
نقلیه کوچکتر نمی فهمند که رانندگی با وســیله 
نقلیــه ماننــد تریلر کشــنده یــا اتوبــوس چگونه 
اســت. بســیاری نمــی دانند کــه برخی از وســایل 
نقلیــه بــزرگ نیاز بــه دو برابر فضای بیشــتر برای 
توقف نســبت بــه اتومبیل های کوچــک تر دارند 
و رســیدن به سرعت عادی رانندگی بسیار بیشتر 
طول می کشد. بسیاری از رانندگان نیز وقتی یک 
وســیله نقلیه بزرگ پشت سر یا کنار آنها حرکت 
مــی کنــد عصبی  می شــوند و این ممکن اســت 

باعث حرکت ناگهانی یا غیرمنتظره آنها شود.

در اینجا چند نکته برای اشــتراک جاده با وســایل 
نقلیه کوچکتر آورده شده است:

1. دنبــال کردن – دنبال کردن وســایل نقلیه دیگر 
با فاصله بســیار نزدیک، کار خطرناکی اســت. اگر 
اتفــاق غیر منتظره ای رخ دهد، فضای کافی برای 
توقــف ایمن نخواهیــد داشــت. همچنین، توجه 
داشــته باشید که یک وســیله نقلیه بزرگ بسیار 
نزدیک ممکن است رانندگان وسایل نقلیه کوچک 

را بترساند.

2. ســبقت گرفتــه شــدن – هنگامــی که وســایل 
نقلیه کوچکتر و سریعتر سعی در سبقت گرفتن 
از شــما دارنــد به آنها اجازه ایــن کار را بدهید. به 
اندازه کافی سرعت خود را پایین بیاورید تا اجازه 
دهید خودرو به سرعت و با اطمینان از شما عبور 

کند.

3. راهنما زدن – قبل از گردش، کاهش سرعت یا 
توقــف، اهــداف خود را به وضــوح راهنما بزنید تا 
ســایر رانندگان وقت کافی برای واکنش مناســب 

داشته باشند.

هنگام ســبقت گرفتن از دوچرخه سوار، رانندگان 
وســایل نقلیــه موتــوری ملــزم به رعایــت حداقل 
فاصلــه یــک متــر، در صــورت عملــی بــودن، بین 
وســیله نقلیه خود و دوچرخه سوار هستند. عدم 
انجام این کار ممکن است منجر به جریمه نقدی 
در محــدوده 60 تــا 500 دالر و دو امتیــاز منفــی 
ـی در کارنامــه راننده شــود. هــر زمان ممکن  اضاـف

باشد، باید مسیر را تغییر دهید.

بــا فاصلــه نزدیــک پشــت ســر دوچرخه ســواران 
رانندـگـی نکنید. آنها چــراغ ترمزی که هنگام کند 

یا متوقف شدن به شما هشدار دهد، ندارند. 

هنگام گردش به سمت چپ جلوی موتور سیکلتی 
که چراغ راهنمای آن روشن است، مراقب باشید. 
اطمینان حاصل کنید که موتورسوار واقعًا در حال 
گردش است. ممکن است او فراموش کرده باشد 

که چراغ راهنما را خاموش کند.

به اشتراک گذاری جاده با دوچرخه سواران

انتظــار می رود دوچرخه و موتوری که با ســرعت 
کمتری نســبت به سایر وســایل نقلیه حرکت می 
کننــد، حــدود یــک متــر از ماشــین های حاشــیه 
یــا پــارک شــده رانندگی کننــد یــا در مواقعی که 
محدودیـتـی وجــود نــدارد، تــا حــد امکان بــه لبه 
ســمت راست جاده نزدیک شــوند. با این حال، در 
صورت لــزوم برای رعایت ایمنی، می توانند از هر 

قسمت از باند استفاده کنند، مانند موارد زیر:

از موانعی مانند گودال ها، یخ، شن و ماسه،  	
تپــه خاک، جاده شــیاردار یا حفــره دار، چاله ها و 

شبکه های فاضالب خودداری کنند.

از مســیرهای راه آهن یا واگــن برقی با زاویه  	
90 درجه عبور کنند

عبور از جایی که مســیر باریک اســت و نمی  	
توان با خیال راحت از آن استفاده کرد

دوچرخه ســواران هنگام حرکت با سرعت معمول 
یا ســرعت بیشتر از ســرعت عادی ترافیک در آن 
زمــان و مــکان، یا هنــگام گردش به چــپ، یا قرار 
گرفتــن در موقعیت گردش به چپ، الزم نیســت 
که نزدیک لبه ســمت راســت جاده رانندگی کنند. 
)دوچرخه ســواران مجاز به گــردش به چپ از یک 
ـی که ایــن امکان  محــل گــردش به چــپ، در جاـی

وجود دارد، هستند.(
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شوید و سپس چرخش را انجام دهید.

راهنماهای دستی دوچرخه سواران را تماشا کنید. 
یــک دوچرخه ســوار ممکن اســت با صــاف کردن 
بازوی راســت خود به بیرون، گردش به راســت را 

نشان دهد.

ســعی کنیــد در صــورت امــکان بــا دوچرخــه 
سواران تماس چشمی برقرار کنید.

جعبــه هــای دوچرخه به جلوگیــری از برخورد بین 
راننــدگان و دوچرخــه هــا در تقاطع هــا کمک می 
کنند. این یک جعبه نقاشی شده روی جاده است 
کــه درون آن نماد دوچرخه ســفید رنگ کشــیده 
شــده اســت. خطوط دوچرخه که به جعبه نزدیک 
مــی شــوند و از آن خــارج می شــوند نیــز ممکن 
است رنگ آمیزی شوند. به عنوان یک راننده، باید 
پشــت جعبه توقف کرده و منتظر چراغ راهنمایی 

و رانندگی شوید. درون جعبه توقف نکنید.

ـی كه در خیابان دوچرخه ســواری می  كودكاـن
كنند ممكن است آموزش و مهارت الزم برای 
دوچرخــه ســواری ایمن را ندیده باشــند. آنها 
ممکن اســت از همه خطرات یا قوانین جاده 
مطلع نباشــند. کودکان با دوچرخه های بزرگ 
تر از خودشان را تماشا کنید زیرا ممکن است 

توانایی کنترل آن را نداشته باشند.

وقـتـی در کنار جــاده پارک کردید، به پشــت خود 
نــگاه کنید و قبل از باز کــردن در، آینه ها و نقاط 
کــور خود را برای عبور احتمالی دوچرخه ســوار از 

کنار خود بررسی کنید.

تقاطع ها

 بــرای جلوگیری از برخورد با دوچرخه ســواران در 
تقاطع ها، موارد زیر را بخاطر بسپارید:

هنــگام گــردش بــه راســت، آینه هــا و نقطه  	
کور ســمت راست خود را بررسی کرده و به راست 
راهنما بزنید تا مطمئن شــوید که مسیر دوچرخه 

سواری را قطع نمی کنید.

هنگام گردش به چپ، باید بایستید و منتظر  	
باشــید تا دوچرخه های روبرو قبل از گردش شــما 

عبور کنند.

هنــگام رانندـگـی داخــل یــک تقاطــع، مراقب  	
باشــید مســیر دوچرخــه ســوارانی را کــه منتظــر 

گردش به چپ هستند را قطع نکنید.

هنگام ســبقت گرفتن از دوچرخه سوار، بی جهت 
بوق خود را به صدا در نیاورید. ممکن اســت آنها 
را بترساند و کنترل دوچرخه را از دست بدهند. اگر 
احســاس می کنید که باید از بوق خود اســتفاده 
کنیــد، در حالی که هنوز فاصله زیادی با دوچرخه 
ســوار ندارید، به ســرعت و به آرامی به آن ضربه 

بزنید.

مسیر دوچرخه مخصوص دوچرخه سواران است. 
آنهــا بــه طــور معمــول بــا یک خــط ســفید ثابت 
مشــخص مــی شــوند. برای گــردش به راســت در 
پیــچ ها یا بزرگراه، گاهی اوقات باید وارد مســیر 
دوچرخه سواری شوید یا از آن عبور کنید. هنگام 
انجــام این کار مراقبت بیشــتری بــه خرج دهید. 
فقط پس از اطمینان از اینکه می توانید با خیال 
راحــت ایــن کار را انجام دهید ، وارد خط دوچرخه 

به اشتراک گذاری جاده با عابرین 

پیاده

توجه ویژه ای به عابران پیاده، خواه در حال عبور 
از جــاده هــا در ترافیک باشــند، یا در حــال پیاده 
روی یــا دویدن در کنار جاده ها، و یا اســتفاده از 
خط کشی عابر پیاده یا عبور از جاده ها )معروف 
به نواحی تقاطع( داشــته باشــید. راننــدگان باید 
از عابــران پیاده ای که غالبا بــرای عبور از خیابان 
از خط کشــی اســتفاده نمی کنند، باشــند. توجه 
داشــته باشــید کــه ممکن اســت یک کــودک یا 
حیــوان توپ را به داخل جاده منتقل کند. مراقب 
کودکان باشــید. به آرامی و بــا احتیاط در نواحی 
مدرســه ای، مناطق مسکونی و هر منطقه دیگری 
که کودکان ممکن است در آن قدم بزنند یا بازی 
کننــد، رانندـگـی کنید. شــما هرگز نمــی دانید چه 
ـی کودک ممکن اســت از بیــن اتومبیل های  زماـن
پارک شــده بیرون بپرد یا ســعی کنــد بدون نگاه 
بــه ترافیــک از خیابان عبور کند. در گرگ و میش 
که کودکان هنوز در بیرون از خانه بازی می کنند 
بســیار محتاط باشــید، دیدن آنهــا در این مواقع 
بســیار دشــوار اســت. مراقــب تابلوهــای منطقه 
ایمــن جامعه باشــید، زیــرا این تابلوهــا نواحی را 
نشــان می دهند که جامعه تشــخیص داده خطر 

ویژه ای برای عابرین پیاده وجود دارد. 

ســالمندان یــا عابــران پیــاده دارای معلولیــت به 
احتیاط و ادب بیشــتری از طرف رانندگان احتیاج 
دارند، زیرا ممکن اســت در عبور از جاده کند عمل 
کننــد. در مورد عابران پیاده نابینــا، دارای اختالل 
بینایی یا شــنوایی، افرادی که از ویلچر اســتفاده 
مــی کننــد یا افــرادی که بــه دلیل برـخـی دیگر از 

به اشتراک گذاری جاده با ماشین 

آالت کشاورزی

ماشــین آالت کشــاورزی در مقایســه بــا ســایر 
کاربران جاده بســیار کند حرکت می کنند. سرعت 
اکثــر تراکتورها و کمباین ها حداکثر 40 کیلومتر 
در ســاعت اســت، اما هنگام کشــیدن وســایل یا 
واگن ها با سرعت کمتر از 40 کیلومتر در ساعت 
حرکت می کنند. ماشــین آالت مزرعه غالبًا بزرگ، 
عریــض یــا طویل یا هر دو هســتند، دیدن ســایر 
وســایل نقلیــه نزدیــک شــونده از پشــت را بــرای 
راننــده دشــوار مــی کند. کشــاورزان اغلــب بجای 
جاده یا باند مســتقیمًا در مزارع حرکت می شوند 
یا فقط از باندی به باند دیگر جابجا می شوند. به 
یاد داشــته باشــید که معمواًل کشــاورزان پس از 
تاریک شدن هوا در فصول اوج کاشت و برداشت 

در جاده ها هستند.

ماشــین آالت کشــاورزی در جــاده بایــد عالمــت 
خــودروی کنــد نارنجی و قرمز را در قســمت عقب 
خودرو نصب کنند. این عالمت به ســایر رانندگان 
هشــدار می دهد که وســیله نقلیه با ســرعت 40 
کیلومتر در ســاعت یا کمتــر حرکت می کند. اگر 
یـکـی از ایــن عالئم را دیدید، ســرعت خــود را کم 
کنیــد و احتیــاط کنیــد. به خوبی عقــب بمانید و 
تا زمانی که ســبقت ایمن نباشــد از کنار آن عبور 
نکنید. )به عالمت حرکت آهســته وســیله نقلیه 

در اینجا مراجعه کنید.(
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دیگــران بدهیــد. این بدان معنی اســت که شــما 
بایــد اجازه دهید شــخص یــا دیگر اول بــرود. در 
اینجا چند قانون در مورد زمانی که باید حق تقدم 

را به دیگران بدهید آورده شده است:

در یک تقاطع بدون عالئم و چراغ، شــما باید حق 
تقدم را به هر وسیله نقلیه ای که از سمت راست 

نزدیک می شود بدهید.

در یــک تقاطــع با تابلو توقف در همه گوشــه ها، 
شــما باید حق تقدم را به اولین وسیله نقلیه که 
کامــال متوقــف می شــود بدهید. اگر دو وســیله 
نقلیه همزمان متوقف شوند، وسیله نقلیه سمت 
چــپ بایــد حــق تقدم را به وســیله نقلیه ســمت 

راست بدهد.

ناتوانی های جسمی آهسته راه می روند، هوشیار 
باشــید. بــه آنهــا توجه ویژه ای داشــته باشــید. 
عابــران پیــاده ای کــه نابینــا یا کم بینا هســتند 
ممکن اســت از عصای ســفید یا سگ راهنما برای 
کمک به آنها در مســافرت ایمن در پیاده روها و 
تقاطع ها اســتفاده کنند. رانندگان وســایل نقلیه 
هیبریدی باید توجه داشــته باشــند که افراد کم 
بینا اغلب قبل از ورود به تقاطع به شنیدن صدای 
موتور گوش می دهند. توجه داشــته باشــید که 
هنگام کند کردن ســرعت و توقف، وســیله نقلیه 
شــما صــدای غیــر قابل تشــخیص یا کمــی نمی 
دهد، و توسط فرد شنیده می شود، بسیار مراقب 
باشــید. تابلوهــای احتیاطی در برـخـی مناطق که 
نیــاز خاصی بــه هوشــیاری رانندگان وجــود دارد، 

نصب می شود.

بــا افــرادی کــه از دســتگاه های حرکـتـی )صندلی 
چرخدار موتوری و اسکوترهای طبی( استفاده می 
کنند، همان رفتاری را داشته باشید که با عابرین 
پیــاده داریــد. معمواًل این افــراد در امتداد پیاده 
رو حرکــت می کنند اما اگر پیاده رو در دســترس 
نباشد، باید مانند عابران پیاده از کنار شانه سمت 

چپ جاده در جهت ترافیک روبرو حرکت کنند.

برخی از ایستگاه های واگن برقی یک محل )جزیره( 
یــا منطقــه ایمنی ویژه برای ســوار و پیاده شــدن 
مســافران دارند. با ســرعت مناسب از این جزایر و 
مناطــق ایمنی عبور کنید. همیشــه بــرای مواردی 
کــه عابــران پیاده حرکــت ناگهانی یــا غیرمنتظره 

انجام می دهند، آماده باشید.

دادن حق تقدم به دیگران

مواقعــی پیــش می آید که باید حــق تقدم را به 

شــما بایــد حــق تقــدم را به دیگــران بدهیــد و تا 
وقـتـی که عابرین پیاده کامال از جاده عبور نکرده 
اند، مخصوصا در نواحی عبور عابرین پیاده و خط 
کشــی ها، )نمــودار 2-11( و همینطــور تقاطع های 

مدارس با راهنمای عبور از جاده، توقف کنید.

به یاد داشته باشید، راهنما زدن حق تقدم را 
به شما نمی دهد. شما باید از خالی بودن راه 

اطمینان حاصل کنید.

رانندگی در میدان ها

ـی در کنــار وســایل نقلیــه بــزرگ  فضاهــای اضاـف
)کامیــون و اتوبــوس( بــا آنها حفظ کنــد. ممکن 
اســت مجبــور شــوند در نزدیــک شــدن یــا داخل 

میدان ها در یک قوس بزرگ حرکت کنند.

رانندگی با یک وسیله نقلیه بزرگ در یک 
میدان

راننــده ای که در یک وســیله نقلیه بــزرگ )مانند 
کامیــون یا اتوبــوس( در حال عبــور داخل میدان 
اســت، در صــورت نیــاز ممکــن اســت مجبــور به 

در هــر تقاطع کــه می خواهید به چپ یا راســت 
بپیچیــد، باید حق تقدم را به دیگران بدهید. اگر 
به چپ می پیچید، باید منتظر شــوید تا ترافیک 
نزدیک شــونده عبور کند، اگر به راســت بپیچید، 

باید منتظر عبور عابران پیاده باشید.

تابلو رعایت حق تقدم بدین معنی است که شما 
باید ســرعت خود را کم کرده و یا در صورت لزوم 
و چه در مســیر تقاطع و چه جاده متقاطع توقف 

کنید.

هنگام ورود به جاده از جاده خصوصی یا بزرگراه، 
باید حق تقدم را به وسایل نقلیه و عابرین پیاده 

در حال استفاده از آن جاده بدهید.

)نمودار 10-2(

)نمودار 11-2(

 )نمودار 12-2(

 )نمودار 13-2(

 )نمودار 11-2( 
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هنگامــی که یــک اتوبوس در ایســتگاه اتوبوس 
شــروع به چشمک زدن با راهنمای گردش به چپ 
خود می کند، نشــان می دهد که آماده خروج از 
ایســتگاه اتوبوس است و اگر شما در باند مجاور 
ایســتگاه اتوبــوس نزدیک می شــوید، باید اجازه 

دهید که اتوبوس دوباره وارد ترافیک شود.

اگــر یک راننده اتوبوس هســتید که از ایســتگاه 
اتوبوس دوباره وارد ترافیک می شوید، چراغ های 
راهنمــای چپ خود را روشــن کنید تا نشــان دهد 

شما آماده خروج از ایستگاه اتوبوس هستید.

این به رانندگان دیگری که در باند مجاور ایستگاه 
اتوبوس نزدیک می شــوند می گوید که شما می 
خواهیــد دوبــاره وارد ترافیک شــوید. بــا احتیاط 

ادامه بدهید.

ایستگاه های فرورفته وسط بلوک 	

تورفتگی قبل از تقاطع 	

تورفتگی بعد از تقاطع 	

ایســتگاه اتوبوس بیــن اتومبیل هــای پارک  	
شده قانونی

اســتفاده از کل عــرض جــاده، از جملــه برآمدـگـی 
مرکزی )قسمت اطراف جزیره مرکزی مجاور جاده(، 
استفاده کند. قبل از ورود به میدان، ممکن است 
خودرو نیاز پیدا کند هر دو باند را مورد اســتفاده 
قــرار دهد. به یاد داشــته باشــید، وســیله نقلیه 
موجــود در میــدان، دارای حق تقدم اســت. شــما 
باید اطمینان حاصل کنید که وســیله نقلیه شما 

برای ورود و خروج در باند مناسب قرار دارد.

بســیاری از میدان ها نیز با یــک لبه مرکزی، یک 
قســمت مرتفع نسبت به سطح حرکتی در اطراف 
جزیــره مرکزی که به عنوان یــک باند اضافی برای 
وســایل نقلیــه بــزرگ عمل می کند، طراحی شــده 
انــد. چــرخ هــای عقــب این وســایل نقلیــه بزرگ 
مــی تواننــد روی این باند اضافی مرکــزی رفته تا 
کامیون بتواند به راحتی گردش دور میدان را، در 
حالی که بخش دیگر میدان توسط وسایل نقلیه 

دیگر اشغال شده، استفاده کند.

ایستگاه های اتوبوس شهری

در بســیاری از جاده های شــهری مناطق ویژه ای 
برای توقف اتوبوس های شهری وجود دارد که به 
آنها ایستگاه  اتوبوس گفته می شود، جایی که 
مسافران می توانند سوار و پیاده شوند. سه نوع 

ایستگاه اتوبوس وجود دارد:

ایســتگاه هــای تــو رفتــه وســط بلــوک های  	
ساختمانی

تورفتگی بالفاصله قبل و بعد از تقاطع ها 	

مناطق ایستگاه اتوبوس بین دو منطقه پارک  	
کردن تعیین شده )نمودار 16-2(.

وسایل نقلیه موتوری تجاری دو یا سه محوره  	
که محصوالت اولیه مزرعه، جنگل، دریا یا دریاچه 

را حمل می کنند

کامیون وانت هایی که برای اهداف شخصی  	
مورد استفاده قرار می گیرند و دارای وزن ناخالص 

6000 کیلوگرم یا کمتر هستند

کامیون های یدک کش 	

خانه های متحرک 	

اتوبوس های شــهری که به عنوان بخشی از  	
خدمات حمل و نقل عمومی فعالیت می کنند

ـی که بــرای اهداف شــخصی و  	 اتوبــوس هاـی
بدون پرداخت کرایه کار می کنند

وســایل نقلیه ای که توســط افســران پلیس  	
استفاده می شود

وسایل نقلیه مورد استفاده برای احیا قلبی 	

وســایل نقلیه ای که در موارد اورژانسی برای  	
امداد رسانی کار می کنند

آمبوالنــس هــا، تجهیــزات آتــش نشــانی و  	
ماشین های نعش کش

وضعیت خدمت

این قوانین چهار دسته زمان کار را برای رانندگان 
وسایل نقلیه تجاری تعریف می کند:

زمان خارج از خدمت، غیر از زمان سپری شده  	
در خوابگاه

زمــان خارج از خدمــت که در خوابگاه گذرانده  	

۳. ساعات خدمت

در این بخش نمایی کلی از قوانین اساســی ارائه 
می شود. تمام جزئیات مورد نیاز ساعات خدمت 
در قانــون ترافیک بزرگــراه در آیین نامه ۵۵۵/۰۶ 

انتاریو آمده است.

مقررات ســاعات خدمت در مــورد رانندگان انواع 
وسایل نقلیه زیر اعمال می شود:

دارای وزن  	 تجــاری  نقلیــه موتــوری  وســایل 
ناخالص یا وزن ناخالص ثبت شده بیش از 4500 

کیلوگرم

اتوبــوس، اتوبــوس مدرســه و اتوبــوس برای  	
اهداف مدرسه

استثنائات مقررات ساعات خدمت

رانندگان انواع وســایل نقلیه زیر نیازی به رعایت 
مقررات ساعات خدمت ندارند:

وســایل نقلیه موتوری تجاری غیر از اتوبوس  	
که دارای وزن ناخالص یا وزن ناخالص ثبت شده 

بیش از 4500 کیلوگرم نباشند

وسایل نقلیه موتوری تجاری که برای کمتر از  	
۳۰ روز اجاره داده می شوند

وسایل نقلیه موتوری تجاری، تحت مجوزهای  	
نمایندگی یا خدمات، که برای حمل و نقل مســافر 

یا کاال نیستند

وســایل نقلیه موتــوری تجاری تحــت اختیار  	
مجوزهــای شــرکت های حمل و نقــل فعالیت می 

کنند

)نمودار 16-2(
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برخی از استثنائات اعمال می شود؛ به آیین 
نامه ۵۵۵/۰۶ انتاریو مراجعه کنید.

2. زمان اجباری خارج از خدمت

پس از یک دوره حداقل هشت ساعته از کار،  	
یک راننده نمی تواند بیش از 13 ســاعت رانندگی 

کند.

حداقل پس از یک دوره حداقل هشت ساعته  	
از کار، راننده پس از 14 ساعت خدمت، نمی تواند 

رانندگی را ادامه دهد.

حداقل پس از گذشــت هشــت ســاعت خارج  	
از خدمت، راننده تا وقتی که ۱۶ ســاعت نگذشته 

باشد، نمی تواند رانندگی کنند.

3. الزامات چرخه

یــک اپراتور باید چرخه ای را برای دنبال کردن  	
توسط راننده تعیین کند.

دو نــوع چرخــه وجــود دارد، یــک چرخه هفت  	
روزه و یک چرخه 14 روزه.

در مــدت هفت روز متوالــی ، یک راننده نمی  	
تواند پس از 70 ساعت کشیک ، رانندگی کند.

در مــدت 14 روز متوالــی، راننــده پــس از 120  	
ســاعت خدمت، نمی تواند رانندگی را ادامه دهد. 
رانندگانی که این چرخه را دنبال می کنند، پس از 
70 ســاعت خدمت پشت سر هم بدون اینکه 24 
ســاعت متوالــی وقت خــارج از کار را صرف کنند، 

نباید رانندگی کنند.

در هــر روز، تمــام راننــدگان بایــد در مدت 14  	

می شود

زمــان اشــتغال بــه خدمت کــه بــرای رانندگی  	
سپری می شود

زمان اشــتغال به خدمت، برای کارهایی به جز  	
رانندگی

فعالیتهــای خدمــت شــامل رانندـگـی و همچنیــن 
انجام ســایر فعالیتها برای اپراتور مانند: بازرسی، 
تمیــز کــردن یا تعمیر وســیله نقلیــه؛ رانندگی به 
عنــوان کمــک راننــده )بجز زمان ســپری شــده در 
خوابگاه(؛ بارگیری و تخلیه وســیله نقلیه؛ انتظار 
در بازرســی هــا بــرای تخلیه یــا بارگیــری؛ یا زمان 
سپری شده به دلیل یک اتفاق پیش بینی نشده 

مانند تصادف، هستند.

از ایــن چهار دســته برای تعیین حداقل ســاعات 
خــارج از خدمــت و حداکثــر ســاعات خدمــت که 
بــرای رانندگان وســایل نقلیه تجاری مجاز اســت، 

استفاده می شود.

ساعات خدمت مورد نیاز

1. نیاز روزانه

یــک راننــده بایــد در هــر روز 10 ســاعت زمان  	
خارج از خدمت داشته باشد.

یــک راننده نمی تواند بیش از 13 ســاعت در  	
روز رانندگی کند.

یک راننده نمی تواند پس از 14 ساعت انجام  	
خدمت در یک روز، رانندگی کند.

و هر تریلری که باید رانندگی شود 

نام اپراتور 	

آدرس پایانــه مرکزی راننده و محل اصلی کار  	
اپراتور

شــبکه نمــودار همانطور که در فــرم 1 مقررات  	
نشــان داده شده اســت )نیازی به دســتگاه های 

ضیط کننده نیست(

زمان شــروع و پایان برای هر وضعیت وظیفه  	
در طول روز

ـی که وضعیت وظیفــه راننده تغییر می  	 مکاـن
کند

کل زمان ســپری شده در هر وضعیت وظیفه  	
در طول روز

خواندن کیلومترشمار در پایان روز 	

کل مسافت رانده شده توسط راننده 	

امضای راننده 	

روز گذشــته حداقل 24 ســاعت متوالی از خدمت 
خارج شوند.

4. تنظیم مجدد / تغییر چرخه

یک راننده فقط در صورت شــروع چرخه جدید  	
مــی تواننــد نــوع چرخه مــورد اســتفاده را تغییر 

دهند.

برای شــروع یــک چرخه جدید، یــک راننده در  	
چرخــه هفــت روزه بایــد 36 ســاعت متوالــی از 

خدمت خارج شود.

برای شــروع یــک چرخه جدید، یــک راننده در  	
چرخــه 14 روزه باید 72 ســاعت متوالی از خدمت 

خارج شود.

5. نیازهای دفتر ثبت روزانه

یک گزارش روزانه ممکن اســت با دســت نوشــته 
شــده باشد، توســط رایانه تایپ شده و یا توسط 
دســتگاه ضبط، ساخته شــود. گزارش روزانه باید 

حاوی اطالعات زیر باشد:

نام راننده 	

تاریخ 	

نام کمک رانندگان، در صورت وجود 	

اگر روز از نیمه شب شروع نشود، زمان شروع  	
روز باید ثبت شود

چرخه ای که راننده دنبال می کند 	

خواندن کیلومتر شمار در ابتدای روز 	

شــماره پالک هر وسیله نقلیه موتوری تجاری  	
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www.e-laws.gov.on.ca مراجعه کنید. استثنائات دفتر گزارش 
روزانه

یک راننده در شــرایط زیر نیازی به داشــتن دفتر 
ثبت روزانه ندارد:

1. وســیله نقلیه موتوری تجاری را فقط در شــعاع 
ـی کــه راننــده روز را در آن  160 کیلومتــری مکاـن

شروع می کند، رانندگی می کند

2. در پایان روز به همان مکانی که از آنجا شروع 
کرده است برمی گردد

3. آن روز فقط برای یک اپراتور کار می کند

اگــر راننــده نیــازی بــه ثبت یــک گــزارش روزانه 
نداشــته باشــد، اپراتور باید یــک دفتر ثبت برای 

روز داشته باشد:

تاریــخ، نــام راننــده و مکانی که راننــده روز را  	
شروع کرده و به پایان می رساند

چرخه ای که راننده دنبال می کند 	

ساعتی که هر وضعیت وظیفه شروع شده و  	
پایان می یابد

تعداد کل ساعات سپری شده در هر وضعیت  	
وظیفه

ایــن قوانیــن بــا اجــازه به راننــدگان تجــاری برای 
اســتراحت، بــه ایمــن نگــه داشــتن جــاده هــای 
انتاریــو کمــک مــی کننــد. بــرای جزئیات بیشــتر 
وب  بــه  خدمــت،  ســاعت  نیازهــای  مــورد  در 
 www.mto.gov.on.ca بــه آدرس MTO ســایت
مراجعــه کنیــد، یا بــه قانــون ترافیک بزرگــراه در                                                

http://www.e-laws.gov.on.ca
http://www.mto.gov.on.ca
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رانندگی ایمن و مسئوالنه

رانندـگـی بــا اتوبوس یک مهارت تخصصی اســت 
کــه در آن شــما بایــد از آنچــه در داخــل و خــارج 
وســیله نقلیه اتفاق می افتد، هوشــیار باشد. در 
اینجا چند مورد وجود دارد که باید قبل از شــروع 

به خاطر داشته باشید:

در این بخش:

مراقبت های ویژه 	

رانندگی در شب و وضعیت بد جوی 	

مدیریت موقعیت های خاص 	

مدیریت موقعیت های اورژانسی 	

مراقبت های ویژه

شروع و توقف یک وسیله نقلیه باید عملیاتی  	
آرام و تدریجــی باشــد. با یک جعبه دنده دســتی 
)اســتاندارد(، از ترمز دســتی به همراه کالچ و گاز 
برای نگه داشــتن وســیله نقلیه اســتفاده کنید. 
این به شــما کمک می کند تا در ســرباالیی ها به 
عقب ســر نخوریــد. پیش بینی جلوتــر می تواند 

نیاز به توقف های ناگهانی را از بین ببرد.

هوای نامناسب، همه رانندگان را ملزم می کند  	
تا عادت های رانندگی خود را با آن تنظیم کرده و 
مراقبت بیشــتری انجام دهند. سر و صدا، نگرانی 
و دیگر حواس پرتی ها، توانایی راننده در واکنش 
نشــان دادن را کاهــش می دهد. ســرعت خود را 
کــم کــرده و فضای بیشــتری را در اطــراف خودرو 

در انتهای این فصل باید موارد زیر 

را یاد گرفته باشید:

مفهوم رانندگی تدافعی 	

هنگام مســتقیم رفتن،  دنــده عقب گرفتن و  	
موقع گردش، فرمان را چگونه بچرخانید

معنی خروج از مســیر و اینکه وســیله نقلیه  	
خود را در کجای جاده قرار دهید

اهمیــت بــه اشــتراک گــذاری جــاده بــا دیگر  	
اســتفاده کننــدگان آن مخصوصــا وســایل نقلیه 
کوچک، ماشین آالت کشاورزی، دوچرخه سواران 

و عابرین پیاده

مفهــوم حق تقدم و موقعیــت های معمولی  	
که در آن باید حق تقدم را به دیگران بدهید

قوانین ساعات خدمت 	

بد  وضعیت  و  شب  در  رانندگی 

جوی

در شــب و در شــرایط بد آب و هوایی مانند باران، 
بــرف یــا مه، حتی با چــراغ های جلو نمــی توانید 
خیلــی جلوتــر از مســیر حرکت را ببینیــد. هنگام 
رانندگی در شــب، به ویــژه در جاده های تاریک و 
هر زمان که شــرایط آب و هوایی از دید شــما می 

کاهند، سرعت خود را کم کنید.

رانندگی با ســرعتی باالتر از فاصله ای که 
چراغ جلو روشن می کند

وقـتـی فاصله توقف شــما از آنچه مــی توانید با 
چــراغ های جلو ببینید بیشــتر باشــد، با ســرعتی 
بیش از منطقه روشــنایی چراغ های خود در حال 
حرکت هســتید. این یک کار خطرناک اســت زیرا 
ممکــن اســت فضای کافی بــرای توقــف ایمن در 
اختیار نداشــته باشــید. عالئم جاده ای بازتابنده 
مــی توانــد شــما را نیز گمــراه کند و به شــما این 
بــاور را مــی دهــد که مــی توانید دورتــر از آنچه 
مــی توانیــد واقعا ببینید، را ببینیــد. اگر مواظب 
نباشــید ممکن است باعث شود با سرعتی بیش 

از روشنایی چراغ های جلو رانندگی کنید.

تابش خیره کننده

تابش خیره کننده نور شــدیدی است که دیدن و 
آگاهی از آنچه دیگران در اطراف شــما انجام می 

دهند را برای شما دشوار می کند.

بســته به زاویه اشــعه خورشــید و محیط اطراف، 
ممکــن اســت در روزهــای آفتابی و ابری مشــکل 
ایجاد کند. تابش خیره کننده همچنین می تواند 

حفــظ کنیــد. اگر دنــده را در دنده هــای پایین تر 
بگذارید، یک وسیله نقلیه با جعبه دنده دستی و 
الستیک های معمولی ممکن است در جاده های 

یخی بسیار راحت تر شروع به کار کند.

از قبــل فکــر کنید و با کاهش ســرعت خود را  	
بــرای خطراتی مانند جاده هــای باریک یا ناهموار، 
پیچ های تند، پل های باریک و گرد و غبار شدید 

آماده کنید.

در صورت لزوم خودرو را تهویه و گرم کنید. 	

هنــگام حرکــت وســیله نقلیــه، تمــام درها را  	
ببندید و محکم کنید.

هرگــز اجازه ندهید که یک شــخص غیر مجاز  	
در صندلی راننده بنشیند، وسیله نقلیه یا هر یک 

از کنترل های آن را، اداره کند.

اجــازه ندهیــد مســافران مانع دیــد راننده به  	
جلو، پهلو یا عقب شوند.

هرگز وســیله نقلیه را بیــش از ظرفیت مجاز  	
خود بارگیری نکنید. )این قضیه در مورد اتوبوس 
های شهری صدق نمی کند، که مجاز به کار بیش 
از ظرفیــت صندلــی و بــدون محدودیت در تعداد 

افراد ایستاده هستند.(

بــه جــز هنگام ســبقت گرفتــن، 60 متر )200  	
فــوت( بیــن اتوبــوس هایی که در یک مســیر در 
بزرگراه خارج از شــهر، شــهری یا روستایی حرکت 

می کنند، فاصله طولی داشته باشید.
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مــی دهــد و در نتیجه شــرایط رانندگی را ســخت 
می کند. بهترین کار این اســت که از رانندگی در 
مه جلوگیری کنید. پیش بینی های هواشناســی 
را بررســی کــرده و در صــورت وجــود هشــدار مه، 
ســفر خــود را تا زمــان برطرف شــدن آن به تأخیر 
بیندازید. اگر این امکان وجود ندارد یا اگر هنگام 
رانندگی در مه گرفتار می شوید، تعدادی از نکات 
رانندـگـی ایمن وجــود دارد که بایــد رعایت کنید. 
اگر دید به سرعت کاهش می یابد، از جاده خارج 
شده و به یک پارکینگ امن رفته و منتظر بمانید 

تا مه برطرف شود.

نکاتی برای رانندگی ایمن در مه

قبــل از رانندـگـی – و در طــول ســفر – پیش بینی 
های هواشناســی را بررســی کنید. اگر هشدار مه 
وجود دارد، ســفر خود را به تعویق بیندازید. این 
مــی تواند زندگی شــما را نجات دهــد. اگر گرفتار 
رانندگی در مه هســتید، این نکات ایمن رانندگی 

را دنبال کنید:

انجام دهید

ســرعت خــود را بــه آرامی کاهــش دهید و با  	
سرعتی متناسب با شرایط رانندگی کنید.

سیســتم  	 کل  کــه  کنیــد  حاصــل  اطمینــان 
روشنایی وسیله نقلیه شما روشن است.

از چــراغ های جلوی نور پایین خود اســتفاده  	
کنیــد. نــور بــاال قطرات رطوبــت موجــود در مه را 

منعکس می کند و دید را کاهش می دهد.

اگــر چــراغ مه شــکن در وســایل نقلیــه خود  	
داریــد، عالوه بر نــور پایین، از آنها نیز اســتفاده 

در شــب هنــگام مواجــه شــدن بــا چراغهــای جلو 
روشــن وســایل نقلیه دیگر یا مشــاهده انعکاس 

آنها در آینه هایتان مشکل ساز شود.

ـی بــا وســایل نقلیــه در حــال  هنــگام روبروـی
نزدیــک شــدن با چراغ های روشــن در شــب، 
بــه بــاال و بعد و کمی به ســمت راســت چراغ 
هــای جلــو نگاه کنیــد. در تابش خیــره کننده 
روز، از ضــد آفتــاب اســتفاده کنیــد و یــا از 
یک عینک آفتابی با کیفیت اســتفاده کنید. 
هنگامی که در یک روز روشــن وارد یک تونل 
می شوید، سرعت خود را کم کنید تا چشمان 
شــما با نــور کاهش یافته تطبیــق پیدا کند. 
هنگام رانندگی در تونل، عینک آفتابی خود را 

برداشته و چراغهای جلو را روشن کنید.

شــب را بــا رعایــت قوانین جــاده برای چــراغ های 
وسایل نقلیه تابش خیره کننده را کاهش دهید. 
در فاصله 150 متری )500 فوت( از وســیله نقلیه 
در حــال نزدیک شــدن یــا هنگام تعقیب وســیله 
نقلیــه در فاصلــه 60 متــری )200 فــوت( از چــراغ 
هــای نــور پایین خــود اســتفاده کنیــد. در جاده 
های کشور، هنگامی که به یک پیچ یا باالی تپه 
رســیدید، از چراغ های نور پایین اســتفاده کنید 
تــا بتوانید چــراغ های جلو وســایل نقلیه دیگر را 
ببینید و باعث خیرگی رانندگان روبرو نشوید. اگر 
نمی توانید چراغهای جلو را ببینید، دوباره به نور 

باال برگردید.

مه

مــه یــک الیه نازک از ابر اســت که بــر روی زمین 
قــرار گرفته اســت. مه، دیــد راننــدگان را کاهش 

در قسمت حرکتی جاده متوقف نشوید. شما  	
مــی توانیــد اولین حلقه یک تصــادف زنجیره ای 

باشید.

ـی اگر به نظر می رســد مه در حال برطرف  	 حـت
شــدن اســت ســرعت خود را به ســرعت افزایش 
ندهید. ممکن اســت خود را ناگهان در وســط مه 

بیابید.

برای سبقت گرفتن از وسیله نقلیه ای که به  	
آرامی در حال حرکت است یا دور شدن از وسیله 
نقلیــه ای که با فاصله خیلــی نزدیک آن را دنبال 

می کند سرعت خود را افزایش ندهید.

به یاد داشته باشید

مراقــب ســرعت خــود باشــید. ممکــن اســت  	
ســریعتر از آنچــه فکر مــی کنید در حــال حرکت 
باشید. در این صورت، سرعت را به تدریج کاهش 

دهید.

یــک فاصلــه ترمــز ایمن بیــن خود و وســیله  	
نقلیه پیش رو حفظ کنید.

آرام و صبــور باشــید. از وســایل نقلیــه دیگر  	
ـی ســرعت را  ســبقت نگیریــد و بــه طــور ناگهاـن

افزایش ندهید.

روی جاده متوقف نشوید. اگر دید به سرعت  	
در حال کاهش است، جاده را به یک منطقه پارک 
امن ترک کنید و منتظر برطرف شدن مه باشید.

هنــگام کاهــش دید، از چراغ هــای جلو با نور  	
پایین استفاده کنید.

بارندگی

کنید.

صبور باشــید. از سبقت گرفتن، تغییر مسیر  	
و قطع مسیر از ترافیک خودداری کنید.

از عالئم های جاده به عنوان راهنما اســتفاده  	
کنید. از لبه ســمت راست جاده، و نه خط مرکزی، 

به عنوان راهنما استفاده کنید.

فاصله طولی را افزایش دهید. برای ترمزگیری  	
ایمن به مسافت بیشتری احتیاج دارید.

خطــرات احتمالی را جســتجو کــرده و مراقب  	
آنها باشید.

ـی هــا را در وســایل نقلیــه خــود  	 حــواس پرـت
کاهــش دهیــد. به عنــوان مثــال تلفن همــراه را 

خاموش کنید. به توجه کامل شما نیاز است.

مراقــب عالئــم هشــدار دهنــده الکترونیـکـی  	
باشید.

تا جای ممکن جلو را نگاه کنید. 	

پنجره ها و آینه های خود را تمیز نگه دارید.  	
از بــرف پــاک کن و یخ زدا خود اســتفاده کنید تا 

دید خود را به حداکثر برسانید.

اگر مه برای ادامه کار بســیار متراکم اســت،  	
کاماًل از جاده خارج شــوید و ســعی کنید وســیله 
نقلیــه خود را در یــک مکان پارک امن قرار دهید. 
چــراغ هــای خطــر اضطراری خــود را روشــن کنید، 
عــالوه بر این، چراغ های نور پایین جلو را روشــن 

نگه دارید.

انجام ندهید
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نقلیه شــما یا سیســتم تعلیق آن آسیب برساند 
یا الســتیک را پنچر کند، پنهان کند. پاشــش آب 
مــی تواند باعث جلوگیری از دید رانندگان مجاور 
شــود و منجر به تصادف شــده، به عابــران پیاده 
اطراف آسیب برساند یا موتور شما را خیس کند 
و باعث خاموشــی موتور شــود. آب همچنین می 

تواند ترمز شما را نیز کم اثر کند.

جاده های سیالبی

از رانندـگـی در جــاده های پر از آب پرهیز کنید – 
آب ممکن اســت مانع کار ترمز شــود. اگر باید از 
جاده پرآب عبور کنید، ترمزهای خود را پس از آن 

اعمال کنید تا خشک شود.

در صــورت ایمــن بــودن ترمــز، با توقف ســریع و 
محکــم در ســرعت 50 کیلومتــر در ســاعت، ترمز 
خود را امتحان کنید. مطمئن شــوید که وســیله 
نقلیه در یک مســیر مســتقیم و بدون کشــیدن 
بــه یــک طرف متوقف می شــود. پــدال ترمز باید 
محکم و ایمن باشــد، نه اســفنجی – این نشــانه 
ای از مشکل است. اگر حتی پس از خشک شدن 
ترمز هنوز احساس کشیدن به یک طرف یا پدال 
ترمز اســفنجی را دارید، باید سریعًا وسیله نقلیه 

را برای تعمیر ببرید.

سر خوردن

وقتی یک یا چند الستیک تماس خود را با سطح 
جاده از دســت بدهند، ممکن اســت لغزش یا سر 
خــوردن رخ دهــد. ســر خــوردن ها اغلــب در یک 
ســطح لغزنــده اتفاق مــی افتند، ماننــد جاده ای 
مرطوب، یخ زده یا پوشــیده از برف، شــن یا مواد 
سســت دیگر. بیشتر لغزشــها ناشی از رانندگی با 

بــاران، بــه ویــژه با ریــزش اولین قطره ها، ســطح 
جــاده هــا را لغزنده می کنــد. با بارندگی بیشــتر، 
الســتیک هــا ارتبــاط کمتری بــا جاده برقــرار می 
کنند. اگر آب زیاد باشــد یا خیلی ســریع در حال 
حرکت باشــید، ممکن اســت الســتیک های شما 
مانند اســکی روی آب باالی آب ســوار شــوند. به 
ایــن مــی گوینــد هیدروپالنینــگ )سرســره آبی(. 
ـی این اتفاق می افتد، کنترل وســیله نقلیه  وقـت
بســیار دشوار می شود. اطمینان حاصل کنید که 
الســتیک های خوبی با عاج عمیق دارید و وقتی 

جاده خیس است سرعت را کاهش دهید.

همچنین باران باعث کاهش دید می شود. آنقدر 
آهســته رانندگی کنید تا بتوانید در مسافتی که 
می توانید ببینید، متوقف شــوید. از سالم بودن 
بــرف پــاک کن های شیشــه جلــو خــود اطمینان 
حاصــل کنید. اگــر تیغه های برف پاک کن شــما 
شیشه جلو را بدون خط زدن تمیز نمی کنند، آنها 

را تعویض کنید.

در زیر باران، سعی کنید در قسمتهای خالی جاده 
رانندـگـی کنیــد. به جلو نگاه کنیــد و حرکات خود 
را برنامــه ریزی کنید. به آرامی فرمان گیری، ترمز 
و شــتاب گیــری کنیــد، ایــن کار احتمــال لغزش 
را کاهــش مــی دهــد. در صــورت توقــف، فضــای 
بیشتری بین خود و وسیله نقلیه پیش رو حفظ 
کنید. این امر همچنین به شما کمک می کند تا 
از اســپری شــدن آب توسط وســیله نقلیه پیش 
رو که باعث می شــود دیدن حتی دشــوارتر شود 

جلوگیری شود.

از رانندگی در گودال ها خودداری کنید. یک گودال 
می تواند چاله بزرگی را، که می تواند به وســیله 

کنتــرل شــده با یــک مربی واجــد شــرایط تمرین 
کنید.

ABS بــرای حس ســرعت چرخ ها در یک وســیله 
نقلیه در هنگام ترمز طراحی شده است. افت غیر 
عادی ســرعت چرخ که نشــان دهنده قفل شــدن 
احتمالــی چرخ اســت، باعث می شــود که نیروی 
ترمــز بــه آن چــرخ کاهش یابــد. به ایــن ترتیب 
اســت که ABS از لغزش الســتیک و از بین رفتن 
کنتــرل فرمــان جلوگیری می کند. ایــن امر باعث 
بهبــود ایمنی خــودرو در هنگام اســتفاده از ترمز 
سنگین یا هنگام ترمزگیری با کشش ضعیف می 

شود.

اگرچه سیســتم های ترمز ضــد قفل به جلوگیری 
از قفل چرخ کمک می کنند، اما شما نباید انتظار 
داشته باشید که فاصله توقف وسیله نقلیه شما 

کوتاه شود.

ـی کــه بــا ترمــز ضد قفل آشــنا نیســتند  رانندگاـن
ـی که ممکن اســت  ممکــن اســت از ضربــان هاـی
هنــگام ترمزگیری شــدید در پدال ترمز احســاس 
کنند، تعجب کنند. مطمئن شوید که باید انتظار 
چه چیزی را داشته باشید تا در هنگام مانورهای 
ترمز اضطراری، حواســتان پرت نشــده و وسوســه 

نشوید تا پدال را آزاد کنید.

ترمز آستانه ای – ترمز آستانه ای باید شما را در 
یک مســیر کنترل شــده ســریع و منطقی در باند 
خــود، حتی در شــرایط لغزنده، متوقــف کند. این 
روش به طور کلی در وســیله نقلیه ای که مجهز 
به ABS نیست، انجام می شود. تا جایی که می 
توانیــد محکــم ترمــز کنید تا یک چرخ شــروع به 
قفل کردن شــود، ســپس فشــار روی پدال را آزاد 

سرعت خیلی بیشتر برای شرایط جاده است. ترمز 
سنگین و چرخش یا شتاب بیش از حد تهاجمی 
می تواند باعث لغزش وســیله نقلیه شما شده و 

احتمااًل منجر به از دست رفتن کنترل شود.

برای جلوگیری از ســر خوردن در جاده لغزنده، 
با ســرعت پایین رانندگی کنید و کنترل های 
خــودرو را به روشــی نــرم و آرام انجام دهید. 
افزایــش نیروهای تایر، ماننــد ترمز گرفتن یا 
شــتاب گرفتــن هنــگام فرمان گیــری، ممکن 
اســت تایرهــا را حتی به شــرایط ســر خوردن 
نزدیک کند. ضروری اســت که سرعت خودرو 
در سطح مطمئنی حفظ شود و چرخش آن به 

آرامی انجام شود.

اگر وســیله نقلیه شــما شــروع به سر خوردن می 
کند، ســعی کنید وحشــت نکنید – امکان کنترل 
وسایل نقلیه حتی در حالت سر خوردن نیز وجود 
دارد. پــدال گاز و ترمــز را آزاد کنید و روی ســطح 
بســیار لغزنــده، اگر مــی توانید سیســتم انتقال 
قدرت را به حالت خالص در آورید. به مسیری که 
مــی خواهید بروید حرکت را ادامه دهید. مراقب 
باشــید کــه بیش از حــد کار فرمــان را نچرخانید. 
پــس از دســتیابی دوبــاره کنترل، مــی توانید در 
صورت لزوم ترمز کنید، اما این کار را بســیار آرام 

و نرم انجام دهید.

)ABS( سیستم های ترمز ضد قفل

اگر وســیله نقلیه شــما بــه ترمز ضــد قفل مجهز 
اســت، ترمــز گرفتن اضطــراری را تمریــن کنید تا 
بفهمید که خودروی شــما چه واکنشی نشان می 
دهــد. ایده خوبی اســت که این کار را در شــرایط 
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بارش برف یا بوران گرفتار شدید، این نکات ایمن 
رانندگی را دنبال کنید:

انجام دهید:

ســرعت خــود را بــه آرامی کاهــش دهید و با  	
سرعتی متناسب با شرایط رانندگی کنید.

سیســتم  	 کل  کــه  کنیــد  حاصــل  اطمینــان 
روشنایی وسیله نقلیه شما روشن است.

از چــراغ های جلوی نور پایین خود اســتفاده  	
کنیــد. نور بــاال باعث بازتــاب از ذرات یــخ و برف 
موجود در هوا شده و دیدن را دشوارتر می کند.

اگــر چــراغ مه شــکن در وســایل نقلیــه خود  	
دارید، عالوه بر نور پایین، از آنها استفاده کنید.

صبور باشــید. از سبقت گرفتن، تغییر باند و  	
مسدود کردن راه دیگران خودداری کنید.

فاصله طولی را افزایش دهید. برای ترمزگیری  	
ایمن به فضای اضافی نیاز خواهید داشت.

هوشــیار باشــید. تا جایی که ممکن است به  	
جلو نگاه کنید.

ـی هــا را در وســایل نقلیــه خــود  	 حــواس پرـت
کاهش دهید. به توجه کامل شما نیاز است.

پنجره ها و آینه های خود را تمیز نگه دارید.  	
از بــرف پــاک کــن و یــخ زداهــا بــرای بــه حداکثر 

رساندن دید خود استفاده کنید.

ســعی کنید هنگامی کــه دید نزدیک به صفر  	
اســت از جاده خارج شــوید. در صــورت امکان به 

یک پارکینگ ایمن کنار بکشید.

کنید تا چرخ آزاد شــود. بر روی پدال ترمز فشــار 
دهید، بدون ایجاد لغزش، تا آنجا که ممکن است 
نیــروی ترمز را اعمــال کنید. اگر احســاس کردید 
که هر یک از چرخ ها قفل شــده اند، فشــار ترمز 
را کمــی آزاد کــرده و دوباره اعمــال کنید. به ترمز 
ضربــه نزنیــد. ترمــز گرفتن را از ایــن طریق ادامه 
ـی که ســرعت خودرو را به ســرعت  دهیــد تا جاـی

دلخواه کاهش دهید.

وسایل نقلیه مجهز به ABS باید ترمز کنترل شده 
روی ســطوح لغزنــده را بــه صورت خــودکار فراهم 
کننــد. پــدال ترمز را محکم فشــار دهیــد و اجازه 

دهید سیستم قفل چرخ را کنترل کند.

برف

برف ممکن است به سختی متراکم شده و مانند 
یــخ لغزنده باشــد؛ شــکننده و پر از حفــره و چاله 
باشد؛ یا می تواند صاف و نرم باشد. به جلو نگاه 
کنیــد و آنچــه را کــه باید انجام دهید بر اســاس 
شــرایط پیش بینی کنید. ســرعت خود را در جاده 
ـی کاهش دهیــد. از فرمان گیــری، ترمز  هــای برـف
گرفتــن یا شــتاب گرفتــن ناگهانی كه مــی تواند 

باعث لغزش شود، خودداری كنید.

ـی بــرای رانندـگـی در شــرایط بــرف و  نکاـت
بوران

پیش از رانندگی – و در طول ســفر – پیش بینی 
های هواشناسی و گزارش های جاده ای را بررسی 
کنید. اگر هشــدار مخاطرات جــوی وجود دارد، یا 
گزارشــی از وضعیت نامناســب دید بــرای رانندگی 
وجود دارد، در صورت امکان سفر خود را تا بهبود 
شــرایط بــه تأخیــر بیندازیــد. اگــر در رانندگی در 

آماده باشید و یک بسته بقا در زمستان  	
رانندگی همراه داشــته باشــید که شــامل مواردی 
ماننــد لبــاس گــرم، غذاهــای بــا انرژی غیــر قابل 

فساد، چراغ قوه، بیل و پتو است.

مهــم اســت که بــه جلو نــگاه کنیم و ســرنخ  	
هایی را مشــاهده کنیم که نشــان می دهد شــما 
باید ســرعت خود را کاهش داده و شرایط لغزنده 

جاده را پیش بینی کنید.

بوران

کوالک برف ممکن اســت بــوران ایجاد کند و دید 
شــما نسبت به جاده را کامال مسدود کند. هنگام 
پیش بینی برف، فقط در صورت لزوم و با احتیاط 

شدید رانندگی کنید.

یخ

بــا پاییــن آمدن دما بــه زیر دمای انجمــاد، جاده 
هــای مرطــوب یخ می بندنــد. بخشــهای جاده در 
مناطق دارای ســایه یــا زیر پلهــا و روگذرها ابتدا 
یخ می زنند. نگاه به جلو، کاهش سرعت و پیش 

بینی وجود یخ اهمیت باالیی دارد.

اگــر جــاده پیش رو مانند آســفالت ســیاه و براق 
به نظر می رســد، مشــکوک باشــید. ممکن است 
توسط یک الیه نازک یخ پوشیده شود که به یخ 
ســیاه معروف اســت. بــه طور کلی، آســفالت در 
زمســتان باید به رنگ خاکستری سفید باشد. اگر 
فکر می کنید یخ ســیاه در پیش اســت، ســرعت 

خود را کم کنید و مراقب باشید.

ماشین های برف روب

چراغ های آبی چشمک زن شما را نسبت به وسایل 

انجام ندهید

در قسمت حرکتی جاده متوقف نشوید. شما  	
مــی توانیــد اولین حلقه یک تصــادف زنجیره ای 

باشید.

ســعی نکنید از وسیله نقلیه ای که به آرامی  	
در حــال حرکت اســت ســبقت بگیرید یا ســرعت 
خــود را افزایــش دهید تا از وســیله نقلیه ای که 
بــا فاصله نزدیــک دیگران را دنبال می کند، فاصله 

بگیرید.

به یاد داشته باشید

مراقــب ســرعت خــود باشــید. ممکــن اســت  	
ســریعتر از آنچــه فکر مــی کنید در حــال حرکت 
باشید. در این صورت، سرعت را به تدریج کاهش 

دهید.

یــک فاصلــه ترمــز ایمن بیــن خود و وســیله  	
نقلیه پیش رو حفظ کنید.

هوشیار، آرام و صبور باشید. 	

اگر دید به سرعت در حال کاهش است، روی  	
جاده متوقف نشــوید. به دنبال فرصتی باشید تا 
از جاده به یک پارکینگ امن بیرون رفته و منتظر 

بهبود شرایط باشید.

اگــر در هوای بســیار نامناســب گرفتار شــده  	
یــا گیــر افتادید، تــا رســیدن کمک، بــرای گرما و 
ـی داخل وســیله نقلیــه بمانید. پنجــره ای را  ایمـن
بــرای تهویه کمی باز کنیــد. موتور خود را در دور 
پایین روشن نگه دارید. از چراغ های چشمک زن 

اضطراری خود استفاده کنید.
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بخش ۱ – خالصه مطلب

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

ـی کــه در آن دید شــما ممکن  	 موقعیــت هاـی
است محدود شده باشد را چگونه شناسایی کرده 

و آنها را مدیریت کنید

چگونه شرایط جوی مانند بارندگی، جاده های  	
سیالبی، برف و یخ ممکن است روی وسیله نقلیه 

و توانایی شما در کنترل آن تأثیر بگذارند

اگر وسیله نقلیه سر خورد، یا با برف سنگین،  	
بــوران یــا یخ ســیاه برخــورد کردید، چــه کارهایی 

انجام دهید

چگونــه وســایل نقلیه برف روب را شناســایی  	
کرده و جاده را با آنها به اشتراک بگذارید

۲. مدیریت یک شرایط خاص

رانندگی خواب آلود

خواب آلودگی به عنوان یک عامل اصلی در تعداد 
فزاینــده تصادفــات منجر به جراحت و مرگ و میر 
مشخص شــده است. رانندگان خسته می توانند 
بــه انــدازه رانندگان مســت دچار نقص و اشــتباه 
شوند. زمان واکنش آنها کندتر بوده و هوشیاری 

کمتری دارند.

مطالعــات نشــان داده اســت تصادفات ناشــی از 
خــواب آلودگی معمواًل در اواخر شــب / ســاعات 
اولیــه صبح )بین ســاعت 2 بامداد تــا 6 صبح( یا 
اواخر بعد از ظهر )بین ســاعت 2 بعد از ظهر تا 4 

نقلیــه بــرف روب عریــض و کنــد آگاه مــی کنند: 
بعضی از برف روب ها دارای یک بال هســتند که 
تا ســه متر در ســمت راســت خودرو امتداد دارد. 
در آزادراه هــا، ممکن اســت چندیــن برف روب در 
ســطح جاده دیده شوند و همزمان با عبور از روی 
جاده همه باندها را پاک سازی کنند. سعی نکنید 
از بیــن آنهــا عبور کنید. این امر بســیار خطرناک 
است زیرا فضای کافی برای عبور ایمن وجود ندارد 
و توده برف مرطوب می تواند وســیله نقلیه شما 

را از کنترل خارج کند.

اگــر یـکـی از ایــن عالئم را داشــته باشــید ممکن 
اســت در خطر خــوا رفتن باشــید. از جــاده خارج 
شــده و وســیله نقلیه خود را در مکانی امن پارک 
کنیــد. در جــاده هــای شــلوغ از ایســتگاه هــای 
استراحت یا توقفگاه های کامیون با نور مناسب 
اســتفاده کنید. محرک ها هرگــز جایگزین خواب 
نمی شــوند. نوشــیدنی هــای حــاوی کافئین می 
توانند به شــما کمک کنند تا هوشــیارتر باشــید، 
امــا اگر کــم خواب باشــید، اثرات آن به ســرعت 
از بیــن مــی رود. در افزایش صدای رادیو یا ضبط 
صــوت و بــاز شــدن پنجره نیز همین مــورد وجود 
دارد. شــما نمــی توانید بدن خــود را فریب دهید 
تــا بیــدار بمانــد. تو بایــد بخوابی. به یاد داشــته 
باشــید، تنها راننده ایمن، راننده ای با اســتراحت 

کافی و هوشیار است.

کارگران روی جاده

هنــگام رانندـگـی در مناطــق مســکونی و مناطقی 
کــه مردم در جــاده یا نزدیک جــاده کار می کنند، 

بیشتر مراقب باشید.

هنــگام نزدیک شــدن به یــک منطقه مســکونی، 
بــا احتیاط پیــش بروید و از همه عالئم هشــدار 
دهنــده، افراد و / یا دســتگاه هایی که ترافیک را 
در منطقه هدایت می کنند، اطاعت کنید. اغلب، 
محدودیــت هــای ســرعت پاییــن بــرای افزایــش 
ـی کارگران و منعکس کننده افزایش خطرات  ایمـن
جــاده ای، ماننــد وســایل نقلیــه ســاختمانی در 
منطقه، سطوح ناهموار یا ماسه ای، باریک شدن 
خطــوط و غیــره اعمال می شــود. در یــک منطقه 
مسکونی، با احتیاط رانندگی کنید و رانندگی خود 
را متناســب با شــرایط تنظیم کنید. باند تعویض 

بعــد از ظهر( اتفاق می افتــد. مطالعات همچنین 
نشــان مــی دهد کــه کارگــران شــیفتی، افــراد با 
اختــالالت خواب تشــخیص داده نشــده یا درمان 
نشــده و رانندگان وسایل نقلیه تجاری در معرض 

خطر بیشتری برای چنین تصادفاتی هستند.

همیشــه در هنــگام خــواب آلودـگـی از رانندـگـی 
خــودداری کنید. تحقیقات علمــی تایید می کند 
شــما می توانیــد بدون اینکــه واقعــًا از آن آگاه 
باشــید، به خواب بروید. در اینجا هشــت نشــانه 
مهم هشدار دهنده وجود دارد که نشان می دهد 
خواب آلودگی شــما به اندازه کافی جدی اســت و 

شما را در معرض خطر قرار می دهد:

در باز نگه داشتن چشمانتان مشکل دارید. 	

سر شما با وجود تالش برای نگاه داشتن روی  	
جاده، مدام متمایل می شود.

ذهن شــما همچنان ســرگردان است و به نظر  	
نمی رسد توانایی تمرکز کردن داشته باشید.

شما مرتبا خمیازه می کشید. 	

نمــی توانید جزئیــات مربوط به چند کیلومتر  	
گذشته را که طی کرده اید به خاطر بسپارید.

ـی و راهنما زدن را از دســت می  	 چــراغ راهنماـی
دهید.

وســیله نقلیه شــما بــه باند بعــدی می رود و  	
باید آن را مداوما به باند خود برگردانید.

شــما از جاده خارج شــده اید و به ســختی از  	
تصادف جلوگیری کرده اید.
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تغییــرات اخیر در قانون ترافیک بزرگراه ها منجر 
بــه جریمه هــای دوبرابر برای ســرعت غیرمجاز در 
یک منطقه ساختمانی هنگام حضور کارگران شده 
 SLOW یا STOP اســت. اطاعت نکردن از عالئــم
که توسط یک فرد کنترل کننده ترافیک یا آتش 

نشان نشان داده می شود نیز جرم است.

حیوانات روی جاده

ممکن اســت در جــاده ها به خصــوص در مناطق 
کشــاورزی و در مناطق شمالی استان با حیوانات 
مزرعــه یــا حیوانات وحشــی روبرو شــوید. عالئم 
عبــور حیوانات بــه رانندگان در مــورد خطر وجود 
گــوزن، گوزن شــمالی یا گاو در جــاده، اخطار می 
دهنــد، امــا حیوانــات ممکن اســت در هــر مکان 
ظاهر شــوند. همیشــه مراقب حیوانات باشــید و 

آماده واکنش باشید.

در شــب تا جای ممکن به جلو نگاه کنید، در 
صورت امکان از نور باال خود اســتفاده کنید. 
در صــورت مشــاهده حیوانی، اگــر می توانید 
بدون خطر برای وسایل نقلیه پشت سر خود، 
ترمــز کــرده یا ســرعت خــود را کم کنیــد. اگر 
هیچ ترافیکی وجود ندارد و خطر برخورد با هر 
چیز دیگری وجود ندار ، حیوان را دور بزنید و 

کنترل وسیله نقلیه خود را حفظ کنید.

در برخی از مناطق اســتان، کالســکه های اســبی 
ممکن است از جاده استفاده کنند. آماده باشید 

تا جاده را با آنها به اشتراک بگذارید.

رانندگی حواس پرت

رانندگان وسایل نقلیه مسافری و مدرسه ای باید 

نکنیــد، آماده توقفهای ناگهانی باشــید و مراقب 
کارگــران و وســایل نقلیه ســاختمانی و تجهیزات 

مرتبط روی جاده باشید.

انــواع دیگــر کارگران و وســایل نقلیــه نیز ممکن 
اســت در جــاده ها وجــود داشــته باشــند، مانند 
وسایل نقلیه کمک جاده ای و وسایل نقلیه خراب 
شده، نقشــه برداران، تعمیر و نگهدارندگان جاده 
هــا یــا کارمنــدان خدمات شــهری که مــی توانند 
ـی را ایجــاد کنند. همیشــه ســرعت خود را  خطراـت
کــم کنیــد و با احتیــاط عبور کنید تــا از تصادف 
جلوگیری شــود. اگر انجام این کار ایمن است، از 
یــک بانــد عبور کنید تا فضای بین وســیله نقلیه 

شما و خطرات افزایش یابد.

ـی و رانندگی، ترافیک  کارگــران کنترل راهنماـی
وســایل نقلیه را در مناطــق کاری هدایت می 
کنند و از ایجاد اختالل بین فعالیت ساخت و 
ساز و ترافیک جلوگیری می کنند. چه در روز 
رانندگی می کنید و چه در شب، مراقب افراد 
کنترل کننده ترافیک باشــید و دســتورالعمل 

های آنها را دنبال کنید.

با افرادی که در جاده کار می کنند با احترام رفتار 
کنیــد و در صــورت تأخیر در تردد، صبور باشــید. 
بعضــی اوقــات ترافیک در یک جهــت باید منتظر 
بماند تا وسایل نقلیه از مسیر دیگر از یک مسیر 
ـی عبــور مــی کنند. اگر باند شــما مســدود  انحراـف
اســت و هیچ كســی ترافیك را هدایت نمی كند، 
بــه راننــده ای كــه از جهــت مخالف مــی آید حق 
تقدم را بدهید. وقتی راه باز است، به آرامی و با 

احتیاط دور موانع حرکت کنید.

ســوار شــده باشــد. این به راننده اجــازه می دهد 
تــا دکمــه میکروفــن را فشــار داده و نگــه دارد تا 

صحبت کند و آزاد کرده تا گوش کند.

توجه
بــرای راننــدگان اتوبــوس و ترانزیت معافیت 
موقتی در نظر گرفته شــده اســت که به آنها 
اجــازه می دهد تا 1 ژانویــه 2۰21 از رادیوهای 

دو طرفه دستی استفاده کنند.

بــه یــاد داشــته باشــید کــه همیشــه باید بر 
رانندـگـی خــود تمرکز داشــته باشــید. حواس 
ـی ثانیــه ای در پشــت فرمــان مــی تواند  پرـت

منجر به آسیب دیدگی یا حتی مرگ شود.

نکاتی برای کاهش حواس پرتی راننده

پیــش از حرکــت، کارهــای الزم بــرای نظــاف  	
شــخصی را انجــام داده و مســیر را برنامــه ریــزی 

کنید.

ـی، کنترل آب و هــوا، رادیو و  	 تنظیمــات صوـت
پخش کننده ســی دی و تنظیمات صوتی وسیله 

نقلیه خود را شناسایی و از پیش تنظیم کنید.

برای اســتفاده از تلفن همراه کنار کشــیده و  	
پارک کنید، یا اینکه یک مســافر مکالمه را انجام 

دهد یا آن را به پست صوتی منتقل کند.

اگــر به خواندن وسوســه می شــوید، مطالب  	
برای مطالعه را کنار بگذارید.

وارد گفتگــوی احساســی یا پیچیده نشــوید.  	

از موقعیت های بالقوه ای که ممکن است آنها را 
از رانندگی منحرف کند آگاه باشند. برخی حوادث 
خارج از اتوبــوس مانند فعالیت پلیس، تصادف، 
مناظر یا راه ســازی ممکن اســت حــواس راننده را 

پرت کنند.

همچنین رانندگان می توانند با توجه به موقعیت 
هــای پیش آمده داخــل خودرو حواسشــان پرت 
شــود. به ویژه، رانندگان اتوبوس های مدرســه با 
ســر و صدا و فعالیت باالیی ســر و کار دارند. اگر 
یــک راننــده برای حل یک مســئله رفتــاری مجبور 
باشد چشم خود را از جاده بردارد، احتمال تصادف 

بیشتر است.

ـی اگر وســیله نقلیه شــما از تجهیــزات کمک  حـت
راننده برخوردار باشد، ممکن رانندگی حواس پرت، 
ـی احتیاط یا خطرنــاک را تجربه کنید. هنوز هم  ـب
انتظــار مــی رود کــه وســیله نقلیه خــود را تحت 
مراقبت و کنترل داشــته باشــید، این بدان معنی 
اســت که شــما باید به طور مداوم محیط خود را 
کنترل کنید و بتوانید کنترل فوری وسیله نقلیه 

را بر عهده بگیرید.

رانندگی هنگام استفاده از تلفن های همراه بدون 
هندزفری و مشــاهده صفحات نمایش غیر مرتبط 
بــا رانندـگـی ممنوع اســت و رانندگان بــا جریمه و 
مجــازات هــای دیگــر روبــرو مــی شــوند. بعالوه، 
راننــدگان مــی توانند در صورت عــدم توجه کامل 
به وظیفــه رانندگی، به رانندگی با بی احتیاطی یا 
حتی رانندگی خطرناک )جرم کیفری( متهم شوند.

رانندگان تجاری برای اســتفاده از رادیوی دو طرفه 
معافیــت دائمی دارند، به شــرطی که میکروفون 
به راحتی در دسترس راننده باشد و بر روی خودرو 
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وسایل نقلیه اورژانسی

وسایل نقلیه اورژانسی شامل وسایل نقلیه اداره 
آتــش نشــانی و پلیس، آمبوالنس ها و وســایل 

نقلیه اورژانسی خدمات عمومی هستند.

واکنش به وسیله نقلیه اورژانسی نزدیک 
شونده

ـی مــی بینید چــراغ های قرمز یــا قرمز و آبی  وقـت
چشــمک مــی زند، یــا می شــنوید که زنــگ ها یا 
آژیرهــای یک وســیله نقلیه اورژانســی از هر دو 
طــرف نزدیــک می شــوند، بایــد بالفاصله ســرعت 

اســترس می تواند بر عملکرد رانندگی شــما تأثیر 
بگذارد.

هنگام گرســنگی یا تشنگی، از رانندگی دست  	
بکشید.

به یاد داشــته باشــید که همیشه در رانندگی 
ـی ثانیه ای در  خــود تمرکز کنیــد. حواس پرـت
پشت فرمان می تواند منجر به تصادف شود.

فاصلــه ۱۵۰ متری از وســایل نقلیه آتش نشــانی 
و آمبوالنســی کــه در حــال مأموریت و پاســخ به 

تماس اورژانسی هستند، غیرقانونی است.

عدم کنار کشیدن و توقف برای یک وسیله نقلیه 
اورژانســی کــه در حال نزدیک شــدن اســت، می 

تواند منجر به محکومیت و جریمه شود.

توجه
برخی از آتش نشــانان و پاسخگویان پزشکی 
داوطلــب ممکــن اســت هنــگام اســتفاده از 
وســایل نقلیه شــخصی خــود برای پاســخ به 
آتــش ســوزی یــا شــرایط اورژانس پزشــکی، 
چراغ سبز چشمک زن داشته باشند. لطفًا حق 
تقــدم را بــه آنها بدهید تا بــه آنها کمک کند 
ســریع و با خیــال راحت به شــرایط اضطراری 

برسند.

چراغ ها و آژیرها را جدی بگیرید. راه را باز کنید! 
به ســمت راســت بکشــید و متوقف شــوید. این 

قانون است.

واکنش به یک وسیله نقلیه اورژانسی یا 
کامیون کشنده متوقف شده

وقتی می بینید یک وســیله نقلیه اورژانســی با 
چراغ های قرمز یا قرمز و آبی چشمک زن متوقف 
شــده اســت یا یک کامیون کشنده متوقف شده 
که چراغ های زرد آن در یک مســیر یا روی شــانه 
در جهت حرکت خود چشمک می زند، باید سرعت 
خود را کم کنید و با احتیاط عبور کنید. اگر جاده 
دارای دو یا چند باند است، باید، در صورت امکان، 
باند دیگری را انتخاب کنید تا یک باند بین خودرو 

خود را کم کنید، تا آنجا که می توانید به سمت 
راست مسیر جاده حرکت کنید و متوقف شوید.

ـی مــی بینید یک وســیله  هوشــیار باشــید. وقـت
نقلیــه اورژانســی با چراغ یا آژیر روشــن در حال 
نزدیک شدن است، آماده شوید تا راه را باز کنید.

ســریع اما بــا آرامــش واکنش نشــان دهید.  	
ناگهان روی ترمز نکوبید و ناگهان مسیر را عوض 
نکنیــد. از راهنماهــای خود برای هشــدار دادن به 
رانندگان دیگری که قصد اســتفاده از باند آنها را 

دارید استفاده کنید.

آینه های عقب خود را بررســی کنید. به جلو  	
و در دو طــرف وســیله نقلیه خود نــگاه کنید. به 
وسایل نقلیه دیگر نیز اجازه دهید تا کنار بکشند. 
بــه ســمت راســت بکشــید و بــه تدریــج متوقف 

شوید.

منتظر عبور وسیله نقلیه اورژانسی باشید و  	
انتظار ســایر وســایل نقلیه اضطراری را که ممکن 
اســت بــه همــان تمــاس پاســخ دهند را داشــته 
باشــید. قبل از ادغام مجــدد در ترافیک، مطمئن 
شــوید که راه آزاد بوده و با راهنما زدن این کار را 

انجام دهید.

را  	 آن  و  نکــرده  حرکــت  شــانه  در  آزادراه  در 
مســدود نکنیــد. در صــورت مســدود بــودن همه 
باندهــا، وســایل نقلیــه اضطــراری از شــانه جاده 

استفاده می کنند.

هرگز وســیله نقلیه اورژانســی را دنبــال نکرده یا 
ســعی نکنید که از آنها پیشــی بگیرید. عبور در 
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بخش 2 – خالصه مطلب

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

چگونـگـی تشــخیص نشــانه هــا و خطــرات  	
رانندگی خواب آلود را بدانید

چگونه وســیله نقلیه خود را از نواحی ساخت  	
و سازی عبور دهید

اگــر روی جاده با حیوانات مواجه شــدید چه  	
کاری انجام دهید

چیزهایی که ممکن است حواس شما را پرت  	
کننــد و چگونه این حــواس پرتی ها را به حداقل 

برسانید

وقتی با یک وســیله نقلیه اورژانســی مواجه  	
می شوید چه کار کنید

و وسیله اضطراری فاصله بیفتد.

عــدم رعایــت ایــن قوانیــن مــی توانــد منجــر به 
محکومیــت، امتیــازات منفی در ســوابق رانندگی 
شــما، تعلیــق گواهینامــه رانندـگـی تا دو ســال و 
جریمه نقدی از 400 تا 2000 دالر برای تخلف اول 
و 1000 تا 4000 دالر برای تخلف بعدی شــود )یک 
جــرم "ثانویه" زمانی اســت که مجــددًا ظرف پنج 
ســال آن را انجام داده و محکوم شــوید(. دادگاه 
مــی توانــد به شــما حکم دهد که حداکثر شــش 
مــاه در زندان بســر ببرید، یا ممکن اســت مجبور 
به پرداخت جریمه نقدی باشید یا هر دو را انجام 

دهید.

همه کمک های ممکن را انجام دهد. اگر شــخصًا 
درگیــر تصــادف نیســتید، اگر پلیس یــا مقامات 
دیگــر نیامده انــد، باید برای ارائــه کمک متوقف 

شوید.

در تصادفات با صدمات، نشــت احتمالی سوخت 
یا آســیب جدی به وسیله نقلیه، خونسردی خود 

را حفظ کرده و این مراحل را دنبال کنید:

1. بــرای کمک تماس بگیرید یا شــخص دیگری را 
صــدا کنید. طبق قانــون، در صورت وجود جراحت 
یا خســارت به وســایل نقلیه یا سایر اموال بیش 
از 2000 دالر، باید هرگونه تصادف ایجاد شــده را 

به پلیس اعالم کنید.

2. تمــام موتورهــا را خامــوش کــرده و چراغ های 
چشــمک زن اضطراری را روشــن کنید. راهنماهای 
هشــدار دهنــده یا شــعله ها را تنظیــم کنید و از 
شــخصی بخواهید که به رانندگان نزدیک شونده 

هشدار دهد.

3. در صورت نشــت ســوخت به هیچ کس اجازه 
ندهید که ســیگار بکشــد، کبریت روشــن کند یا 
مشعل را در نزدیکی هر کدام از وسایل نقلیه قرار 
دهــد. اگــر هر یک از وســایل نقلیه در حال آتش 
ســوزی اســت، افــراد را بیــرون آورده و مطمئــن 
شــوید که همه از مســیر دور شــده اند. اگر خطر 
آتش ســوزی و انفجار وجود ندارد، افراد آســیب 
دیده را تا رسیدن کمک پزشکی آموزش دیده، در 

همانجا نگه دارید.

4. اگــر در زمینــه کمک های اولیــه آموزش دیده 
اید، در ســطح آموزش، به آســیب دیــدگان را به 
ترتیــب فوریت رســیدگی کنید. بــه عنوان مثال، 

مدیریت شرایط اورژانسی

فرآیند خاموش کردن و ایجاد نقص فنی

اگر وسیله نقلیه در بزرگراه متوقف یا خراب شد، 
ســریع و بــا آرامش برای محافظت از مســافران و 

سایر رانندگان اقدام کنید.

تــا آنجــا کــه ممکــن اســت از جــاده فاصلــه  	
بگیرید.

اگر نتوانســتید مشــکل را پیدا کــرده و آن را  	
برطــرف کنید، در کنار خودرو باشــید و از یک فرد 

مسئول بخواهید که به شما کمک کند.

مشــعل ها، المپ ها، فانــوس ها یا بازتابنده  	
هــای قابل حمل را مطابق با قانون ترافیک بزرگراه 
ـی 30 متــر )100 فــوت( جلوتر از  در فاصلــه تقریـب
وســیله نقلیــه و 30 متــر )100 فــوت( عقــب کار 
بگذاریــد. آنها بایــد از 150 متر )500 فوت( در هر 

جهت قابل مشاهده باشند.

در تصادفی که یک نفر صدمه دیده است

شرکت آمبوالنس سنت جان توصیه می کند که 
همــه رانندگان یک جعبه کمک هــای اولیه کاماًل 
مجهــز داشــته باشــند و نحــوه اســتفاده از آن را 
بدانند. اتوبوس های مدرسه باید مجهز به جعبه 
ـی درباره  کمــک های اولیــه باشــند. مطالعه کتاـب
کمــک هــای اولیه یا گذراندن یک دوره آموزشــی 
در ایــن بــاره را در نظــر بگیرید. ایــن می تواند به 
معنــای تفاوت بین مرگ و زندگی در یک تصادف 

باشد.

هــر راننــده ای کــه درگیــر تصادف اســت باید در 
محــل حادثــه بماند یا بالفاصله بــه آنجا برگردد و 

 )نمودار 3-2 را ببینید(
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2. بــا پلیــس تماس بگیرید )اســتانی یــا محلی، 
بســته بــه محل تصادف(. طبق قانــون، در صورت 
وجود جراحت یا خسارت به وسایل نقلیه یا دارایی 
باالی 2000 دالر، باید هرگونه تصادف ایجاد شده 

را به پلیس گزارش دهید.

3. بــه پلیــس یا هر کســی که وســیله نقلیه او 
آسیب دیده است همه کمک های ممکن را انجام 
دهید. این شــامل دادن نــام و آدرس خودتان به 
پلیــس، نــام و آدرس مالــک ثبت شــده وســیله 
نقلیه، پالک وســیله نقلیه و شماره مجوز و کارت 

بیمه است.

4. نام، آدرس و شــماره تلفن همه شــاهدان را از 
آنها بگیرید.

5. اگــر خســارت کمتــر از 2000 دالر باشــد، طبــق 
قانون همچنان شــما را ملزم به تبادل اطالعات با 
هر کســی که به وســیله نقلیه آسیب زده است، 
می کند. با این حال، الزم نیست که این تصادف 

به پلیس گزارش شود.

6. اگر قصد ادعای دریافت خسارت از بیمه دارید 
در اسرع وقت با شرکت بیمه خود تماس بگیرید.

آتش سوزی ها

پنج دلیل عمده برای آتش ســوزی وســایل نقلیه 
وجود دارد:

1. نشت سوخت

2. جرقه الکتریکی

3. ترمزهای بیش از حد گرم شده

4. الستیک کم باد / پنچر

ـی فــرد را آزاد  بــرای بازگردانــدن تنفــس، راه هواـی
کنید، تنفس فرد را احیا کنید و در مورد خونریزی 
بــا فشــار دادن پارچــه تمیــز روی محــل خونریزی 

سعی کنید آن را متوقف کنید.

5. اگــر در زمینــه کمک های اولیــه آموزش دیده 
اید، از عقل سلیم استفاده کنید. به عنوان مثال، 
افراد در تصادف اغلب دچار شوک می شوند. فرد 
را بــا ژاکــت یا پتــو بپوشــانید تا اثرات شــوک را 

کاهش دهد.

6. تا رسیدن کمک کنار افراد آسیب دیده بمانید.

7. وســایل نقلیه دارای نقص فنی در جاده ممکن 
اســت خطری برای شــما و ســایر رانندگان باشــد. 
آنچــه مــی توانید انجــام دهید تــا از ایمن بودن 
همه افراد درگیر در تصادف اطمینان حاصل کنید.

در تصادفی که هیچ کس آســیب ندیده 
است

این مراحل را در تصادفی که کسی آسیب ندیده 
دنبال کنید:

1. اگر وســایل نقلیه قابلیت رانندگی دارند، آنها را 
تا آنجا که ممکن اســت از جاده دور کنید – این 
نباید در تحقیقات افسر پلیس تأثیر بگذارد. این 
امر به ویژه در جاده های شــلوغ یا با ســرعت باال 
که ممکن اســت وجود وســایل نقلیه در باندهای 
حرکـتـی خطرنــاک باشــد، بســیار مهم اســت. اگر 
نمی توانید وســایل نقلیــه را از جاده خارج کنید، 
راهنماهای هشدار دهنده یا شعله ها را به اندازه 
کافی دور تنظیم کنید تا زمان کافی برای کاهش 
ســرعت یا توقــف ترافیک نزدیک شــونده فراهم 

شود.

خالصه مطلب

در انتهــای این بخش باید موارد زیر را فرا گرفته 
باشید:

1. در شــرایط اورژانســی وقـتـی وســیله نقلیــه 
خاموش شــده یا از کار افتاده چه کارهایی انجام 

دهید

2. مراحلی که باید در تصادف با یا بدون جراحت 
و مصدومیت انجام دهید

5. خرابی طوقی چرخ.

کلیــه اتوبــوس ها و اتوبوس هــای مدارس ملزم 
به حمل کپســول آتش نشــانی مناسب هستند. 
هر راننده ای باید نحوه استفاده از کپسول آتش 

نشانی را بداند.

در صورت آتش سوزی به یاد داشته باشید:

1. مسافران را به سرعت و با نظم از وسیله نقلیه 
خارج کنید.

2. مسافران را به مکانی امن هدایت کنید.
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

04

تابلوهای  و  چراغ 

راهنمایی و رانندگی
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تابلوها

ـی و رانندـگـی اطالعــات مهمی  تابلوهــای راهنماـی
در مورد قانون به شــما می دهد، در مورد شــرایط 
خطرناک به شما هشدار می دهد و به شما کمک 
مــی کنــد راه خود را پیدا کنیــد. تابلوها از عالئم، 
رنگهــا و اشــکال مختلــف برای شناســایی آســان 

استفاده می کنند.

ـی کــه در جــاده هــای انتاریو  برخــی از تابلوهاـی
مشاهده خواهید کرد:

یک عالمت ایستاده هشت طرفه دارای زمینه ای 
قرمز با حروف ســفید اســت. این بدان معناست 
که شــما باید کاماًل متوقف شــوید. اگر روی باند 
خط توقف مشخص شده است، قبل از خط توقف 
بایســتید. اگــر خط توقــف وجود نــدارد، در محل 
عبور عابر از جاده متوقف شــوید. در صورت عدم 
وجود جدول، در لبه انتهای پیاده رو توقف کنید. 
اگــر پیــاده رو وجود ندارد، در لبــه تقاطع متوقف 
شــوید. قبل از ورود به تقاطع صبر کنید تا راه باز 

شود.

ـی و رانندگی شــامل عالئم و  قوانیــن راهنماـی
چــراغ ها، عالئم عابر پیاده و عالئم روســازی 
)آســفالت( اســت کــه بــه راننــدگان و ســایر 
اســتفاده کننــدگان از جــاده ها مــی گوید در 
شرایط خاص چه کاری باید انجام دهند. این 
فصل به شــما نشــان می دهد که بسیاری از 
آن عالئم، چراغ ها و تابلوها چگونه هســتند 
ـی آنهــا بــرای راننــدگان را توضیــح می  و معـن

دهد.

داده و به هر دو طرف برای دیدن قطار نگاه کنید. 
آماده باشید تا متوقف شوید.

چهــار نــوع تابلــو دیگــر نیــز وجــود دارد: نظارتی، 
ـی و اطالعــات و  هشــدار دهنــده، شــرایط موقـت

مسیریابی.

تابلوهای نظارتی

این تابلو ها جهتی را نشــان می دهند که باید از 
آنهــا پیــروی کرد. آنها معمواًل مســتطیل یا مربع 
شــکل با زمینه ســفید یا ســیاه و حروف ســیاه، 
ســفید یا رنگی هســتند. یک عالمت با یک دایره 
ســبز بــه ایــن معنی اســت که شــما مــی توانید 
ـی را کــه در داخل حلقه نشــان داده شــده  فعالیـت
اســت انجام دهید. یک دایــره قرمز با یک خط از 
داخل آن به این معنی اســت که فعالیت نشــان 

داده شده مجاز نیست.

در اینجــا برخی از عالئم نظارتی رایج آورده شــده 
اند:

ایــن جاده، مســیر رســمی عبــور دوچرخه اســت. 
مراقــب دوچرخه ســواران بوده و آماده باشــید تا 

جاده را با آنها به اشتراک بگذارید.

تابلــوی ناحیه مدرســه پنج وجهی اســت و دارای 
زمینه ای زرد / ســبز فلورســنت با نمادهای سیاه 
اســت. ایــن تابلو هشــدار مــی دهد که شــما به 
یک منطقه مدرســه می آیید. ســرعت خود را کم 
کنید، با احتیاط بیشــتری رانندگی کنید و مراقب 

کودکان باشید. 

تابلو حق تقدم مثلثی با زمینه ســفید و حاشــیه 
قرمز است. این بدان معناست که شما باید ابتدا 
اجــازه دهید ترافیــک در تقاطع یــا نزدیک به آن 
حرکــت کنــد. در صورت لزوم توقــف کنید و فقط 
در صورت آزاد شدن به مسیر خود ادامه دهید.

تابلــوی تقاطــع ریلــی به شــکل X با پــس زمینه 
سفید و حاشیه قرمز است. این هشدار می دهد 
کــه ریــل هــای راه آهن از جــاده عبور مــی کنند. 
مراقب این عالمت باشــید. سرعت خود را کاهش 
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در ناحیه بین تابلوها توقف نکنید. به این معنی 
ـی برای یــک لحظه هم  اســت کــه شــما نباید حـت
وســیله نقلیــه خــود را متوقــف کنید. )به شــکل 

جفتی و گروهی استفاده می شوند(.

در ناحیــه بیــن تابلوهــا نایســتید. ایــن بــدان 
معناســت که شما نمی توانید وسیله نقلیه خود 
را در ایــن منطقــه متوقــف کنید، مگــر در هنگام 
ســوار یا پیاده کردن مســافران. )به صورت جفتی 

یا گروهی استفاده می شوند.(

می توانید در این ناحیه در ساعاتی که روی تابلو 
نشــان داده می شــود پارک کنید )به شکل جفتی 

و گروهی استفاده می شوند(.

ممکن است اسنوموبیل ها از این جاده استفاده 
کنند.

به این جاده وارد نشوید )ورود ممنوع(.

هنــگام مواجــه با چراغ قرمــز در تقاطع گردش به 
راست ممنوع است.

طی زمان های نشــان داده شــده گــردش به چپ 
ممنوع است.

این فضای پارک فقط برای وسایل نقلیه ای است 
کــه مجــوز پارکینــگ قابل دسترســی معتبــری را 

نشان می دهند.

در منطقــه بیــن تابلوها پــارک نکنیــد. این بدان 
معناســت که شما نمی توانید وسیله نقلیه خود 
را متوقــف کنید، مگر برای ســوار یــا پیاده کردن 
مســافران یا بار کردن کاالها. )به صورت جفتی یا 

گروهی استفاده می شوند.(

گردش به چپ در تقاطع ممنوع است.

در تقاطع به مسیر مستقیم ادامه ندهید.

دور زدن بــرای حرکــت در جهــت مخالــف ممنــوع  
است )دور زدن ممنوع(.
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سبقت گرفتن در این جاده ممنوع است.

ترافیک با ســرعت پایین در جاده های چند بانده 
باید در سمت راست حرکت کنند.

مناطقــی را نشــان می دهد که جامعه شناســایی 
کــرده اســت که خطر ویــژه ای برای عابــران پیاده 
وجــود دارد. جرایــم ترافیـکـی کــه در ایــن منطقه 
انجام شده اند مشمول افزایش جریمه می شوند.

ورود دوچرخه به جاده ممنوع است.

ورود عابرین پیاده به جاده ممنوع است.

به راست جزیره ترافیکی برانید.

محدودیت سرعت در جلوتر تغییر می کند.

ترافیــک تنهــا در یک مســیر اجازه حرکــت دارند. 
جاده یک طرفه است.

اینجا محل عبور عابرین پیاده است. آماده توقف 
و دادن حق تقدم به عابرین باشید.

ایــن تابلــو، باال یا روی جاده، به این معنی اســت 
کــه ایــن باند فقط بــرای گردش به چــپ های دو 

طرفه استفاده می شود.

طی ســاعات باز بودن مدرسه، محدودیت سرعت 
در این منطقه پایین تر اســت. هنگامی که چراغ 
های زرد چشــمک می زنند، محدودیت ســرعت را 

نگاه کنید.

ایــن تابلوهــا، روی جــاده یا روی آســفالت قبل از 
تقاطع، به رانندگان مسیری را می گویند که باید 
طی کنند. به عنوان مثال: راننده در باند یک باید 
بــه چپ بپیچد؛ راننــده در باند دو باید یا به چپ 
بپیچد یا مستقیم به مسیر ادامه دهد؛ و راننده 

در باند سه باید به راست بپیچد.
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در مــواردی بجــز ســبقت در مناطــق دو بانده و یا 
نواحی که ســبقت گرفتن فرآهم شــده است، به 

راست برانید.

محدودیــت های وزنی برای انواع مختلف کامیون 
هــای ســنگین به منظــور عبور از پل ها را نشــان 

می دهد.

ایــن عالمت در پشــت اتوبــوس های تجــاری به 
عنوان یک یادآوری برای رانندگان اســت که طبق 
قانــون وســایل نقلیه ای که بــه اتوبوس متوقف 
شده در ایستگاه نزدیک می شوند، وقتی اتوبوس 
قصد بازگشت به باند را با راهنما نشان دهد، باید 

حق تقدم را به او بدهند.

ایــن تابلــو ناحیه ای را برای وســایل نقلیه ذخیره 
می کند که دارای مجوز معتبر پارکینگ برای افراد 
قابــل دسترســی هســتند و همچنین بــرای پیاده 
کردن مسافران داران معلولیت استفاده می شود.

ایــن تابلوهــا به معنای وجود باند فقط برای انواع 
خاصی از وسایل نقلیه است، چه به طور مداوم و 
چه در ساعات خاص نمادهای مختلفی برای انواع 
مختلــف وســایل نقلیه اســتفاده می شــود. آنها 
شامل: اتوبوس، تاکسی، وسایل نقلیه با سه نفر 

یا بیشتر و دوچرخه هستند.

وســایل نقلیــه در این ناحیه نمــی توانند به باند 
وســایل نقلیه مسافربری یا برای خروج از آن باند 

عوض کنند.

تابلوهای هشداردهنده

ایــن تابلوهــا شــرایط خطرنــاک یــا غیرمعمول در 
جلوتر مانند پیچ، دور برگردان، فرورفتگی یا شانه 
جاده را هشــدار می دهند. معموال لوزی شــکل با 
پس زمینه زرد و حروف یا نمادهای سیاه هستند. 

برخی از تابلوهای هشــداری معمول شامل موارد 
زیر هستند:

ارتفــاع عمودی زیر این زیرگــذر حداکثر ۳/۹ متر 
است.

انشعاب به راست در جاده.

ناحیه ای را مشــخص می کند که در آن اتوبوس 
های مدرسه بدون چراغ قرمز چشمک زن و بازوی 
توقف، اقدام به سوار و پیاده کردن مسافران می 

کنند.

تعداد  با  نقلیه  وسایل  تابلوهای 

)VOH( باالی مسافر

تنهــا وســایل نقلیــه عمومــی مانند اتوبــوس ها 
یا وســایل نقلیه مســافربری حامــل تعداد حداقل 

مسافران می توانند از این باند استفاده کنند.
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پل باریک در جلوتر.

جاده در جلوتر منشعب می شود.

به تقاطع نزدیک می شوید. جهت پیکان، ترافیک 
دارای حق تقدم را نشان می دهد.

بــه میــدان نزدیک می شــوید. ســرعت را کاهش 
دهیــد. پیــکان هــای ســاعت گــرد نشــان دهنده 

جهت ترافیک دور میدان است.

در اطراف این پیچ، به دلیل شعاع کم آن، سرعت 
را کاهش دهید.

نشــان دهنــده ورودی اتوبوس از ســمت راســت 
اســت و وســایل نقلیــه باید آمــاده باشــند تا در 
صــورت ورود اتوبــوس بــه جاده، حق تقــدم را به 

او بدهند.

نشــان دهنــده ورودی کامیــون آتــش نشــانی از 
ســمت راســت است و وســایل نقلیه باید از ورود 

کامیون به جاده آگاه باشند.

جاده دارای پیچ یا خمیدگی تند در جلوتر است.

عالئم شورون )سر پیکان( برای راهنمایی رانندگان 
در پیــچ های تند جاده، به صــورت گروهی نصب 

می شود.

جاده دارای پیچ های پیاپی است.

پــل پیــش رو برای عبــور دادن قایق هــا بلند می 
شود.

راننــدگان در جــاده فرعی در تقاطــع پیش رو دید 
مناسبی از ترافیک ندارند.

جاده باریک می شود.

جاده دارای خمیدگی یا پیچ کوچک است.

زیر تابلو هشــدار پیچ نصب می شوند، این تابلو 
نشــان دهنده حداکثر ســرعت ایمن برای عبور از 

پیچ است.
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تابلو به اشــتراک گذاری جاده برای هشــدار دادن 
به رانندگان است که قرار است فضای ایمنی را در 
جاده برای دوچرخه ســواران و وســایل نقلیه دیگر 

فراهم کنند.

آســفالت حیــن بارندگی لغزنده اســت. ســرعت را 
کاهش داده و با احتیاط رانندگی کنید.

خطــر در نزدیکی به لبه جاده. خطوط رو به پایین 
طرفی را نشــان مــی دهد که می توانیــد با خیال 

راحت از آن عبور کنید.

سطح آسفالت در جلوتر به اتمام می رسد.

تقاطع دوچرخه در جلوتر وجود دارد.

تابلو توقف در جلوتر. سرعت را کاهش دهید.

جاده را با ترافیک پیش رو به اشتراک بگذارید.

جاده شــیب دار می شــود. ممکن است نیاز پیدا 
کنید با دنده سنگین حرکت کنید.

دو جــاده ای کــه در یــک جهــت حرکت مــی کنند 
در شــرف پیوســتن به هم هســتند. رانندگان در 
هر دو جاده به طور مســاوی مســئول هستند که 
ببیننــد ترافیــک به طــور روان و ایمــن ادغام می 

شود.

اسنومبیل از این جاده عبور می کند.

بزرگراه تقسیم شده آغاز می شود: ترافیک در هر 
دو جهــت در جاده هــای جداگانه پیش رو حرکت 
می کند. به ســمت جاده راســت برانید. هر جاده 

ترافیکی یک طرفه دارد.

باند سمت راست در جلوتر تمام می شود. اگر در 
باند ســمت راســت قرار دارید باید به شکل ایمن 

در ترافیک باند چپ ادغام شوید.

به چراغ راهنمایی و رانندگی نزدیک می شوید. از 
سرعت بکاهید.
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به تقاطع ریلی نزدیک می شــوید. مراقب قطارها 
باشید. این عالمت همچنین زاویه عبور مسیرهای 

راه آهن از جاده را نشان می دهد.

پیــچ یا گردش تند در جاده به ســمتی که پیکان 
نشــان می دهد. مرز شطرنجی خطر را هشدار می 

دهد. سرعت خود را کم کنید و مراقب باشید.

گوزن ها به شــکل معمول از ایــن جاده عبور می 
کنند؛ مراقب حیوانات باشید.

بزرگــراه تقســیم شــده تمام مــی شــود: در جاده 
ترافیــک در هر دو جهت در حال حرکت هســتند. 

به راست برانید.

بــه زیرگــذر نزدیک می شــوید. اگر وســیله نقلیه 
بلنــد مــی رانیــد مراقــب باشــید. تابلو فضــای در 

دسترس را نشان می دهد.

ســنگفرش یــا آســفالت ناهمــوار در جــاده پیش 
رو وجــود دارد. ســرعت خود را کــم کنید و کنترل 

وسیله نقلیه خود را حفظ کنید.

مراقب ســنگ های پایین افتاده باشــید و ســعی 
کنید از برخورد با  آنها اجتناب کنید.

ممکن است روی جاده آب جریان داشته باشد.

ایــن تابلو به شــما هشــدار می دهد کــه در حال 
نزدیــک شــدن به یک ایســتگاه اتوبــوس مخفی 
مدرسه بروید. سرعت خود را کم کنید، با احتیاط 
بیشتری رانندگی کنید، مراقب کودکان و اتوبوس 

مدرسه با چراغ قرمز چشمک زن باشید.

ورودی کامیون در ســمت راســت جاده. اگر تابلو 
کامیون را در ســمت چپ نشان می دهد، ورودی 

در سمت چپ جاده است.

حداکثر ســرعت ایمن برای عبور از روی یک رمپ 
را نشان می دهد.

مراقبــت عابریــن پیــاده بــوده و آماده باشــید تا 
جاده را با آنها به اشتراک بگذارید.
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کارگران جاده مشغول کارند.

خدمه نقشه برداری در جاده در حال کارند.

شــخص راهنمــای ترافیــک روی جــاده اســت. به 
آرامی رانندگی کرده و دستورات را پیروی کنید.

شــما در حــال ورود بــه منطقــه ســاخت و ســاز 
هستید. با احتیاط رانندگی کرده و آماده رانندگی 

با محدودیت سرعت پایین تر باشید.

ایــن تابلوها تقاطع مدارس را هشــدار می دهند. 
مراقب کودکان باشــید و مسیرهای نگهبان عبور 

یا گشت ایمنی مدرسه را دنبال کنید.

تابلوهای شرایط موقت

ایــن تابلوهــای هشــدار دهنــده شــرایط موقــت 
غیرمعمــول ماننــد مناطق کار در جاده ها، انحراف 
مسیرها، مسیرهای جایگزین، بسته شدن خطوط 
یا کنترل ترافیک در جاده ها را نشــان می دهند. 
آنهــا معمــواًل به شــکل لوزی بــا زمینــه نارنجی و 

حروف یا نمادهای سیاه رنگ هستند.

در اینجا برخی از تابلوهای معمول شرایط موقت 
آورده شده اند:

منطقه ساخت و ساز یک کیلومتر جلوتر.

بانــد مســتقیم بــرای کار روی جاده بســته شــده 
اســت. از محدودیــت ســرعت پیــروی کــرده و در 

ترافیک آزاد ادغام شوید.

باند بسته. سرعت را برای ادغام در ترافیک نشان 
داده شده توسط پیکان تنظیم کنید.

از وسایل نقلیه و کشنده هایی که این تابلو را به 
همراه دارند، سبقت نگیرید.

 مسیر جایگزین موقت از مسیر اصلی ترافیک.

چراغ های چشــمک زن روی پیکان مســیر حرکتی 
را نشان می دهند.

آســفالت روکش یا شــیار خورده اســت. توانایی 
توقــف وســیله نقلیــه شــما ممکــن اســت تحت 
تأثیــر قرار گیــرد بنابرایــن از محدودیت ســرعت 
پیروی کنید و با احتیاط بیشــتری رانندگی کنید. 
کاهــش  اســت  ممکــن  ســواران  موتورســیکلت 

کشش را در این سطوح تجربه کنند.
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تابلوهای اطالعاتی و مسیریابی

این تابلوها در مورد مسافت و مقصد به شما می 
گویند. آنها معمواًل مســتطیل شکل با زمینه سبز 
و حروف ســفید هســتند. تابلوهــای دیگر با رنگ 
های مختلف شما را به سمت امکانات، خدمات و 

جاذبه ها راهنمایی می کنند.

در اینجــا برخی تابلوهای اطالعاتی و مســیریابی 
آورده شده اند:

مسیر به شهرهای اطراف را نشان می دهند.

فاصلــه تــا شــهرهای نزدیک را به کیلومتر نشــان 
می دهند.

ســرعت را کاهــش داده و آمــاده توقــف کــردن 
باشید.

نشــانه گــذاری مســیر موقــت را تا وقـتـی که به 
مسیر اصلی بر می گردید، دنبال کنید.

جریمه های HTA را برای افزایش ســرعت در یک 
منطقــه ســاختمانی تعیین شــده هنــگام حضور 

کارگران اعمال می کند.

گذرگاه هــا یا خروجی هــای آزادراه دارای اعدادی 
هســتند که بــا فاصله از ابتــدای آزادراه مطابقت 
دارنــد. بــه عنــوان مثــال، تقاطــع شــماره 204 در 
بزرگــراه ۴۰۱، ۲۰۴ کیلومتــر با ویندزور، محل آغاز 
آزادراه فاصله دارد. فاصله ها را می توان با کســر 

یک عدد مبادله ای از عدد دیگر محاسبه کرد.

اصطالح 'VIA' )از طریق( برای توصیف جاده هایی 
استفاده می شود که برای رسیدن به مقصد باید 

طی شود.

میــدان پیش رو و اینکه هر مســیر به کجا ختم 
می شود را نشان می دهند.

در آزادراه ها از تابلوهای مختلف خروج اســتفاده 
می شود. در مناطق شهری، بسیاری از رمپ های 
خروـجـی بیــش از یک خــط دارد. عالئــم هوایی و 
نصب شــده روی زمین به رانندگان کمک می کند 
تا مسیر مناسب را برای خروج یا ماندن در آزادراه 

انتخاب کنند.

تابلوهای پیشــرو با اســتفاده از پیکان نشان می 
دهد کدام باند از آزادراه خارج می شــود. تابلوها 

در خروجی ها نیز نصب می شوند.

بعضــی اوقــات ممکن اســت یــک یا چنــد باند از 
ـی که بــا خطوط  آزادراه خــارج شــود. پیــکان هاـی
خروجی مطابقت دارند در تابلوی پیشروی در یک 
جعبــه زرد رنــگ با کلمه "خروج" در زیر آن نشــان 

داده شده است.
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مسیر به فرودگاه را نشان می دهد.

امکانــات قابــل دسترســی بــا ویلچر را نشــان می 
دهد.

تابلو D – بار با اندازه بزرگتر از حد معمول

سایر تابلوها

در اینجــا برخــی تابلوهای رایج دیگر آورده شــده 
اند:

ایــن تابلوهــا طبــق شــرایط ترافیـکـی بــرای دادن 
اطالعات شــرایط فعلی و تأخیر و باند های بسته 

شده به رانندگان تغییر می کنند.

امکانــات خــارج از جــاده ماننــد بیمارســتان هــا، 
فرودگاه ها، دانشــگاه ها یا پارکینگ ها را نشــان 

می دهند.

مســیر عابر پیاده برای ایستگاه قطار را نشان می 
دهد.

)LCV( وسیله نقلیه تجاری طوالنی

این تابلو نشــان دهنده یک وســیله نقلیه تجاری 
طوالنی اســت که یک تریلر دوتایی اســت و طول 
آن مــی توانــد تــا 40 متر باشــد. مهم اســت که 
ـی را بر  بتوانیــد در بزرگــراه، وســایل نقلیــه طوالـن
اســاس تابلو نصب شــده تشخیص دهید و طول 
و محدودیت ســرعت را پیش از آماده شدن برای 

سبقت گرفتن تشخیص دهید.

تابلوهای پاسخ اورژانسی

برخی از تابلوهای اطالعاتی شــامل یک سیســتم 
شماره گذاری در پایین تابلو برای کمک به وسایل 
نقلیه اورژانســی و رانندگان آن در تعیین مسیر 

مناسب هستند.

تابلوی وســیله نقلیه آهسته حرکت می 
کند

تابلو "وســیله نقلیه آهسته حرکت می کند" یک 
مثلث نارنجی است که دارای مرز قرمز است. این 
بــه ســایر رانندگان هشــدار می دهد که وســیله 
نقلیه پیش رو با ســرعت 40 کیلومتر در ســاعت 
یــا کمتــر حرکــت می کنــد. هنگامی کــه در جاده 
هســتید، تراکتورهای مزرعه، ادوات کشــاورزی / 
ماشین آالت و وسایل نقلیه قادر به حفظ سرعت 
بیش از 40 کیلومتر در ساعت نیستند باید تابلو 
وســیله نقلیــه آهســته حرکت می کند را نشــان 
دهند. مراقب این وســایل نقلیه کند باشــید و در 

صورت لزوم سرعت خود را کاهش دهید.

هنگامــی که OPP تمام ترافیــک را از بزرگراه دور 
مــی کند، هنگام بســته شــدن بــدون برنامه یک 
بزرگراه اســتانی از عالئم EDR استفاده می شود. 
نشــانگرهای EDR در امتداد مســیرهای جایگزین 
قرار دارند و به رانندگان مســیرهای بســته شده و 

برگشت به بزرگراه را نشان می دهند.
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چراغ های راهنمایی و 
رانندگی

چراغ های راهنمایی به رانندگان و عابران پیاده می 
گوینــد که چــه کارهایی باید در تقاطع ها و جاده 
هــا انجام دهند. آنهــا به کاربران جاده می گویند 
که چه موقع بایستند و بروند، کی و چگونه باید 

گردش انجام داده و چه موقع رانندگی کنند.

چراغ سبز

چراغ ســبز به این معنی اســت که پــس از دادن 
حــق تقدم به وســایل نقلیــه و عابــران پیاده که 
قبــاًل در تقاطع قرار گرفته اند، می توانید به چپ 
بپیچیــد، مســتقیم بروید یا به راســت بپیچید. 
هنــگام چرخش به چپ یا راســت، باید حق تقدم 
را به عابران پیاده ای که از تقاطع عبور می کنند 

دهید.

تابلوهای دو زبانه

هنــگام رانندگی در مناطق دو زبانه تعیین شــده، 
مراقب این تابلوها باشید. پیام ها را به زبانی که 
بهتــر درک می کنیــد بخوانید. پیام های دو زبانه 
ممکن اســت روی یک تابلو با هم نوشــته شــده 
باشــند، یا جداگانــه با یک تابلو انگلیســی و یک 

تابلو فرانسوی کنار آن نصب شده باشند.

با چراغ قرمز به راســت بپیچیــد و این کار را باید 
تنهــا وقتی انجــام دهید که کامال متوقف شــده 
باشــید و مســیر باز باشــد. اگر از جاده یک طرفه 
بــه جاده یک طرفه حرکت می کنید ممکن اســت 
بتوانیــد با چراغ قرمز نیز بپیچیــد، اما ابتدا باید 

کاماًل متوقف شوید و صبر کنید تا راه باز شود.

چــراغ و پیــکان هــای کمــک کننــده بــرای گردش 
وسایل نقلیه

چــراغ های ســبز چشــمک زن و پیکان های ســبز 
رنــگ رانندگان را بــرای گردش به طرفین راهنمایی 

می کنند. 

چراغ زرد

چــراغ زرد – یا کهربایی – به معنای نزدیک شــدن 
چــراغ قرمز اســت. اگر می توانید بــا خیال راحت 
این کار را انجام دهید باید متوقف شوید؛ در غیر 

این صورت، با احتیاط از تقاطع عبور کنید.

چراغ قرمز

چــراغ قرمز به این معنی اســت کــه باید متوقف 
شوید. در صورت وجود خط کشی توقف پیش از 
تقاطع، وســیله نقلیه خود را کاماًل متوقف کنید. 
اگــر خط توقف وجــود ندارد، پیــش از محل عبور 
عابر پیاده، عالمت گذاری شــده یا نشــده، توقف 
کنید. در صورت عدم وجود محل عبور عابر پیاده، 
در لبــه پیاده رو توقــف کنید. اگر پیاده رو وجود 

نداشت، در لبه تقاطع متوقف شوید.

منتظر بمانید تا چراغ به سبز تغییر کند و پیش 
از حرکت تقاطع باز شود.

تــا زمانی که تابلویی به شــما نگویــد، می توانید 
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بعد از پیکان ســبز به ســمت چپ، ممکن اســت 
یک پیکان زرد ظاهر شود. این بدان معناست که 
چراغ ســبز در آســتانه باال آمدن در یک یا هر دو 
جهت اســت. گردش به چپ خود را شروع نکنید. 
اگــر مــی توانید ایــن کار را با خیــال راحت انجام 
دهید، متوقف شوید. در غیر این صورت، گردش 

خود را با احتیاط کامل کنید.

در هنگام سبز شدن چراغ همچنان می توانید به 
ســمت چپ گردش کنیــد، اما تنهــا زمانی که راه 
از ترافیــک و عابران پیاده آزاد باشــد، می توانید 
ایــن کار را انجــام دهید. اگر وقـتـی داخل تقاطع 
هستید چراغ قرمز شد، در صورت بی خطر بودن، 

گردش خود را کامل کنید.

عابران پیاده نباید از پیکان ســبز به ســمت چپ 
عبــور کننــد مگــر اینکه چــراغ عابر پیــاده از آنها 

بخواهد که از چراغ قرمز عبور کنند.

چراغ یا پیکان سبز پیشرفته

هنگامی که با یک چراغ ســبز چشــمک زن یا یک 
پیکان ســبز به سمت چپ و یک چراغ سبز روبرو 
می شــوید، می توانید به چپ بپیچید، مستقیم 
به جلو بروید یا از خط مناســب به ســمت راســت 
بپیچیــد. ایــن چــراغ ســبز پیشــرفته نامیده می 
شــود زیرا ترافیک روبــرو هنوز با چراغ قرمز روبرو 
هســتند.عابران پیاده نباید از چراغ ســبز چشمک 
زن عبــور کنند، مگر اینکه چراغ عابر پیاده از آنها 

بخواهد که به حرکت ادامه دهند.

گردش به چپ همزمان

هنگامــی کــه یک پیکان ســبز به ســمت چپ به 
همراه چراغ قرمز نشان داده می شود، باید از باند 
ســمت چپ به سمت چپ گردش را انجام دهید. 
وســایل نقلیه که از جهت مخالف به ســمت چپ 
مــی چرخنــد نیز ممکن اســت در حــال گردش به 
چــپ باشــند زیــرا آنها نیــز با یک پیکان ســبز به 

سمت چپ روبرو هستند.

مشــاهده می کند. وقتی با یک پیکان سبز روبرو 
شــدید مــی توانیــد از بانــد چپ به چــپ گردش 
کنیــد. وســایل نقلیه از جهت مخالــف نیز ممکن 

است به چپ بپیچند.

پس از پیکان ســبز گردش به چپ سبز، چراغ زرد 
تنهــا بــرای وســایل نقلیه در حال گــردش به چپ 

ظاهر می شود.

پــس از چــراغ زرد، چــراغ قرمــز فقط برای وســایل 
نقلیــه در حــال گــردش به چــپ ظاهر می شــود. 
ترافیک در مســیر مســتقیم به جلو یا گردش به 
راست با چراغ سبز یا پیکان های سبز مستقیم و 
به راست روبرو می شوند.در این تقاطع ها، پس 
از ظاهر شــدن چراغ سبز برای حرکت مستقیم به 
جلــو یا گردش به ســمت راســت، نباید گردش به 
چپ را شــروع کنید. اگر وقتی در تقاطع هستید 
چراغ زرد شد، با احتیاط گردش خود را کامل کنید.

راهنماهای اولویت حمل و نقل

وســایل نقلیــه و عابران پیــاده بایــد در مواجه با 
راهنمــای اولویــت حمــل و نقلحــق تقــدم را بــه 
خودروهــای حمل و نقل عمومــی بدهند. راهنمای 
گرد باالی یک راهنمای ترافیکی معمولی اســت و 
یک نوار عمودی سفید را روی زمینه تاریک نشان 
می دهد. این به وسیله نقلیه عمومی اجازه عبور، 
گردش به راســت یا چپ را می دهد، در حالی که 
تمام ترافیک متضاد با چراغ قرمز روبرو هستند.

گردش به چپ کامال محافظت شده

برـخـی از تقاطع هــا دارای چراغ راهنمایی جداگانه 
بــه منظــور گردش به چپ ترافیــک و برای عبور و 

مرور از تقاطع یا گردش به راست هستند.

هنگامی که یک پیکان ســبز گردش به چپ برای 
ترافیک در مســیر گردش به چپ ظاهر می شود، 
ترافیکی که مستقیمًا به جلو می رود یا به سمت 
راســت گــردش مــی کند معمــواًل یک چــراغ قرمز 



104105 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

راست به تقاطع وارد می شوند بدهید. با احتیاط 
حرکــت کنیــد و از تقاطــع به همان روشــی که از 
تقاطــع بــا عالئم توقف همه جانبه اســتفاده می 

کنید، حرکت کنید.

رانندگی  و  راهنمایی  های  چراغ 

تکی 

چراغ راهنمایی تکی یک چراغ چشــمک زن اســت 
کــه از یک تقاطع آویزان شــده یــا روی تابلوها یا 

موانع جاده قرار گرفته است.

چراغ تکی چشمک زن قرمز

چــراغ تکی چشــمک زن قرمز باالی یــک تقاطع یا 
تابلــو توقــف به این معنی اســت که بایــد کاماًل 
متوقف شوید. درصورتی که انجام این کار ایمن 

باشد فقط از داخل تقاطع رد شوید.

چراغ تکی چشمک زن زرد

چراغ تکی چشمک زن زرد باالی یک تقاطع، باالی 
یک تابلو هشدار دهنده یا روی موانع در جاده، به 
شما هشدار می دهد که با احتیاط رانندگی کنید.

چراغ قرمز چشمک زن

بایــد در مواجــه بــا چــراغ قرمز چشــمک زن کامال 
ـی کــه ایمن اســت از  متوقــف شــوید. تنهــا وقـت

تقاطع عبور کنید.

چراغ زرد چشمک زن

ـی باید هنــگام نزدیک  چــراغ زرد چشــمک زن یعـن
شدن و عبور از تقاطع با احتیاط حرکت کنید.

چراغ های راهنمایی و رانندگی خاموش

در مواقــع قطعــی بــرق، چــراغ هــای راهنمایی در 
تقاطــع ها کار نمی کنند. حق تقدم را به وســایل 
نقلیه در تقاطع و به وسایل نقلیه ای که از سمت 

پیــاده نباید از چراغ ســبز چشــمک زن یــا پیکان 
سبز به سمت چپ عبور نکنند.

راهنماهای عابرین پیاده در تقاطع ها

در جایی که دکمه های فشــاری عابر پیاده وجود 
دارد، یــک عابــر پیاده باید از دکمه اســتفاده کند 
تــا راهنمــای عبــور را وارد کنــد. راهنماهــای عابــر 
پیاده نســبت به چراغ های راهنمایی منظم زمان 
بیشــتری بــرای عبور بــه مردم می دهنــد. در یک 
جــاده اصلی شــلوغ، یــک راهنمای عابــر پیاده در 
تقاطع به مردم کمک می کند تا با عالمت گذاری 
بــرای متوقــف کردن ترافیک، از جــاده عبور کنند. 
راهنمای عابر پیاده تقاطع دارای یک یا چند محل 
عبــور عابر پیــاده؛ راهنماهــای عبور و عــدم عبور 
عابرین پیاده؛ دکمه های فشار برای عابران پیاده 
و چراغ های راهنمایی فقط در جاده اصلی اســت. 
تابلوهــا توقــف، ترافیک را در چهــارراه کوچکتر و 

خلوت تر کنترل می کنند.

بــرای رانندـگـی در ایــن تقاطــع هــا بایــد قوانیــن 
رانندـگـی را رعایت کنید و از مهارت رانندگی ایمن 
اســتفاده کنیــد. )در اینجا به نحــوه صحیح دادن 

حق تقدم نگاه کنید(

چراغ های راهنمای عابرین پیاده

راهنماهــای عابــر پیــاده به عبور عابــران پیاده در 
تقاطــع های دارای چــراغ راهنمایی کمک می کند. 
راهنماهای پیاده روی عالمت ســفید عبور عابرین 
پیــاده قرار گرفته اســت. یک نماد دســت نارنجی 
چشــمک زن یا ثابت به این معنی اســت که عابر 

پیاده نباید شروع به عبور کند.

عابــر پیاده رو به راهنماهای پیاده روی می تواند 
از جــاده در جهــت راهنماهــای عبور کنــد. هنگام 
عبور، عابران پیاده نســبت به سایر وسایل نقلیه 

حق تقدم دارند.

عابــر پیاده در مواجهه با راهنمای چشــمک زن یا 
ثابــت نباید شــروع بــه عبور از جاده کنــد. عابران 
پیــاده ای کــه قباًل هنــگام ظهور راهنمای دســت 
شــروع به عبور کرده اند، باید هرچه ســریعتر به 
یــک منطقه امن برونــد. در حالی که آنها در حال 
عبور هســتند، عابران پیاده هنوز نسبت به سایر 

وسایل نقلیه حق تقدم دارند.

در تقاطع هایی با چراغ راهنمایی که هیچ راهنمای 
عابــر پیاده وجود ندارد، عابــران پیاده که با چراغ 
ســبز روبرو هســتند می توانند عبور کنند. عابران 
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خط چین در ســمت چپ خط به این معنی اســت 
که اگر راه باز باشــد می توانید از آن عبور کنید. 
)اگر خطوط شکســته به انــدازه کافی برای تکمیل 
 "A" راحت ســبقت وجود داشته باشــد، می تواند

عبور کند.(

نشانه گذاری های جاده

نشانه گذاری های جاده به همراه عالئم راه و چراغ 
های راهنمایی کار می کنند تا اطالعات مهمی در 
مــورد جهت ترافیــک و مکان هایی که اجازه عبور 
بــه آنهــا را دارید یا نه را به شــما بدهند. نشــانه 
گــذاری های جاده خطوط ترافیکی را تقســیم می 
کند، مســیرهای گردش را نشــان می دهد، معابر 
عبــور عابر پیــاده را عالمت گذاری می کند، موانع 
را نشــان می دهد و به شــما می گوید که عبور از 

آن ایمن نیست.

خطــوط زرد ترافیــک را در جهــت مخالف جدا می 
کند. خطوط سفید ترافیک را در همان جهت جدا 

می کند.

یــک خــط ثابت در ســمت چــپ باند شــما به این 
 "A"( .ـی اســت که عبــور از آن ایمن نیســت معـن

نباید سبقت بگیرد.(

عــدم وجود محل عبــور عابر پیــاده، در لبه پیاده 
رو توقــف کنید. اگــر پیاده رو وجود ندارد، در لبه 

تقاطع متوقف شوید.

محــل عبــور عابــر پیاده بــا دو خط ســفید موازی 
مشــخص شــده در سراســر جاده مشــخص شــده 
اســت. با این حال، محل عبور همیشــه مشخص 
نیســتند. اگــر خــط توقف وجــود نــدارد، پیش از 
محــل عابــر پیــاده، عالمت گذاری شــده یــا خیر، 
توقف کنید. در صورت عدم وجود محل عبور عابر 
پیــاده، در لبه پیاده رو توقف کنید. اگر پیاده رو 

وجود ندارد، در لبه تقاطع متوقف شوید.

خط چینی که نســبت به خطــوط خط چین منظم 
گســترده تــر و نزدیــک بــه هــم هســتند، خطوط 
پیوســتگی نامیده می شوند. هنگامی که خطوط 
تداوم را در ســمت چپ خود مشــاهده می کنید، 
به طور کلی به این معنی اســت که باندی که در 
آن هســتید در حــال پایــان یا خروج اســت و اگر 
مــی خواهید در مســیر فعلی خــود ادامه دهید، 
باید باند را تغییر دهید. خطوط تداوم که فقط در 
ســمت راست شما ظاهر می شوند، به این معنی 
اســت که باند شــما بــدون تأثیــر ادامــه خواهد 

یافت.

خــط توقــف یک خــط ســفید منفرد اســت که در 
یک جاده در یک تقاطع روی جاده کشــیده شــده 
اســت. این نشــان می دهد که روی آن شما باید 
متوقــف شــود. اگر در جاده خط توقف مشــخص 
نشــده است، مشــخص شــده یا نه در محل عبور 
عابریــن پیاده از جاده متوقف شــوید. در صورت 
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دو خــط ممتــد رنگ آمیزی شــده روی آســفالت، 
ترافیــک را به اجتناب از اجســام ثابت مانند پایه 
های پــل یا جزایر بتونی هدایت می کند. معمواًل 
یــک عالمــت روی جســم چســبانده می شــود، و 
جسم با عالئم زرد و سیاه رنگ آمیزی می شود.

یک پیکان ســفید رنگ که روی یک باند کشــیده 
شــده اســت به این معنی اســت که مــی توانید 

فقط در جهت پیکان حرکت کنید.

محــل عبــور عابــر پیاده – یــا کــراس اوور – با دو 
خط موازی سفید دوتایی در عرض جاده مشخص 
شده است که در هر خط یک X قبل از آن کشیده 
شده است. قبل از خط بایستید و حق تقدم را به 

عابرین پیاده بدهید.

نشانه گذاری های جاده

نشــانه گذاری های جاده چگونــه برای کنترل  	
ترافیک مورد استفاده قرار می گیرند

رنگ و نشــانه های مختلف نشــانه گذاری ها  	
برای چه کارهایی استفاده می شوند

خالصه مطلب

در انتهــای ایــن فصل باید موارد زیر را یاد گرفته 
باشید:

تابلوها

تفــاوت بیــن تابلوهــای تنظیمی، هشــداری،  	
شرایط موقت و اطالعاتی/ مسیریابی را بدانید

چگونــه پیغــام و نمادهــای برـخـی از معمــول  	
ترین تابلوها را بخوانید

چراغ های راهنمایی و رانندگی

رنــگ هــا و نمادهــای مختلفی کــه روی چراغ  	
راهنمایی و رانندگی وجود دارند، و اینکه هر کدام 

به چه معنی است

چگونه با استفاده از چراغ و پیکان های سبز  	
پیشرفته گردش را انجام دهید

هنــگام نزدیــک شــدن بــه چــراغ زرد یــا قرمز  	
چشمک زن چگونه به مسیر ادامه دهید

در شرایطی که چراغ های راهنمایی و رانندگی  	
کار نمی کنند چه کاری انجام دهید

راهنماهای عابرین پیاده

نمادهای روی چراغ عابرین پیاده چه چیزهایی  	
را نشان می دهند

تقاطــع راهنمایی عابرین پیاده چیســت و در  	
مواجهه با آنها باید چه کاری انجام دهید
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قوانین زیر را در خاطر داشته باشید:

قبــل از توقــف بــرای ســوار یــا پیــاده کــردن  	
ـی و  مســافران، چــراغ هــای راهنمــای قرمــز باالـی

متناوب را روشن کنید.

بــه محض توقــف اتوبــوس، بــازوی توقف و  	
بــازوی عبــور ایمنی دانــش آموزان عابــر پیاده را 

بیرون دهید.

بــا چــراغ هــای چشــمک زن و بــازوی متوقف  	
کننــده تا وقتی که مســافرانی که بایــد از بزرگراه 

عبور کنند، کامل رد شوند متوقف بمانید.

مسافران را در شیب تند یا پیچ سوار و پیاده  	
نکنید. شما باید حداقل 150 متر )500 فوت( از هر 

جهت دید واضحی داشته باشید.

در قســمت حرکتی جاده متوقف شــوید و نه  	
روی شانه بارگیری یا تخلیه مسافران.

از ظرفیــت مجــاز  	 بیــش  را  اتوبــوس  هرگــز 
بارگیری نکنید.

بــه عنــوان آخریــن مرحلــه در ســوار کــردن  	
مســافران، بایــد اطمینان حاصل کنیــد که قبل از 
راهنمــا زدن بــه دانش آموزان برای ســوار شــدن، 
تمام ترافیک پشت سر شما متوقف شده باشد.

ســوار و پیــاده کــردن مســافران در چراغ 
های راهنمایی و رانندگی

هنگام سوار یا پیاده کردن مسافران در چراغ های 
ـی و رانندگی، چراغ های چشــمک زن قرمز  راهنماـی
باالیی و متناوب را فعال نکنید و بازوی ایســتاده 
را در اتوبوس مدرسه متوقف کنید. توقف باید تا 

 سوار و پیاده کردن مسافران 	

فرآیندهای ویژه ایمنی برای رانندگان اتوبوس  	
مدرسه

قوانین توقف برای اتوبوس مدرسه 	

تخلیه اضطراری اتوبوس مدرسه 	

نگهداری اتوبوس مدرسه 	

مسیرهای اتوبوس مدرسه 	

سوار و پیاده کردن مسافران

شــما بــه عنــوان یــک راننــده اتوبــوس مدرســه، 
ـی مســافران خود را  مســئولیت اطمینــان از ایمـن
بــر عهــده دارید. ایــن نکته به خصــوص به خاطر 
ســپردن هنگام ســوار و پیاده کردن مســافران از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، زیرا در این زمان 

ها بیشترین آسیب پذیری را دارند.

 "ردیــاب هــا" یا گشــت های ایمنی ممکن اســت 
هنــگام ســوار یا پیاده کــردن مســافران اتوبوس 
مدرســه بــه راننده اتوبوس مدرســه کمــک کنند. 
ردیــاب می تواند از برخــورد راننده با کودکانی که 
ممکــن اســت در یــک منطقــه کور جلــوی خودرو 

متوقف شده باشند جلوگیری کند.

ـی اخیــرًا توســعه یافتــه شــامل   تجهیــزات ایمـن
آینــه های تازه طراحی شــده یا چندین سیســتم 
تنظیم آینه، سیســتم های ردیاب حرکت، موانع 
عبور نصب شــده روی ســپر و سیستم های ترمز 
ـی رانندگان و مســافران برای  محیطی اســت. وقـت
اســتفاده مؤثــر از آنهــا آموزش ببیننــد، ایمنی را 

افزایش می دهند.

قوانین برای مسافران

بــه عنوان راننــده، باید اطمینــان حاصل کنید که 
مسافران شما قوانین زیر را رعایت می کنند:

با ورود به اتوبوس، مســافران باید مستقیمًا  	
بــه صندلی هــای خود برونــد و بنشــینند. قبل از 
حرکــت دوبــاره اتوبــوس، بایــد تمــام مســافران 

نشسته باشند.

مســافران نباید در هنــگام حرکت اتوبوس به  	
آن وارد یا از آن خارج شوند.

مسافران نباید مانع دید راننده به جلو، طرفین  	
یا عقب شوند.

مســافران باید تا زمانی کــه اتوبوس متوقف  	
شود، نشسته باشند.

مسافرانی که از وسیله نقلیه خارج می شوند  	
بایــد فقــط از جلــو اتوبوس و تقریبًا ســه متر )10 
فــوت( از جلــو اتوبوس عبور کنند و از بازوی عبور 

ایمنی به عنوان راهنما استفاده کنند.

هنگامــی کــه بیــش از یــک دانــش آمــوز از  	
اتوبــوس خــارج مــی شــود، دانــش آمــوزان باید 
یــک گــروه در جلــوی اتوبوس و در شــانه راســت 
یا حاشــیه جاده تشکیل دهند. سپس گروه باید 
به دنبال راهنمای راننده باشــد که نشان می دهد 

عبور از جاده ایمن است.

اتوبــوس  	 راســت  در ســمت  کــه  مســافرانی 
متوقــف مانــده اند باید یک گروه تشــکیل دهند 
و با هم بمانند، از گوشــه ســمت راســت اتوبوس 

فاصله بگیرند، تا اتوبوس دور شود.

حد ممکن نزدیک به تقاطع، حاشــیه یا لبه جاده 
انجام شــود، و مســافران در اطاعــت از چراغ های 

راهنمای راهنمایی احتیاط کنند.

اگــر راننده ای نیاز به توقــف در نزدیکی تقاطع با 
چراغ های راهنمایی و رانندگی و استفاده از چراغ 
قرمز چشــمک زن و بازوی توقف دارد، توقف باید 

حداقل در فاصله 60 متر از تقاطع انجام شود.

کــردن  ســوار  هــای(  )ایســتگاه  نواحــی 
مسافران اتوبوس های مدرسه

ایستگاه های سوار و پیاده کردن اتوبوس مدرسه، 
مناطقی از یک جاده یا مســیر مدرســه اســت که 
بــا عالئمی کــه محــدوده مناطق را مشــخص می 
کند، به عنوان ایســتگاه های سوار و پیاده کردن 

مسافران تعیین می شود.

در ایســتگاه هــای ســوار و پیاده کــردن اتوبوس 
مدرسه، اتوبوس را در نزدیکی جدول سمت راست 
یا لبه مسیر جاده بین تابلوهای تعیین محدوده 

منطقه متوقف کنید.

ایــن دو قانون مهم را در ایســتگاه های ســوار و 
پیاده کردن اتوبوس مدرسه به خاطر بسپارید:

1. چراغ های چشــمک زن را روشــن نکنید و بازوی 
متوقف کننده را در ایســتگاه های ســوار و پیاده 

کردن اتوبوس مدرسه متوقف کنید.

2. اتوبــوس خــود را بــرای ســوار یــا پیــاده کردن 
مســافران در ســمت مخالــف بزرگراه از ایســتگاه 
های سوار و پیاده کردن اتوبوس مدرسه متوقف 

نکنید.
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نقلیه با جعبه دنده اتوماتیک حالت پارک ندارند. 
در ایــن صــورت، وســیله نقلیــه باید بــا در حالت 
"خــالص" قرار داده شــده و مجموعه ترمز دســتی 

پارک اعمال شود.

هنگامــی کــه یک اتوبــوس مدرســه در جاده  	
خــراب شــده و به چــراغ های هشــدار دهنده نیاز 
اســت، شعله ها یا بازتابنده ها باید 30 متر )100 

فوت( در جلو و پشت وسیله نقلیه قرار بگیرند.

هنــگام ســوار و پیــاده کردن دانــش آموزان،  	
و نمــی توانیــد تنهــا یک نفــر را در نظــر بگیرید، 
ابتــدا بایــد اتوبوس را ایمن کنیــد و اطراف و زیر 

اتوبوس را بررسی کنید.

اتوبوس  با  گرفتن  عقب  دنــده 

مدرسه

هنگامــی که بــا یک اتوبوس مدرســه دنده عقب 
مــی گیرید، احتیاط زیادی به خرج دهید. از آینه 
عقــب اســتفاده کنیــد، برگردیــد و به عقــب نگاه 
کنید و از یک نفر به عنوان راهنما استفاده کنید. 
راهنما باید پشت اتوبوس بایستد و در آینه برای 
راننده قابل مشاهده باشد. اگر راهنما در دسترس 
نباشــد، راننده باید اتوبوس را ترک کند و مســیر 
وســیله نقلیــه را از نظــر موانع بررســی کند. پس 
از بازگشــت بــه داخل اتوبوس، پنجــره را باز کنید 
و در حالــی کــه به آرامــی و با احتیــاط عقب می 
رویــد، گــوش دهیــد. همیشــه هوشــیار بــوده و 
شــرایط ترافیـکـی اطراف وســیله نقلیه را بررســی 
کنیــد. راننــدگان نبایــد در محوطه مدرســه، یا در 
ایستگاههای سوار و پیاده کردن، یا مناطق بدون 

مسافران قبل از قدم گذاشتن در مسیر جاده  	
بایــد بــه هر دو طرف نگاه کننــد و در هنگام عبور 

به تماشای ترافیک ادامه دهند.

مســافران همیشــه بایــد از جــاده بــا زاویــه  	
مستقیم نسبت به اتوبوس، و نه به شکل مورب، 

عبور کنند.

مسافران هنگام عبور از جاده باید راه بروند و  	
از دویدن خودداری کنند.

توجه
قبل از شروع رانندگی، باید آینه های متقاطع 
محــدب را بررســی کنیــد تــا اطمینــان حاصل 
کنیــد که هیــچ مســافری از مقابــل اتوبوس 

مدرسه در حال عبور نیست.

هنگامــی که اتوبــوس در حال حرکت اســت،  	
درب ها باید به شکل ایمن بسته شوند، اما نباید 

قفل شوند.

اجازه ندهید مســافران مانع دید شما از جلو،  	
طرفین یا عقب شوند.

هرگــز اجازه ندهید که یک شــخص غیر مجاز  	
در صندلی راننده بنشیند، وسیله نقلیه یا هر یک 

از کنترل های آن را اداره کند.

هیــچ وقت ظــروف ناهار، کتاب یا بســته ها  	
نباید در راهروها یا روی پله ها قرار داشته باشد.

هرگــز بــدون خامــوش کــردن موتــور، اعمال  	
ترمزها، قرار دادن سیستم انتقال قدرت در پایین 
تریــن دنده یــا در حالت پارک و خارج کردن کلید، 
وســیله نقلیــه را تــرک نکنیــد. بعضی از وســایل 

قانــون توقــف بــرای اتوبــوس هــای مدرســه 
در همــه جــا اعمــال می شــود، صــرف نظر از 
محدودیت ســرعت اعمال شــده –  در بزرگراه 
هــا، جــاده های شهرســتان هــا، خیابان های 

شهر، شهر یا روستا.

راننــدگان در حال نزدیک شــدن )در حال حرکت از 
جهــت مخالف( بــه یک اتوبوس مدرســه متوقف 
شــده با چــراغ های راهنمای قرمز باالیی چشــمک 
زن، بایــد قبــل از رســیدن بــه اتوبــوس متوقــف 
شوند و تا زمانی که اتوبوس حرکت نکند یا چراغ 
های باالیی متوقف نشــوند، متوقف بمانند. تنها 
ـی اســت کــه با یــک باند  اســتثناء در بزرگراههاـی
وســط تقسیم می شــوند. رانندگان در طرف دیگر 
باند وسط که از طرف مقابل در حال نزدیک شدن 
هســتند نیازی به توقف ندارند. )باند وسط نواری 
برآمده، پایین رفته یا زمین اســت که جاده ای را 
که وسایل نقلیه در هر دو جهت حرکت می کنند 

تقسیم می کند.(

ـی و راهنماهای مناســب از طرف شــخص  راهنماـی
مسئول خارج از اتوبوس، دنده عقب بگیرند.

توقف در تقاطع های ریلی

اتوبوس های مدرســه باید حداقل پنج متر )۱۶/۵ 
فوت( از نزدیکترین ریل در تمام تقاطع های ریلی 
متوقف شوند. در حالی که اتوبوس متوقف شده 
اســت، راننــده بایــد درب اتوبوس را بــاز کند و به 
قطارهای نزدیک شــوند گوش داده و آنها را نگاه 
کند. وقتی اتوبوس در حال عبور از ریل ها است، 
راننــده نبایــد دنــده را تعویــض کنــد. چــراغ های 
چشــمک زن و بــازوی توقف نباید در این شــرایط 

فعال شوند.

ـی در تقاطع ریلی یا تقاطع  ـی برای مدت زماـن وقـت
توقف داشتید، ایمن تر است که دنده را در حالت 
خــالص قرار داده و کالچ را آزاد کنید. همیشــه از 

ترمزهای پارک استفاده کنید. 

الزامات توقف 	

قانون توقف برای اتوبوس مدرســه برای همه  	
اتوبوس های با اهداف دیگر اعمال نمی شود

گزارش سبقت گرفتن اتوبوس مدرسه 	

الزامات توقف
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ـی که بــرای اتوبوس مدرســه توقف نمی  رانندگاـن
کننــد، ممکــن اســت از 400 تــا 2000 دالر جریمه 
شــوند و برای اولیــن تخلف، شــش امتیاز منفی 
دریافــت کننــد. اگر ظرف پنج ســال بــرای بار دوم 
قانــون را زیــر پا بگذارند، جریمه نقــدی از 1000 تا 
4000 دالر و شش امتیاز منفی در نظر گرفته می 
شود. همچنین ممکن است تا شش ماه زندان در 

پی داشته باشد.

ـی کــه از عقب بــه یک اتوبوس مدرســه  رانندگاـن
متوقف شــده نزدیک می شوند در حالی که چراغ 
های راهنمای قرمز باالیی آن در حال چشمک زدن 
هســتند، بایــد حداقــل 20 متر قبل از رســیدن به 
اتوبــوس متوقف شــوند و تا حرکــت اتوبوس یا 
متوقــف شــدن چراغ هــای باالیی، حرکــت خود را 

ادامه ندهند.

درســتی متوقــف نمی شــود، بالفاصله بــا پلیس 
تماس بگیرید و با شــماره گیری ۹۱۱ مورد را اطالع 
دهیــد. همچنیــن مــی توانید برای تهیــه گزارش 
به ایســتگاه پلیــس مراجعه کنید. ممکن اســت 
در تاریخ دیگری از شــما خواســته شود برای ارائه 
شــواهدی از آنچه اتفاق افتاده اســت در دادگاه 
حضور پیدا کنید. وب سایت MTO حاوی خالصه 
ـی اســت که پلیــس در مورد حادثه  ای از اطالعاـت
از شما می خواهد. این اطالعات همچنین ممکن 
است در اختیار شخص متهم به تخلف قرار گیرد 
تا خالصه ای از گفته های شما در دادگاه داشته 
باشــد. ایــن اطالعات باید در اســرع وقت پس از 
حادثــه در اختیــار اداره پلیــس محلــی شــما قرار 

گیرد.

تخلیه اضطراری اتوبوس مدرسه

این مهم اســت که شما و مسافرانتان بدانید که 
چگونــه بــا اســتفاده از خروجی هــای اضطراری از 
اتوبوس خارج شــده و نحوه استفاده از تجهیزات 
ـی را بدانیــد. همچنیــن مهــم اســت کــه در  ایمـن
صــورت وجــود زمان بــه مقامــات اطــالع دهید و 

درخواست کمک کنید.

ایــن وظیفــه شماســت کــه یــک روش تخلیــه 
عمومی را تمرین کنید. در شرایط اضطراری، حتی 
اگر آســیب دیده باشــید و نتوانیــد کمک کنید، 
تمرین می تواند به معنی تخلیه منظم و ســریع 
بینجامد. این عمل باید در ابتدای سال تحصیلی 

و هر ماه پس از آن انجام شود.

تمریــن ها را بــا مدیریت مدرســه هماهنگ کرده 
و آنهــا را در یــک منطقه امن و بــدون ترافیک در 

محوطه مدرسه برگزار کنید.

اگر راننده جریمه نشــود و وســیله نقلیه آنها به 
طور غیرقانونی از اتوبوس مدرســه متوقف شــده 
با چراغ های قرمز چشمک زن، سبقت بگیرد مالک 
ثبت شده وســیله نقلیه ممکن است برای اولین 
تخلــف از 400 تــا 2000 دالر جریمــه نقدی و برای 
تخلفات بعدی در مدت 5 ســال 1000 تا 4000 دالر 
جریمــه شــود. اگر مالک وســیله نقلیــه جریمه را 
پرداخــت نکند، نمی تواند مجوز وســیله نقلیه را 

تمدید کند.

قانــون توقف برای اتوبوس مدرســه برای 
همه اتوبوس های با اهداف دیگر اعمال 

نمی شود

قانــون توقــف اتوبــوس هــای مــدارس فقــط در 
مورد اتوبوس های مدرســه زرد کرومی با عالمت 
گــذاری و عالئم مناســب همانطور که در بند 175 
قانون ترافیک بزرگراه تعریف شــده اســت اعمال 
مــی شــود و فقــط هنگام ســوار یــا پیــاده کردن 
بزرگســاالن دارای معلولیــت یــا کــودکان در نظــر 
گرفته می شــود. رانندگان وسایل نقلیه دیگر که 
برای مقاصد مدرســه خدمت می کنند باید به یاد 
داشته باشــند که مشمول این قانون نمی شوند 
و هنــگام انتخــاب مــکان بــرای توقــف و هدایت 
مسافران خود هنگام خارج شدن از اتوبوس، باید 

بسیار مراقب باشند.

گزارش سبقت گرفتن اتوبوس مدرسه

در انتاریــو، راننــدگان اتوبــوس هــای مدرســه و 
شــاهدان دیگــر مــی توانند وســایل نقلیــه را که 
ـی از اتوبوس مدرســه ســبقت  بــه طــور غیرقانوـن
گرفتــه انــد، را گزارش دهند. مــی توانید در مورد 
وســیله نقلیــه ای کــه بــرای اتوبوس مدرســه به 
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فرآیند تخلیه

1. شرایط را ارزیابی کنید. به طور کلی، سریعترین 
روش استفاده از درب جلو و عقب است. اگر این 
راه هــا افــراد را در معــرض خطرات دیگــری مانند 
آتش ســوزی یا ترافیک قرار می دهد، امن ترین 

راه خروج را انتخاب کنید.

2. آرام باشــید. بلنــد بلنــد اما بــا آرامش صحبت 
کنید. از مسافران بخواهید تا با آرامش به سمت 

در خروجی که انتخاب می کنید حرکت کنند.

3. یک رهبر مســئول انتخاب کنید تا مسافران را 
هنــگام ترک اتوبوس بشــمارد و آنها را به منطقه 
ای امــن و دور از اتوبوس هدایت کند. رهبر باید 

همه را کنار هم نگه دارد.

4. برـخـی از دانــش آموزان قد بلنــد را بگذارید تا 
در خروجی عقب روی زمین در دو طرف در منتظر 
بماننــد تــا دانــش آموزان بــه پاییــن بیایند. یک 
دانــش آمــوز دیگــر در داخــل به شــخص در حال 
خروج می گوید: "مراقب ســر خود باشید، دستان 
خود را روی شــانه های کمک کننده بگذارید و به 

پایین بپرید."

5. در حالــی کــه دانــش آموزان دیگــر در صندلی 
خــود باقی مــی مانند، دانــش آمــوزان نزدیک به 
خطــر بایــد هر بار یک صندلی را بــا پیاده روی به 

سمت خروج ترک کنند.

6. همــه موارد مانند ناهــار ، کتاب و غیره را باید 
پشت سر بگذارید.

7. بــا رفتــن آخرین نفــر، طول اتوبــوس را پیاده 
روی کنید تا مطمئن شوید همه بیرون هستند و 

هدف این اســت که کــودکان را در کمترین زمان 
ممکن و با روشی منظم از اتوبوس پیاده کنیم.

خروجی های اضطراری استاندارد عبارتند از:

خروجی جلو 	

خروجی عقب 	

درهای جلو و عقب 	

دریچــه هــای ســقف و پنجــره هــای خروجی  	
ـی در صورت لزوم خروجی های اضافی ایجاد  جانـب
مــی کنند. یک راننده باید از کاربرد و عملکرد آنها 

آگاه باشد.

ایــن وســایل نقلیه باید برچســب )های( بازرســی 
معتبر را نشان دهند.

بازرسی باید در یک ایستگاه بازرسی از وسایل 
نقلیــه موتــوری مجاز انجــام شــود. مکانیک 
های مجاز بازرســی بازرسی را انجام می دهند 
و برچسب ها را برای وسایل نقلیه که رضایت 

بخش است نصب می کنند.

اتوبوس های مدارس در طول سال تحت بازرسی 
ایمنی تصادفی توســط کارکنان وزارت حمل و نقل 

قرار می گیرند.

سپس خودتان خارج شوید. در صورت لزوم کمک 
های اولیه را آغاز کنید. دو دانش آموز مســئول 
اختصاص دهید تا در صورت لزوم به دنبال کمک 
باشــند و مددکاران را برای خاموش کردن مشــعل 
های هشدار دهنده یا بازتابنده ها در صورت لزوم 

سازماندهی کنند.

تمرین نمی تواند تمام آســیب ها را از بین ببرد، 
اما مطمئنًا احتمال آســیب دیدگی غیرضروری به 
خــود، مســافران و ســایر راننــدگان را کاهش می 

دهد.

اتوبوس  از  حفاظت  و  نگهدرای 

مدرسه

تناســب ایمنی وسایل نقلیه برای اهداف 
مدرسه

مقــررات منــدرج در قانــون ترافیــک بزرگــراه هــا 
مســتلزم بازرسی منظم هر واگن ایستگاه ، وانت 
یا اتوبوس اســت که توسط یک هیئت مدیره یا 
ســایر مقامات مســئول یک مدرســه برای حمل و 

نقل اداره می شود یا تحت قرارداد کار می کند:

شش یا بیشتر بزرگساالن دارای ناتوانی رشد 	

شش کودک یا بیشتر 	

شــش یــا بیشــتر از افرادی کــه در a و b ذکر  	
شده اند ، بین خانه و مدرسه خود

همچنیــن بــرای اتوبــوس مدرســه زرد کرومی که 
کودکان را بین خانه ها و کلیســاها یا بزرگساالن 
دارای نقص رشــد بین خانه ها و مراکز آموزشــی 

خود حمل می کند ، بازرسی الزم است.
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انتخاب مسیر

بررســی پیچ های خطرناک، تپه های شیبدار،  	
جــاده هــای ناهموار، پل هــای باریــک، تقاطع راه 
آهن، و دیگر شرایط خطرناک. در صورت امکان از 

ورود به چنین مسیرهایی خودداری کنید. 

باید مطمعن شوید که ایستگاه های اتوبوس  	
در موقعیت خطرناکی قرار نداشته باشند.

بــه منظور راحتی، جلوگیــری از اتالف وقت و  	
ترافیک، مســیرهای رانندگی اتوبوس باید نزدیک 

به خانه دانش آموزان باشد.

در صــورت امــکان، دانش آموزان را از ســمت  	
خانــه هایشــان ســوار و یا پیــاده کرده تــا تعداد 
دانش آموزانی که باید از عرض خیابان عبور کنند 

کمتر شود. 

طبق یک برنامه زمانی عمل کنید. 	

بایــد اطمینان حاصل کنیــد که نقاط دور زدن  	
در تمامــی شــرایط آب و هوایی ایمن هســتند و 
باید شــرایط اصطکاک و ترافیک را در نظر داشــته 

باشید. 

مسیرهای اتوبوس مدرسه

مالــک و راننــده اتوبــوس مدرســه بایــد آشــنایی 
کامل با منطقه داشــته باشند. هنگامی که نقشه 
مســیرها آماده شــد، راننده باید با هیئت مدیره 
مدرسه، والدین، و در صورت امکان مالک اتوبوس 
صحبت کند. مسیری که نقشه آن مشخص شده 
باشــد ایمن تر اســت. اطالعات در مورد مســیرها 

باید در دسترس تمامی افراد الزم قرار بگیرد.

هنگام مشــخص کــردن مســیرها و زمــان بندی 
برنامه ها موارد زیر را در نظر بگیرید:

سن، شرایط فیزیکی و بهداشتی مسافران 	

شرایط مسیر حمل و نقل 	

زمان بندی مدرسه 	

فاصله بین مدرسه و خانه ها 	

فاصله بین خانه ها و ایستگاه های اتوبوس  	

ایمنی مســیرهای پیاده روی بیــن خانه ها و  	
ایستگاه اتوبوس

تعداد و اندازه اتوبوس های موجود 	

تعداد مسافران 	

وسعت منطقه 	

موقعیت ایستگاه های اتوبوس 	

شرایط فصلی )همچون بارش برف( 	

موقعیت نقاط امن دور زدن 	

خالصه مطلب

در انتهای این فصل با موارد زیر آشنا شده اید:

نحوه سوار کردن و پیاده کردن دانش آموزان 	

قوانین توقف اتوبوس مدرسه 	

هــای  	 اتوبــوس  خــاص  احتیاـطـی  اقدامــات 
مدارس

اقدامات اضطراری و فرایند پیاده کردن دانش  	
آموزان

نگهداری از اتوبوس های مدرسه در طول روز 	

طراحی مسیرهای رانندگی اتوبوس مدرسه 	
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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

06

حفــظ گواهینــامه 

راننــدگی
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آن گذشــته باشــد، باید برای دریاقت گواهینامه 
آنتاریو درخواست مجدد داده و در تمامی آزمون 
های الزم شــرکت کنید. و پــس از آن می توانید 
بــرای دریافــت گواهینامــه کالس تجــاری اپــالی 

کنید. 

قوانین گواهینامه رانندگی

موارد زیر غیر قانونی هستند:

قرض دادن گواهینامه رانندگی 	

استفاده از گواهینامه تعویض شده 	

داشتن بیش از یک گواهینامه آنتاریو 	

استفاده از گواهینامه جعلی 	

آزمون عملی رانندگی

بــه عنوان بخشــی از آزمون عملــی کالس B/E یا 
کالس C/F باید موارد زیر را انجام دهید:

ـی و معاینــه روزانــه  1. شــرکت در کالس هــای فـن
ماشــین برای اطمینــان از ایمنی وســیله نقلیه و 
تشــخیص هــر گونه نقــص جزئی و عمــده که در 
برنامــه های مقرر در این مقررات، مصوب 199/07 

ذکر شده اند.

2. آزمــون مهــارت هــای تقویــت خــودرو بــرای 
اطمینــان از کنترل ایمن وســیله نقلیه و ارزیابی 

موقعیت خودور نسبت به اشیای اطراف

3. ازمون عملی رانندگی برای نشــان دادن مهارت 
هــای الزم بــرای رانندـگـی بــا خــودوری تجــاری در 
شــرایط ترافیــک ســنگین و در عین حــال رعایت 

آتناریــو گواهینامه رانندـگـی موقت ارائه می 
دهد. ایــن گواهینامه حاوی عکس و امضای 
راننده است. تمامی رانندگان باید گواهینامه 

را همیشه همراه داشته باشند. 

تعویض گواهینامه

ـی کــه مجبــور بــه تعویــض گواهینامه  در صورـت
باشــید باید فرم درخواســت تعویــض گواهینامه 
را از ایمیــل خــود دانلــود کنیــد. در ایــن صورت، 
ـی در مورد شــرایط تعویض گواهینامه به  اطالعاـت
شــما ارائه می شودکه شــامل تمامی آزمون های 
کتبی، بینایی ســنجی، و شــهری است و عالوه بر 

آن باید گزارش پزشکی نیز ارسال کنید.

در صــورت نیــاز به تعویــض گواهینامــه، باید در 
مرکز آزمــون رانندگی، آزمــون بدهید. در صورتی 
کــه نیاز بــه آزمون نباشــد، باید شــخصا به مرکز 
خدمات رانندگی آنتاریو مراجعه کرده و گواهینامه 
را تعویــض کنید. فــرم را می توانیــد به هر مرکز 
خدمــات رانندـگـی آنتاریو انتقال دهیــد. در مرکز 
از شــما عکس گرفته می شــود. در این مرکز باید 
فرم درخواســت را پر کرده، مدارک هویتی خود را 
نشــان داده، هزینه را پرداخت کرده، و در صورتی 
کــه درخواســت و مدارک شــما دقیق باشــند فورا 

برای شما گواهینامه صادر می شود. 

در صــورت عدم دریافت فرم درخواســت تعویض 
گواهینامــه بایــد بــا وزارت حمــل و نقــل تمــاس 
بگیریــد. بایــد گواهینامه رانندگی معتبر داشــته 

باشید.

ـی که گواهینامه شــما بــه حالت تعلیق  در صورـت
درآمــده، باطل شــده و 3 ســال از تاریــخ انقضای 

تا 30 خطا مجاز اســت و باید بارگیری را در کمتر 
از 10 دقیقه کامل کنید 

الزامات قبل از آزمون

 اگر وسیله نقلیه شما مجهز به ترمز بادی است، 
باید موارد زیر را به همراه داشته باشید:

بلوک چرخ 	

 کرنومتر  	

وســیله ای بــرای نگــه داشــتن پــدال ترمز در  	
موقعیت مشخص

دستگاهی برای اندازه گیری حرکت میله رابط 	

 اگــر تمــام موارد ذکر شــده را به همراه نداشــته 
باشــید، آزمــون عملــی باطل شــده و بایــد قبل از 
تعییــن مجــدد زمــان آزمــون، 50 درصــد هزینــه 

آزمون عملی را پرداخت کنید.

توجه 
محافــظ ســر/ چشــم؛ نمــودار تنظیــم ترمز و 
وســیله ای بــرای عالمــت گــذاری میلــه رابط 
)گــچ یا موارد مشــابه( را می توانید به همراه 

داشته باشید. 

گزارش فنی و زمان مناسب آزمون عملی

قبــل از آزمون عملــی، باید گزارش فنی معتبر  	
و کامل و همچنین زمان بندی مناسب را به افسر 

ارائه دهید. 

تمامی عالئم، مقررات، و قوانین جاده ای

آزمــون عملــی کالس B/E و کالس C/F از اجــزای 
زیر تشکیل شده است:

معاینه فنی روزانه  .1

بررسی اجزای بیرونی 	

برسی اجزای داخلی 	

آزمون تقویت خودرو  .2

آزمون عملی  .3

دور زدن  	

تقاطع 	

تغییر الین 	

رانندگی در کناره جاده 	

آزادراه 	

پیچ 	

توقف/ استارت از کنار جاده 	

	 )B/E بارگیری و تخلیه بار )کالس

تقاطع راه آهن 	

بــرای موفقیــت در آزمــون عملــی، باید خــودرو را 
بــه راحتی رانده، هیچگونــه تخلف در حال حرکت 
مرتکــب نشــده و تمــام اجــزای آزمــون عملــی را 

مطابق با معیارهای زیر با موفقیت کامل کنید:

آزمون فنی روزانه - مجاز به 1 خطا هستید 	

آزمــون مهارتهای تقویــت خودرو و بارگیری -  	
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آزمون معاینه فنی روزانه

هــدف از آزمــون معاینــه فنی روزانــه اطمینان از 
دانــش و مهــارت الزم برای تعییــن عملکرد ایمن 
وســیله نقلیه و یا نقص جزئی و عمده ای اســت 

که در قوانین آنتاریو 199/07 ذکر شده است.

آزمون معاینه فنی روزانه به بخشهای زیر تقسیم 
و به ترتیب زیر انجام می شود:

1- معاینه فنی اجزای بیرونی

2-  معاینه فنی داخل کابین 

3- معاینه فنی اجزای داخلی

ـی اجــزای بیرونی و داخلی بــا انتخاب  معاینــه فـن
تصادفی مــوارد آزمون از برنامه 1 مقررات 199/07 
انجــام می شــود. با این کار اطمینــان حاصل می 
شــود که شــما می توانیــد تمام اجــزای خودرو را 

بررسی کنید.

شــما ملزم به بررســی تمــام موارد ذکر شــده 
برای قسمت داخل کابین هستید. می توانید 
از برنامه زمانبندی مناســب بــه عنوان راهنما 
ـی روزانه  و مرجــع در طــول آزمــون معاینه فـن

استفاده کنید.

معاینه فنی اجزای بیرونی 

ـی وســیله نقلیه بــا ترمز و  معاینــه اجــزای بیروـن
تنظیم باد چرخ ها انجام می شود.

از شــما خواســته می شــود چهار مورد را به طور 
تصادفی از لیست زیر پیدا و بررسی کرده و:

برچسب های معاینه فنی

بایــد اطمینان حاصل کنید که برچســب های  	
معاینه فنی ســاالنه روی ماشین شما نصب شده 

باشد. 

اتوبوس ها باید برچســب معاینه فنی ساالنه  	
و همچنین معاینه 6 ماهه را داشته باشند.

برچســب معاینه فنی 6 ماهه در صورتی نیاز  	
اســت که بیــش از 6 ماه از معاینه فنی گذشــته 

باشد.

زمــان افزایــش فشــار موتــور از 587 به 690  	
کیلــو پاســکال )85 به 100 پوند/اینــچ مربع( را در 

نظر داشته باشید. 

زمــان افزایش فشــار را یادداشــت کــرده و به  	
افسر اطالع دهید.

2- دستگاه تهویه سمعی

حتمــًا می دانید که بررســی تهویه به طور مرتب 
ضروری است و در صورت مشاهده هرگونه نشت 

هوا، وسیله نقلیه نقص جزئی دارد. 

میزان نشتی از حد تعیین شده بیشتر است

 باید روش مناسب آزمایش میزان نشتی را بدانید 
و زمانی که فشار هوا در یک دقیقه بیشتر از حد 
مقرر کاهش یابد خودرو دچار نقص شــدید شده 

است: 21 کیلوپاسکال در یک دقیقه

روش: 

اطمینان حاصل کنید که وسیله نقلیه توسط  	
گوه چرخ ایمن شده است. 

ترمز دستی را به راحتی رها کنید.  	

اطمینان حاصل کنید که فشــار سیستم هوا  	
بیــن 80-130 پونــد/ اینــچ مربع اســت. موتور را 
خامــوش کــرده و کلید را روشــن کنید )در صورت 

لزوم(. 

پدال ترمز را نگه دارید.  	

فشار هوا را به مدت یک دقیقه بررسی کرده  	
و هرگونــه تغییر را یادداشــت کنید. )افت فشــار 
اولیــه را نادیــده گرفتــه و پس از تثبیت فشــار، 

نحوه بررسی آن آیتم را نشان دهید. 	

توضیح دهید که نقص آن آیتم چیست. 	

توضیح دهید که به محض تشــخیص نقص  	
جزئی و یا عده چه اقدامی انجام می دهید.

در صورتی که در آزمون عملی، خودرو شما مجهز 
به ترمز بادی اســت، انتظار می رود که هر یک از 
اجزای ترمز بادی خودرو را بررسی کنید. در لیست 
زیر روش های بررســی هر یک از موارد ذکر شــده 

است.

اجزای بیرونی خودرو

1.سرعت افزایش فشار هوا 

شــما باید روش مناســب بــرای آزمایش ســرعت 
ـی کــه  افزایــش فشــار هــوا را بدانیــد و در صورـت
افزایــش فشــار خــودرو از  85 بــه 100 پوند/اینچ 
مربع بیش از 2 دقیقه طول بکشد، نشان دهنده 

نقص جزئی خودرو است. 

روش:

اطمینــان حاصــل کنید که شــیر تغذیه تریلر  	
بسته است )در صورت مجهز بودن بیرون کشیده 

می شود(

ترمز دستی را آزاد کنید. 	

فشــار هوا را به 552 کیلو پاسکال )80 پوند/ 	
اینچ مربع و یا کمتر( برسانید. 

دور موتــور را بیــن 600 - 900 دور در دقیقــه  	
حفظ کنید.
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انــدازه گیری و یادداشــت کنید. این اندازه گیری 
اول است.

4. با روشن کردن موتور یا پمپاژ پدال ترمز، فشار 
هوا را کم و زیاد کرده تا زمانی که ســنجه هوایی 
اصلی و ثانویه فشــار 621 تا 690 کیلو پاســکال را 

نشان دهند.

5. موتور را خاموش کنید.

6. پدال ترمز را کاماًل فشار داده و نگه دارید.

7. فشــار وارده بر میله رابط را اندازه گیری کنید. 
)از روش قبل استفاده کنید(.

روش 1: فاصلــه بیــن محفظــه ترمز یــا نقطه  	
مرجــع ثابــت تــا عالمــت روی میله رابــط را اندازه 

بگیرید.

روش 2: موقعیــت میلــه رابــط را اندازه گیری  	
کنیــد. )مجــددًا اندازه گیــری کرده و فاصلــه را از 
نقطــه ای که قبــال روی میله رابــط عالمت گذاری 
شــده تا نقطه ثابت قبلــی در محفظه ترمز اندازه 
گیــری کرده و یادداشــت کنید. ایــن اندازه گیری 
شــماره 2 اســت(. برای محاسبه اندازه گیری فشار 
اعمال شده بر میله رابط، اندازه گیری 1 را از اندازه 

گیری 2 کم کنید.

8. عــدد )ماننــد 16، 20، 24 یــا 30( و نــوع )مانند 
ـی مــدت( محفظــه ترمــز را  اســتاندارد یــا طوالـن

مشخص کنید. 

9. محدودیت تنظیم محفظه ترمز را تعیین و به 
افسر اطالع دهید.

10. فشــار اعمال شــده بر میله رابط را با حد قابل 
تنظیم مقایســه کرده تا مشــخص شــود آیا ترمز 

آزمایش را شروع کنید(.

3- حرکــت کامــل میله رابط ترمز بیش از 
حد تنظیم شده است.

 شــما باید روش مناسب بررسی حرکت میله رابط 
ترمــز را بدانیــد، و در صورتی که حرکت میله رابط 
وســیله نقلیــه بیــش از حد تعیین شــده باشــد 

نقص عمده محسوب می شود. 

در برخی از وسایل نقلیه اندازه گیری فشار اعمال 
شــده بر میله رابط امکان پذیر نیســت )اتوبوس 
ها، وســایل نقلیه کم فشار و وسایل نقلیه دارای 
پانــل های برجســته یا بدنه انســدادی یا وســایل 

نقلیه مجهز به ترمز دیسکی هوا(. 

مراحــل اندازه گیری فشــار میله رابــط به ترتیب 
زیر است:

1. وسایل نقلیه را با استفاده از گوه چرخ یا بلوک 
ایمن کنید.

2. اطمینــان حاصل کنید که فشــار هــوا بیش از 
621 کیلــو پاســکال اســت و ترمزهــای فنــر را آزاد 

کنید.

3. یکی از روشهای زیر را انتخاب کنید:

روش 1: میله رابط را در محفظه ترمز یا در یک  	
نقطــه مرجع ثابت مناســب عالمت گــذاری کنید. 
)از گچ، ســنگ صابون، مارکر یا ابزار مشــابه دیگر 
اســتفاده کنیــد. عالمت گذاری ها بایــد باریک و 

دقیق باشند(.

 روش 2: موقعیــت آزاد شــده میلــه رابــط را  	
اندازه گیری کنید. )فاصله یک نقطه از میله رابط 
را تــا یــک نقطــه ثابت مناســب در محفظــه ترمز 

خودرو دچار نقص جزئی شده است. 

نشــت اگزوز که باعــث ورود گازهــای خروجی به 
محفظه سرنشین می شود

ـی مدت در   شــما بایــد با خطر قــرار گرفتن طوالـن
معــرض گازهــای خروجی موتور آشــنا بــوده و در 
ـی کــه گازهــای خروجی از نشــت سیســتم  صورـت
اگــزوز به داخــل کابین نفــوذ کنند، خــودرو دچار 

نقص عمده شده است.

روش:

 با روشــن بــودن وســیله نقلیه، کاپوت یا ســایر 
محفظه ها را در صورت لزوم باز کرده و سیســتم 
اگزوز را بررســی کرده تا هیچ نشــانه ای از نشــت 

اگزوز وجود نداشته باشد.

 – C / F6- شیشه و آینه

آینه یا شیشــه مورد نیاز شکســته یا خراب شده 
است.

بایــد بدانید کــه پنجره ها و آینه هــای الزم برای 
کارکــرد ایمــن نیــز باید به طــور ایمن به وســیله 
نقلیه متصل شده و در صورتی که آینه یا شیشه 
های دیگر به وســیله نقلیه متصل نشــده باشند 

نشان دهنده نقص جزئی است. روش: 

خودرو را معاینه کرده تا مطمئن شوید تمام آینه 
هــای خارـجـی و اتصــاالت آینه روی بدنــه خودرو 

ایمن بوده، شکسته یا  آسیب ندیده اند.

7- سیستم ترمز هیدرولیک

ســطح روغــن ترمز کمتــر از حداقل میزان نشــان 
داده شده و سطح مخزن روغن ترمز کمتر از یک 

چهارم است. 

بیش از حد تنظیم شده است یا خیر.

4- سیســتم هشــدار هوا خراب شــده یا 
سیستم فعال شده است.

شما باید روش مناسب برای بررسی هشدار هوای 
کم فشــار را دانســته، و در صورتی که سیســتم 
هشــدار هوای کم فشــار فعال نشــده و یا قبل از 
افت فشار به زیر 55 پوند/ اینچ مربع فعال شود 

نشانه نقص وسیله نقلیه است.

روش:

اطمینــان حاصل کنید که فشــار هوا بیش از 621 
کیلــو پاســکال اســت. اگر فشــار هــوا خیلی کم 
باشد، به محض روشن شدن ماشین ممکن است 

هشدار فعال شود.

اســتارت بزنیــد. موتــور ممکن اســت در حال کار 
یــا خاموش باشــد )اگر ماشــین را روشــن نکنید، 

هشدار فعال نمی شود(

پــدال ترمــز را چندین بــار فشــار داده و رها کنید 
)بــرای کاهش فشــار( تــا زمانی که هشــدار فعال 

شود.

فشار سنجها را بررسی کرده و هنگامی که دستگاه 
هشــدار هوای کم فشــار فعال می شــود فشــار را 
یادداشــت کنید )دستگاه هشدار هوای کم فشار 
ممکن اســت فقط چراغ باشــد، یا یک چراغ و یک 

دستگاه صوتی(

5- سیستم اگزوز 

نشت اگزوز

شــما باید با نحوه بررســی سیســتم اگزوز آشــنا 
باشــید، و در صورت نشت قابل توجهی در اگزوز، 
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شــما باید با شــکل ظاهری کیسه های هوا که در 
سیســتم های تعلیق خودرو استفاده می شوند، 
آشــنا بــوده و قــادر به شناســایی عالئــم تخریب 
کیســه هــوا بــوده و تشــخیص دهید چــه زمانی 
آســیب باعث تخلیه هوای کیسه هوا می شود. 
همچنیــن بایــد بدانید که در صورتی که کیســه 

هوا کم باد شود سیستم نقص جزئی دارد.

روش: 

وســیله نقلیه را بررســی کرده )یا روند کار را شرح 
داده( تــا اطمینــان حاصل کنید که نشــت هوا در 
سیستم تعلیق هوا قابل مشاهده نبوده و کیسه 

هوا آسیب ندیده و در آن هوا وجود دارد.

9- سیستم تعلیق 

فنر تیغه ای شکسته 

شــما باید از اهمیت بررســی فنرهــای تیغه ای و 
چگونـگـی شناســایی فنر تیغه ای شکســته آگاه 
بوده و بدانید در صورتی که یکی از فنرهای تیغه 
ای شکسته شده باشد وسیله نقلیه نقص جزئی 

دارد. 

فنر تیغه ای اصلی شکسته یا ترک خورده 
یا بیش از یک فنر تیغه ای شکسته شده

بایــد تیغــه اصلی فنــر تیغــه ای را بشناســید، و 
شکســته شــدن تیغه اصلی و یا شکســته شدن 

بیش از یک تیغه نشانه نقص سیستم است. 

بخشــی از فنر تیغه ای یا سیستم تعلیق 
گــم شــده، و یا در تمــاس با دیگــر اجزای 

خودرو از جای خود خارج شده

شــما بایــد از وضعیــت اجــزای سیســتم تعلیــق 

شــما بایــد از محــل مخــزن اصلــی ســیلندر ترمز 
هیدرولیک، نحوه بررســی ســطح روغن ترمز آگاه 
بوده و هنگامی که ســطح روغن ترمز زیر عالمت 
مشخص شــده باشد، نشــانه نقص جزئی وسیله 
نقلیه اســت، یــا هنگامی که مخــزن کمتر از یک 

چهارم پر شده باشد، نشانه نقص عمده است.

نشت روغن ترمز

باید بدانید که برای عملکرد سیســتم روغن ترمز 
الزم اســت، و فقدان روغن ترمــز می تواند باعث 
اختالل در عملکرد یا خرابی کامل ترمز شــود و در 
صــورت وجود نشــتی روغــن ترمز، وســیله نقلیه 

نقص دارد. 

روش:

 کاپــوت را باز کرده و مخازن روغن ترمز را معاینه 
کرده تا اطمینان حاصل کنید که:

روغــن ترمــز بیش از حداقل ســطح مورد نیاز  	
است

روغن ترمز نشتی ندارد. 	

ســطح مخــزن روغن ترمز کمتــر از یک چهارم  	
است.

8- سیستم تعلیق خودرو

نشت هوا در سیستم تعلیق 

نشــت هوا در سیستم تعلیق نشانه نقص جزئی 
سیستم است. 

کیســه هوای آســیب دیده )وصله شــده، سوراخ 
شده، ترک خورده یا کم باد(

پیچ و مهره U شکل شل شده

 شما باید بدانید که چگونه پیچ و مهره های شل 
شده را تشخیص دهید، اطمینان حاصل کرده که 
محکم بوده و نشــانه های شل شدن پیچ و مهره 
  U ها را تشــخیص دهید. شل شــدن پیچ و مهره
شکل فنر نشان دهنده نقص وسیله نقلیه است.

روش: 

وضعیت اجزای سیستم تعلیق و دستگاه، از  	
جمله اتصال دهنده های سیســتم تعلیق و پیچ 
و مهــره U شــکل کــه آن را به خــودرو متصل می 
کنند را بررسی کرده تا با عالئم شل شدن، بیرون 

آمدن، و یا خرابی قطعات آشنا شوید.

11- تایرها- کم باد شدن

کم شــدن باد تایر- اگر صدای نشــتی تایر شنیده 
نشود

شــما باید از اهمیت پر باد بودن تایر ماشــین به 
ـی آگاه باشــید، و نیــاز به بررســی منظم باد  خوـب
تایــر را درک کنید که نشــتی تایــر در صورتی که 
مشــخص و یا قابل شــنیدن نباشــد نقــص جزئی 

محسوب می شود.

تایر پنچر و نشــتی تایر، اگر نشــتی شــنیده و یا 
مشخص باشد.

بایــد از خطرات رانندگی بــا تایر پنچر آگاه بوده و 
بدانید که تایر پنچر و نشــتی تایر در صورتی که 
مشــخص بــوده و قابل شــنیدن یــک نقص جزئی 

محسوب می شود.

روش:

آگاهی داشــته و دســتگاهی که آن را به خودرو 
متصــل می کند باید بررســی شــود. شــما باید با 
عالئم جدی تر نا امنی سیستم تعلیق آشنا شده 
ـی که بخشــی از فنــر تیغه ای  و بدانیــد در صورـت
یــا سیســتم تعلیــق گم شــده، و یــا در تماس با 
دیگر اجزای وسیله نقلیه از جای خود حرکت کرده 

باشد نشانه نقص عمده خودرو است.

شکســته شــدن فنر در سیســتمی غیر از 
)B/E سیستم فنر تیغه ای )کالس

شــما بایــد با اهمیــت بررســی فنرهــا و چگونگی 
شناسایی فنر شکسته آگاه بوده و در صورتی که 
فنری غیر از فنر تیغه ای شکســته باشــد نشــانه 

نقص خودرو است.

روش: 

وســایل نقلیه را بررســی کنید )یا فرایند بررسی را 
توصیف کنید( تا فنر های ترک خورده یا شکسته، 
فنرهــای تیغه ای یا قســمت هــای تعلیق که گم 
شده، از جای خود حرکت کرده را مشخص کنید.

10- سیستم تعلیق

اتصال دهنده سیســتم تعلیق شل، گم یا 
خراب شده است.

شــما بایــد از شــرایط اجــزای سیســتم تعلیــق و 
دســتگاهی کــه آن را بــه خودرو متصــل می کند 
اطــالع داشــته و آن را بررســی کنیــد. شــما باید 
بتوانید عالئم شــل شــدن، از بین رفتن یا خرابی 
قطعــات را تشــخیص داده و همچنین بدانید که 
در هنگام شــل شــدن، گم شــدن یا خراب شــدن 
اتصــال دهنده تعلیق، وســیله نقلیــه دچار نقص 

جزئی شده است.
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روش: 

یــک تایر را انتخاب و آن را در جهات زیر بررســی 
کنید:

هرگونــه عالئمــی ماننــد بریدـگـی یا آســیب  	
دیدگی آج ها و دیواره های جانبی

برای اطمینان از اینکه عمق آج تایر بیشتر از  	
حداقل عمق مجاز در مقررات ایمنی خودرو اســت 
)تایــر جلــو 3 میلی متر و ســایر تایرها 1.5 میلی 

متر(

بــرای اطمینــان از اینکه تایر بــه غیر از گلگیر  	
بــا دیگــر تایرها یا دیگــر اجزای وســیله نقلیه در 

تماس نیست

بــرای پیــدا کردن هرگونه ســیم در آج یــا دیواره 
جانبی تایر 

13- تایر، رینگ چرخ، بست 

روغن چرخ کمتر از سطح حداقلی است. 

بایــد بدانید که در رینگ چــرخ ها از بلبرینگ 
ـی اســتفاده می شــود که نیاز بــه روغن  هاـی
روغــن کاری  بــرای  روغــن  از  و  دارنــد،  کاری 
بلبرینگ اســتفاده می شود زیرا قالپاق هایی 
که از بلبرینگ روغن کاری شــده استفاده می 
کنند پنجره ای مشــخص برای بررســی ســطح 
ـی کــه ســطح روغن  روغــن دارنــد، و در صورـت
ـی  کمتــر از حداقــل باشــد نشــانه نقــص جزـئ

ماشین است.

رینــگ چرخ هــا نیاز به درپوشــی دارد تا روغن از 
رینگ خارج نشود. و در صورتی که درپوش نشتی 

یــک تایــر از وســیله نقلیــه را انتخاب کــرده و با 
گوش دادن و احساس نشتی، آن را بررسی کنید.

توجه
 لگد زدن به تایر ها یا اســتفاده از پتک برای 

بررسی تایر قابل قبول است.

12- تایر: دیواره و آج 

آج یا دیواره تایر آسیب دیده

 شــما باید بتوانید آج و دیواره تایر را تشــخیص 
داده و با روش های بررســی آســیب آج و دیواره 
تایــر آشــنا بــوده و بدانیــد که آســیب بــه آج یا 

دیواره تایر به معنی نقص جزئی خودرو است.

اگر عمق آج تایر کمتر از حد سایش باشد

بایــد بدانیــد که چگونه می توانیــد عمق آج تایر 
و حداقل عمق مجاز را بررســی کنید، و بدانید که 
اگر عمق آج تایر کمتر از حد مجاز ســایش باشد، 

نقص عمده محسوب می شود.

تایر به گلگیر وصل نیست.

بایــد بدانید که تایر ها هرگز نباید با دیگر اجزای 
خــودرو برخــورد کنند و اگرچه متصــل نبودن تایر 
به گلگیر نگران کننده نیست، در صورتی که یک 
تایر به دیگر تایرها یا ســایر اجزای خودرو برخورد 

کند نقص جزئی ماشین محسوب می شود. 

حتمًا می دانید که تایر ها از سیمهای فوالدی  	
ســاخته می شــوند که برای محافظت بیشــتر در 
الیــه رزینی پوشــانده شــده اند. وجــود هر گونه 
طنــاب در آج یــا دیــواره تایر نشــان دهنده نقص 

جزئی است. 

ـی که در یا پنجره به راحتی باز و بســته نمی  زماـن
شــود نشــانه نقــص جزئی ماشــین اســت. و اگر 
اتوبــوس مســافر داشــته باشــد، چنین مشــکلی 

نقص عمده محسوب می شود.

روش:

بــا بــاز و بســته کــردن در و پنجره هــا، از عملکرد 
ایمن آنها مطمعن شوید. 

16. خروجی های اضطراری

سیســتم هشدار غیر فعال است که نشانه نقص 
جزئی ماشــین است و در صورتی این نقص مهم 
محســوب می شــود که اتوبوس مســافر داشــته 

باشد. 

روش:

بــا بــاز و بســته کــردن در و پنجره هــا، از عملکرد 
ایمــن آنهــا مطمعــن شــده و مطمعن شــوید که 

سیستم هشدار به خوبی کار می کند. 

17. بدنه و فریم بیرونی

بایــد بدانیــد که قطعــات ایمن بدنه خــودرو برای 
رانندـگـی ایمن ضروری هســتند و فقدان قطعات 

ایمن نقص جزئی ماشین محسوب می شود. 

روش:

یک طرف وسیله نقلیه را بررسی کرده و کاپوت را 
باز و موارد زیر را بررسی کنید:

قطعات نا ایمن و یا مفقود شده خودرو

درب نا ایمن و مفقود شده بدنه

بدنه و فریم آسیب دیده

داشته باشد نشانه نقص عمده ماشین است. 

روش:

افســر یــک تایــر را انتخــاب کــرده و از شــما می 
خواهد:

در صــورت وجود ســایت گالس، ســطح روغن  	
رینگ چرخ را بررســی کرده تا مطمعن شــوید که 

میزان روغن بیش از سطح حداقلی است. 

باید اطمینان حاصل کنید که هیچ نشانه ای  	
از نشتی درپوش تایر وجود ندارد- سطح روغن و 

زنگ زدگی را بررسی کنید. 

14. المپ ها

در صورتی که المپ روشن نشده و یا المپ وجود 
نداشته باشد.

باید بدانید که اتوبوس ها به چه نوع المپی نیاز 
دارنــد و فقــدان المپ و یا روشــن نشــدن آن به 

معنی نقص جزئی ماشین است. 

باید بدانید که کدام المپ های اتوبوس متناوب 
هســتند و فقــدان المــپ متنــاوب نشــانه نقص 

جزئی ماشین است. 

و در صورتی که رنگ المپ مناســب نباشد نشانه 
نقص ماشین است.  

روش:

المــپ هــای متنــاوب را روشــن کرده تــا مطمعن 
شوید به خوبی کار می کنند.

15. درها و پنجره های اضطراری، و خروجی 
های اضطراری 
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20. بررسی داخل کابین

ـی خودرو،  پــس از تکمیــل بررســی قطعات بیروـن
نوبت بررسی قطعات داخلی است. در این قسمت 

نیازی به ذکر نقص های جزئی و عمده نیست. 

در طول بررســی داخلی، باید استارت زده و موارد 
زیر را بررسی کنید:

B/E 18. آینه ها- کالس

باید بدانید که آینه ها برای رانندگی ایمن ضروری 
بوده و باید به خوبی به خودرو متصل شده باشند. 
و در صورتی که آینه شکسته و یا به بدنه خودرو 

متصل نباشد نقص عمده محسوب می شود. 

اگر ســطح شیشــه ای آینه بیش از 6.5 ســانتی 
متر مربع مســاحت غیر انعکاســی داشــته باشــد 

نشانه نقص عمده خودرو است.

 روش:

خودرو را بررسی کرده تا اطمینان حاصل کنید:

آینه های متصل به بدنه خودرو شکسته یا خراب 
نشده اند. 

ســطح شیشــه ای آینه بیش از 6.5 ســانتی متر 
مربع مساحت غیر انعکاسی ندارد.

19. تابلوی توقف

ـی کــه اتوبوس مجهز به المپ چشــمک  در صورـت
زن بــوده و المــپ به خوبی کار نمــی کند، و یا در 
صورتی که تابلوی توقف ضروری بوده و اتوبوس 
فاقــد ایــن تابلــو باشــد نشــانه نقــص سیســتم 

محسوب می شود. 

روش:

خودرو را بررسی کرده تا مطمعن شوید:

چراغ ها به خوبی کار می کنند

بــه خوبی به بدنه خودرو متصل شــده و آســیب 
ندیده است.

هنگامی که روشن است نور آن کافی است. 

توضیــح دهید که در صورت تشــخیص هر گونه 
نقص جزئی و عمده، چه اقداماتی انجام خواهید 

داد.

C/F 1. صندلی راننده- کالس

بایــد صندلــی راننده بــه گونه ای تنظیم شــده تا 
راننده بتواند به آسانی خودرو را کنترل کند. شما 

در طول بررسی داخلی باید قطعاتی که به صورت 
رندوم انتخاب شده اند را بررسی کرده و موارد زیر 

را انجام دهید:

روش بررسی را توضیح داده

ـی را توصیف  نقــص هــای مرتبط با مــوارد انتخاـب
کنید

تمامی سنجه ها
تمامــی  درســت  عملکــرد  و  نرمــال  وضعیــت  بایــد 
کنیــد. تاییــد  را  هــا  شــاخص  و  هــا  ســنجه 

سنجش فشار هوا )فقط برای خودروهای مجهز به 
ترمز بادی

بایــد وضعیــت نرمــال و عملکــرد درســت ســنجش 
کنیــد تاییــد  را  هــا  شــاخص  و  هــوا  فشــار 

ـی صندلی راننده و کمربند ایمنی را تایید کنید.صندلی راننده و کمربند ایمنی ایمـن

آینه و شیشه جلو خودرو
باید از تمیزی و سالم بودن آن مطمعن شوید. باید 
مطمعن شوید که آینه ها به درستی تنظیم شده اند. 

بخاری و ضدیخ
و ضــد  بخــاری  کــه  کنیــد  اطمینــان حاصــل  بایــد 
ـی کار مــی کننــد. یــخ در تمامــی شــرایط بــه خوـب

فرمان
باید مطمعن شوید که فرمان به خوبی تنظیم شده و 
به درستی کار می کند و چرخش آزاد بیش از حد ندارد. 

برف پاک کن
بایــد مطمعــن شــوید کــه بــرف پــاک کــن و مایــع 
هســتند. نرمــال  وضعیــت  در  ان  در  موجــود 
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نقص جزئی شده است. 

روش:

بخــاری را روشــن کــرده تــا مطمعــن شــوید کــه 
سیستم در تمامی موقعیت ها به خوبی کار می 

کند.

بایــد مطمعن شــوید که در صــورت لزوم ضد 
یخ شیشه را تمیز می کند. 

4- شیشه ها و اینه ها

در صورتی که شیشه و اینه شکسته باشند و یا 
به درستی تنظیم نشده باشند راننده میدان دید 
نخواهد داشــت. بررســی وضعیت اطراف خودرو، 
آینه ها و شیشــه هایی که بــرای خودرو ضروری 

هستند مهم است. 

روش:

شیشه ها و آینه ها را بررسی کرده زیرا در صورت 
ـی و تنظیــم نامناســب میدان دیــد راننده را  خراـب

محدود می کنند. 

5- اتاقک مسافر

کالس C /E و :C/F اگــر پلــه ها یــا کف اتوبوس 
آســیب دیده باشــد نشــانه نقص جزئی ماشــین 

است. 

باید با نحوه بررســی قفســه یا محفظه بار آشــنا 
بوده و در صورتی که در وضعیت امنیتی مناسبی 
نبوده و یا آسیب دیده باشند نشانه نقص جزئی 

ماشین است. 

بایــد بــا روش هــای بررســی وضعیــت صندلی، و 
وضعیــت قفل کردن آن آشــنا شــده و بدانید که 
خــراب شــدن صندلی و تغییــر وضعیت به معنی 

نقص جزئی است. 

باید با اهمیت بستن کمربند ایمنی، نحوه بستن 
در  باشــید.  آن، و وضعیــت مطلــوب آن آشــنا 
صورتی که کمربند ایمنی به درســتی کار نکند یا 
ـی نقص عمده  در وضعیــت ایمــن نباشــد به معـن

ماشین است. 

روش: 

صندلــی راننده را بررســی کرده تا مطمعن شــوید 
که آسیب ندیده و در وضعیت مطلوب قرار دارد. 

کمربند ایمنی را بررسی کرده تا مطمعن شوید که 
ایمن بوده و به درستی کار می کند.

2- تجهیــزات اضطــراری و دســتگاه های 
ایمنی

بایــد با نــوع تجهیزات اضطــراری مورد نیــاز برای 
خودرو، نحوه بررســی آن آشــنا بوده و بدانید که 
در صورتی که تجهیزات اضطراری به درســتی کار 
نکــرده و یــا آســیب دیده باشــد بــه معنی نقص 

جزئی ماشین است. 

روش:

بایــد بــا جایگاه المپ هــا و رفلکتورها آشــنا و از 
کارکرد درست و ایمن آنها مطمعن باشید. 

3-بخاری، ضد یخ

بخــاری و ضــد یــخ برای پــاک کردن بخــار ضروری 
ـی کــه بخاری و یــا ضدیخ به  هســتند و در صورـت
خوبی کار نکنند نشــان می دهد که ماشین دچار 

کــه مســافر درون اتوبــوس نشســته باشــد، این 
وضعیت نقص عمده محسوب می شود. 

ـی که کپســول آتش نشــانی به صورت  در صورـت
ایمــن نصــب یــا ذخیــره نشــده تــا از پرتــاب آن 

جلوگیری شود، ماشین نقص جزئی دارد. 

فقدان جعبه کمکهای اولیه

بایــد با مــکان نگهــداری جعبه کمک هــای اولیه 
آشــنا بــوده و بدانیــد که فقــدان آن نقص جزئی 
محســوب شده و اگر مسافر درون اتوبوس باشد 

نقص عمده محسوب می شود.

ـی جعبــه   و اگــر جعبــه ناقــص باشــد نقــص جزـئ
محسوب می شود.

روش:

تجهیــزات اضطراری و تجهیزات ایمنی ذکر شــده 
در زیــر را مشــخص کــرده و نشــان دهیــد که به 

درستی و ایمن کار می کنند.

المپ یا رفالکتور ها

کپسول آتش نشانی 

جعبه کمکهای اولیه

7- صندلی و کمربند ایمنی

صندلی راننده ثابت نیست.

بایــد بدانید کــه صندلی راننده بایــد در وضعیت 
مناســب ثابت قرار گرفته تا راننده بتواند وســیله 
نقلیــه را کنتــرل کنــد و باید با روشــهای درســت 
نشستن و همچنین روشهای قفل ماشین آگاهی 
ـی که صندلی  داشــته باشــید. و بدانید در صورـت
راننــده در وضعیت مشــخص شــده ثابت نباشــد 

فقــدان  یــا  ناقــص  عملکــرد   C/F: کالس 
محافط وسایل مسافر

باید با نحوه بررسی محافظ تجهیزات مسافر آشنا 
بــوده و بدانیــد کــه عملکرد نادرســت و یا فقدان 
چنین محافظی نشانه نقص جزئی ماشین است. 

صندلی مسافر ناامن است.

بایــد با نحوه بررســی صندلی مســافر آشــنا بوده 
و بدانیــد که ایمن نبودن صندلی مســافر نشــانه 

نقص جزئی ماشین است. 

روش:

محفظــه مســافر و صندلــی را بررســی کــرده تــا 
اطمینان حاصل کنید:

صندلی آسیب ندیده است.

پله ها و کف اتوبوس آسیب ندیده اند.

قفسه چوبی یا محفظه های وسایل مسافر ایمن 
بوده و آسیب ندیده اند.

ـی. کالس   6- تجهیــزات اضطــراری و ایمـن
 B/E.

فقــدان المــپ ها یا رفالکتورها و یــا ایمن نبودن 
آنها و عدم کارکرد درست آنها نشانه نقص جزئی 

ماشین است.

فقدان کپســول آتش نشــانی نشانه نقص جزئی 
ـی کــه مســافر درون  ماشــین اســت و در صورـت
اتوبوس باشد نشانه نقص عمده ماشین است. 

مقیاس درج شــده روی هر کپسول آتش نشانی 
وضعیت خالی یا کمبود فشــار را نشــان می دهد 
ـی محســوب مــی شــود. در صورتی  و نقــص جزـئ
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نقص جزئی ماشین محسوب می شود. 

ـی که تجهیزات محافظتی مســافر ایمن  در صورـت
نبوده و یا به خوبی کار نکنند نقص جزئی ماشین 
ـی کــه مســافر  محســوب مــی شــود و در صورـت
درون اتوبوس باشــد چنین مشــکلی نقص عمده 

محسوب می شود.

و در صورتی که صندلی راننده ایمن نباشد ماشین 
نقص جزئی دارد و اگر راننده روی صندلی نشسته 

باشد نقص عمده ماشین محسوب می شود.

صندلــی عقــب یــا مانــع محافظـتـی سرنشــین را 
بررســی کرده و بدانید در صورتی که مســافر روی 
صندلی نشســته و مانع محافظتی مسافر آسیب 
دیــده یــا از وضعیــت مناســب خارج شــده نقص 

عمده ماشین محسوب می شود.

C/F 8- درب و خروجی اضطراری- کالس

درب یا پنجره باز و بســته نمی شــود که نشــانه 
نقص ماشین است. 

روش:

پنجــره یــا درب را بــا باز و بســته کــردن آزمایش 
کنید تا مطمئن شوید به درستی باز و بسته می 

شوند.

آزمون مهارت های دنده عقب
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

07

آزمـون مهــارت هـای 

دنـده عقـب
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چندیــن بــار توقف و ســپس بــه جلو رانــدن خطا 
محسوب می شود.

موقعیت نهایی - باید وسیله نقلیه را تا جایی که 
ممکن است به جایگاه نهایی نزدیک کنید.

آزمون رانندگی در جاده 

مــا در یــک جــاده و در موقعیــت هــای مختلــف 
رانندـگـی از شــما تســت مــی گیریــم. در تمــام 
طــول مــدت آزمون، باید کامال ایمــن و محتاطانه 
ـی خــود را ببندید.  رانندـگـی کــرده و کمربنــد ایمـن
ـی و رانندـگـی، و قوانین  از تمامــی عالئــم راهنماـی
پیروی کرده و هیچ گونه تصادف یا نقض قانون 
نداشــته بشــید. در طــول آزمون رانندگی، افســر 
رانندگی شما را بر اساس تمرینات خاصی ارزیابی 
می کند. باید از دســتور العمل های افسر پیروی 
کنید. دســتورالعمل ها به شما داده شده و وقت 
کافی برای انجام آنها دارید. در صورتی که مسیر 
آزمــون موقعیت های مختلف ترافیکی نداشــته 
باشد، ممکن است از شما بخواهند یک وضعیت 
ترافیکی شــبیه سازی کرده و به افسر بگویید در 
صورت قرار گرفتن در چنین وضعیت ترافیکی چه 

کار خواهید کرد. 

هم چنین از شما خواسته می شود که در شرایط 
مختلف رانندگی کنید: 

گردش به چپ و راست 

تقاطع ها 

تغییر خطوط 

رانندگی در کناره جاده

مقدمه

هــدف از آزمــون مهــارت دنــده عقــب، آزمایــش 
مهارتهــای اساســی ضــروری بــرای کنتــرل ایمــن 
وســیله نقلیــه هنــگام تغییــر جهــت و بررســی 
وضعیت خودرو در ارتباط با اشیای اطراف است. 

افســر خارج از وسیله نقلیه ایستاده، اما به شما 
کمک نمی کند. 

آزمون دنده عقب

 شــما باید به ســمت راست یا چپ یا 90 درجه به 
ســمت راننده تغییــر جهت دهیــد. از مخروط ها 
برای مشــخص کردن مرزهای هر تمرین استفاده 
می شــود. شــما نباید به هیچ یــک از مخروط ها 
برخــورد کنیــد. و وســیله نقلیه شــما بایــد تا حد 
امــکان درون مخــروط هــا قــرار بگیرد. شــما باید 
وســیله نقلیه را در حالت ایمن قرار داده و افســر 

را از پایان کار خود مطلع کنید.

قبــل از دنــده عقــب رفتــن، باید از وســیله نقلیه 
خــارج شــده و مســیر و محیــط اطراف خــودرو را 
بررســی کنید. و هنگام دنده عقب، باید مســیر را 

در آینه چک کنید. 

تابلوها / بوق - شما باید چراغ های چشمک زن را 
روشن کرده و قبل از حرکت بوق بزنید.

سرعت- همیشه با سرعت کم دنده عقب بروید.

به جلو راندن –به معنی توقف و سپس جلو رفتن 
بــرای قرار گرفتن در موقعیت بهتر اســت. توقف 
بــدون تغییــر جهت به جلو راندن محســوب نمی 
شــود. بار اول جریمه نخواهید شــد. با این حال، 

گردش به چپ و راست

بررسی ترافیک - هنگام نزدیک شدن به پیچ باید 
ترافیــک اطراف را کنترل کنید. باید دیگر وســایل 

نقلیه، عابران پیاده و اشیا را بررسی کنید.

تغییــر الیــن - بایــد الیــن ورودی را بــه درســتی 
انتخاب کنید که ممکن اســت شامل تغییر الین 

برای ورود به الین مناسب باشد.

راهنما - باید در اسرع وقت راهنما را روشن کنید.

سرعت - برای کنترل مناسب و اطمینان از جریان 
روان ترافیک، باید به تدریج سرعت وسیله نقلیه 

را کم کنید.

گیربکــس / دنــده - بایــد دنــده ای متناســب بــا 
سرعت خودرو انتخاب کنید. 

موقعیت الین- باید مســیر صحیح ورود و خروج 
از تقاطع را مشخص کنید و بی دلیل تغییر الین 

نداده تا در جریان ترافیک اختالل ایجاد نشود.

شرایط توقف

توقــف آرام - باید از شــرایط ترافیک آگاه بوده و 
به آرامی توقف کنید.

توقف کامل – توقف کامل این امکان را به شــما 
مــی دهد تا وضعیــت ترافیکی اطــراف خود را به 
خوبی بررســی کنیــد. هنگام توقف، باید وســیله 

نقلیه را کنترل کنید. به عقب یا جلو نپیچید.

موقعیت توقف:

 توقف در نقطه ایست باعث می شود که بتوانید 
منطقــه پیش رو را بهتر ببینید. توقف در بزرگراه 

 پیچ ها 

بزرگراه 

توقف/ شروع کنار جاده 

)B/E بارگیری و تخلیه( کالس

تقاطع راه آهن 
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دلیــل ماشــین های پارک شــده و یا دیگــر موانع 
نداشته باشید. 

راهنما/ســرعت/دنده: پــس از گــردش راهنمــا را 
خاموش کرده تا دیگر رانندگان گیج نشوند. بهتر 
اســت ســرعت را زیــاد کرده تا مانــع از عبور دیگر 

خودرو ها نشوید.

از راســت حرکــت کنید - پس از گــردش به چپ، 
ـی انتخاب کنید کــه ایمن ترین حرکت بدون  الیـن

مانع را برای عبور و مرور فراهم می کند.

توقف در بزرگراه ها

تمامی موارد ذکر شــده در مــورد گردش به چپ/
راست در مورد توقف در بزرگراه ها نیز صدق می 

کند.

باعث اختالل در ترافیک می شود. توقف با فاصله 
مناسب با خودرو جلویی به شما این امکان را می 
دهــد که در صورت لــزوم بتوانید خودرو را تغییر 
جهت دهید. وقتی فضای کافی بین خودرو شــما 
و خودرو جلویی وجود داشــته باشــد، باید به جلو 

حرکت کنید. 

چرخ ها - هنگام توقف برای چرخش باید چرخ ها 
را صاف نگه دارید. 

بررسی ترافیک - ترافیک اطراف، پشت سر، و جلو 
را از درون آینه بررسی کنید.

ـی مجاز چراغ  و بــرای حرکــت، بایــد در فاصله زماـن
راهنما استارت زده و یا رو به جلو حرکت کنید.

فرمــان و هــر دو دســت- بایــد فرمــان را بــا هر 2 
دســت کنترل کنیــد. و زمانی مجاز بــه رانندگی با 
یک دســت هســتید که قصد کار دیگــری دارید، 

مثال تعویض دنده.  

فاصله بین خودروها:

حفظ فاصله مناسب بین خودروها به توقف ایمن 
کمک می کند.

الین عریض/باریک:

باید الینی متناسب با اندازه خودرو انتخاب کنید. 
اگر در الینی بسیار بزرگتر از خودروی خود حرکت 

کنید، فضای زیادی اشغال خواهد کرد.

گردش کامل

الین مناســب: باید بــه الینی تغییر جهت بدهید 
که در ابتدای گردش در آن قرار داشتید. به الینی 
تغییــر جهــت داده که می توانیــد حرکت کرده و 
ســرعت بگیرید، و دیگر نیازی بــه تغییر الین به 

راننــدگان هشــدار باشــند. پــس از آن راهنمــا را 
خاموش کنید. 

الین خروجی - اگر برای خروج نیاز به تغییر الین 
است، باید به آرامی تغییر الین داده و قبل از آن 

رانندگان را مطلع کنید.

ســرعت - نباید ســرعت خود را در بزرگراه کاهش 
دهیــد. ســرعت را بایــد در الین خروـجـی کاهش 

دهید. 

فاصلــه - به دلیــل افزایش فاصله توقف وســایل 
نقلیــه تجــاری، بایــد فاصله زیر را برای مشــاهده، 
عکس العمل یا حرکت در شــرایط ضروری تنظیم 

کنید.

رانندگی در کناره جاده

بررســی ترافیــک - هنــگام رانندـگـی به جلــو نگاه 
کنید. همچنین، بررسی آینه به دلیل وجود نقاط 
کــور بــزرگ خودرو بســیار مهم اســت. شــما باید 
به طور مســتمر از شــرایط آگاه بوده تا ســرعت و 

موقعیت را در صورت لزوم تغییر دهید. 

سرعت – در صورت مناسب بودن شرایط، باید در 
محدوده 10+- کیلومتر/ ساعت حرکت کنید. 

فاصلــه - به دلیــل افزایش فاصله توقف وســایل 
نقلیــه تجــاری، بایــد فاصله زیر را برای مشــاهده، 
عکس العمل یا حرکت در شــرایط ضروری تنظیم 
کنید. همچنین باید از رانندگی در کنار یا در نقطه 
کــور وســایل نقلیــه دیگر خــودداری کنیــد. برای 
تغییر ناگهانی الین ممکن اســت به فضای کافی 
نیاز داشــته باشید. وقتی ترافیک سنگین است، 
ناچارید در کنار دیگر وسایل نقلیه رانندگی کنید.

الین - شما باید الین مناسب که ایمن تر است را 
انتخاب کنید. تا جایی که ممکن اســت به سمت 
راســت برانیــد تا در جریان ترافیــک اختالل ایجاد 

نشود.

خروج

بررســی ترافیــک - هنــگام خــروج بایــد تابلوهای 
خــروج را بررســی کــرده و از الیــن مناســب خارج 
شــوید، همچنین باید جلو، عقب و کنار خودرو را 

بررسی کنید.

راهنمــا - راهنمــا باید قبل از ترمــز گرفتن و زمانی 
که در الین بزرگراه هســتید روشــن کرده تا سایر 
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بزرگراه

ورود به بزرگراه

بررســی ترافیــک - باید آینه هــا و جلو را به دقت 
نگاه کرده و هنگام ســرعت گرفتن در سراشــیبی 
به ســایر وسایل نقلیه در بزرگراه توجه داشته تا 
یک فرصــت امن برای ورود به بزرگراه پیدا کنید. 
بایــد بخاطر داشــته باشــید مســئولیت بر گردن 

شماست نه سایر وسایل نقلیه. 

راهنما- راهنما را باید زود روشــن کنید، به محض 
اینکــه ســایر وســایل نقلیــه بتوانند شــما را روی 
ســطح شــیب دار ببیننــد و تــا زمانی که وســیله 
نقلیــه شــما در الین جدید قــرار گرفتــه راهنما را 
خامــوش نکنیــد. در ایــن صورت، ســایر وســایل 
نقلیــه زمــان کافی بــرای هر گونــه تصمیم گیری 
دارند. با این حال، به خاطر داشته باشید که حق 

تقدم با شما نیست.

فاصلــه - به دلیل افزایــش فاصله توقف کامیون 
های بارگیری و سایر وسایل نقلیه تجاری، فاصله 
زیر باید تنظیم شــود تا به شــما امکان مشاهده 
و هــر گونه عکس العمل در صورت لزوم را بدهد. 

همچنین باید در امتداد خطوط برانید.

سرعت – سرعت شما نباید زیاد باشد اما تا آنجا 
که ممکن اســت باید طبق ســرعت مجاز ســطوح 
شــیب دار حرکت کنید. برای افزایش سرعت وارد 
الین ســرعت شــده و تا آنجا که ممکن اســت به 

سرعت بزرگراه نزدیک شوید. 

ورود بــه الیــن ســرعت - ورود بایــد آگاهانــه، و 
روان و ثابت باشد. از حرکات جانبی ناگهانی باید 

پیچ

ســرعت – ســر هر پیچ باید سرعت خود را تنظیم 
کنیــد. رانندگانی که تجربه رانندگی با نوع خاصی 
از وســایل نقلیه ندارند معمواًل در تنظیم حداکثر 
ســرعت مطمعنه برای خروج از پیچ مشکل دارند. 
سرعت زیاد قبل از پیچ اغلب نیاز به ترمز سخت 

دارد.

موقعیــت الین - بــه دلیل انحراف وســایل نقلیه 
بزرگ، باید از خارج الین به پیچ نزدیک شوید زیرا 
در غیــر این صورت چرخ های عقب از جاده خارج 
شده و خطری برای وسایل نقلیه مجاور محسوب 

می شوند.

بررســی ترافیک – بررسی پیوسته اطراف وسیله 
نقلیــه بــرای آگاهــی از جریــان ترافیــک ضروری 
اســت. بررســی آینه ها به دلیل وجــود نقاط کور 
بزرگ خودرو و انحراف چرخ های عقب بسیار مهم 
اســت. شــما باید به طور مســتمر از شــرایط آگاه 
باشــید تــا تنظیمــات الزم در ســرعت و موقعیت 
انجام شــود. ایــن تنظیمات به دلیــل بزرگ بودن 
وســایل نقلیه تجاری بیشتر طول می کشد. باید 
بتوانیــد تغییــرات را در اســرع وقــت پیش بینی 

کنید.

توقف و حرکت از کناره جاده

بررســی ترافیــک - هنــگام توقــف، بایــد ترافیک 
اطراف را کنترل کنید.

ســرعت / چرخ دنده ها - کاهش تدریجی سرعت 
امــکان کنترل صحیــح خودرو را فراهــم می کند. 
شما باید دنده ای متناسب با سرعت و بار وسیله 
نقلیه انتخاب کرده تا موتور بتواند در دور معمول 

خود کار کند.

راهنمــا - بــرای برقــراری ارتبــاط با ســایر رانندگان 
جاده باید از راهنما استفاده کنید.

موقعیت الین / توقف - تا جایی که ممکن است 
در سمت راست توقف یا پارک کرده تا اختالل در 
جریان ترافیک کاهش یافته و خودروی شما دید 
دیگــر راننــدگان را محــدود نکــرده و باعث حواس 
پرتی سایر وسایل نقلیه نشود. وسایل نقلیه باید 
به صورت موازی و نزدیک به حاشــیه یا لبه جاده 
و بدون برخورد به حاشیه جاده ها متوقف شوند.

توقف

 توقــف کامــل - هنگامــی که بــه موقعیت نهایی 
پارک رسیدید، باید وسیله نقلیه را متوقف کنید. 
مهم اســت تا قبل از کشــیدن ترمز دســتی، ترمز 

را بگیرید. 

راهنمــا – پــس از توقف راهنما را خاموش کرده و 
فالشــر را روشــن کرده تا دیگر رانندگان سرگردان 

نشوند.

ـی اطراف خودرو،  وســیله نقلیــه ایمن - برای ایمـن
مهم اســت که وســیله نقلیه هیــچ گونه حرکتی 

خودداری شــود. همچنین باید از صرف وقت زیاد 
خــودداری شــود. ضمــن تنظیم ســرعت الزم برای 
ایجــاد فاصلــه های ایمن از ســایر وســایل نقلیه، 
باید وسیله نقلیه به مرکز الین مورد نظر هدایت 

شود.
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سوار کردن و پیاده کردن 
دانش آموزان

بررسی ترافیک - هنگام نزدیک شدن به ایستگاه، 
بایــد از طریــق آینه های وســیله نقلیــه، ترافیک 
اطراف، پشت سر، و جلو را کنترل کرده تا مطمئن 
شــوید ایســتگاه امن بــوده و مــی توانید توقف 

کنید.

راهنمــا - بــرای آگاه کــردن ســایر راننــدگان جاده 
بایــد از راهنما اســتفاده کرده تا همــه بدانند که 
اتوبوس مدرســه در حال توقف اســت و کودکان 

سوار یا پیاده می شوند.

ســرعت - کاهش تدریجی ســرعت امــکان کنترل 
صحیــح خودرو را فراهم می کند. برای اطمینان از 
جریــان روان ترافیک و ایمنی دانش آموزان، باید 
از شرایط ترافیکی آگاه بوده و آرام توقف کنید.

ـی دانــش  توقــف کــردن- بــرای اطمینــان از ایمـن
آمــوزان، بایــد در همــان الیــن مانــده و اطمینان 
حاصل کنید که سایر ماشین ها قصد رد شدن از 

اتوبوس ندارند.

وســیله نقلیــه ایمن - بایــد اطمینان حاصل کنید 
که هنگام سوار شدن کودکان یا پیاده شدن آنها 
یــا قبــل از تخلیه کامل کــودکان، اتوبوس حرکت 
نمــی کنــد. همچنین بایــد اطمینــان حاصل کنید 
که تمامی ماشــین ها از توقف اتوبوس مدرســه، 

سوار یا پیاده شدن کودکان آگاه هستند.

دانش  پیاده کردن  و  سوار کردن  

آموزان

نداشته باشد.

استارت

ـی ایمن، خــودرو باید در  اســتارت - بــرای جابجاـی
دنده صحیح قرار گرفته و ســعی کنید بدون آزاد 

کردن ترمز به جلو حرکت نکنید.

راهنما – چراغ راهنما را خاموش و راهنمای چرخش 
بــه چپ را روشــن کرده تا دیگــر رانندگان متوجه 
ورود شــما بــه الین شــوند. پــس از آن، راهنمای 

گردش به چپ را خاموش کنید.

بررســی ترافیک - محیط پیش رو، چپ و راســت 
و آینه ها را بررســی کرده تــا از هرگونه تغییر در 

اطراف وسیله نقلیه مطلع شوید.

سرعت / چرخ دنده ها - شتاب مناسب از تداخل 
وسیله نقلیه با جریان ترافیک جلوگیری می کند.

بررســی ترافیــک - هنگامــی که ســرعت گرفتید، 
حتمــا آینــه هــا را بررســی کنیــد تــا از وضعیــت 

ترافیک مطلع شوید.

تقاطع راه آهن

بررسی ترافیک - هنگام نزدیک شدن به راه آهن، 
بایــد از طریــق آینه های وســیله نقلیــه، ترافیک 
اطــراف، عقــب و جلــو را کنتــرل کرده تــا از ایمن 

بودن محل مطمئن شوید.

ســرعت / چرخ دنده ها - کاهش تدریجی سرعت 
امــکان کنترل صحیــح خودرو را فراهــم می کند. 
برای اطمینــان از روان بودن ترافیک و یکپارچگی 
تجهیــزات / حمــل و نقــل، باید از شــرایط ترافیک 

آگاه بوده و کم کم سرعت خود را کم کنید.

راهنما - برای آگاه کردن دیگر رانندگان جاده باید 
از راهنمای مناســب اســتفاده کنیــد، اما در وقت 
مناســب، نه زود، زیرا باعث گیج شــدن رانندگانی 
می شــود که از مســیرهای رانندگی خارج شده یا 

وارد تقاطع های دیگر می شوند.

موقعیت الین / توقف - توقف در ســمت راســت 
باعث کاهش اختالل در جریان ترافیک می شود.

توقف کردن

توقــف کامل- پس از توقف، باید اطمینان حاصل 
کنیــد که وســیله نقلیه بــه جلو یــا عقب حرکت 

نمی کند.

وضعیــت توقــف – در فاصله بیــش از پنج متری 
ریل بهترین مکان برای توقف است. 

بررســی ترافیــک - باید اطمینــان حاصل کنید که 
هیچ قطاری به ریل نزدیک نمی شود. 

درب - درب را بــاز کــرده تا مشــخص شــود که آیا 

بررسی ترافیک- بررسی مداوم اطراف خودرو، شما 
را از هرگونــه تغییر شــرایط آگاه می کند. باید از 
حرکت وسایل نقلیه در اطراف اتوبوس آگاه بوده 
و اطمینــان حاصــل کنید که تمامی ماشــین های 

اطراف توقف کرده اند.

درب– شــما بایــد خــارج شــدن دانش آمــوزان از 
اتوبوس را زیر نظر داشته باشید. و باید مطمعن 
شــوید دانش آموزانی که از اتوبوس خارج شــده 
انــد ایمــن از جاده یا بزرگراه عبــور کرده و به یک 
منطقه امن یا فاصله ایمن از وسیله نقلیه رسیده 
اند. و هنگامی که ســوار اتوبوس می شوند، باید 
ـی دانــش آمــوزان روی صندلــی مطمعــن  از ایمـن

شوید.

حرکت مجدد

بررســی ترافیک- بــرای اطمینــان از اینکه منطقه 
برای حرکت دوباره ایمن اســت، ترافیک / خطرات 

اطراف اتوبوس مدرسه را بررسی کنید.

بررســی آینــه محــدب- بــرای اطمینــان از اینکــه 
منطقــه برای حرکــت دوباره ایمن اســت، ترافیک 
/ خطرات اطراف اتوبوس مدرسه را بررسی کنید.

ســرعت / چرخ دنده ها- شــتاب گیری مناسب از 
تداخل وســیله نقلیه بــا جریان ترافیک جلوگیری 
مــی کنــد. ســرعت بیش از حــد ممکن اســت به 
دانــش آموزان اتوبوس آســیب رســانده یا باعث 

توقف یا خرابی وسیله نقلیه شود.

خاموش کردن راهنما- چراغ راهنما را باید خاموش 
کرد تا دیگر رانندگان گیج نشوند.
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ممکن است از موارد زیر نیز تست بگیرند.

مشــاهده اطــراف- شــما باید پیوســته از شــرایط 
آگاه بوده تا سرعت و موقعیت خود را در صورت 
لزوم تغییر دهید. برای بررســی وسایل نقلیه که 

در حال نزدیک شدن هستند آینه را چک کنید.

بررســی ترافیــک تقاطــع / راه آهــن - هنگام گذر 
بــه ســمت تقاطع یا راه آهن، بایــد از طریق آینه 
های وســیله نقلیه ترافیک اطراف، جلو و عقب را 

کنترل کنید.

الین - باید در قسمت مناسب الین راست حرکت 
کنید. تا آنجا که ممکن اســت به ســمت راســت 
برانید. اگر مناســب ترین مســیر به تغییر مداوم 

الین نیاز دارد، می توانید در الین دیگر برانید.

محــدوده10+-  در  امــکان  صــورت  در   – ســرعت 
کیلومتر/ ساعت سرعت مجاز حرکت کنید. 

فاصله - فاصله مناسب را رعایت کرده تا در صورت 
لزوم بتوانید وسیله نقلیه را تغییر جهت دهید. 

کالچ / دنــده - اســتفاده صحیح از کالچ از فشــار 
غیر ضروری که منجر به آســیب دیدن تجهیزات 

یا خرابی ماشین می شود جلوگیری می کند.

ترمز / شتاب دهنده - برای اطمینان از روان بودن 
ترافیک و یکپارچگی تجهیزات / حمل و نقل، باید 
از شــرایط ترافیــک آگاه بــوده و بــه آرامی توقف 
کنیــد. کــم کردن تدریجی ســرعت امــکان کنترل 

صحیح وسیله نقلیه را فراهم می کند.

فرمان – گرفتن فرمان با هر دو دست برای کنترل 
بهتــر وســیله نقلیه هنگام توقف ســریع ضروری 
ـی کــه الزم اســت از ســایر  اســت. در زمــان هاـی

صدای قطار به گوش شما می رسد یا خیر.

استارت

بررســی ترافیک - ترافیک پیش رو، چپ و راست 
را بررســی کنیــد. آینــه هــا را بررســی کــرده تا از 
هرگونــه تغییــر در اطراف وســیله نقلیه و ســالم 
بــودن مســیرهای ریلــی و وجود فاصلــه کافی در 

سمت دیگر مسیرها مطلع شوید.

درب - به دالیل ایمنی، قبل از حرکت دادن وسیله 
نقلیه باید درها بسته شوند. 

سرعت - شتاب صحیح از اختالل در جریان ترافیک 
جلوگیــری می کند. شــتاب زیاد ممکن اســت به 
تجهیــزات و یا به مســافران آســیب برســاند، که 

نتیجه آن توقف یا خرابی خودرو است. 

هــر دو دســت / چــرخ دنده - در حیــن عبور از راه 
آهن باید تا حد امکان فرمان را با 2 دست بگیرید. 
هنــگام عبور از راه آهن نباید دنده را عوض کنید 
و بایــد بــا دنــده ای حرکت کرده که هنــگام عبور 

مجبور به تعویض دنده نشوید.

وضعیــت الیــن - بــرای اطمینــان از روان بودن و 
ایمن بودن ترافیک، باید در همان الین نزدیک به 

راه آهن حرکت کنید.

بررســی ترافیــک - بررســی آینه ها پــس از عبور 
از راه آهــن به شــما این امکان را مــی دهد تا به 
طور مستمر از شرایط آگاه بوده و در صورت لزوم 

سرعت و موقعیت خود را تنظیم کنید.

خامــوش کــردن راهنمــا – باید راهنمــا را خاموش 
کرده تا سایر رانندگان گیج نشوند.

اســت )به عنوان مثال یک راننده به عالوه حداقل 
یک مسافر در هر یک از وسایل نقلیه مسافربری 
ـی ون، موتورســیکلت، وانت،  زیــر: اتومبیل، میـن

تاکسی، اتوبوس و لیموزین(.

الین خودروهای پر سرنشین توسط منطقه ضرب 
خور راه راه از ســایر خطــوط عمومی ترافیکی جدا 
شــده اســت. عبور از عالمت گذاری ضرب خور راه 

راه غیرقانونی است و ایمن نیست.

 برـخـی از وســایل نقلیــه از قوانیــن خــط الیــن 
هســتند.  مســتثنی  سرنشــین  پــر  خودروهــای 
اتوبوس ها بدون در نظر گرفتن تعداد سرنشینان 
می توانند هر زمان که دوســت دارند از خط الین 
خودروهــای پر سرنشــین اســتفاده کنند. پلیس، 
آتش نشــانی و آمبوالنس نیز از این محدودیت 

ها مستثنی هستند.

اگر از خطوط الین خودروهای پر سرنشین به 
طور نامناســب اســتفاده کنید، افســر پلیس 
ماشــین را متوقف و جریمه می کند. و شــما 
مجبــور خواهیــد بود کــه در ورودی / خروجی 

بعدی مجددًا وارد خطوط عمومی شوید. 

کنترلهای وســیله نقلیه اســتفاده کرده یا دنده را 
تغییــر دهیــد می توانیــد فرمان را با یک دســت 

بگیرید.

راهنمــا- روشــن کردن راهنمــا به ســایر راننده ها 
هشــدار می دهد که قصــد ورود، خروج یا تغییر 
مســیر دارید. چراغ های راهنما در بیشــتر وسایل 
نقلیــه تجاری خود به خود خاموش نشــده و باید 
به صورت دســتی خاموش کنید تا سایر رانندگان 

گیج نشوند.

الین خودروهای پر سرنشین

الین خودروهای پر سرنشــین الین ویژه ای است 
کــه بــرای انواع خاصی از وســایل نقلیــه با تعداد 
مشــخصی سرنشین تعیین شده است. این الین 
مناســب ترانزیت هاست. این الین ها 24 ساعته 

هستند.

مزایای الین خودروهای پر سرنشین

بــا جابجایی افراد بیشــتر در ماشــین هــای کمتر 
زیرساخت های بزرگراه را بهبود می بخشد.

 تعــداد وســایل نقلیه موجود در جــاده را کاهش 
می دهد.

میــزان تولیــد گازهــای گلخانــه ای را کاهــش و 
کیفیت هوا را بهبود می بخشد.

 به صرفه جویی در مصرف ســوخت، صرفه جویی 
در هزینــه )با تقســیم هزینــه رانندگی( و کاهش 

فشار کمک می کند.

 الیــن خودروهــای پــر سرنشــین در بزرگــراه های 
استان مختص وسایل نقلیه با حداقل دو سرنشین 
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انتقال قدرت می شود.

تعویــض دنــده را تقریبــًا بــا ســرعت 1600 دور در 
دقیقــه تمرین کنید. تغییر دنده قبل از رســیدن 
به حداکثر دور در دقیقه باعث کاهش فرسایش 
تجهیزات، کاهش نویز، و صرفه جویی در مصرف 

سوخت می شود.

از ریتاردر به درســتی اســتفاده کرده و در صورت 
عدم نیاز آن را خاموش کنید. 

هــر زمــان کــه متوقف شــدید موتــور را خاموش 
کنید. با این کار در مصرف ســوخت صرفه جویی 
کــرده، نیاز به تعمیر ماشــین کاهش یافته، عمر 
موتور بیشتر شده و از انتشار گازهای غیرضروری 

جلوگیری می شود.

ـی در مصرف  خالصــه تکنیــک هــای صرفــه جوـی
سوخت:

در ترافیک به آرامی حرکت کنید. 	

سرعت ماشین را در جاده کنترل کنید. 	

سرعت مناسب را حفظ کنید. 	

در اولین فرصت حرکت کنید.  	

درست استارت بزنید. 	

پالک وســایل نقلیــه باید طبق قانــون کاماًل قابل 
مشــاهده باشــد. هر گونه گرد و خاک که بر قاب 
پالک نشسته است را پاک کنید. اگر پالک خودرو 
شــما قابل مشــاهده نباشــد، ممکن است جریمه 

شوید.

گرمایش مناســب به روان شدن اجزا کمک کرده، 
باعــث کاهــش فرســودگی و نشــت مــی شــود. 
ـی در مصــرف  اســتارت مناســب بــه صرفــه جوـی
ســوخت کمک می کنــد. به عنوان یــک راننده، با 
رعایت پیشنهادات زیر می توانید به حفظ محیط 

زیست در برابر اثرات مضر رانندگی کمک کنید:

دریچــه کنترل بنزین را بی جهت پمپ نکنید؛ 
مقــدار ســوخت مــورد نیــاز بــرای اســتارت از 
قبل اندازه گیری شــده اســت، بنابراین مقدار 
بیشــتر هــدر رفته و بــه دیواره های ســیلندر 

آسیب می رساند.

اگر در اســتارت زدن مشکل دارید از اتر به میزان 
كم استفاده كنيد. استفاده بیش از حد به موتور 

آسیب می رساند. 

ـی کــه دمای هوا زیر 0 درجه ســانتیگراد  در صورـت
اســت، ماشــین را 7 تــا 10 دقیقه گــرم کنید. گاز 

ندهید. بگذارید کم کم گرم شود.

ابتدا آرام رانندگی کنید تا ماشین گرم شود. 

اطمینــان حاصــل کنیــد که روغن و فشــار هوا در 
هنــگام کار در محدوده عملکــرد طبیعی خود قرار 

دارند.

هنگام پایین آمدن از تپه، سرعت را کم کنید.

در صورت لزوم از کروز کنترل استفاده کنید.

دنــده را بــه آرامــی تغییــر داده تــا 30 درصــد در 
هزینه های عملیاتی صرفه جویی شود.

از کالچ اســتفاده کنیــد. عــدم اســتفاده از کالچ 
باعث از بین رفتن دندانه های دنده در سیســتم 
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