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موٹرسائیکل اور گاڑیوں کے ساتھ روڈ کی رشاکت داری
آج کل کے موٹرسائیکل سوار دوست ،رشتے دار اور پڑوسی ہیں۔ شاہراہ
پر موٹرسائیکل سوار کے لئے ایسی ہی حقوق اور ذمہ داریاں ہیں جیسے
دوسری گاڑیوں کے ڈرائیور کے لئے ہیں۔ گاڑی چالنے والے کو اسے
تسلیم کرنا چاہئے اور موٹر سائیکل سواروں میں بھیڑ بنانے کی کوشش
نہیں کرنی چاہئے یا موٹرسائیکل سواروں سے دائیں کی جانب کا راستہ
اختیار کرنی چاہئے۔

حادثات زیادہ تر ان انتہائی خطرناک حاالت میں ہوتے
ہیں:
بائیں جانب کا موڑ
تمام موٹرسائیکل حادثوں میں تقریبا ایک آدھا دوسرے موٹر
گاڑی شامل ہیں۔ تقریبا  40فیصد حادثہ دوسری گاڑیوں کو
موٹرسائیکل سوار کے سامنے بائیں جانب مڑنے کی وجہ
سے ہوا۔
گاڑی کی نا دکھنے والی جگہ
یاد رکھیں ،موٹر سائیکل سوار اکثر اپنی چھوٹی سائز ہونے
کی وجہ سے گاڑی کے نا دکھنے والی جگہ میں چھپ جاتے
ہیں یا تیز نظر میں غائب ہوجاتے ہیں۔ ہمیشہ ٹریفک لین میں
داخل ہونے یا چوراہوں پر جانے سے پہلے آئینہ اور نا دکھنے
والی مقامات کی جانچ کرکے موٹر سائیکل سواروں کے لئے
ایک بصری چیک کریں۔
روڈ کے خطرناک حاالت
موٹرسائیکل سوار اچانک رفتار بدل سکتے ہیں یا سڑک یا
ٹریفک کی حاالت جیسے کہ گڈھوں ،ریتیلے ،گیلے یا پھسلن
والی سطحوں ،فٹ پاتھ والے جوڑ ،ریلوے کراسنگ اور نالی
والے فٹ پاتھ کے ردعمل میں اچانک ایک لین کے اندر اپنی
پوزیشن بدل سکتے ہیں۔
موسم کے حاالت
جب سڑک کی سطح گیلی یا برفیلی ہوتی ہے ،تو موٹرسائیکل
سواروں کے بریک لگانے اور ہینڈلنگ کی صالحیت خراب
ہو جاتی ہے۔
تیز ہوائیں
ہوا کا ایک طاقتور جھونکا موٹرسائیکل سوار کو اگر وہ تیار
نا ہو تو پورے لین میں منتقل ہو سکتا ہے۔ دوسری لین میں
بڑے ٹرکوں سے آنے واال ہوا کا جھونکا حقیقی طور پر ایک
خطرہ ہوسکتا ہے۔
بڑی گاڑیاں
ایک بڑی گاڑی ،جیسے وین یا ٹرک ،موٹرسائیکل سوار کو
ڈرائیور کے نظر سے روک سکتی ہے۔ موٹرسائیکل سوار
کہیں سے اچانک دکھائی پڑ سکتا ہے۔

ہر سال پینسلوینیا کی سڑکوں پر لگ بھگ  4,000موٹرسائیکل
حوادث پیش آتے ہیں۔ ان میں سے آدھے حادثہ موٹرسائیکل
اور دوسرے گاڑیوں کے مابین شامل ہیں۔ اور ان میں سے
تقریبا دوتہائی حادثات موٹرسائیکل سوار کی وجہ سے نہیں بلکہ
دوسری گاڑی کے ڈرائیور کی وجہ سے ہوتے ہیں۔.
موٹرسائیکل سواروں کا دھیان دیں محتاط رہیں کہ موٹرسائیکل
چھوٹی ہیں اور دیکھنے میں دقت ہوسکتی ہے۔ موٹرسائیکل
دوسری گاڑیوں کے بالمقابل بہت چھوٹی پروفائل کی ہوتی
ہے ،جو ایک قریب آنے والی موٹرسائیکل کی رفتار اور
دوری کے فیصلہ کرنے کو کافی مشکل بنادیتی ہے۔
ایک موٹرسائیکا سوار کے نقل و حرکت کی اندازہ لگائیں۔
سڑک کے وہ حاالِت ،جو گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو معمولی
پریشان کرتی ہیں ،وہ موٹرسائیکل سواروں کے لئے بڑا خطرہ
کا باعث بنتے ہیں۔
مزید درج ذیل فاصلہ کی اجازت دیں موٹرسائیکل کا پیچھا
کرتے وقت تین یا چار سیکنڈ چھوڑ دیں ،تاکہ موٹرسائیکل
سوار کے پاس ہنگامی صورتحال میں نقل و حرکت کرنے یا
رکنے کے کافی وقت ہو۔ خشکی کی حالت میں موٹرسائیکل
ایک گاڑی بالمقابل کافی تیزی سے رک سکتی ہے۔
اپنے ارادوں کے مطابق سگنل دیں لین بدلنے یا ٹریفک کے
ساتھ ضم ہونے سے پہلے ،موٹرسائیکل سوار کو ٹریفک کے
نقل و حرکت کا اندازہ لگانے اور لین کے محفوظ جگہ تالش
کرنے کی اجازت دیتے ہوئے اپنے ارادہ کا اشارہ کریں۔
موٹرسائیکل پر فلیشنگ ٹرن سگنل سے بیوقوف نا بںیں –
موٹرسائیکل سگنل عام طور پر خود منسوخ نہیں ہوتے اور
بعض اوقات سوار انہیں بند کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس بات کو
یقینی بنانے کے لئے انتظار کریں کہ موٹرسائیکل آپ کے آگے
بڑھنے سے پہلے مڑنے والی ہے۔
ایک موٹر سائیکل کا احترام کریں موٹرسائیکل ایک مکمل
سائز کی گاڑی ہے جس کی شاہراہ پر باقی گاڑیوں کی طرح
امتیازی حقوق ہیں۔ موٹر سائیکل سوار کو مکمل لین کے
وسعت کی اجازت دیں ۔ اگرچہ ایسا لگتا ہے کہ گاڑی اور
موٹرسائیکل کے لئے ٹریفک لین میں کافی گنجائش ہے ،یاد
رکھیں کہ موٹر سائیکل کو محفوظ طریقہ سے نقل و حرکت
کرنے کے لئے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لین شیئر نا کریں۔

شاہراہ کا تقسیم ایک عمدہ اشارہ ہے موٹرکار والے اور
موٹرسائیکل سوار دونوں ایک دوسرے کے تعاون کی اہمیت
کو پہچانتے ہیں۔ عام فہم ،شائستگی اور قانون کے مطابق
جارحانہ سلوک اور چلنے والی گاڑیوں کو روکنے سے موٹر
کار والے اور موٹرسائیکل سوار دونوں ایک ساتھ روڈ پر
سواری کرسکتے ہیں۔

یہ جانکاری  NHTSAکے شئر دا روڈ پروگرام سے لی گئی ہے۔
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تعارف

تعارف
یہ دستور العمل آپ کو محفوظ ڈرائیور بننے میں مدد کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ یہ پینسلوینیا کے بہت سے ایسے
قوانین کو پیش کرتا ہے جو ڈرائیونگ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسے قوانین کے عمومی رہنما کے طور پر عمل میں الیا
جانا چاہئے لیکن کے وہیکل کوڈ کے متبادل کے طور پر نہیں ،جس میں پنسلوینیا کے ڈرائیوروں اور گاڑیوں کو متاثر
کرنے والے قوانین شامل ہیں۔ یہ بات دھیان میں رکھنی چاہئے کہ اس دستورالعمل میں موجود معلومات کو تبدیل کیا
جاسکتا ہے۔
الغرض من هذا الدليل هو إعدادك للجلوس الختبار السائقين والحصول على رخصة قيادة بنسلفانيا .على أية حال ،فإن
اس دستورالعمل کا مقصد آپ کو ڈرائیور کا امتحان دینے کے لئے تیار کرنا اور پنسلوینیا کا ڈرائیور الئسنس حاصل
کرنا ہے۔ تاہم ،اس دستورالعمل پیش کردہ سڑک اور ٹریفک آپریشن کے اصولوں کا اطالق تین قسم کی گاڑیوں پر
ہوتا ہے جو پنسلوینیا کے قانون سے تسلیم شدہ ہے :بائیسکلس ،گھوڑے سے چلنے والی گاڑیاں اور موٹر گاڑیاں۔
مثال کے طور پر ،موٹرسائیکل سواروں کی طرح تمام بائیسکل سواروں کو بھی الل بتیوں پر رکنے کی ضرورت
ہے۔
اگر آپ گاڑی چالنا سیکھ رہے ہیں ،تو یہ دستورالعمل آپ کو وہ تمام معلومات فراہم کرے گا جسے آپ کو ڈرائیور
کا امتحان دینے کے لئے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی پینسلوینیا کا ڈرائیور
الئسنس ہے تو ،آپ اس دستورالعمل کو روڈ کے کچھ اصولوں کا جائزہ لینے کے لئے استعمال کرسکتے ہیں شاید
جسے آپ بھول چکے ہیں یا ان اصولوں کو جاننے کے لئے جو ہوسکتا ہے کہ جدید ہوں یا آپ کے الئسنس ملنے
کے بعد تبدیل ہوگئے ہوں۔.

اہم

اپنے جانکاری کا ٹیسٹ لینے سے پہلے ،آپ کو نان کمرشل لرنرز پرمٹ اپلیکیشن ( )DL-180کو ضروری طور
پر مکمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی عمر  18سال سے کم ہے تو ،آپ کے والدین یا سرپرست کو والدین یا سرپرست
رضامندی فارم ( )DL-180TDکو ضروری طور پر مکمل کرنا ہوگا۔
دونوں فارم ہماری ویب سائٹ  www.dmv.pa.govپر مل سکتے ہیں صفحہ کے اوپری حصہ میں فارمز
اور پبلیکیشنز کے لنک کے ساتھ
ڈرائیونگ ایک استحقاق ہے نا کہ ایک حق۔ یہ استحقاق بہت سی ذمہ داریوں کے ساتھ آتا ہے۔ ایک بہت ہی عمدہ ذمہ داری
یہ ہے کہ آپ کبھی بھی گاڑی چالنے اور شراب پینے میں خلط ملط نہیں کرسکتے۔
آپ سے قریب تر ڈرائیور الئسنس سنٹر کے کام کے دنوں اور گھنٹوں کے لئے ،حالیہ ترین فارمز ،اشاعتوں اور حقائق کو
ڈاؤن لوڈ کرنے یا پینٹ ڈاٹ ( )PennDOT’sآن الئن خدمات تک رسائی حاصل کرنے کے لئے ،جس میں آپ روڈ ہنروں
( )On-the-Road Skills Testکے ٹیسٹ کا شیڈول بھی شامل ہے ،پینٹ ڈاٹ ( )PennDOT’sکے ڈرائیور اور
وہیکل سروس کو  www.dmv.pa.govپر دیکھیں۔
برائے کرم اس دستورالعمل کو بغور پڑھیں ،محفوظ ڈرائیور بننے اور ہمارے خوبصورت اسٹیٹ میں اپنے ڈرائیونگ کے
امتیازی حقوق سے لطف اندوز ہونے کے لئے سڑک کے اصولوں کو سیکھیں اور ان کو عمل میں الئیں۔
یہ اشاعت فروخت کے لئے نہیں ہے۔
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باب :1
غیرکمرشللرنرکےاجازتکےمعلومات
یہ باب آپ کو پنسلوینیا لرنر کی اجازت حاصل کرنے کے لئے ضروری معلومات مہیا کرائے گی۔ جو عالقے مخاطب ہیں ان میں
شامل ہیں:
• جانچیں
• لرنر کی پرمٹ کے لئے درخواست دینا

لرنر کی پرمٹ کے لئے درخواست دینا
پنسلوانیا میں موٹر گاڑی چالنے سے پہلے آپ کو لرنر پرمٹ حاصل کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے ڈرائیور الئسنس حاصل کرنے کے لئے وژن ،نالج اور
روڈ ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا۔ غیر کمرشل لرنر کے پرمٹ کی اپلیکیشن ( )DL-180آپ کے جسمانی معائنہ کی تاریخ سے ایک ( )1سال کے لئے موزوں
ہے؛ تاہم ،آپ کی  16ویں سالگرہ سے قبل جسمانی معائنہ کی تاریخ چھ ( )6ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی.
اگر آپ کی عمر  16سال یا اس سے زیادہ ہے تو ،غیر کمرشل لرنر پرمٹ حاصل کرنے کے لئے ،برائے کرم ذیل میں درج اقدامات پر عمل پیرا
ہوں۔ آپ اپنی  16ویں سالگرہ سے پہلے اپنے پرمٹ کے لئے درخواست نہیں دے سکتے ہیں۔
1 .غیر کمرشل لرنر پرمٹ اپلیکیشن ( )DL-180کو مکمل کرنے کے لئے ہمارے ویب سائٹ  www.dmv.pa.govپر صفحہ کے اوپری حصہ
میں موجود فارمز اور پبلیکیشنز لنک پر دستیاب ہے۔
2 .آپ کے صحت کی نگہداشت کرنے والے کو غیر کمرشل لرنر پرمٹ اپلیکیشن ( )DL-180کے پیٹھ کو پورا کرنا ہوگا۔ فارم آپ کے  16ویں
سالگرہ سے پہلے چھ ( )6مہینہ سے قبل پورا نہیں کیا جانا چاہئے۔ ساری جانکاری ضرور پوری کی جانی چاہئے۔.
3 .اگر ڈرائیور الئسنس ایگزامینر اس بات کا تعین نہیں کرسکتا ہے کہ آیا غیر کمرشل لرنر پرمٹ اپلیکیشن ( )DL-180کے بارے میں معلومات
طبی معیارات پر پورا اترتی ہے تو ،آپ کے لرنر پرمٹ میں تاخیر ہوسکتی ہے۔ آپ کو اضافی طبی جانچ کرانے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ اگر
آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ کے گاڑی چالنے کی صالحیت کو سنجیدگی سے متاثر کرتی ہے تو ،آپ کو ڈبل کنٹرول لرنر کا پرمٹ لینے اور
مصدقہ انسٹرکٹر کے ساتھ ڈرائیونگ سیکھنے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
4 .اگر آپ کی عمر  18سال سے کم ہے تو ،آپ کے والدین ،سرپرست  ،لوکو پیرنٹس میں فرد ،یا شریک حیات جس کی عمر  18سال یا اس سے زیادہ
ہے اس کو الزمی طور پر والدین یا سرپرست رضامندی فارم ( )DL-180TDبھی پورا کرنا چاہئے جو ہماری ویب سائٹ www.dmv.pa.gov
پر صفحہ کے اوپری حصہ میں موجود فارمز اور پبلیکیشنز لنک پر دستیاب ہے۔ اگر والدین ،سرپرست ،لوکو پیرنٹس میں فرد ،یا شریک حیات
جس کی عمر  18سال یا اس سے زیادہ ہے وہ درخواست گزار کے ساتھ نہیں جاسکتے ہیں تو DL-180TD ،پر والدین ،سرپرست ،لوکو
پیرنٹس میں موجود فرد یا اس شریک حیات کے ذریعہ نوٹری میں دستخط کرانے ہوں گے جس کی عمر  18سال یا اس سے زیادہ ہے۔ درست
شناخت کی ضرورت ہے اور اگر آخری نام مختلف ہیں تو ،تعلقات کی تصدیق نامہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی عمر  18سال سے زیادہ ہے تو
آپ کو رہائش کے دو ( )2ثبوت پیش کرنے ہوں گے:
•موجودہ یوٹیلیٹی بل (پانی ،گیس ،بجلی ،کیبل وغیرہ)۔

•فارم۔ W-2

•ٹیکس ریکارڈز

•موجودہ ہتھیاروں کا اجازت نامہ (صرف امریکی شہری)

•لیز معاہدے

•رہن کے دستاویزات

دستورالعمل کا مطالعہ کرنے اور مذکورہ باال مراحل پر عمل کرنے کے بعد ،جب آپ اپنے نالج ٹیسٹ لینے کے لئے تیار ہوں تو ،نیچے دیئے گئے سامان
کو ڈرائیور الئسنس سینٹر میں الئیں:
•آپ کی غیر کمرشل لرنر کے اجازت نامے کی مکمل درخواست ()DL-180۔ اس فارم کو میل نہ کریں۔ اگر آپ کی عمر  18سال سے کم
ہے تو ،اپنا مکمل کیا ہوا والدین یا سرپرست رضامندی فارم ( )DL-180TDبھی الئیں۔
•تاریخ پیدائش اور شناخت کا ثبوت۔ یہ دستاویزات اصلی ہونے چاہئیں (فوٹو کاپیاں قبول نہیں کی جائیں گی)۔
•آپ کا سوشل سیکیورٹی کارڈ۔
•قابل اطالق فیس (نوٹ :برائے کرم قابل ادائیگی فارم (ز) کے لئے فارم کے عقب سے رجوع کریں)
برائےکرم دھیان دیں :شناخت کے فارم جو آپ کی تاریخ پیدائش کو ثابت کرنے کے لئے استعمال ہوسکتے ہیں وہ فیس کے ساتھ غیر کمرشل
لرنر کے اجازت نامہ ( )DL-180کے عقب میں درج ہیں۔
اگر آپ نے اپنے وژن کی جانچ اپنے ایچ سی پی ( )HCPیا آپٹومیٹرسٹ سے نہیں کرائی ہے تو ،آپ کے وژن کا ٹیسٹ ڈرائیور الئسنس سنٹر میں کیا
جائے گا۔ اگر آپ شیشے یا کانٹیکٹ لینس پہنتے ہیں تو ،برائے کرم انہیں اپنے ساتھ الئیں۔ اس کے بعد آپ اس دستورالعمل میں بعد میں بیان کردہ عالمات،
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قوانین ،ڈرائیونگ قواعد اور محفوظ طریقہ کار پر نالج ٹیسٹ لیں گے۔ نالج ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ،امتحان لینے واال آپ کو لرنر کا اجازت نامہ دے گا،
جو ایک ( )1سال کے لئے موزوں ہے۔ جب آپ اپنے سیکھنے کا اجازت نامہ حاصل کرلیں گے تو ،آپ ڈرائیونگ کی مشق کرنا شروع کر سکتے ہیں۔
PennDOTاس وقت تک نوجوان ڈرائیوروں کو اپنے روڈ ٹیسٹ کے شیڈول کی سفارش کرتا ہے جب تک کہ جانچ کی تاریخ آپ کے سیکھنے کے اجازت
نامے پر طباعت کی اہلیت کی تاریخ سے قبل نہ ہو۔
اگر آپ کی عمر  18سال سے کم ہے تو آپ کو اپنا روڈ ٹیسٹ لینے سے پہلے آپ کو کم از کم  65گھنٹے کے پیچھے کے پہیئے والی مہارت کو مکمل
کرنے کی ضرورت ہے ،جس میں رات کے وقت  10گھنٹے سے کم ڈرائیونگ اور  )5( 5گھنٹے کی خراب موسم کی ڈرائیونگ شامل ہے۔ یہ ٹریننگ آپ
کو ایک اچھا ،محفوظ ڈرائیور بننے کے لئے ضروری ہنر سکھانے میں مدد دے گی۔
یاد رکھیں :ایک الئسنس یافتہ ڈرائیور جس کی عمر کم سے کم  21سال کی ہو یا والدین ،سرپرست ،لوکو پیرنٹس کا فرد یا شوہر بیوی جو  18سال یا اس
سے زیادہ عمر کے ہوں اور ڈرائیور الئسنس ان کے پاس ہو تو انہیں آپ کے ساتھ ہروقت آپ کی گاڑی کے پہلے سیٹ پر ہونا چاہئے۔ اس کے عالوہ18 ،
سال سے کم عمر کے ڈرائیور سیٹ بیلٹ کی تعداد سے زیادہ گاڑی میں مسافر نہیں رکھ سکتے ہیں۔
جب آپ نے اجازت نامہ جاری کرنے کی تاریخ سے الزمی طور پر چھ ( )6ماہ کا انتظار کیا ہے اور  65گھنٹے کی مہارت سازی کے لئے تکمیل کا
دستخط شدہ سند ہے جس میں رات کے وقت  10گھنٹے سے کم اور پانچ ( )5گھنٹے خراب موسم کی ڈرائیونگ شامل نہیں ہے تو ،آپ اپنا روڈ ٹیسٹ دے
سکتے ہیں۔ اگر آپ کے سیکھنے کا اجازت نامہ ختم ہوجاتا ہے یا اگر آپ تین ( )3کوششوں کے بعد اپنا روڈ ٹیسٹ پاس نہیں کرپاتے ہیں تو ،آپ کو ایک
غیر کمرشل سیکھنے کے اجازت نامے (ڈی ایل  )31کی درخواست کو اضافہ/توسیع/تبدیلی/لوٹادینے/درست کرنے لئے اپلیکیشن حاصل کرسکتے ہیں۔
اگر آپ پنسلوینیا کی دولت مشترکہ کے باہر ڈرائیونگ سیکھنے والے کا اجازت نامہ استعمال کررہے ہیں تو ،برائے کرم اپنی انشورنس کمپنی اور ریاست
کے محکمہ برائے نقل و حمل سے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے جانچ کریں کہ آپ کے سیکھنے کا اجازت نامہ درست ہے۔
اگر آپ کے سیکھنے کے اجازت نامے سے متعلق کوئی معلومات درست نہیں ہے تو ،جانچ کے لئے جب آپ ڈرائیور الئسنس سینٹر میں آتے ہیں تو جانچنے
والے کے پاس صحیح معلومات کا ثبوت پیش کریں۔
اگر آپ نالج ٹیسٹ میں ناکام ہوجاتے ہیں تو ،جانچ کنندہ آپ کو غیر کمرشل سیکھنے کے اجازت نامہ ( )DL-180اور آپ کے والدین یا سرپرست رضامندی
فارم ( )DL-180TDکو آپ کو واپس کردے گا۔ آپ جانچ کے مقام کا پرواہ کئے بغیر ،کسی بھی دن صرف ایک بار نالج ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ اپنی فارموں
کو محفوظ جگہ پر رکھیں کیونکہ جب آپ کی دوبارہ جانچ کی جائے گی تو آپ کو انہیں اپنے ساتھ النا ہوگا۔

آرگن ڈونر عہدہ
جب بھی آپ اپنے پنسلوینیا ڈرائیور کے الئسنس کی تجدید کرتے ہیں تو ،آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ اپنے ڈرائیور کے الئسنس پر “آرگن
ڈونر” کا عہدہ چاہتے ہیں۔ برائے کرم فوٹو الئسنس سینٹر جانے سے پہلے فیصلہ کرلیں۔ “آرگن ڈونر” کے الفاظ آپ کے ڈرائیور کے الئسنس پر
ظاہر ہوں گے جب آپ کہتے ہیں کہ “ہاں” فوٹو الئسنس سنٹر میں آرگن ڈونر کی حیثیت سے نامزد کیا گیا ہے۔
 18سال سے کم عمر کے درخواست دہندگان اپنے ڈرائیور الئسنس پر آرگن ڈونر کے عہدہ کی درخواست کرسکتے ہیں اور اسے حاصل کرسکتے
ہیں۔ تاہم ،ان کے پاس والدین ،سرپرست ،لوکو پیرنٹس میں موجود فرد ،یا شوہر یا بیوی جو  18سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہوں ،سے تحریری
رضامندی لینا الزمی ہے۔ وہ والدین یا سرپرست رضامندی فارم ( )DL-180TDپر مناسب بالک چیک کرکے رضامندی ظاہر کر سکتے ہیں۔
اعضاء اور ٹشو عطیہ سے متعلق معلومات کے لئے 1-877-DONOR-PA ،سے رابطہ کریں۔
آپ بھی ہماری ویب سائٹ  www.dmv.pa.govکے توسط سے اپنے ڈرائیور ریکارڈ میں “آرگن ڈونر” کے عہدہ کو شامل کرسکتے ہیں۔ اس
سروس چینل کے ذریعے ،آپ کو اپنے ڈرائیور الئسنس کے ساتھ کارڈ پرنٹ کرنے کا موقع فراہم کیا جائیگا۔
آرگن ڈونیشن بیداری ٹرسٹ فنڈ ()ODTF
آپ کو گورنر رابرٹ پی کیسی میموریل آرگن اور ٹشو ڈونیشن بیداری ٹرسٹ فنڈ میں عطیہ کرنے کا موقع مال ہے۔ ٹرسٹ فنڈ دولت مشترکہ میں
آرگن ڈونیشن کے مختلف پروگراموں کی مدد کے لئے فنڈز تیار کرے گا اور ان پروگراموں سے متعلق عوامی معلومات فراہم کرے گا۔ اگر آپ
اس فنڈ میں شراکت داری چاہتے ہیں تو اپنے ڈرائیور الئسنس فارم پر چیک مارک بنائیں۔ شراکت داری ڈرائیور الئسنس فیس میں شامل کی گئی
ہے اور جب آپ اپنا فارم پینڈاٹاٹ ( )PennDOTکو بھیجتے ہیں تو یہ عطیہ ڈرائیور الئسنس فیس میں جوڑا جاتا ہے اورآپ کو اپنی ادائیگی
میں شامل کرنا چاہئے.

سابق فوجیوں کا عہدہ
آپ کو اپنے ڈرائیور الئسنس میں سابق فوجیوں کا عہدہ شامل کرنے کا موقع مال ہے ،جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ریاستہائے متحدہ کی
مسلح افواج کے ایک تجربہ کار ہیں۔ کوالیفائی کرنے کے لئے ،آپ نے الزمی طور پر ریاستہائے متحدہ کی مسلح افواج بشمول ایک ریزرو جزو
یا نیشنل گارڈ ،کے طور پر خدمات انجام دی ہوں گی ،اور آپ کو بے ایمانی کے عالوہ کسی اور شرائط میں اس طرح کی خدمت سے فارغ یا
رہا کردیا گیا ہے۔
سابق فوجیوں کا ٹرسٹ فنڈ ()VTF
آپ کو  VTFمیں ٹیکس کی کٹوتی کے لئے شراکت داری کا موقع مال ہے۔ آپ کی شراکت داری سے پنسلوینیا کے سابق فوجیوں اور ان کے اہل
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خانہ کے پروگراموں اور منصوبوں کی مدد ہوگی۔ چونکہ یہ اضافی شراکت فیس کا حصہ نہیں ہے ،لہذا برائے کرم عطیہ کی گئی رقم کو اپنی
ادائیگی میں شامل کریں۔ نیز ،یہ یقینی بنانے کے لئے کہ آپ کی شراکت داری کو صحیح طریقے سے عمل میں الیا گیا ہے ،برائے کرم فارم پر
مناسب بالک کی جانچ کریں۔

سوشل سیکورٹی نمبر کی معلومات
پینسلوینیا وہیکل کوڈ کے سیکشن  )a( 1510اور /یا  )a) (4( 1609کی دفعات کے تحت محکمہ کو قانون کے ذریعہ آپ کا سوشل سیکیورٹی نمبر،
اونچائی اور آنکھوں کا رنگ کو حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس معلومات کو ڈرائیور الئسنس کی دھوکہ دہی کو کم سے کم کرنے کی
کوشش کرنے میں بطور شناخت کرنے کے استعمال کیا جائے گا۔ آپ کا سوشل سیکیورٹی نمبر آپ کے عوامی ڈرائیور ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے۔
وفاقی قانون سوشل سیکیورٹی نمبر کے استعمال کی اجازت شناختی مقاصد کے لئے سرکاری الئسنسنگ کے عہدیداروں کے ذریعہ دیتا ہے۔ آپ کا
سوشل سیکیورٹی نمبر آپ کے سیکھنے والے کے اجازت نامے یا ڈرائیور الئسنس پر نہیں چھاپا جائے گا۔

پینسلوینیا وژن کے معیارات
آپ کی دونوں وژن کمزور ہوسکتی ہے اور آپ پھر بھی ڈرائیور الئسنس حاصل کرسکتے ہیں؛ تاہم ،آپ کو شیشے یا کانٹیکٹ لینس پہننے ،دن کی
روشنی میں گاڑی چالنے کی پابندی ہوسکتی ہے یا صرف آئینہ والی گاڑیوں کو چالنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔
اگر آپ کا وژن وژن کے معیار پر پورا نہیں اترتا ہے تو ،جانچ کنندہ آپ کو آنکھوں کے جانچ کا فارم ( )DL-102کی رپورٹ دے گا۔ آپ کو
آپٹومیٹرسٹ ،اوپتھلمولوجسٹ یا فیملی فزیشن سے اپنے وژن سے متعلق جانچ کرانی چاہئے اور اس فارم کو مکمل کرنا چاہئے۔ جب فارم مکمل
ہوجائے تو ،جانچ جاری رکھنے کے لئے آپ ڈرائیور الئسنس سینٹر واپس جا سکتے ہیں۔

کسے پینسلوینیا ڈرائیور الئسنس کی ضرورت ہے؟
•وہ افراد جو اپنے ملک کا فارین ڈرائیور الئسنس رکھتے ہیں تو ،ان کو امریکہ میں داخل ہونے کی تاریخ سے ،یا ان کے غیر ملکی الئسنس
کی میعاد ختم ہونے پر ،جو بھی پہلے آتا ہو ،سے ایک سال تک پنسلوینیا میں گاڑی چالنے کا مجاز ہے۔ بین االقوامی ڈرائیونگ اجازت نامہ
کی سختی سے سفارش کی جاتی ہے ،لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فرانس ،جرمنی ،کوریا اور تائیوان کے ممالک کے ساتھ باہمی تعاون
کے معاہدے موجود ہیں جس میں روڈ یا نالج ٹیسٹنگ کے بغیر غیر کمرشل ڈرائیور الئسنس منتقل کرنے کی اجازت ہے۔ تاہم ،ایک ویژن ٹیسٹ
کرایا جائے گا۔ (پورٹو ریکو ،فرانس یا جرمنی سے ڈرائیور الئسنس کی منتقلی اسی دن مکمل نہیں ہوسکتی ہے۔)
•پنسلوینیا میں رہنے والے وہ افراد جن کی عمر کم از کم  16سال ہے اور وہ موٹر گاڑی چالنا چاہتے ہیں۔
•وہ لوگ جو ابھی پنسلوینیا منتقل ہوئے ہیں اور پنسلوینیا میں رہائش گاہ قائم کررہے ہیں  -اگر آپ کے پاس کسی اور ریاست یا کناڈا کا درست
ڈرائیور الئسنس ہے تو ،آپ کو پنسلوینیا منتقلی کے بعد  60دن کے اندر پنسلوینیا ڈرائیور الئسنس الزمی طور پر حاصل کرنا ہوگا اور اپنا غیر
ملکی ڈرائیور الئسنس سپرد کرنا ہوگا۔
•ریاستہائے متحدہ کی مسلح افواج کے وہ لوگ جن کا قانونی پتہ پنسلوینیا میں ہے۔ اس میں پنسلوینیا میں موجود ریزرو اجزاء کے ممبر شامل
ہیں ،جنہیں غیر فوجی گاڑی چالنے کے لئے ڈرائیور الئسنس حاصل کرنا الزمی ہوگا۔

جونیئر لرنر کی اجازت نامہ کے متعلق معلومات
آپ کے سیکھنے والے کا اجازت نامہ آپ کے ابتدائی سیکھنے والے کے اجازت نامے پر اشاعت کی تاریخ سے ایک ( )1سال کے لئے موزوں
ہوگا۔ اس دوران ،اگر آپ کی عمر  18سال سے کم ہے تو آپ کو ڈرائیونگ کے استحقاق پر کچھ حدود ہیں۔ وہ ہیں:
•آپ صرف ایک الئسنس یافتہ ڈرائیور کی نگرانی میں گاڑی چال سکتے ہیں جس کی عمر کم از کم  21سال ہے یا والدین ،سرپرست ،لوکو
پیرنٹس میں شخص ،یا شوہر یا بیوی جس کی عمر  18سال یا اس سے زیادہ ہے اور ان کے پاس ڈرائیونگ الئسنس ہے۔ نگرانی کرنے والے
ڈرائیور کو الزمی طور پر سامنے والی سیٹ پر بیٹھنا چاہئے۔
•آپ جو گاڑی چال رہے ہیں اس میں سیٹ بیلٹ سے زیادہ مسافر نہیں لے جا سکتے ہیں۔

جونیئر ڈرائیور کے الئسنس کی معلومات
جونیئر لرنر اجازت نامہ کی طرح ،جونیئر ڈرائیور الئسنس کی کچھ حدود ہیں۔ وہ ہیں:
•آپ گیارہ بجے رات سے صبح  5بجے تک گاڑی نہیں چال سکتے ہیں ،جب تک کہ آپ کے والدین ،سرپرست ،لوکو پیرنٹس میں موجود فرد یا
شوہر یا بیوی جس کی عمر  18سال یا اس سے زیادہ ہیں آپ کے ساتھ نہ ہوں۔
تاہم ،آپ رات  11بجے سے صبح  5بجے تک  ،اگر آپ عوامی یا رفاہی خدمات ،ایک رضاکار فائر کمپنی کے ممبر ہیں تو ،ان گھنٹوں کے
دوران گاڑی چال سکتے ہیں۔ ان معامالت میں ،آپ کو اپنے آجر ،سپروائزر یا فائر چیف سے تصدیق شدہ حلف نامہ یا منظوری کی سرٹیفکیٹ
لے کر جانا چاہئے جو آپ کے سرگرمیوں کی ممکنہ شیڈول سے نشاندہی کرتا ہو۔ یہ تصدیق شدہ حلف نامہ آپ کے ڈرائیور الئسنس کے ساتھ
رکھا جانا چاہئے۔
•آپ جس گاڑی کو چال رہے ہیں اس میں سیٹ بیلٹ سے زیادہ مسافر نہیں لے جا سکتے ہیں۔
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•آپ ایک ( )1سے زیادہ  18سال سے کم عمر کے مسافروں کو نہیں لے جاسکتے ہیں جو آپ کے فیملی کے براہ راست ممبر نہیں ہیں جب تک
کہ والدین ،سرپرست ،لوکو پیرنٹس کا شخص ،یا شوہر یا بیوی جس کی عمر  18سال یا اس سے زیادہ ہے آپ کے ساتھ گاڑی میں نہ ہوں۔ جونیئر
الئسنس ڈرائیونگ کے پہلے چھ ( )6کے بعد ،اس حد کو بڑھا کر تین ( )3مسافر سے زیادہ نہیں رکھا گیا ہے جو کہ  18سال سے کم عمر کے
مسافر ہیں اور براہ راست فیملی ممبر نہیں ہیں جب تک کہ والدین ،سرپرست ،لوکو پیرنٹس میں موجود فرد ،یا شوہر یا بیوی جن کی عمر 18
سال یا اس سے زیادہ ہے آپ کے ساتھ گاڑی میں ہوں۔ بڑھی ہوئی حد کا اطالق کسی ایسے جونیئر ڈرائیور پر نہیں ہوتا جو کبھی بھی کسی
حادثہ میں ملوث رہا ہو جس میں آپ جزوی یا مکمل طور پر ذمہ دار تھے یا جنہیں ڈرائیونگ کی کسی بھی خالف ورزی کا مجرم قرار دیا گیا ہو۔
•اگر آپ چھ ( )6یا اس سے زیادہ پوائنٹس حاصل کرتے ہیں یا آپ تیز رفتار حد سے زیادہ  26میل فی گھنٹہ (میل فی گھنٹہ) یا اس سے زیادہ
ڈرائیونگ کرنے کا مجرم قرار دیے گئے ہیں تو آپ کو  90دنوں کے لئے الزمی طور پر معطلی موصول ہوگی۔
•اگر آپ مندرجہ ذیل شرائط کو پورا کرتے ہیں تو ،آپ ایک جونیئر ڈرائیور کا الئسنس ایک ( )1سال کے لئے رکھنے کے بعد ،آپ باقاعدہ طور
پر ڈرائیور کا الئسنس حاصل کرسکتے ہیں۔
	-پی اے ( )PAمحکمہ تعلیم کے ذریعہ منظور شدہ ڈرائیور ٹریننگ کورس پاس کیا ہے۔
	-سی حادثے میں شامل نہیں ہوئے ہیں جس کے لئے آپ جزوی طور پر یا ایک ( )1سال کے لئے مکمل طور پر ذمہ دار ہیں۔
	-ک ( )1سال کے لئے پنسلوینیا وہیکل کوڈ کی کسی بھی خالف ورزی کا مجرم قرار نہیں دیا گیا ہے۔
	-الحصول على موافقة من والديك ،أو ولي أمرك ،أو الشخص الذي يقوم مقام أحد الوالدين أو الزوج/الزوجة الذي ال يقل عن  18سنة من العمر.
اگر آپ ان شرائط کو پورا کرتے ہیں تو ،آپ جونیئر ڈرائیور کے الئسنس سے باقاعدہ غیر کمرشل ڈرائیور الئسنس ( )DL-59میں تبدیلی کے لئے
درخواست جمع کرکے ایک باقاعدہ ڈرائیور کے الئسنس کے لئے درخواست کر سکتے ہیں۔ جب آپ کی عمر  18سال کی ہو جائے گی تو آپ کا
جونیئر ڈرائیور کا الئسنس خود بخود ڈرائیور کا باقاعدہ الئسنس بن جائے گا۔.

آپ کو کس کالس کے ڈرائیور کے الئسنس کی ضرورت ہے؟
پنسلوانیا میں ،ڈرائیور کے الئسنس خاص طور پر کالس اور اس قسم کی گاڑی کے لئے جاری کیے جاتے ہیں جو آپ چالتے ہیں۔ اس لئے،
آپ کے پاس ڈرائیور کے الئسنس کا کالس خاص طور پر اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ آپ کس نوعیت کی گاڑی چالتے ہیں۔ عام طور
پر ،پنسلوینیا کے ڈرائیور الئسنس کے لئے زیادہ تر درخواست دہندگان باقاعدہ مسافر گاڑیاں ،پک اپ ٹرک یا وین چالنے والے ہوں گے۔ یہ
دستورالعمل آپ کو غیر تجارتی کالس سی ڈرائیور کا الئسنس حاصل کرنے کے لئے درکار معلومات فراہم کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ،یہ
وہ کالس ہے جو اس قسم کی گاڑیوں کا احاطہ کرتی ہے۔

ڈرائیور کے الئسنس کی کالسیں
•کالس ( Aکم سے کم عمر  26,001 :)18پاؤنڈ یا اس سے زیادہ کی مجموعی وزن کی درجہ بندی والی گاڑیوں کے کسی بھی مجموعہ
کو چالنے کی ضرورت ہے ،جہاں گاڑی (گاڑیوں) کو  10,000پاؤنڈ سے زیادہ میں کھیچا گیا ہے ۔ مثال :تفریحی گاڑی  ،جب کھیچنے
والی گاڑی کی درجہ بندی  11,000پاؤنڈ سے کی جاتی ہے اور جس گاڑی کو کھیچا جاتا ہے اس کی درجہ بندی  15,500پاؤنڈ سے
ہوتی ہے (مجموعی وزن  26,500پاؤنڈ)۔
•کالس ( Bکم سے کم عمر  :)18کسی بھی ایسی گاڑی کو چالنے کی ضرورت ہے جس کی درجہ بندی  26,000پاؤنڈ سے زیادہ ہو۔
مثال :موٹر ہومز جس کی درجہ بندی  26,001پاؤنڈ یا اس سے زیادہ ہے۔
•کالس ( Cکم سے کم عمر  :)16کالس سی ڈرائیور کا الئسنس  16سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کو جاری کیا جائے گا ،جنہوں
نے کسی بھی گاڑی کو چالنے کے لئے اپنی قابلیت کا مظاہرہ کیا ہے ،سوائے ان لوگوں کے جن کو کالس ایم کی اہلیت کی ضرورت
ہوتی ہے ،اور وہ جو کالس اے یا کالس بی کے صفت میں پوری طرح نہیں آتے ہیں۔ کوئی بھی فائر فائٹر یا ریسکیو یا ایمرجنسی
اسکواڈ کا ممبر جو کالس سی ڈرائیور الئسنس کا حامل ہو اور جس کے پاس فائر کے چیف یا ریسکیو یا ایمرجنسی اسکواڈ کے سربراہ
سے منظوری کا سرٹیفکیٹ حاصل ہو تو وہ کسی بھی ایسی فائر یا ایمرجنسی گاڑی کو عمل میں النے کا مجاز ہوگا جو فائر ،ریسکیو
یا ایمرجنسی اسکواڈ یا بلدیاتی ڈیپارٹمنٹ سے رجسٹرڈ ہو۔ کالس سی الئسنس رکھنے واال موٹر سے چلنے والے سائیکل کے چالنے کا
اختیار رکھتا ہے جس میں خود کار طریقے سے ٹرانسمیشن اور  CC 50سلنڈر کی گنجائش ہوتی ہے یا اس سے کم یا تین پہیوں والی
موٹرسائیکل جو ایک بند ٹیکسی کے ساتھ ہے۔
•کالس ( Mکم سے کم عمر  :)16کالس ایم ڈرائیور کا الئسنس ان افراد کو جاری کیا جائے گا جو  16سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں
جنہوں نے موٹرسائیکل یا موٹر سے چلنے والے سائیکل کے چالنے میں اپنی صالحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص صرف
موٹرسائیکل یا موٹر سے چلنے والے سائیکل کے چالنے کا اہل ہے تو ،اس کو کالس ایم ڈرائیور کا الئسنس جاری کیا جائے گا۔ اگر آپ
موٹر سے چلنے والے سائیکل پر جانچ کرتے ہیں تو ہمارے ڈرائیور کے الئسنس پر “ ”8پابندی ظاہر ہوگی۔ یہ پابندی آپ کو موٹرسائیکل
چالنے سے منع کرتی ہے۔ اگر آپ دو ( )2سے زیادہ پہیوں والی موٹرسائیکل پر جانچ کرتے ہیں تو ،آپ کے ڈرائیور کے الئسنس پر “”9
پابندی ظاہر ہوگی۔ یہ پابندی آپ کو دو پہیوں والی موٹرسائیکل چالنے سے منع کرتی ہے۔ برائے کرم پنسلوینیا موٹرسائیکل آپریٹر کا
دستورالعمل ( )PUB 147یا موپیڈس ،موٹر سے چلنے والے سائیکل اور موٹرسائیکلز کے فیکٹ شیٹ پر رجوع کریں۔ جو موٹرسائیکل
انفارمیشن سینٹر میں پینڈوٹ ( )PennDOT’sکے ڈرائیور اور وہیکل سروسز کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔
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•کمرشل کالس  B، Aیا  :Cوہ ڈرائیور جنہیں کمرشل ڈرائیور الئسنس کی ضرورت ہے انہیں پنسلوینیا کمرشل ڈرائیور کا دستورالعمل
( )PUB 223کو حاصل کرنا چاہئے ،جس میں ٹیسٹس کی تیاری کے لئے ضروری معلومات دستیاب ہیں۔ یہ دستورالعمل کمرشل ڈرائیور
انفارمیشن سنٹر میں پینڈوٹ ( )PennDOT’sکے ڈرائیور اور وہیکل سروس ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

ٹیسٹس

نالج ٹیسٹ
نالج ٹیسٹ یہ آپ کے اس علم کی پیمائش کرے گا جو ٹریفک کے عالمات ،پنسلوینیا کے ڈرائیونگ قوانین اور ڈرائیونگ کے مجفوظ طریقوں سے
متعلق ہیں۔ نالج ٹیسٹ مندرجہ ذیل زبانوں میں ہسپانوی ،عربی ،چینی (مینڈارن) ،فرانسیسی ،ہندی ،کورین ،روسی ،یوکرائن ،ویتنامی ،انگریزی،
برمی ،یونانی ،اطالوی ،جاپانی ،نیپالی ،پولش میں دولت مشترکہ کے تمام ڈرائیور الئسنس سینٹرز کے درخواست پر تحریری اور آڈیو دونوں شکل
میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ اگر آپ نالج ٹیسٹ میں ناکام ہوجاتے ہیں تو ،آپ کو اگلے کاروباری دن میں دوبارہ ٹیسٹ لینے کی اجازت ہوگی۔ ایک
درست لرنر پرمٹ حاصل کرنے سے پہلے آپ کو اس ٹیسٹ کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔
اپنے اینڈرائڈ کے لئے گوگل پلے سے براہ راست ڈائون لوڈ کریں:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nicus

 PAڈرائیور کا الئسنس
پریکٹس ٹیسٹ ایپ
اپنے  iOSڈیوائس کے لئے ایپ اسٹور سے براہ راست ڈاؤن لوڈ کریںhttps:// :
itunes.apple.com/us/app/pa-drivers-license- practice/
id925842053?mt=8

نالج ٹیسٹ میں متعدد انتخاب کے  18سواالت شامل ہیں۔ آپ کو امتحان میں
کامیابی حاصل کرنے کے لئے  15سواالت کے جوابات دینے ضروری
ہیں۔ ہماری ویب سائٹ (www.dmv.pa.gov/Driver-Services/
 )Teen- Drivers/Pages/default.aspx#.VpAM5aMo670پر
ٹین ڈرائیور انفارمیشن سینٹر کے تحت ڈرائیونگ کے ممکنہ حاالت اور
اس دستورالعمل کا آن الئن ورژن جو ٹین ڈرائیور انفارمیشن سنٹر کے تحت
ہے دستیاب ہیں۔ ڈرائیور انفارمیشن سنٹر۔ آپ  QRکوڈز کا استعمال کرتے
ہوئے  PAڈرائیور کا الئسنس پریکٹس ٹیسٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں۔

روڈ ٹیسٹ
اگر آپ کی عمر  18سال سے کم ہے تو ہم اپنے نوجوان ڈرائیوروں کو اپنی مہارت کا امتحان چھ ( )6ماہ قبل پیش کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔
نوجوان ڈرائیوروں کو پہلے ہی جلد از جلد منصوبہ بندی کرنے اور شیڈول بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ ہمارے نوجوان
ڈرائیور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔
غیر کمرشل روڈ ٹیسٹ دینے کے لئے تقرریوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنا روڈ ٹیسٹ  www.dmv.pa.govپر ڈرائیور اور وہیکل سروسس
ویب سائٹ کے ذریعے شیڈول کرسکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے تو ،آپ  1-800-423-5542پر کال کرکے اپنے
ڈرائیور کے ٹیسٹ کو شیڈول کرسکتے ہیں۔
اس کے عالوہ PennDOT ،نے مارکیٹ سے چلنے والی فیس کے لئے مہارت کے ٹیسٹ کے انتظام کے لئے تیسری پارٹی کے کاروبار کو تصدیق کیا
ہے۔ تیسرے فریق کے سبھی ممتحن  PennDOTسے تصدیق شدہ ہیں اور یہ ٹیسٹ اس ٹیسٹ کے مماثل ہے جو آپ  PennDOTڈرائیور الئسنس سنٹر
میں دیں گے۔ اپنے عالقے میں شرکت کرنے والے کاروباروں کی فہرست کے لئے  www.dmv.pa.govپر دیگھیں۔
آپ کو اپنا روڈ ٹیسٹ لینے سے پہلے مندرجہ ذیل آئٹمز کو ممتحن کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہوگی:
(وہ تمام اشیاء الزمی طور پر درست ہونی چاہئیں اور وہ جسے گاڑی کے لئے آپ اپنے روڈ ٹیسٹ کے لئے استعمال کر رہے ہیں۔)
•آپ کے جائز سیکھنے والے کا اجازت نامہ۔
•اگر آپ کی عمر  18سال سے کم ہے تو ،پہیئے کے پیچھے  65گھنٹے کی ٹریننگ کے لئے والدین یا سرپرست کے دستخط شدہ سرٹیفیکیشن
فارم ()DL-180C۔
•روڈ ٹیسٹ کے لئے جس گاڑی کو آپ نے چالنے کا ارادہ کیا ہے اس کا درست رجسٹریشن کارڈ۔
•اس بات کا ثبوت دیں کہ گاڑی فی الحال بیمہ شدہ ہے۔
•اس شخص کا درست ڈرائیور الئسنس ،جس کی عمر کم سے کم  21سال کی ہو یا والدین ،سرپرست لوکو پیرنٹس میں آنے واال فرد یا شوہر
یا بیوی جن کی عمر  18سال یا اس سے زیادہ ہو وہ آپ کے ساتھ ڈرائیور الئسنس سنٹر میں آتے ہیں۔
اگر آپ اصل دستاویزات (کاپیاں نہیں) نہیں التے ہیں جو اوپر درج ہے تو ،آپ کو ٹیسٹ نہیں دیا جائے گا۔
ٹیسٹ شروع ہونے سے پہلے ،ڈرائیونگ الئسنس کا معائنہ کرنے واال یہ چیک کرے گا کہ آیا آپ کی گاڑی کے پاس درست رجسٹریشن کارڈ،
موجودہ انشورنس ،درست اسٹیٹ انسپکشن اسٹیکر ہیں اور ،اگر ضرورت پڑی تو ،درست اخراج کا اسٹیکر ہے۔ آپ کے گاڑی کی الئٹس ،ہارن،
بریک ،ونڈشیلڈ وائپرز ،ٹرن سگنلز ،آئینے ،دروازے ،سیٹیں اور ٹائر بھی جانچ کئے جائیں گے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ وہ صحیح
طریقے سے کام کرتے ہیں اور حفاظتی معیارات کو پورا کرتے ہیں۔ اگر یہ طے کیا جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی کا کوئی بھی حصہ غیر محفوظ ہے
یا ریاستی معائنہ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا ہے ،تو آپ کو روڈ ٹیسٹ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی گاڑی سیٹ بیلٹوں سے لیس
ہے ،تو یقینی بنائیں کہ وہ صاف اور استعمال کے لئے تیار ہے۔ روڈ ٹیسٹ کے دوران آپ کو اور جانچ کنندہ کو انہیں پہننے کی ضرورت ہوگی۔
اگر آپ کی گاڑی اس چانچ میں کامیاب ہوجاتی ہے تو ،جانچ کنندہ یہ دیکھنے کے لئے آپ کو جانچ کرے گا کہ آیا آپ محفوظ طریقہ سے گاڑی
چال سکتے ہیں۔
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اگر آپ خطرناک ڈرائیو کرتے ہیں ،قانون کی خالف ورزی کرتے ہیں ،حادثے کا سبب بنتے ہیں ،جانچ کنندہ کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے ہیں یا
ڈرائیونگ میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ روڈ ٹیسٹ میں ناکام ہوجائیں گے۔
ممتحن روڈ ٹیسٹ دینے سے پہلے آپ کو درج ذیل کام کرنے کو کہہ سکتا ہے:
•گاڑی کا کنٹرول :ہارن ،الئٹس (پارکنگ الئٹس ،اونچی اور کم بیم کی ہیڈالئٹس ،ٹرن سگنلز) ،ونڈشیلڈ وائپرز ،پارکنگ (ایمرجنسی) بریک ،فور
وے فلیشرز (خطرہ الئٹس) ،ڈیفروسٹر وغیرہ کام کریں۔ گاڑی کے کسی بھی کنٹرول کو صحیح طریقے سے چالنے میں ناکامی۔ روڈ ٹیسٹ
میں ناکامی کا سبب ہوگا۔
•متوازی پارک :اپنی گاڑی کو آدھے راستہ میں دو ( )2اپرائٹس کے درمیان ایسی جگہ میں کھڑا کریں جو  24فٹ لمبا اور آٹھ ( )8فٹ چوڑا ہو۔
آپ کی پوری گاڑی پوری طرح خالی جگہ کے اندر ہونی چاہئے ،اور آپ اپنی گاڑی کے کسی بھی اپرائٹس کے عقبی یا سامنے والے حصے
میں کسی سے بھی رابطہ نہیں کرسکتے ہیں ،پینٹ کی گئی لکیر کو عبور کرسکتے ہیں ،یا کرب کے اوپر یا باالئی حصہ پر جاسکتے ہیں۔
آپ کے پاس تین ( )3سے زیادہ ایڈجسٹمنٹ کا استعمال کرکے اپنی گاڑی کو کامیابی کے ساتھ کھڑا کرنے کے لئے ایک ( )1کوشش بچی ہے۔
نوٹ :ایڈوانسڈ پارکنگ گائیڈنس سسٹم (خود پارکنگ گاڑیاں) سے لیس گاڑیاں جانچ کے لئے استعمال کی جاسکتی ہیں۔ تاہم ،خود پارکنگ کے
خصوصیات کو بند کر دینا چاہئے اور روڈ ٹیسٹ کے دوران اس کو فعال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
روڈ ٹیسٹ کے دوران ممتحن آپ کا واحد مسافر ہوگا۔ جب روڈ ٹیسٹ شروع ہوگا تو ،آپ کو بتایا جائے گا کہ کہاں گاڑی چالنی ہے اور کیا تدبیر
کرنا ہے۔ آپ کے وارننگ والے عالمات ،اسٹاپ والے عالمات اور ٹریفک الئٹس کے قریب جانے اور اطاعت کرنے کے طریقے پر پوری طرح
سے توجہ دی جائے گی۔ ممتحن نوٹ کرے گا کہ آپ اپنی گاڑی کو کس طرح قابو کرتے ہیں ،دوسرے ڈرائیوروں سے بات چیت کرنے کیلئے ٹرن
سگنلز کا استعمال کرتے ہیں یا کوئی دوسرا وہیکل کنٹرولز استعمال کرتے ہیں جو جانچ کے دوران ضروری ہوسکتے ہیں۔
اگر آپ پینڈوٹ ڈرائیور کے الئسنس سنٹر پر روڈ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو ،آپ کو اس وقت اپنا ڈرائیور الئسنس مل جائے گا۔
آپ روڈ ٹیسٹ میں ناکام ہوجائیں گے:
(روڈ ٹیسٹ میں ناکامی کی ممکنہ وجوہات کی یہ کچھ مثالیں ہیں)
•کسی بھی وہیکل کنٹرول کو چالنے میں
ناکامی
• کسی بھی ٹریفک قوانین کی خالف ورزی
کرنا
(جیسے ،اسٹاپ سائن کی پاسداری کرنے
میں ناکام رہنا)
•خطرناک یا الپرواہی سے ڈرائیونگ
کرنا

•ڈرائیونگ کے محفوظ طریقوں میں
غلطیاں کرنا
• ممتحن کی طرف سے دی گئی ہدایات پر
عمل کرنے میں ناکامی

•حادثے کا سبب بننا
•ٹرن سگنلز کا استعمال نہ کرنا

اگر آپ کی عمر  18سال سے کم ہے اور روڈ ٹیسٹ میں ناکام ہوجاتے ہیں تو ،پنسلوینیا کے قانون کے مطابق آپ کو روڈ ٹیسٹ دوبارہ لینے سے
پہلے سات ( )7دن تک انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیسٹ دوبارہ لینے میں تاخیر سے آپ کو پریکٹس کرنے اور ڈرائیونگ کی مہارت کو بہتر
بنانے کا وقت ملے گا۔ سیکھنے کے اجازت نامہ کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ سے پہلے روڈ ٹیسٹ پاس کرنے کے لئے ہر سیکھنے کے اجازت
نامے کے ساتھ آپ کے پاس تین ( )3مواقع ہیں۔ تیسری ناکامی کے بعد ،آپ کو اپنے سیکھنے کی اجازت میں توسیع کے لئے دوبارہ درخواست
دینی ہوگی۔
اگر آپ تین ( )3کوششوں کے بعد بھی اپنا روڈ ٹیسٹ پاس نہیں کر پاتے ہیں یا اگر آپ کا سیکھنے واال اجازت نامہ ختم ہوجاتا ہے تو ،آپ کو بڑھانے/
توسیع /تبدیلی /واپس لوٹانے/درست کرنے کا غیر تجارتی سیکھنے کے اجازت نامہ ( )DL-31کو حاصل کرنے کے لئے درخواست مل سکتی ہے۔
اگر آپ نے اپنی جسمانی معائنہ کی تاریخ کے تین ( )3سال کے اندر اندر روڈ ٹیسٹ نہیں لیا یا کامیابی کے ساتھ مکمل نہیں کیا ہے تو ،آپ کو ایک
اور غیر کمرشل لرنر کی اجازت کی درخواست ( )DL-180کے ساتھ آغاز کرنا چاہئے اور نالج ٹیسٹ دوبارہ لیں۔
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باب :2
سگنلز ،عالمات اور فرش کی نشانیاں
يقدم لك هذه الفصل المعلومات التي تحتاجها حول الطرق في بنسلفانيا .وهو يشمل:
•سگنلز

سگنلز

• عالمات

• فرش کی نشانیاں

گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کی آمدورفت کو کنٹرول کرنے کیلئے چوراہوں پر ٹریفک سگنل لگائے جاتے
ہیں۔ ٹریفک سگنل یا تو عمودی الئنوں یا افقی الئنوں میں ترتیب دیا گیا ہے۔ جب ان کو عمودی طور پر ترتیب
دیا جاتا ہے تو ،سرخ ہمیشہ سب سے اوپر اور سبز نیچے ہوتا ہے۔ جب ان کو افقی طور پر ترتیب دیا جاتا
ہے تو ،سرخ ہمیشہ بائیں طرف اور سبز دائیں طرف ہوتا ہے۔

سرخ ،پیلے اور سبز ٹریفک الئٹس اور تیر
جب ایک تیار سرخ الئٹ ہو تو ،آپ کو نشان زد اسٹاپ الئن یا کراس واک کو عبور کرنے سے پہلے رکنا چاہئے۔ اگر آپ کو کوئی لکیر نظر
نہیں آتی ہے تو چوراہے میں داخل ہونے سے پہلے رک جائیں۔ شروع کرنے سے پہلے گرین الئٹ کا انتظار کریں۔
جب تک چوراہے پر کوئی نو ٹرن آن الل نشان پوسٹ نہیں کیا جاتا ہے تو ،آپ اس وقت دائیں مڑ سکتے ہیں جب روشنی سرخ ہو۔
آپ کو سب سے پہلے رکنا چاہئے ،دیکھنا چاہئے اور پیدل چلنے والوں اور دوسرے ٹریفک کو اجازت دینی چاہئے۔
الل بتی پر رکنے کے بعد ،آپ بائیں طرف بھی مڑ سکتے ہیں ،اگر آپ بائیں لین میں ہیں اور آپ ایک ون وے اسٹریٹ سے بائیں کی
طرف ایک دوسرے ون وے اسٹریٹ کی طرف مڑ رہے ہیں ،جب تک کہ کوئی نشان آپ کو نہ مڑنے کے لئے کہے۔ آپ کو سب سے
پہلے رکنا چاہئے ،دیکھنا چاہئے اور پیدل چلنے والوں اور دوسرے ٹریفک کو اجازت دینی چاہئے۔

ایک تیار پیال الئٹ آپ کو بتاتا ہے کہ ایک مستحکم سرخ روشنی جلد ہی ظاہر ہوگی۔ اگر آپ کسی چوراہے کے جانب ڈرائیو کررہے
ہیں اور پیلے رنگ کی روشنی نظر آتی ہے تو ،اپنے رفتار میں کمی الئیں اور رکنے کی تیاری کریں۔ اگر آپ چوراہے کے اندر ہیں
یا چوراہے میں داخل ہونے سے پہلے محفوظ طریقے سے نہیں روک سکتے ہیں تو احتیاط سے آگے بڑھیں۔
ایک تیار سبز الئٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر سڑک صاف ہے تو آپ چوراہے کے راستہ سے ڈرائیو کرسکتے ہیں۔ آپ اس وقت تک
دائیں یا بائیں بھی مڑ سکتے ہیں جب تک کہ کوئی نشان آپ کو نہ مڑنے کے لئے نہ کہے۔ تاہم ،مڑتے وقت ،آپ کو چوراہے کے
اندر دوسری گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کو اجازت دینی چاہئے۔
ایک تیار سرخ تیر کا مطلب ہے کہ آپ کو رکنا چاہئے اور اس سمت میں نہیں مڑنا چاہئے تیر جس کا اشارہ کرتا ہے۔ شروع کرنے
سے پہلے سبز تیر یا چمکتا ہوا پیلے تیر کا انتظار کریں۔ اسی موڑ پر سرخ جسے ایک مستحکم سرخ سگنل کے لئے اجازت دی گئی
ہے اسے ایک مستحکم سرخ تیر کے لئے بھی اجازت دی گئی ہے۔
ایک تیار پیلے تیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرکت جو سبز تیر یا چمکتا ہوا پیلے تیر کے ذریعہ اجازت دی گئي ہے وہ اب ختم ہونے
والی ہے اور سگنل جلد ہی سرخ ہوجائے گا۔ چوراہے میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو رفتار میں کمی النی چاہئے اور مکمل طور
پر رکنے کی تیاری کرنی چاہئے۔ اگر آپ چوراہے کے اندر ہیں یا چوراہے میں داخل ہونے سے پہلے محفوظ طریقے سے نہیں رک
سکتے ہیں تو ،آپ احتیاط کے ساتھ پچھلے تیر پر شروع ہونے والی باری کو مکمل کرسکتے ہیں۔
ایک تیار سبز تیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سمت مڑ سکتے ہیں جس سمت میں تیر اشارہ کرتا ہے۔ جب آپ سبز تیر کے مرحلے
کے دوران مڑ جاتے ہیں تو ،آپ کی باری “محفوظ” ہوجاتی ہے کیونکہ آنے والی ٹریفک کو الل بتی کے ذریعہ روک دیا جاتا ہے۔
اگر سبز تیر ایک سبز روشنی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو ،آپ پھر بھی اس سمت میں مڑ سکتے ہیں ،لیکن پیدل چلنے والوں اور آنے
والے ٹریفک کو پہلے اجازت دی جائے گي۔
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فلیشنگ سگنلز
ایک فلیش کرتا ہوا نیال تیر
ایک چمکتی ہوئی پیلی تیر کا مطلب یہ ہے
کہ آپ احتیاط کے ساتھ تیر کی سمت مڑ
سکتے ہیں ،تاہم ،آپ کو پہلے ٹریفک اور
پیدل چلنے والوں کو اجازت دینا ہوگا۔ جب
آپ چمکتے ہوئے پیلے تیر کے مرحلے کے
دوران مڑ جاتے ہیں تو ،آپ کی باری محفوظ
نہیں ہوتی ہے۔ آنے والے ٹریفک پر سبز
روشنی ہوگی۔

چمکتی ہوئی پیلی روشنی کا
مطلب ہے احتیاط ۔ رفتار میں
کمی الئیں ،دیکھیں اور دیکھ
بھال کے ساتھ آگے بڑھیں.

ایک چمکتی ہوئی سرخ
روشنی کا بلکل وہی مطلب
ہے جو اسٹاپ سائن کا ہے۔
آپ ضرور مکمل طور پر
رکیں۔ پھر ،دونوں راستوں
کو دیکھیں ،اور چوراہا
واضح ہونے کے بعد ہی
آگے بڑھیں۔

غیر فعال ٹریفک الئٹس
غیر فعال ٹریفک سگنل کے ساتھ ایسا سلوک کیا جانا چاہئے کہ جیسے یہ ایک چہار طرفہ اسٹاپ سائن ہے۔.

ریمپ میٹرنگ سگنلز
کچھ شاہراہ کے داخلی ڈھلوان والے راستوں پر ڈھلوان کے اختتام پر ٹریفک سگنل موجود ہوتے ہیں جو مستحکم سبز اور مستحکم سرخ کے درمیان
متبادل ہوتے ہیں۔ ریمپ میٹرنگ سگنلز کا استعمال بہت زیادہ گنجان شاہراہوں پر ٹریفک کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اور عام طور
پر انتہائی بھیڑ کے اوقات میں عمل میں آتے ہیں۔ آپ کو شاہراہ پر داخل ہونے سے پہلے گرین سگنل کا انتظار کرنا ہوگا۔ سنگل لین ریمپس پر ،جب
روشنی سبز ہوجاتی ہے تو صرف ایک ( )1کار شاہراہ پر داخل ہوسکتی ہے۔ ریمپس پر ملٹی لین کے لئے ،ہر لین کے لئے ایک ریمپ میٹر ہوگا۔ گرین
الئٹ شاہراہ پر آپ کے داخلے کی حفاظت نہیں کرتی ہے  -آپ کو شاہراہ میں داخل ہونے کے لئے ابھی بھی ٹریفک میں محفوظ فاصلہ تالش کرنا ہوگا۔

لین کا استعمال کنٹرول سگنل
ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لئے خصوصی سگنل بھی براہ راست لینوں کے اوپر لگائے جاسکتے ہیں۔ یہ عام طور پر ٹول بوتھ ،پلوں ،سرنگوں
اور شہروں میں ملٹی لین سڑکوں پر استعمال ہوتے ہیں جہاں پر ایک خاص لین کے لئے سفر کی سمت انتہائی بھیڑ کے اوقات میں شہر میں یا
باہر ٹریفک کے بہاؤ کو آسان بنانے کے لئے تبدیل ہوتی ہے۔ درج ذیل اشارے بتاتے ہیں کہ گلی یا شاہراہ کی مخصوص لین کو کس طرح سے
استعمال کیا جانا چاہئے۔

ٹریفک لین پر مستحکم نیچے کی طرف مائل سبز تیر کا مطلب ہے کہ آپ لین کا استعمال کرسکتے ہیں۔

ٹریفک لین کے اوپر مستحکم پیلے رنگ کا “ ”Xکا مطلب ہے کہ آپ کو لین کو تبدیل کرنا ہوگا کیونکہ اس لین کے لئے سفر کی سمت
الٹ ہونے والی ہے۔ محفوظ طریقے سے لین چھوڑنے کے لئے تیار ہوجائیں۔

لین کے اوپر مستحکم سرخ “ ”Xکا مطلب ہے کہ آپ کو ٹریفک لین استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

ایک لین پر ایک سفید مستحکم ،ایک ہی سمت میں بائیں مڑنے والے تیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس لین میں ہیں تو آپ صرف
بائیں مڑ سکتے ہیں۔.
اایک لین پر ایک سفید مستحکم ،دو طرفہ بائیں مڑنے والے تیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس لین میں ہیں تو ،آپ صرف بائیں مڑ
سکتے ہیں ،لیکن یہ لین کا بائیں طرف مڑنے والے ڈرائیوروں کے ساتھ مشترک ہے جو مخالف سمت سے آ رہے ہیں۔.
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پیادہ رو کے سگنلز
پیدل چلنے والوں کو ٹریفک اور پیادہ رو سگنلز کی پابندی کرنی ہوگی۔ پیادہ رو سگنلز جنہیں آپ کو ماننا چاہئے وہ چلیں اور رک جائیں کی الئٹس
ہیں یا چلنے والے شخص کی روشنی والی تصویر (جس کا مطلب ہے چلیں) اور ایک اٹھائے ہوئے ہاتھ (جس کا مطلب ہے رک جائيں)۔ اگر چوراہے
پر پیادہ رو سگنلز نہیں ہیں تو پیدل چلنے والوں کو سرخ ،پیلے اور سبز ٹریفک الئٹس کی پابندی کرنی ہوگی۔
بسا اوقات پیدل چلنے والے ٹریفک اور پیادہ رو سنگلز کے متعلق اپنی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ پیدل چلنے والوں کے سے ہوشیار
رہیں ،جو سگنل کی تعمیل نہیں کرسکتے ہیں۔ پیدل چلنے والوں کو ہمیشہ اجازت دیں۔.
جب فلیشنگ رک جائيں
یا اوپر اٹھے ہوئے ہاتھ
فلیشنگ کرنا شروع ہو
جائیں تو:

جب مستحکم نہ چلیں پیغام
یا مستحکم اوپر اٹھا ہو ہاتھ
ظاہر ہوتا ہے تو ،عبور نہ
کریں۔

 (aاگر آپ گلی میں ہیں تو
کراسنگ ختم کریں۔

جب ایک تیز واک یا چلنے
واال شخص آتا ہے تو ،عبور
کرنا شروع کردیں ،لیکن ایسی
گاڑیوں کے مڑنے کے بارے
میں چوکنا رہیں جسے قانونا
راستہ نہیں مل سکتا ہے۔

 (bاگر آپ نے فٹ پاتھ نہیں
چھوڑی ہے تو ،پار کرنا
شروع نہ کریں۔

بالئنڈ پیدل چلنے والے
جب کسی نابینا راہگیر کے پاس گاڑی چالتے ہیں جو سفید چھڑی لے کر جا رہا ہو یا گائیڈ کتے کے ساتھ چل رہا ہو تو آپ کو رفتار کم کرلینا
چاہئے ،ہمیشہ سیدھے راستے کو حاصل کرنا چاہئے اور پھر احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا چاہئے۔ راہگیروں کو چوٹ یا خطرہ سے بچانے کے لئے
آپ اپنی گاڑی روکنے کے لئے تیار رہیں۔.

اسکول ژون سگنلز
اسکول ژون سگنلز یہ پیلے رنگ کے سگنلز میں چمک رہے ہے جو اسکول ژون کی رفتار کی حد کے نشانوں پر لگائے گئے ہیں۔
جب آپ کو پیلے رنگ کے سگنلز چمک رہے ہوں یا نشان پر اشارہ کردہ وقفوں کے دوران آپ کو  15میل فی گھنٹہ سے زیادہ تیز
سفر نہیں کرنا چاہئے۔ اسکول ژون میں رفتار کی حد سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں آپ کے ڈرائیونگ ریکارڈ پر تین ( )3پوائنٹس
ہوں گے ،اور آپ پر جرمانہ بھی عائد ہوگا۔.

ریلوے کراسنگ سگنلز
ریلوے کراسنگ نشان کے ذریعہ ریلوے کراسنگ کے قریب جانے پر ڈرائیوروں کو الرٹ کردیا جاتا ہے۔ ہر وقت احتیاط
کے ساتھ ریلوے کراسنگ سے جانا چاہئے۔ آپ کو ہمیشہ دونوں راستوں کو دیکھنا چاہئے اور ریلوے پٹڑیوں کو عبور کرنے
سے پہلے کسی بھی قریب سے جانے والی ٹرینوں یا سگنلوں کو سننا چاہئے۔ جب جب ریل گاڑی کو آپ کے قریب آنے کا
اشارہہوتا ہے تو آپ کو تمام ریلوے کراسنگس پر رکنے کی ضرورت ہوتی ہے
۔ان اشاروں میں چمکتی ہوئی سرخ بتیاں ،ایک چھوٹی کراسنگ گیٹ ،فلیگر سگنلنگ یا ٹرین کے انتباہ کا قابل سماعت اشارہ
شامل ہے۔ آگے نہ بڑھیں یا کسی گیٹ کے آس پاس جانے کی کوشش نہ کریں یا قریب آنے والی ٹرین کے کسی اشارے کو
نظر انداز کریں۔ اگر ریلوے کراسنگ پر کوئی اشارہ نہیں ہے تو ،آپ کو رفتار میں کمی النا چاہئے اور رکنے کی تیاری کرنی
چاہئے ،اگر آپ دیکھتے یا سنتے ہیں کہ ٹرین قریب آرہی ہے۔
تمام اشارے مکمل ہونے کے بعد ہی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں اور تبھی جب کوئی ثبوت موجود ہو کہ کوئی ٹرین کراسنگ
کے قریب نہیں آرہی ہے۔
آپ کو رکنا چاہئے اگر کوئی ٹرین قریب آرہی ہو اور اس نے اپنے قابل سماعت سگنل سے آواز لگایا ہو یا واضح طور پر
دکھائی دے رہا ہو تو اس کو عبور کرنا خطرہ سے قریب تر ہے۔

ریلروڈ کراسنگ کے
عالمات اور سگنلز کی تعمیل کریں

اپنی گاڑی کو ریلوے پٹری پر نہ روکیں ،اس سے قطع نظر کہ ٹرین آرہی ہے۔ اگر کسی ٹریفک
سگنل کی وجہ سے ٹریفک کی پشت پناہی حاصل ہے تو ،اسٹاپ سائن یا کسی اور چیز
کے ذریعہ ،اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی گاڑی کو کسی ایسے مقام پر روکیں جہاں
یہ ریلوے پٹریوں سے مکمل طور پر صاف ہوجائے۔
اس کے متعلق مزید معلومات کے لئے کہ ہائی وے – ریلوے چوراہوں کو محفوظ طریقہ
سے کیے عبور کریں باب  3دیکھیں۔
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عالمات
عالمات کو تین ( )3بنیادی زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے :ریگولیٹری ،انتباہ اور ہدایت نامہ کی عالمتیں۔ ہر کٹیگری کے زیادہ تر عالمات کی ایک
خاص شکل اور رنگ ہوتی ہے۔.

ریگولیٹری عالمات
ریگولیٹری عالمتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کو قانون کے مطابق کیا کرنا چاہئے ،یا کیا نہیں کرنا چاہئے۔ ان عالمات پر شائع کردہ قواعد و ضوابط آپ
کو رفتار کی حد ،ٹریفک کی سمت ،مڑنے کی پابندیاں ،پارکنگ کی پابندیاں عائد کرنے ،وغیرہ کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں۔ اگر آپ ریگولیٹری
عالمات سے متعلق پیغامات کی تعمیل نہیں کرتے ہیں تو آپ کو جرمانہ عائد کیا جاسکتا ہے اور آپ کو اپنے ڈرائیونگ ریکارڈ پر پوائنٹس موصول
ہوسکتے ہیں کیونکہ آپ قانون کی خالف ورزی کر رہے ہیں .آپ ریگولیٹری عالمات سے متعلق پیغامات کی نافرمانی کرکے اپنی حفاظت اور
دوسروں کی حفاظت کو بھی خطرہ میں ڈال رہے ہیں  -مثال کے طور پر ،اسٹاپ کی عالمت پر رکنے میں ناکام ہوجانا ،دوسری گاڑی کو اس جگہ
سے گزارنا جہاں سے گزرنا محفوظ نہیں ہے ،جو رفتار کے حد شائع کئے گئے ہیں اس سے تیز رفتار سے گاڑی چالنا یا ایک طرفہ گلی میں غلط
راستہ پر گاڑی چالتے ہوئے۔
عام طور پر ،ریگولیٹری عالمات سیاہ اور سفید عمودی مستطیل یا اسکوائر ہوتے ہیں ،جیسے اسپیڈ لمیٹ عالمات()SPEED LIMIT۔ کچھ ریگولیٹری
عالمات سیاہ ،سفید اور سرخ رنگ کے ہوتے ہیں ،جیسے دائرے اور سلیش کے ساتھ نو لیفٹ ٹرن ( )NO LEFT TURNنشان ہوتا ہے۔ دیگر
ریگولیٹری عالمات سرخ اور سفید ہوتے ہیں ،جیسے اسٹاپ ،یلڈ ( ،)YIELDداخل نہ ہوں ( )DO NOT ENTERاور رانگ وے ()WRONG WAY
کی عالمتیں۔.
اسٹاپ ( )STOPسائن وہ واحد آکٹوگن کی شکل کا ( 8رخا) نشان ہے جسے آپ شاہراہ پر دیکھتے ہیں۔ چوراہے پر ایک اسٹاپ
( )STOPسائن کے ساتھ ،آپ کو مکمل طور پر رکنا چاہئے ،پیدل چلنے والوں اور کراس ٹریفک کی جانچ پڑتال کریں آپ کے
دوبارہ جانے سے پہلے چوراہا کو صاف کرنے کے لئے۔ مکمل طور پر اسٹاپ پر آئے بغیر رفتار کم کرنا غیر قانونی ہے۔
جب آپ کو کراس واک یا اسٹاپ الئن (سفید ٹاپ بار) نظر آنے لگے تو اپنی گاڑی کے سامنے والے حصہ کو پہلی پینٹ الئن
تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیں۔ اگر آپ ٹریفک نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ،کسی بھی پیدل چلنے والوں کو اجازت دیں
اور پھر احتیاط سے لکیر سے آگے بڑھائیں جب تک کہ آپ واضح طور پر نہ دیکھ سکیں۔ ٹریفک اور پیدل چلنے والوں کی
جانچ کریں اور پھر جب چوراہا واضح ہو تو آگے بڑھیں۔
اس عالمت کا استعمال اسٹاپ اشاروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ نشان گاڑی چالنے والوں کو بغیر رکے صحیح رخ موڑنے
کی اجازت دیتا ہے۔.

فور وے اسٹاپ کا مطلب یہ ہے کہ اس چوراہے پر چار اسٹاپ عالمات ہیں۔ چاروں سمتوں سے ٹریفک کو رکنی ہوگی۔
چوراہے تک پہنچنے والی پہلی گاڑی پہلے آگے بڑھنی چاہئے۔ اگر ایک ہی وقت میں دو گاڑیاں چوراہے پر پہنچیں تو،
بائیں طرف واال ڈرائیور دائیں طرف والے ڈرائیور کو اجازت دیتا ہے۔ اگر ایک دوسرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دونوں
احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں ،ممکنہ موڑ تالش کرتے ہوئے۔

یلڈ ( )YIELDعالمات سہ رخی ( 3رخا) شکل میں ہیں۔ جب آپ یہ نشانی دیکھتے ہیں تو  ،آپ کو رفتار کو کم کرنا ہوگا
اور ٹریفک کے لئے جانچ پڑتال کرنی ہوگی اور پیدل چلنے والوں اور کراس ٹریفک کے قریب جانے کا راستہ دینا ہوگا۔
جب ضروری ہو تبھی آپ رکیں۔ جب آپ عام ٹریفک کے بہاؤ میں مداخلت کیے بغیر محفوظ طریقے سے ایسا کرسکتے
ہو تو آگے بڑھیں۔ یاد رکھیں ،اس سے پہلے کہ آپ اسٹاپ یا  YIELDنشانی والے مقامات پر جاری رکھیں آپ ٹریفک میں
کافی فاصلہ رکھیں۔
یہ نشان ون لین پل یا انڈر پاس مقام پر یلڈ کے نشان کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ موٹر سواروں کو متنبہ کیا
جاسکے کہ ون لین روڈ وے کے لئے انھیں ٹریفک کی مخالفت کرنے کا صحیح راستہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔

ریلروڈ کراسبک سائن یہ نشانی ریلوے کراسنگ پر رکھی گئی ہے جہاں پٹریوں نے سڑک کے راستے کو عبور کیا ہے۔
آپ کو کراس بک عالمت کو بطور یائلڈ نشان سمجھنا چاہئے۔ اگر آپ کو ٹرین قریب آتی دکھائی یا سنائی دے رہی ہے تو،
رفتار کم کر کے رکنے کی تیاری کریں۔ ریلوے عبور کرنے سے متعلق حفاظت کے بارے میں مزید معلومات کے لئے
باب  3دیکھیں۔
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داخل نہ ہوں ( )DO NOT ENTERاور غلط راستہ ( )WRONG WAYکی عالمتیں بطور ایک ٹیم کام
کرتی ہیں۔ داخل نہ ہوں ( )DO NOT ENTERعالمت کو ون وے سڑکوں اور ریمپ کے آغاز میں
رکھا گیا ہے۔ جب آپ یہ نشانی دیکھتیں تو ،اس گلی کے سمت یا ریمپ پر گاڑی نہ چالئیں آپ جس
سمت جا رہے ہیں ۔
غلط راستے ( )WRONG WAYکے عالمات کو ون وے اسٹریٹ یا ریمپ سے نیچے رکھا گيا ہے۔ وہ
وہاں آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لئے رکھے گئے ہیں۔ اگر آپ غلطی سے سڑک یا ریمپ کا رخ کرتے ہیں۔

ایک طرفہ راستہ ( )ONE WAYعالمت کا مطلب ہے کہ ٹریفک کو صرف اسی سمت منتقل ہونے کی اجازت ہے جس
سمت میں عالمت اشارہ کر رہی ہے۔ اگر آپ مخالف سمت سفر کرتے ہوئے ایک طرفہ سڑک پر مڑ جاتے ہیں تو ،آپ
کو آمنے سامنے سے تصادم کا امکان ہے
منقسم شاہراہ
اس نشان کا مطلب ہے کہ وہ سڑک جس پر آپ ہیں وہ ایک منقسم شاہراہ کا چوراہے۔ منقسم شاہراہ حقیقی طور پر دو
( )2ہیں ،ایک طرفہ روڈ ویز جو میڈین یا گائیڈ ریل کے ذریعہ جدا ہوتی ہے۔ پہلے شاہراہ پر ،آپ صرف دائیں مڑ
سکتے ہیں ،اور دوسرے شاہراہ پر ،آپ صرف بائیں مڑ سکتے ہیں۔

DIVIDED
HIGHWAY

کوئی ٹرکس  ،کوئی بائیسکلس نہیں اور
کوئی پیڈسٹرین کراسنگ نہیں
ٹرکوں ،سائیکلوں اور پیدل چلنے والے عامل اس شاہراہ کا
استعمال نہیں کرسکتے جہاں یہ عالمات شائع ہیں۔

نو ٹرکس

نو پیڈسٹریئن
کراسنگ

نو بائیسکلس

مندرجہ ذیل عالمتیں اس جگہ موجود ہیں جہاں کسی بھی یا ہر وقت کچھ خاص اعمال ممنوع ہیں:

نو پارکنگ

نو لیفٹ ٹرن

نو رائٹ ٹرن

نو یو ٹرن

جہاں یہ نشان لگا ہوا ہے آپ
ان جگہوں پر گاڑی کھڑی نہیں
کرسکتے ہیں ۔

یہ عالمت بتاتا ہے کہ بائیں طرف
مڑنا ممنوع ہے۔ اس چوراہے پر بائیں
نہمڑیں۔

یہ عالمت بتاتا ہے کہ دائیں طرف
مڑنا ممنوع ہے۔ اس چوراہے پر دائیں
نہ مڑیں۔

یہ نشان یو ٹرن لینے سے منع
کرتا ہے۔ مخالف سمت جانے
کے لئے مکمل طور پر نہ
مڑیں۔.

پاس نہ دیں
یہ نشانی ان عالقوں میں رکھی جاسکتی ہے جہاں آپ ایک ہی سمت جانے والی گاڑیوں کو نہیں گزار سکتے ہیں۔ جہاں اکثر زرد
رنگ کے شکل کی عالمت ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ( )NO PASSING ZONEکوئی پاسنگ ژون نہیں (“انتباہی
نشانیاں” کا حوالہ دیکھیں)۔
مندرجہ ذیل لین یوز کنٹرول سائنس (( )LANE USE CONTROL SIGNSسمت سے متعلق) ٹریفک لین کے اوپر یا اس کے قریب ان چوراہوں
پر رکھا جاتا ہے جہاں سے وہ کنٹرول کرتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جاسکے کہ اس لین سے کون سے نقل و حرکت کی اجازت ہے۔.
سنٹر لین میں صرف بائیں جانب مڑیں
یہ عالمت اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جہاں
کسی سمت سے بائیں سمت آنے والی گاڑیوں
کے خصوصی استعمال کے لئے ایک لین
محفوظ ہے اور اسے ٹریفک یا گزرنے کے لئے
استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔

یہ عالمت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آگے
چوراہے پر بائیں لین میں ٹریفک کو بائیں طرف
مڑنا چاہئے اور ملحقہ لین میں ٹریفک بائیں طرف
مڑ سکتا ہے یا سیدھا جاری رہ سکتا ہے۔
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(لین یوز کنٹرول عالمات (جاری ہے)

								

صرف دائیں
مڑیں

صرف بائیں
مڑیں

اگر آپ اس طرح کے لین میں ہیں جو مڑنے کے تیر اور(“)”,ONLY

“صرف” لفظ عالمت کے زیر کنٹرول ہے تو جب آپ چوراہے پر
پہنچتے ہیں تو ،آپ کو ضرور مڑ جانا چاہئے۔ آپ صرف اس سمت
سفر کرسکتے ہیں جس سمت میں تیر اشارہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ
اگر آپ غلطی سے ( )turn-onlyصرف ٹرن والے لین میں ہیں۔
دائیں جانب مڑنے کے سگنل
یہ اشارہ ٹریفک سگنل کے قریب پوسٹ کیا جاتا
ہے جس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ سگنل دائیں
موڑ کی حرکتوں کو کنٹرول کرتا ہے۔

نوعمروں کے حادثہ کی حقیقت
“شرائط کے لئے بہت تیز ڈرائیونگ” یہ نمبر
 1وجہ ہے جس میں  16اور  17سالہ ڈرائیور
حادثے میں ملوث ہیں۔.

بائیں یا دائیں
مڑیں

سیدھے یا دائیں
مڑیں

اگر آپ اس طرح کی عالمتوں کے زیر کنٹرول لین میں ہیں تو ،آپ تیر
کے اشارہ والے سمت میں دونوں طرف سفر کرسکتے ہیں۔

دائیں جانب رہیں
یہ عالمات ڈرائیوروں کو
ٹریفک والے عالقہ یا ڈیوائڈر
کے دائیں جانب رہنے کی
ہدایت کرتے ہیں۔

رفتار کے حد کی عالمت ،جہاں یہ پوسٹ کیا گیا ہے وہ شاہراہ
کے کے لئے مثالی حاالت کے تحت زیادہ سے زیادہ قانونی رفتار
کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ کی حفاظت کا انحصار خراب حاالت
میں شائع ہونے والی رفتار سے بھی کم رفتار ڈرائیونگ پر ہے۔.

آپ ریڈ الئٹ سائیکل کے دوران کسی ایسے چوراہے پر نہیں مڑ سکتے جہاں ان عالمات
میں سے ایک پوسٹ کیا گیا ہو۔ آپ کو سگنل کے سبز ہونے تک انتظار کرنا ہوگا۔

ٹریفک کی مخالفت
کی وجہ سے سبز
کو بڑھا دیا گیا ہے
یہ عالمت وہاں
پوسٹ کیا گیا ہے
جہاں آپ کے
سگنل سرخ ہونے
کے بعد مخالف
ٹریفک کی نقل و
حرکت جاری رہ
سکتی ہے۔

سرخ ہونے پر سرخ ہونے پر زرد تیر کے
فلیشنگ پر بائيں جانب مڑنے کی اجازت ہے
یہ نشان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب
زرد رنگ کا تیر چمکتا ہے تو بائیں مڑنے
کی اجازت ہے ،لیکن آپ کو الزمی طور پر
ٹریفک کے قریب آنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ
عالمت عام طور پر چوراہوں پر بائیں موڑ
والے ٹریفک سگنل کے قریب رکھا جاتا ہے،
ڈرائیوروں کو یہ اطالع دینے کے لئے کہ جب
چمکتا ہوا زرد رنگ کا تیر چل رہا ہوتا ہے تو
بائیں والے موڑ محفوظ نہیں ہوتے ہیں۔.

سبز ہونے پر بائیں جانب مڑنے کی
اجاز ت ہے
یہ نشان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے
کہ بائیں جانب مڑنے کی اجازت ہے،
لیکن آپ کو الزمی طور پر ٹریفک
کے قریب آنے کی ضرورت ہوگی۔
یہ عالمت عام طور پر چوراہوں پر
بائیں موڑ والے ٹریفک سگنل کے
قریب رکھا جاتا ہے ،ڈرائیوروں کو
یہ یاد دالنے کے لئے کہ جب دائرہ
کے شکل کا سبز رنگ آتا ہے تو بائیں
والے موڑ محفوظ نہیں ہوتے ہیں۔

محفوظ پارکنگ
اگرچہ یہ عالمت سیاہ اور سفید نہیں ہے ،لیکن یہ ایک باقاعدہ عالمت ہے۔ یہ ان عالقوں کی نشاندہی کرتا ہے جہاں پارکنگ معذور
افراد یا شدید معذور سابق فوجیوں کے لئے مختص ہے۔ ان جگہوں پر کھڑی گاڑیوں کو مجاز رجسٹریشن پلیٹیں یا پارکنگ کارڈز
ضرور دکھانے چاہئیں۔ ان خالی جگہوں پر کھڑی غیر مجاز گاڑیاں جرمانہ اور عمدہ اخراجات سے مشروط ہیں۔.
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انتباہ کے عالمات
انتباہ کے عالمات آپ کو آگے والی سڑک پر یا اس کے آس پاس کے حاالت کے بارے میں بتانے ہیں۔ وہ آپ کو ممکنہ خطرات یا شاہراہ کے حاالت
میں بدالؤ کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ وہ حالت سے پہلے ہی پوسٹ کیے جاتے ہیں ،لہذا آپ کو یہ دیکھنے کا وقت ہو تا ہے کہ آگے کیا ہے،
فیصلہ کریں کہ آپ کو کیسا جواب دینا چاہئے ،اور اگر ضروری ہو تو ،آپ اپنے سفر کا راستہ تبدیل کریں۔ انتباہ کے عالمات عام طور پر ہیرے
کی شکل میں سیاہ عالمتوں یا پیلے رنگ کے پس منظر پر الفاظ کے بنے ہوتے ہیں۔
کوئی پاسنگ ژون نہیں
یہ ایک جھنڈے کی شکل کا انتباہی نشان ہے۔ یہ عالمت نہ گزرنے والے ژون کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کو
سڑک کے بائیں جانب رکھ دیا جاتا ہے جس سے ڈرائیور کا سامنا ہوتا ہے۔.

شیوران کے عالمات
سڑک کی سمت میں تیز تبدیلی آرہی ہے ،جیسے بائیں یا دائیں سے منحنی خطوط۔ سڑک شیوران پوائنٹس کی
سمت میں مڑتی ہے۔ جب کسی منحنی خط میں استعمال کیا جاتا ہے تو ،یہ ایک اہم انتباہ کی منحنی عالمت ہوگی،
اور اس میں منحنی شکل میں کئی شیوران نشانیاں رکھی جا سکتی ہیں۔

دائیں جانب مڑی ہوئی
روڈ آگے بائیں جانب مڑی ہوئی ہے۔ آپ
کو آہستہ ہونے کی ضرورت ہے اور آپ
اپنی گاڑی کو لین کے وسط میں تھوڑا
سا دائیں جانب رکھیں جب آپ دائیں جانب
منحنی خطوط پر چلتے ہوں۔

شارپ رائٹ ٹرن
سڑک آگے تیزی سے دائیں جانب مڑتی
ہے۔ آپ کو کافی حد تک آہستہ ہونے
کیضرورت ہے ،اور آپ اپنی گاڑی کو لین
کے وسط میں تھوڑا سا دائیں جانب رکھیں
اور تیز دائیں موڑ سے تشریف لے جانے
کے لئے تیار ہوجائیں۔ کچھ تیز موڑ کے
عالمتوں میں ایک مشاورتی رفتار ہوتی
ہے جو عالمت پر ہوتی ہے یا اس کے
نیچے پوسٹ کی جاتی ہے۔

بائیں جانب مڑی ہوئی
روڈ آگے بائیں جانب مڑی ہوئی ہے۔ آپ
کو آہستہ ہونے کی ضرورت ہے ،اپنی لین
کے وسط میں رہیں اور بائیں مڑنے والے
منحنی خطوط پر تشریف النے کے لئے
تیار ہوجائیں۔

شارپ لیفٹ ٹرن
سڑک آگے تیزی سے بائیں جانب مڑتی ہے۔ آپ
کو کافی حد تک آہستہ ہونے کیضرورت ہے،
اپنی لین کے وسط میں رہیں اور تیز بائیں موڑ
سے تشریف لے جانے کے لئے تیار ہوجائیں۔
کچھ تیز موڑ کے عالمتوں میں ایک مشاورتی
رفتار ہوتی ہے جو عالمت پر ہوتی ہے یا اس
کے نیچے پوسٹ کی جاتی ہے۔

منحنی خطوط کے سیٹ
روڈ آگے پہلے ایک سمت میں مڑتا ہے پھر اس کے بعد دوسری سمت میں مڑتا ہے جو (دو ()2
منحنی خطوط کا ایک سیٹ) ہے۔

دائیں اور بائیں جانب شارپ ٹرن
روڈ آگے تیزی سے پہلے ایک سمت میں مڑتا ہے پھر اس کے بعد دوسری سمت میں مڑتا ہے۔
آپ کافی حد تک آہستہ ہوجائیں اور موڑ کے سیٹ کے ذریعے تشریف لے جانے کے لئے تیار
رہیںں۔
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ونڈنگ روڈ (منحنی خطوط کا سلسلہ)
یہ عالمت اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آگے چل کر سڑک پر ایک قطار میں تین ( )3یا اس سے زیادہ گھماؤ
موجود ہیں۔

ایک سمت میں بڑے تیر
آگے کی سڑک انتہائی زاویہ سے سمت بدلتی ہے۔ اس طرح کے انتہائی گھماؤ تک پہنچنے سے پہلے ،ایک چوراہے
پر مڑنے کے لئے جتنا ہو سکے اتنا آہستہ کرلیں۔
روڈ پر آتے ہی موڑ
شاہراہ ایک ایسی چھوٹی سڑک سے ملکر بائیں جانب مڑتی ہے جو دائیں جانب سے آتی ہے۔ اضافی احتیاط کے ساتھ
چوراہے تک پہنچیں۔ اگر آپ بہت تیزی سے سفر کر رہے ہیں تو ،ایک ایسا ڈرائیور جو شاہراہ میں داخل ہونے واال
ہے وہ آپ کو گھماؤ کے قریب سے آتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے اور وہ حادثہ سے بچنے کے لئے آپ کو تھورا سا
جگہ دے کر آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔

رول اوور ٹرک
یہ عالمت اس گھماؤ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں ضرورت سے زیادہ رفتار سے سفر کرنے والے ٹرک رول اوور کی
صالحیت رکھتے ہیں۔

مشاورتی رفتار کے عالمات
یہ عالمت ہیرے کی شکل کی کسی بھی انتباہ والے عالمت کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سب سے تیز رفتار جہاں
آگے بائیں جانب یکا یک موڑ ہے آپ  25میل فی گھنٹہ سے سفر کرسکتے ہیں۔

جمع ہونے والی ٹریفک
یہ عالمت ایک بڑے شاہراہ پر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ آپ کو بتائے کہ ٹریفک آپ کے لین میں کسی دوسرے شاہراہ یا
ریمپ سے جمع ہوسکتی ہے۔ مثال کے طور پر ،ٹریفک دائیں طرف سے آپ کی لین میں داخل ہوگی۔ داخل ہونے والی
ٹریفک کو ان ٹریفک کو اجازت دینی چاہئے جو پہلے سے ہی ایک بڑے شاہراہ پر ہیں۔ .

ویو ایریا
یہ عالمت آپ کو اس بات سے انتباہ کرنے کے
لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے
روڈ وے کے ساتھ مل جائیں گے جس میں کچھ
ٹریفک آپ کے راستے سے باہر نکل رہے ہیں
اور کچھ اس کو عبور کررہے ہیں۔

اضافی لین
یہ عالمت اس مقام سے پہلے رکھی جاتی
ہے جہاں دو شاہراہ ملتے ہیں۔ اس کا مطلب
یہ ہے کہ ضم ہونا ضروری نہیں ہے
کیونکہ داخل ہونے والی ٹریفک ایک ایسی
نئی لین استعمال کرتی ہیں جسے شاہراہ میں
شامل کیا گيا ہے۔
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منقسم شاہراہ شروع ہوتا ہے
آگے کی شاہراہ ایک منقسم شاہراہ بن جاتی
ہے جس میں دو یکطرفہ شاہراہ اور وسطی
یا ڈیوائڈر ٹریفک کو الگ کرتے ہوئے مخالف
سمتوں میں جاتے ہیں۔ ڈیوائڈر یا وسطی کے
دائیں طرف رہیں۔

منقسم شاہراہ ختم ہوتا ہے
وہ منقسم شاہراہ جس پر آپ سفر کر رہے ہیں وہ
آگے ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ شاہراہ پر دو
ٹریفک کے ساتھ گزریں گے۔ سنٹر الئن کے دائیں
طرف رکھیں اور آنے والے ٹریفک کو دیکھیں۔

آگے دو طرفہ ٹریفک ہے
یکطرفہ گلی یا شاہراہ آگے ختم ہوتا ہے۔ اب آپ ایک ایسے سڑک پر سفر کر رہے ہوں گے جس میں ٹریفک کی دو ( )2لینیں
ہیں جو مخالف سمتوں میں چل رہی ہوں گی۔ مرکزی خط کے دائیں طرف اپنی لین میں رہیں۔ یہ عالمت دو طرفہ شاہراہ کے
وقفوں پر بھی رکھی جاسکتی ہے۔

لین ختم ہوتا ہے
تیہ عالمات آپ کو بتاتی ہیں کہ ایک ( )1لین ملٹی لین روڈ وے پر آگے
ختم ہوگی۔ ان مثالوں میں ،دائیں لین کے ٹریفک کو بائیں بازو ضم کرنا
چاہئے۔ .

چوراہا کے عالمات
مندرج ذیل عالمتیں چوراہوں کے اقسام کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ کو پیشگی راہ دکھا کر کہ سڑکیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ملتی ہیں ،یہ
عالمات آپ کو یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ سڑک جس پر آپ سفر کررہے ہیں وہ چوراہے کی طرف سیدھا نہیں جاتا ہے۔ یہ عالمات آپ کو دوسری
گاڑیوں کی نقل و حرکت کے ساتھ ممکنہ پریشانیوں کے بارے میں بھی آگاہ کرتی ہیں۔ آگے کی جانب تالش کرتے ہوئے اور آہستہ ہونے کی تیاری
کرتے ہوئے ،اگر ضروری ہو تو ،اضافی احتیاط کے ساتھ چوراہوں کے ان سب اقسام تک پہنچیں۔

مدور چوراہا

“”Y

چوراہا

“”T

چوراہا

سائڈ روڈ

دو سمت بڑے تیر
یہ عالمت ٹی ( )Tچوراہے پر دور کی جانب آپ کو یہ بتانے کے لئے رکھا گیا ہے کہ آپ صرف بائیں یا دائیں جاسکتے
ہیں۔ جس سڑک پر آپ ہیں وہ چوراہے پر سیدھے نہیں جاتی ہے۔
تنگ پل یا آگے انڈر پاس ہے
پل یا انڈر پاس پر ہر لین تنگ ہوجاتی ہے ،اور عام طور پر وہاں کندھا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو آہستہ کرنے کی ضرورت
ہے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی لین میں رہیں۔ اگر ایک ڈرائیور جو مخالف سمت سے آ رہا ہے اور اس کے
پاس ایک وسیع گاڑی ہے یا وہ آپ کی لین کا کچھ حصہ لے رہا ہے تو ،اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ وہ عالقے
کو صاف نہیں کر دیتا ہے۔
گیال ہونے پر پھسلنے والی
خاص طور پر جب گیلے ہوتے ہیں تو پھسلنے والے حاالت موجود رہتے ہیں ۔ گیلے موسم میں ،اپنی رفتار کو کم کریں
اور اپنی درج ذیل فاصلہ بڑھائیں۔ تیز نہ کریں یا تیزی سے بریک نہ لگائیں۔ بہت دھیمی رفتار سے مڑیں۔.
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ہرن کراسنگ
یہ عالمت ان عالقوں میں پوسٹ کیا گیا ہے جہاں ہرن کثرت سے پار ہوتے ہیں اور ہرن کے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں۔

کم نکاسی
یہ عالمت کسی انڈر پاس ،یا سرنگ یا پارکنگ گیراج پر رکھا جاسکتا ہے۔ اگر آپ کی گاڑی جو عالمات پر اونچائی درج
ہے اس سے لمبی ہے تو داخل نہ ہوں۔

شولڈر کے عالمات
یہ عالمات ان جگہوں پر پہلے ہی سے رکھی گئی ہیں جہاں کندھے
سڑک سے نیچے ہیں یا کندھا نرم ہے (ہموار نہیں ہوا ہے)۔ لو شولڈر
کی عالمت اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں کندھے سڑک کی سطح
سے تین ( )3انچ نیچے ہوتے ہیں۔ شولڈر ڈراپ آف عالمت اس سے
بھی زیادہ سخت ڈراپ آف حاالت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر
آپ شاہراہ سے ہٹ جاتے ہیں اور ایک ( )1پہیا کم کندھے یا کسی نرم
کندھے پر گرتا ہے تو ،بریک کو تیز سے نہ دبائیں یا تیزی سے گھما کر شاہراہ پر واپس جانے کی کوشش نہ کریں — آپ آسانی سے اپنی گاڑی
کا کنٹرول کھو سکتے ہیں! فرش کے بہہ جانے سے بحفاظت بازیابی کے بارے میں معلومات کے لئے باب  3دیکھیں۔.
پہاڑی/نشیب کی طرف
آگے ایک ڈھلوان والی پہاڑی ہے۔ اپنی رفتار کو کنٹرول کرنے کے لئے آہستہ اور کم گیئر پر شفٹ کرنے اور اپنے بریک
پر ٹوٹ پھوٹ کو بچانے کے لئے تیار رہیں۔

اسٹاپ عالمت
آگے ہے آگے چوراہے پر ایک
اسٹاپ عالمت موجود ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ
اسے کسی موڑ ،پہاڑی یا کسی اور چیز جو آپ
نظر کو بالک کر رہی ہے کی وجہ سے نہ دیکھ
سکیں۔ آگے اسٹاپ عالمت پر رکی ہوئی گاڑیوں
کی ایک الئن ہوسکتی ہے جسے آپ نہیں دیکھ
سکتے ہیں۔ جب آپ یہ عالمت دیکھیں تو رکنے
کی تیاری میں آہستہ ہوجائیں۔

آٹریفک سگنل آگے ہے
آگے چوراہے پر ٹریفک سگنل موجود ہے۔ آپ
اسے موڑ یا پہاڑی کی وجہ سے نہیں دیکھ پائیں
گے۔ اگر روشنی سرخ ہے (یا اگر روشنی ابھی
ابھی سبز ہوئی ہے) تو ،گاڑیوں کی ایک الئن
آگے رکی ہوئی ہو سکتی ہے۔ جب آپ یہ اشارہ
دیکھتے ہیں تو ،آہستہ ہوجائیں اور اگر ضروری
ہو تو ،رکنے کی تیاری کریں۔

ریلروڈ کرسنگ آگے ہے
آپ ریلوے کراسنگ کے قریب پہنچ رہے ہیں۔
جب آپ یہ عالمت دیکھیں ،تو ٹرین کی تالش
اور سننا شروع کردیں۔ یہ عالمت کافی دور
پہلے ہی لگایا گیا ہے تاکہ یہ آپ کو پٹریوں تک
پہنچنے سے پہلے ہی رکنے کے لئے با خبر
کرے۔ ریلوے عبور کرنے سے متعلق حفاظت
کے بارے میں مزید معلومات کے لئے باب 3
دیکھیں۔

بائیسکل کراسنگ آگے ہے
ہوسکتا ہے کہ سائیکل چالنے والے آگے آپ
کے راستہ سے عبور کریں۔ اگر ضروری ہو
تو ،آہستہ کرنے کے لئے تیار رہیں۔ اس عالمت
میں یا تو ایک پیلے رنگ کا پس منظر ہوسکتا
ہے (جیسا کہ دکھایا گیا ہے) یا فلوری پیلے
رنگ کا سبز پس منظر ہوسکتا ہے۔
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ایڈوانسٹ انٹرسیکشن/ریلروڈ کراسنگ عالمت
چوراہے والی روڈ کے پاس ریلوے کراسنگ چوراہے سے بہت ہی کم فاصلے پر ہے۔ اگر آپ چوراہے والی سڑک کا رخ
کرنے کا سوچ رہے ہیں اور اگر کوئی ٹرین قریب آرہی ہے تو رکنے کے لئے تیار رہیں۔

بائیسکل/موٹر گاڑی روڈ کو شئر کریں
بائیسکل سواروں کو شاہراہ کو بانٹنے کے لئے مناسب جگہ فراہم کرانے کے لئے ،بطور موٹرسوار کے ،آپ کو متنبہ
کرنے کے لئے شاہراہ پر چوٹکی پوائنٹس (کوئی کندھے نہیں ،تنگ لین وغیرہ) استعمال کیا گیا ہے۔

پیادہ رو کراسنگ
ایک نشان زدہ کراس واک پر یا ان مقامات سے پہلے ہی استعمال کیا جاتا ہے جہاں ہوسکتا ہے کہ پیدل مسافر آپ کے
راستے عبور کر رہے ہوں۔ اگر ضروری ہو تو ،آہستہ کرنے یا رکنے کے لئے تیار رہیں۔ یہ عالمت یا تو ایک پیلے رنگ
کا پس منظر ہوسکتا ہے (جیسا کہ دکھایا گیا ہے) یا فلوری زرد سبز پس منظر ہوسکتا ہے۔
اسکول
یہ صرف پینٹاگون کی شکل کی عالمت ہے جو شاہراہ پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسکول زون کے
قریب پہنچ رہے ہیں۔ اگر یہ عالمت نیچے کی طرف اشارہ کرنے واال تیر ہے تو ،اس کا مطلب ہے کہ آپ اسکول زون
کے راستے پر ہیں۔ آپ کو آہستہ کرنا چاہئے ،بچوں کو سڑک عبور کرتے ہوئے دیکھنا چاہئے اور اگر ضروری ہو تو
رکنا چاہئے۔ اس عالمت میں یا تو ایک پیلے رنگ کا پس منظر ہوسکتا ہے (جیسا کہ دکھایا گیا ہے) یا فلوری زرد سبز
پس منظر ہوسکتا ہے۔
گھوڑے سے چلنے والی گاڑی
یہ عالمت ان عالقوں میں پوسٹ کیا گيا ہے جہاں آہستہ چلنے والی ،گھوڑوں سے چلنے والی گاڑیاں شاہراہ کو موٹر
گاڑیوں کے ساتھ پار کرتی ہیں یا ان کا اشتراک کرتی ہیں۔

شاہراہ سے متصل چیزیں
امکانی خطرے سے ڈرائیوروں کو متنبہ کرنے کے لئے سڑک کے کنارے کے قریب اشیاء کو کبھی کبھار نشان زد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
جن میں انڈر پاس سپورٹ ،پلوں کے اختتام ،گائڈریل اور دیگر ڈھانچے شامل ہیں۔ کچھ معامالت میں ،اس میں کوئی جسمانی چیز شامل نہیں ہوسکتی
ہے ،بلکہ سڑک کے کنارے کی حالت جیسے نشیب یا شاہراہ ترتیب میں اچانک تبدیلی۔ اس طرح کے سڑک کے کنارے کی اشیاء اور حاالت مندرجہ
ذیل نشان زد کے ذریعہ اشارہ اشارہ کیا جاتا ہے ،جہاں آپ کو خطرہ سے بچنے کے لئے اس خطے میں گھسنا پڑتا ہے جہاں آپ کو منتقل کرنے
کی ضرورت ہوتی ہے۔

بائیں جانب کے خطرہ کو دائیں جانب
رکھیں

وسطی خطرہ کو بائیں یا دائيں رکھیں
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کام والے ژون کے عالمات (کام کا عالقہ اور تعمیر ژون کے عالمات)

ورک زون کے عالمات عام طور پر ہیرے کی شکل کے ،انتباہی عالمات کی طرح ہوتے ہیں ،لیکن وہ سیاہ حروف کے ساتھ سیاہ رنگ کے ساتھ
نارنگی ہیں۔ یہ عالمات دیکھ بھال ،تعمیر یا افادیت والے عالقوں کی نشاندہی کرتی ہیں جہاں شاہراہ پر یا اس کے آس پاس عمال یا سامان ہوسکتے
ہیں۔ جب آپ یہ عالمات دیکھیں تو ہوشیار رہیں اور آہستہ ہوجائیں۔
کسی ورک زون سے سفر کرتے وقت اپنی ہیڈالئٹس آن رکھیں ،کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دن کا کیا وقت ہے۔
یہ صرف کام کرنے والے افراد کے لئے نہیں ،بلکہ تمام پوسٹ کردہ کام زون کے لئے یہ قانون ہے۔ آپ کا
اپنی ہیڈالئٹ کا استعمال آپ کی گاڑی کو دوسرے ٹریفک کے ساتھ ساتھ شاہراہ کارکنوں کے لئے بھی زیادہ
مرئی بناتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کام کے زون میں ٹریفک کی خالف ورزی پر پولیس کے ذریعہ کھینچ لیا جاتا
ہے اور آپ کی گاڑی کی ہیڈالئٹس آن نہیں ہے تو آپ کو مزید  $ 25جرمانہ ہوگا.

یہ ورک زون کے عالمات ایک فعال کام زون کے آغاز اور اختتام پر رکھے گئے ہیں۔ ایک
فعال ورک زون ایک ایسے ورک زون کا حصہ ہے جہاں شاہراہ پر ،یا شاہراہ کے کندھے پر
کھلی ٹریول لین کے ساتھ ساتھ تعمیر ،دیکھ بھال یا افادیت کے کارکن کام کرتے ہیں۔

سیالب کی وجہ سے روڈ بند ہے
یہ عالمت آپ کو باخبر کرتا ہے کہ آگے
کی سڑک سیالب کی وجہ سے بند ہے۔
آپ کو ایک متبادل راستہ کا استعمال کرنا
چاہئے۔ اگر آپ کو سیالب زدہ سڑک کا
سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کیا کریں اس
کے بارے میں باب  3کو دیکھیں۔

روڈ کا کام آگے ہے
یہ عالمت آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ آگے
سڑک کا کام ہے اور آپ کو آہستہ ہونے
کے لئے بھی متنبہ کرتا ہے۔.

لین آگے بند ہے
یہ عالمت آپ کو بتاتا ہے کہ ایک خاص
لین آگے مخصوص فاصلے پر بند ہوگی۔

کیا آپ جانتے ہیں؟
شاہراہ کے کارکنوں کے پاس ایک فارم ہے ایسے موٹرگاڑیوں
کے بارے میں پولیس کو اطالع دینے کے لئے جو ورک زون
میں غیر محفوظ طریقے سے یا تیز رفتار سے گاڑی چالتے
ہیں ،جو پھر ٹکٹ جاری کرسکتے ہیں ،جو جرمانے اور
پوائنٹس کے سبب بن جاتے ہیں۔
ٹریفک کو
آہستہ منتقل
ہونا چاہئے

آگے کارکن ہیں
کارکن شاہراہ پر ہوسکتے ہیں یا بہت
قریب ہوتے ہیں ،لہذا اس عالقے سے
سفر کرتے وقت خاص خیال رکھیں۔.

ٹریفک کو
روکنا اور
انتظار کرنا
چاہئے

آگے جھنڈا ہے (آگے روڈ تعمیر پر ہے)
تُظهر الشاخصة الموجودة على اليمين بائیں
طرف ہونے والی عالمت سے پتہ چلتا
ہے کہ ایک جھنڈا واال آگے ٹریفک کو
کنٹرول کر رہا ہے۔ جیسا کہ دائیں طرف
دکھایا گیا ہے ،جھنڈا لگانے والے آپ کو
رکنے یا آہستہ ہونے کا اشارہ کرنے کیلئے
اسٹاپ اور سیلو پیڈل یا سرخ پرچم استعمال
کرتے ہیں۔ ورک زون کے قریب پہنچنے
اور سفر کرتے وقت پرچم برداروں پر
خصوصی توجہ دیں۔.
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الیکٹرک ایرو پینل
ساہراہ پر رکھے ہوئے یا گاڑیوں پر لگائے گئے بڑے چمکتے ہوئے الیکٹرانک تیر پینل (منتقل/دائیں یا بائیں) قریب آنے والے گاڑیوں کو لین کے
قریب تر ہونے کا صالح دیتے ہیں۔ اشارے سے پہلے ہی اپنے انضمام کا آغاز کریں۔ نشان میں دکھائے گئے پیغامات میں سے کسی ایک کو دکھایا
جانے واال ایک تیر پینل (احتیاط) اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سفر کرنے والے لین پر آگے ایک کام کا عالقہ ہے۔ اضافی احتیاط کے ساتھ
گاڑی چالئیں۔
چلیں/ضم ہوں

بائیں جانب چلیں/ضم ہوں

احتیاط

آالت کو کنرول کرنا
بیرل ،ٹیوبیں ،مخروط اور عمودی پینل وہ ایسے تمام آالت ہیں جو ورک زون میں
استعمال ہوتے ہیں تاکہ ٹریفک کے طریقوں کو بدلنے میں آپ کی رہنمائی کریں اور
سڑک کے کام سے وابستہ خطرات سے دور رکھیں۔

رہنما عالمات
رہنما عالمات چوراہوں پر جانے والے سڑک کے بارے میں معلومات فراہم کراتے ہیں ،آپ کو شہروں اور قصبوں کی رہنمائی میں مدد کرتی ہیں
اور شاہراہ پر دلچسپی والے مقامات دکھاتے ہیں۔ رہنما عالمتیں آپ کو اسپتالوں ،سروس اسٹیشنوں  ،ریستوراں اور قیام گاہوں کی تالش کرنے میں
بھی مدد کرتی ہیں۔ عام طور پر یہ نشانات افقی مستطیل میں ہوتے ہیں۔
ہائی وے/ایکسپریس وے کے رہنما عالمت
درج ذیل تین عالمات شاہراہ اور ایکسپریس وے گائیڈ عالمات کی مثال ہیں۔ وہ سفید حروف کے ساتھ سبز ہیں۔ زیادہ تر شاہراہ اور ایکسپریس
وے کے آثار ایک ہی طرح پوسٹ کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ،عام طور پر ایک پیشگی نشان ہوتا ہے جس کے بعد دوسرا پیشگی نشان ہوتا
ہے۔ تیسری عالمت اس کے بعد باہر نکلنے پر شائع کی گئی ہے۔ متعدد عالمات ضروری ہیں کیونکہ تیز رفتاری اور شاہراہوں پر بھاری ٹریفک
ڈرائیوروں کو کسی ایک عالمت کو دیکھنے سے محروم کر سکتے ہیں۔ نیز ،گاڑی چالنے والوں کو باہر نکلنے کے لئے لین میں ایک یا ایک سے
زیادہ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔

ایگزٹ نمبر
ایگزٹ نمبرز میل مارکر کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ تبدیلی گاڑی چالنے والوں کو ایگزٹس کے درمیان تیزی سے دوری کے حساب کتاب کرنے کی
اجازت دیتی ہے ،جیسے ،ایگزٹ  95اور ایگزٹ  20کے درمیان  75میل کا فاصلہ ہے۔
اگر زرد رنگ کا پینل ايگزٹ ونلی پیغام کے ستھ ایک شاہراہ کے عالمت پر
ہے تو ،عالمت کے نیچے والی لین انٹرچینج کے ذریعے جاری نہیں ہوگی؛
بجائے اس کے کہ ،لین ایک ریمپ بناے لئے سڑک سے دور ہوجائے گی۔
اگر آپ ایگزٹ ونلی پوسٹ کی گئی لین میں ہیں تو ،آپ لین تبدیل کرسکتے
ہیں ،یا اگر آپ اس لین میں رہتے ہیں تو آپ کو شاہراہ سے باہر نکلنا ہوگا۔
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یہاں آپ کو جاننے کے لئے کچھ نکات ہیں کہ کس جانب سے آپ باہر نکلیں گے:
سبز مستطیل عالمت کے اوپر چھوٹا سا سبز رنگ کا ایگزٹ نمبر واال
عالمت یہ عالمت کے بائیں جانب ہوگا ،اگر باہر نکلنے کا راستہ شاہراہ
کے بائیں جانب ہے۔
سبز مستطیل عالمت کے اوپر چھوٹا سا سبز رنگ کا ایگزٹ نمبر واال
عالمت یہ عالمت کے دائیں جانب ہوگا ،اگر باہر نکلنے کا راستہ شاہراہ
کے دائیں جانب ہے۔
اگر عالمت سفید تیر ہوں تو ،تیر باہر نکلنے کی سمت کی طرف اشارہ
کرے گا۔

راستہ  22کے لئے ایگزٹ 7
شاہراہ کے دائیں جانب ہوگا۔

راستہ  22کے لئے ایگزٹ  13شاہراہ کے بائیں
جانب ہوگا۔

داخلی ریاست کے نمبرنگ سسٹم
تسرخ ،سفید اور نیلے رنگ کے شیلڈ کی عالمت ایک شاہراہ کو داخلی ریاست میں ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ داخلی
ریاست خاص طور پر گنتی میں لکھے گئے ہیں تاکہ ڈرائیوروں کو انجان عالقوں میں اپنا راستہ تالش کرنے میں مدد ملے۔
ایک کوڈ یہ ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ آیا یہ راستہ بنیادی طور پر مشرق اور مغرب یا شمال اور جنوب کی
جانب جاتا ہے ،اور یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ آیا یہ راستہ مشرقی ،وسط یا مغربی ریاستہائے متحدہ میں ہے یا نہیں۔.
داخلی ریاست کے نمبرنگ سسٹم کی ڈیکوڈنگ کرنا ،داخلی ریاست شیلڈ پر عدد اس وقت ایک بڑی بحری امداد ہوسکتی ہے جب آپ یہ سمجھتے
ہوں کہ ان کی کس طرح تعمیل کی جاتی ہے۔ وہ عام طور پر اس طرز پر عمل کرتے ہیں:
•تایک یا دو ہندسہ ،یہاں تک کہ نمبر لگائے گئے داخلی ریاست عام طور پر مشرق و مغرب کے راستے ہیں۔ قومی سطح پر ،یہ تعداد جنوب
میں  I-10سے شمال میں  I-94تک بڑھ جاتے ہیں۔ پنسلوینیا میں I-76 ،ریاست کے جنوبی حصے میں ہے ،اور  I-84اور  I-80شمالی حصے
میں ہیں۔
•ایک یا دو ہندسوں والی ،طاق نمبر دیئے گئے داخلی ریاست عام طور پر شمال جنوب کے راستے ہیں۔ تعداد مغربی ساحل  I-5سے مشرقی
ساحل  I-95تک بڑھ جاتے ہیں۔ پنسلوینیا میں I-79 ،ریاست کے مغربی حصے میں ہے ،اور  I-95مشرقی حصے میں ہے۔
•تین ہندسہ کی نمبر والی داخلی ریاست کی شاہراہیں دیگر اور بڑی شاہراہوں سے متصل ہیں۔ اگر تین ( )3ہندسوں میں سے پہال ایک جست نبمر
ہے تو ،شاہراہ عام طور پر دونوں سروں پر داخلی ریاست کے شاہراہوں سے مربوط ہوتی ہے ،جیسے فالڈیلفیا میں I-276۔ کئی بار ایسے
راستے “لوپز” یا “بیلٹ ویز” کے نام سے جانے جاتے ہیں۔
•جب تین ( )3ہندسوں میں سے پہال ایک طاق عدد ہوتا ہے تو ،شاہراہ عام طور پر ایک “اسپر” راستہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے داخلی ریاست
سے صرف ایک ( )1اختتام پر جڑتا ہے ،کبھی کبھر کسی شہر کے وسط میں جاتے ہوئے جیسے ولیم اسپورٹ میں  I-180ہے۔
میل مارکرز
میل مارکر کچھ شاہراہوں پر اس مقام سے میل کی تعداد کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں جہاں
سے ٹریفک روٹ ریاست میں داخل ہوا تھا یا اس کے ابتداء ہی سے ،اگر یہ ریاست کی سرحدوں تک نہیں بڑھتا ہے۔
ریاست کے مغربی حصے میں مشرقی مغربی شاہراہ اور ریاست کے جنوبی حصے میں شمال جنوب شاہراہ کے لئے
نمبر صفر سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ مشرق یا شمال کا سفر کرتے ہیں تو نمبر میں اضامہ ہوتا ہے اور جب مغرب
یا جنوب کے جانب سفر کرتے ہیں تو ان کی تعداد میں کمی آتی ہے۔ مثال کے طور پر ،جب آپ داخلی ریاست I-80
پر مغرب کی جانب سے پنسلوینیا میں داخل ہوتے ہیں تو ،میل مارکر میل  1سے شروع ہوتے ہیں اور جتنا مشرق کے
جانب آپ سفر کرتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ میل مارکر کو پڑھنے کا طریقہ جاننے سے آپ کو یہ معلوم کرنے
میں مدد مل سکتی ہے کہ آپ صحیح طور پر کہاں ہیں اور مقام کا اندازہ فراہم کرسکتے ہیں ،اگر آپ کو سڑک کے
کنارے مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑے۔ .
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روٹ مارکرز
مندرجہ ذیل عالمات اس راستے کی نشاندہی کرتی ہیں جس پر آپ سفر کررہے ہیں۔.
کلیدی پتھر کا مارکر آپ کو دکھاتا ہے کہ سڑک
پنسلوینیا ٹریفک روٹ  39ہے۔

روٹ مارکر آپ کو دکھاتا ہے کہ سڑک امریکی
ٹریفک روٹ  22ہے۔

اس روٹ مارکر پر سمتی پلیٹ سے یہ دکھاتا ہے
کہ آپ امریکی ٹریفک روٹ  22پر مغرب کا سفر
کررہے ہیں۔

اس روٹ مارکر پر جنکشن پلیٹ دکھاتی ہے کہ
آپ امریکی ٹریفک روٹ  22کے چوراہے پر
پہنچ رہے ہیں۔

روٹ مارکر عالمت اور “ٹو” ٹریل بلیزر عالمت
اور ضمنی تیر کا مطلب ہے کہ اگر آپ امریکی
ٹریفک روٹ  22تک رسائی حاصل کرنا چاہتے
ہیں تو آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔

اس روٹ مارکر اسمبلی کے ضمنی تیر کا مطلب
یہ ہے کہ آپ امریکی ٹریفک روٹ  22کو
مغرب کی جانب جاری رکھنے کے لئے دائیں
موڑ کے قریب پہنچ رہے ہیں۔

خدمات کےعالمات
مندرجہ ذیل عالمات خدمت کی عالمات کی مثالیں ہیں۔ عالمات مربع یا مستطیل ہیں ،سفید حروف یا عالمتوں کے ساتھ نیلے رنگ کے ہیں اور
دوسرے خارجی راستے میں موجود مختلف خدمات کا مقام دکھاتے ہیں۔
ڈیزل

رہائش

ڈیزل

کھانا

گیس

سیاحت پر مبنی ہدایتی عالمات
یہ عالمات مربع یا مستطیل ہیں اور سفید حرف کے
ساتھ نیلے یا بھوری ہوسکتی ہیں۔ عالمات موٹرگاڑی
والوں کو سیاحوں کی توجہ جیسے میوزیم ،تاریخی
نشانات ،یا ریاست یا قومی پارکوں کی طرف راغب
کرتی ہیں۔.
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راستہ کے فرش پر لگائے گئے نشان
زیادہ تر سڑکوں پر سڑک کے مرکز ،ٹریول لین یا سڑک کے کناروں کو ظاہر کرنے کے لئے مستقل نشانات ہوتے ہیں۔ وہ نشانات جو سڑک کے
مرکز کو ظاہر کرتے ہیں وہ ٹھوس یا ٹوٹی ہوئی لکیریں ہوتی ہیں۔ یہ راستہ کے فرش کی نشانیاں خاص لین کے استعمال کی بھی نشاندہی کرتی ہیں۔
زرد رنگ کی لکیریں اس ٹریفک کو تقسیم کرتی ہیں جو مختلف سمتوں میں جا رہی ہیں۔ زرد رنگ کی لکیریں دو لین والے سڑکوں کے مرکز کو
نشان زد کرنے اور منقسم شاہراہوں ،یکطرفہ سڑکوں اور ریمپز کے بائیں کنارے کو نشان زد کرنے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ ٹھوس سفید
لکیریں اسی سمت میں سفر کرنے والے ٹریفک کی لینوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ ٹھوس سفید لکیریں سڑک کے دائیں کنارے کو بھی نشان زد کرنے
کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔
عام اصول کے مطابق ،ٹوٹی ہوئی ٹریفک الئنوں کو عبور کیا جاسکتا ہے اور ٹھوس الئنوں کو عبور نہیں کیا جا سکتا ،سوائے موڑ موڑتے وقت۔
مختلف قسم کے فرش نشانات اور ان کے معانی کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں۔ .
ایک واحد ،ٹوٹے ہوئے زرد رنگ کی مرکزی لکیر دو طرفہ ،دو لین والی
سڑک کا مرکز دکھاتا ہے۔ اگر محفوظ حاالت موجود ہوں تو ،دونوں طرف
سے گزرنے کی اجازت ہے۔ گزرتے وقت ،آپ کو آنے والی ٹریفک سے
متعلق لین کا استعمال کرنا چاہئے۔
ایک ڈبل ،ٹھوس زرد رنگ کی مرکزی الئن ایک دو طرفہ سڑک کے مرکز
کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس میں نو پاسنگ نشان کے ساتھ نشان
نہیں لگائی گئی ہے ،تو اس طرح کے نشان زد سڑکوں پر کسی بھی سمت
سفر کرتے ہوئے ٹریفک کے ذریعے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔
ٹھوس زرد رنگ اور ٹوٹے ہوئے زرد رنگ کے مرکزی لکیر کا امتزاج
بھی دو طرفہ شاہراہ کا مرکز ظاہر کرتا ہے۔ اگر ٹوٹی ہوئی لکیر آپ کے
جانب والے روڈ پر ہے اور محفوظ حاالت موجود ہیں تو آپ گزر سکتے
ہیں ،لیکن جب ٹھوس زرد لکیر آپ کے جانب والے روڈ پر ہوں تو آپ گزر
نہیں سکتے ہیں۔ .
اس طرح کے نشان زد نمونے بہت سے تین لین یا پانچ لین والے شاہراہوں
پر مل سکتے ہیں۔ باہر کی جانب ٹھوس زرد سینٹر الئن کا مطلب ہے کہ آپ
گزرنے کے لئے مرکزی لین کا استعمال نہیں کرسکتے ہیں۔ اندر کی جانب،
ٹوٹے ہوئے زرد اور ٹھوس زرد رنگ کی مرکزی لکیریں دکھاتی ہیں کہ
دونوں سمتوں میں سفر کرنے والی گاڑیاں صرف بائیں مڑنے کے مرکزی
لین کا استعمال کرسکتی ہیں۔ سینٹر ٹرن لین کو محفوظ طریقے سے استعمال
کرنے کے بارے میں مزید معلومات کے لئے باب  3دیکھیں۔.
غمیڈین (مرکز کو تقسیم کرنے والے) کے بغیر ملٹی لین ہائی ویز نشان زد
کئے جاتے ہیں جیسا کہ دکھایا گیا ہے۔ ٹوٹی ہوئی سفید الئنیں دکھاتی ہیں
کہ ان گاڑیوں کے ذریعہ کونسا لین استعمال کیا جا سکتا ہے جو اسی راستہ
پر سفر کر رہی ہیں۔ آپ گزرنے کے لئے ٹوٹی ہوئی سفید لکیروں کو عبور
کرسکتے ہیں( ،اس بات کو یقینی بنائیں کہ گزرنے والی لین صاف ہے) لیکن
آپ گزرنے کے لئے زرد رنگ کے ڈبل الئنوں کو عبور نہیں کرسکتے ہیں۔
ٹریفک لین میں زرد رنگ کے مرکزی لکیر کے بائیں جانب مخالف سمت
میں سفر کر رہا ہے۔
يیہ نمونہ میڈیسن (مرکز کو تقسیم کرنے والے) کے ساتھ انتہائی محدود رسائی
والے شاہراہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ سڑک کے دائیں کنارے کو ٹھوس سفید لکیر
کے ساتھ نشان زد کیا گیا ہے۔ ہر جانب کے بائیں کنارے کو ٹھوس زرد رنگ کی
لکیر سے نشان زد کیا گیا ہے۔ ہر طرف کے ٹریفک لین ٹوٹے ہوئے سفید لکیروں
کے ذریعہ نشان زد کی گئی ہے ،جسے عبور کیا جاسکتا ہے۔ .
فرش کے نشانوں میں وہ الفاظ اور تیر بھی شامل ہیں جو فرش پر پینٹ کئے گئے ہیں وہ تکمیلی پیغامات ریگولیٹری اور انتباہی عالمات پر
پوسٹ کئے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر چوراہے سے پہلے اسٹاپ عالمت کے اسٹاپ اہیڈ الفاظ ،یلڈ یا سفید مثلث کے لین میں رنگے ہوئے
الفاظ شامل ہیں ،اس بات کی نشاندہی کرنے کے لئے کہ آپ کو قریب آنے والی ٹریفک کو اجازت دینا ہوگا ،اسکول زون سے پہلے اسکول،
ریل روڈ کراسنگ سے پہلے آر ایکس آر ،بائیک لین ایک ایسے لین کے لئے جو بائیسکل سوارون کے لئے مخصوص ہو ،صرف ایک بائیں
یا دائیں تیر کے ساتھ اس بات کی نشان دہی کرنے کے لئے کہ لین صرف موڑ کے لئے اور بڑے سفید تیروں کے لئے مخصوص ہے تاکہ
وہ یکطرفہ سڑکوں اور شاہراہوں سے دور ریمپ پر سفر کے سمت کی نشاندہی کرسکیں۔
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باب  2سواالت کا جائزہ
.1

جب آپ یہ عالمت دیکھیں تو ،آپ کو الزمی طور پر:
 .Aمکمل طور پر رکیں ،پیدل چلنے والوں اور ٹریفک کی جانچ پڑتال کریں
 .Bمکمل سٹاپ پر آنے سے پہلے آہستہ ہوجائیں
 .Cمکمل طور پر رکیں اور گرین الئٹ کا انتظار کریں
 .Dآہستہ ہو جائیں اور ٹریفک کی جانچ پڑتال کریں

.2

یہ اکی عالمت کی شکل اور رنگ ______ ہے۔
 .Aرکیں
 .Bغلط راستہ
 .Cاجازت
 .Dداخل نہ ہوں

.3

اس عالمت کا مطلب ہے:
 .Aرکیں
 .Bیو-ٹرن نہیں ہے
 .Cاجازت
 .Dداخل نہ ہوں

.4

اس عالمت کا مطلب ہے:
 .Aیو-ٹرن نہیں ہے
 .Bٹرننگ نہیں ہے
 .Cبائیں جانب نہ مڑیں
 .Dدائيں جانب نہ مڑیں

.5

اس عالمت کا مطلب ہے:
 .Aیو-ٹرن نہیں ہے
 .Bبائیں جانب نہ مڑیں
 .Cدائيں جانب نہ مڑیں
 .Dٹرننگ نہیں ہے

.6

اس عالمت کا مطلب ہے:
 .Aآپ کو بائیں یا دائیں مڑنا ہوگا
 .Bآپ ٹی چوراہے کے قریب پہنچ رہے ہیں
 .Cوہ سڑک جس پر آپ ہیں وہ ایک منقسم شاہراہ کے ساتھ چوراہے
 .Dایک تقسیم شدہ شاہراہ کے اوپر ایک برج نامزد کرتا ہے

.7

چلنے والے کے پاس سے ایک سفید ڈبہ کا استعمال کر کے ڈرائیونگ کرتے ہیں کیونکہ:
 .Aوہ بہرے ہیں
 .Bوہ دماغی طور پر معذور ہیں
 .Cوہ اندھے ہیں
 .Dانہیں چلنے میں دقت ہے

.8

جب آپ ایک اندھے پیدل چلنے والے کے قریب جو ایک سفید چھڑی لئے ہوئے ہے یا ایک رہنما کتا کا استعمال کر رہا ہے ڈرائیو
کررہے ہیں تو ،آپ کو:
 .Aآہستہ ہونا چاہئے اور رکنے کی تیاری کرنی چاہئے
 .Bدایاں راستہ اختیار کرنا چاہئے
 .Cعام طور سے آگے بڑھنا چاہئے
 .Dتیزی سے ڈرائیو کرنا چاہئے
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اگر ریلوے کراسنگ پر ______ کوئی عالمات نہیں ہیں تو ،آپ کو کرنا چاہئے:
 .Aاگر آپ ٹرین کو قریب آتے دیکھیں یا سنیں تو ،آہستہ ہوجائیں اور رکنے کے لئے تیار ہوں
 .Bجتنی جلدی ممکن ہو پٹریوں کے اوپر سے آگے بڑھیں
 .Cایک عام شرح پر کراسنگ کے ذریعہ آگے بڑھیں
 .Dپٹریوں پر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں

 .10آپ ریلوے کراسنگ کے گیٹ کے قریب ڈرائیو کر سکتے ہیں:
 .Aجب ٹرین گزر گئی ہو
 .Bکبھی نہیں
 .Cجب الئٹس چمکنا بند کردیں
 .Dجب دوسرے ڈرائیور دروازوں کے آس پاس گاڑی چالئیں
 .11اگر آپ اپنے لین کے اوپر یہ عالمت دیکھتے ہیں تو ،آپ:
 .Aاس لین میں کھلے راستہ سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں
 .Bاس لین میں تبادلہ کے ذریعے جاری رہ سکتے ہیں یا کھلے راستہ سے باہر نکل سکتے ہیں
 .Cاس لین میں رہ سکتے ہیں یا تبادلہ کے ذریعہ جاری رکھ سکتے ہیں
 .Dاگر آپ اس لین میں باقی ہیں تو کھلے راستہ سے باہر نکل جانا چاہئے
 .12ہائی وے اور ایکسپریس وے گائیڈ کے عالمات ہیں:
 .Aسیاہ حروف کے ساتھ نارنگی
 .Bسفید حروف کے ساتھ سبز
 .Cسیاہ حروف کے ساتھ ذرد
 .Dسفید حروف کے ساتھ سرخ
 .13یہ عالمت ڈرائیوروں کو انتباہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کے بارے میں:
 .Aآنے والے چوراہے
 .Bسڑک کی تعمیر
 .Cسڑک پر آگے موڑ ہے
 .Dٹریفک لین میں تبدیلی
 .14یہ عالمت آپ کو بتاتی ہے کہ:
 .Aاس سڑک پر کسی موڑ کی اجازت نہیں ہے
 .Bسڑک آگے تنگ ہے
 .Cآگے لگاتار موڑ ہے
 .Dگیال ہونے پر سڑک پر پھسلن ہوسکتی ہے
 .15اس عالمت کا مطلب ہے:
 .Aآگے بائیں جانب موڑ ہے
 .Bسلسلہ وار موڑ
 .Cآگے ایس کی طرح موڑ ہے
 .Dگیال ہونے پر پھسلنا
 .16یہ عالمت اشارہ کرتا ہے کہ:
.A
.B
.C
.D

آگے ایک نشیب پہاڑی ہے
پہاڑی پر کسی ٹرک کی اجازت نہیں ہے
الگنگ روڈ آگے ہے
پہاڑی پر ٹرک ہیں

 .17ایک پیلے اور سیاہ ہیرے کے شکل کی عالمت:
 .Aسڑک پر یا اس کے آس پاس کے حاالت کے بارے میں آپ کو متنبہ کرتا ہے
 .Bآپ کو شہروں اور قصبوں کی طرف آگے جانے میں مدد کرتا ہے
 .Cآپ کو ٹریفک قوانین اور ضوابط کے بارے میں بتاتا ہے
 .Dآپ کو آگے سڑک کی تعمیر کے بارے میں بتاتا ہے
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 .18اس شکل اور رنگ کے ساتھ عالمت ایک _______ کی عالمت ہے۔
 .Aگزرنے کا ژون نہیں
 .Bغلط راستہ
 .Cریلوے کراسنگ
 .Dرکنا

 .19ان عالمتوں میں سے کون سا ایک تقسیم شدہ ہائی وے کے اختتام کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا
2 .A
4 .B
3 .C
1 .D

 .20یہ عالمت ڈرائیوروں کو انتباہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کے بارے میں:
 .Aلین ختم ہو رہا ہے ،بائیں جائيں
 .Bآگے سڑک مڑ رہی ہے
 .Cآنے والے چوراہے
 .Dسڑک کی تعمیر
 .21یہ عالمت ظاہر کرتا ہے ایک قسم کا:
 .Aچوراہا
 .Bسڑک کا موڑ
 .Cدائیں مڑنا
 .Dلین بدلنا
 .22یہ عالمت ظاہر کرتا ہے ایک قسم کا:
 .Aدائیں مڑنا
 .Bچوراہا
 .Cلین بدلنا
 .Dسڑک کا موڑ
 .23جب آپ یہ عالمت دیکھتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ کیا سوچنا چاہئے؟
 .Aترتیب کو چھوڑ کر اپنے ہیڈ الئنس کے ساتھ ڈرائیونگ کرنا کیونکہ آپ کے گاڑی کا ایک سائڈ دوسرے سے اونچا ہے
 .Bٹائر کو نقصان پہنچانا ،اگر آپ کندھے پر جاتے ہیں
 .Cہائیڈروپلیننگ کرنا ،اگر کندھے پر پانی ہے
 .Dاگر آپ ڈھلوان پر ہونے کی وجہ سے ،کندھے پر آتے ہیں تو ،اپنی گاڑی کا کنٹرول کھونا
 .24اس عالمت کا کیا مطلب ہے؟
 .Aٹریفک سگنل آگے سرخ ہے
 .Bٹریفک سگنل آگے ٹوٹ گئی ہے
 .Cٹریفک سگنل آگے سبز ہے
 .Dآگے ایک ٹریفک سگنل ہے
 .25اس عالمت کا مطلب ہے:
 .Aٹریفک سگنل آگے سرخ ہے
 .Bٹریفک سگنل آگے ٹوٹ گئی ہے
 .Cٹریفک سگنل آگے سبز ہے
 .Dآگے ایک ٹریفک سگنل ہے
 .26اوپر سے نیچے تک ،ٹریفک الئٹس کے لئے درج ذیل بہتر آرڈر ہے:
 .Aسرخ ،زرد ،سبز
 .Bسرخ ،سبز ،زرد
 .Cسبز ،سرخ ،زرد
 .Dسبز ،زرد ،سرخ
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 .27اگر ایک سبز تیر ایک سبز روشنی میں بدل جاتا ہے تو ،آپ:
 .Aابھی بھی مڑ سکتے ہیں لیکن آپ کو الزمی طور پر ٹریفک کے قریب پہنچنا ہوگا
 .Bاب مڑنے کا مزید وقت نہیں مل سکتا ہے اور سیدھے آگے بڑھنا چاہئے
 .Cابھی بھی راستہ میں مڑنے کا حق ہے
 .Dاب مڑنے کا مزید وقت نہیں ہے جس طرح سے تیر اشارہ کرتا ہے
 .28چوراہے پر ایک متوازن زرد روشنی کا مطلب ہوتا ہے:
 .Aجائیں
 .Bدوسری کاروں کو اجازت دیں
 .Cآہستہ کریں اور رکنے کے لئے تیار ہوجائيں
 .Dرکیں

 .29ایک چمکتا ہوا زرد تیر کا مطلب ہے کہ آپ:
 .Aرک جانا چاہئے اور جب سبز رنگ کا تیر ظاہر ہوتا ہے تو باری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہئے
 .Bآہستہ کرنا چاہئے اور رکنے کی تیاری کرنی چاہئے
 .Cمڑ سکتے ہیں ،لیکن آنے والے ٹریفک اور پیدل چلنے والوں کو پہلے اجازت دینا ہوگا
 .Dراستہ موڑنے کا حق ہے
 .30ایک چمکتے ہوئے ہلکے روشنی کا مطلب ہے کہ آپ کو:
 .Aآہستہ ہونا چاہئے اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیئے
 .Bراستہ صاف ہے تو گزرتے رہنا چاہيئے
 .Cجب ایک سبز روشنی نظر آئے تو رکنا اور آگے بڑھنا چاہئے
 .Dرکنا چاہیئے اور آگے بڑھنا چاہیئے جب راستہ صاف ہو
 .31آپ کو ضرور رکنا چاہئے جب آپ دیکھیں ۔
 .Aچمکتی ہوئی سرخ روشنی
 .Bمتوازن زرد روشنی
 .Cزرد تیر
 .Dچمکتی ہوئی زرد تیر
 .32چوراہے پر ایک متوازن سبز روشنی کا مطلب ہے کہ آپ کو:
 .Aآہستہ ہونا چاہئے اور رکنے کی تیاری کرنی چاہئے
 .Bآگے بڑھنے سے پہلے آنے والی ٹریفک کی جانچ کرنی چاہئے اور رکنا چاہئے
 .Cاگر سڑک صاف ہے تو چوراہا کے راستہ سے ڈرائیو کر سکتے ہیں
 .Dدائیں جانب نہیں مڑ سکتے ہیں
 .33ایک متوازن زرد روشنی کا مطلب ہے کہ ______ جلد ہی ایک روشنی ظاہر ہوگی۔
 .Aچمکتی ہوئي زرد
 .Bمتوازن سبز
 .Cمتوازن سرخ
 .Dچمکتی ہوئی سرخ
 .34آپ ایک زرد روشنی کے ذریعہ احتیاط کے ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں اگر:
 .Aایک ایمرجنسی گاڑی ہے جو آپ کی لین کو عبور کر رہی ہے
 .Bپیدل چلنے والوں کے لئے کراسنگ نہیں ہے
 .Cآپ بائیں جانب مڑ رہے ہیں
 .Dآپ چوراہے پر ہیں
 .35آپ ریڈ الئٹ پر بائیں جانب مڑ سکتے ہیں اگر:
 .Aمخالف سمت میں ٹریفک نہیں آ رہی ہے
 .Bآپ دو طرفہ گلی سے یکطرفہ گلی میں مڑ رہے ہیں
 .Cآپ یکطرفہ گلی سے ایک دوسری یکطرفہ گلی میں مڑ رہے ہیں
 .Dجو کار آپ کے سامنے ہیں وہ بائیں جانب مڑ رہی ہے
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 .36اگر ٹریفک الئٹ ٹوٹی ہوئی ہو اور کام نہ کر رہی ہو تو آپ کو:
 .Aرکنا چاہئے اور اس کے مرمت ہونے تک انتظار کرنا چاہئے
 .Bرکنا چاہئے اور ایک پولیس آفیسر کے آنے کا انتظار کرنا چاہئے
 .Cجاری رکھنا چاہئے گویا کہ یہ ایک فور وے رکنے کی عالمت ہے
 .Dجاری رکھیں جیسا کہ آپ عام طور پر کریں گے
 .37سرخ ہونے پر آپ دائیں جانب مڑ سکتے ہیں اگر آپ:
 .Aپہلے رکتے ہیں اور ٹریفک اور پیدل چلنے والوں کی جانچ کرتے ہیں
 .Bتیر سرخ ہے تو دائیں جانب مڑیں
 .Cبائيں لین میں ہیں
 .Dپہلے آہستہ ہوں
 .38جب ایک سبز روشنی پر دائیں جانب مڑتے ہیں تو آپ کو:
 .Aڈرائیونگ کے معمول کی رفتار کو برقرار رکھنا چاہئے
 .Bرکنا چاہئے اور آنے والی ٹریفک کو دیکھنا چاہئے
 .Cپیادہ رو کو اجازت دینی چاہئے
 .Dاپنے معمول والی رفتار کو بڑھانا چاہغے

 .39رفتار کی حد فی گھنٹہ ______ میل ہے جب اسکول ژون اسپیڈ عالمت پر زرد روشنی چمکتی ہے۔
25 .A
15 .B
20 .C
35 .D
 .40ریل روڈ کراسنگ پر ایک چمکتی ہوئی سرخ روشنی کا مطلب ہے:
 .Aرکیں ،جب تک سگنل مکمل نہ ہو جائے آگے نہ بڑھیں
 .Bآہستہ ہوجائیں اور آگے بڑھیں اگر صاف ہے
 .Cاحتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں
 .Dآپ صحیح راستہ پر ہیں
 .41یہ تیر ایک لین پر سگنل کے کنٹرول کے استعمال کا مطلب ہےکہ:
 .Aآپ اس لین کو استعمال کر سکتے ہیں
 .Bاس لین میں کسی بھی ٹریفک کی اجازت نہیں ہے
 .Cآپ صحیح راستہ پر ہیں
 .Dآپ اس لیں میں ضم ہو سکتے ہیں
 .42اس عالمت کا مطلب ہے:
 .Aآگے پیادہ رو ہے
 .Bتعمیر ژون کا اختتام
 .Cآگے اسکول کراسنگ ہے
 .Dآگے جھنڈا واال ہے
 .43اس عالمت کا مطلب ہے کہ:
 .Aایک کمیونٹی سروس گروپ آگے شاہراہ پر کوڑے دان اٹھا رہا ہے
 .Bکارکنان آگے کام ژون میں سڑک پر یا سڑک سے بہت قریب ہیں
 .Cآگے بچے کھیل رہے ہیں
 .Dپیدل چلنے والوں کا راستہ آگے ہے
 .44جب کام ژون میں ایک تیر پینل مندرجہ ذیل دو نمونہ دکھاتا ہے تو ،اس کا مطلب ہے:
 .Aعالمت پر موجود بلب جل گئے ہیں
 .Bاحتیاط کے ساتھ چالئیں
 .Cفوری طور پر لین تبدیل کریں
 .Dاپنے ریڈیو کو کسی ایسے اسٹیشن پر ٹیون کریں جو ٹریفک کی اپ ڈیٹ دیتا ہے
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 .45تصویر میں سینٹر لین استعمال کیا جاتا ہے کے لئے::
 .Aباقاعدہ سفرب .انعطاف لليسار فقط
 .Bصرف بائیں جانب مڑتا ہے
 .Cصرف گزر رہا ہے
 .Dصرف ایمرجنسی گاڑیاں
 .46آپ گزر سکتے ہیں اگر وہ الئن جو دو لین کو تقسیم کر رہا ہے وہ ایک
 .Aٹوٹا ہوا سفید
 .Bڈبل ٹھوس زرد
 .Cٹھوس زرد
 .Dٹھوس سفید

الئن ہے۔

 .47ٹریفک کے وہ لین جو ایک ہی سمت میں چل رہے ہیں وہ منقسم ہیں ____ الئنوں سے۔
 .Aزرد
 .Bسفید
 .Cسرخ
 .Dسیاہ
 .48آپ ایک دوسرا کار سنٹر الئن کے دونوں طرف سے نہیں ____ گزار سکتے ہیں
 .Aمجموعہ ٹھوس اور ٹوٹا ہوا زرد رنگ
 .Bایک ٹوٹا ہوا زرد رنگ
 .Cڈبل ٹھوس زرد
 .Dایک ٹوٹا ہوا سفید
 .49آپ ٹھوس زرد الئنوں کو عبور کرسکتے ہیں:
 .Aاسی سمت میں بڑھتے ہوئے ٹریفک کو گزارنا
 .Bصرف دن کے اوقات میں
 .Cصرف دن کے اوقات میں
 .Dمڑتے وقت
 .50دائیں طرف روڈ کا کنارہ ایک ______ الئن کے ذریعہ نشان زد کیا گيا ہے۔
 .Aٹوٹا ہوا سفید
 .Bٹھوس زرد
 .Cٹھوس سفید
 .Dٹوٹا ہوا زرد رنگ کا آڈیو
 .51مخالف سمت میں نقل و حرکت پر مبنی لین کو ______ الئنوں کے ذریعہ تقسیم کیا گيا ہے۔
 .Aسفید
 .Bسرخ
 .Cسیاہ
 .Dزرد
 .52جب آپ اس سیاہ اور زرد عالمت کو دیکھتیں تو  ،اس کا مطلب ہے کہ:
 .Aدائیں طرف کی سڑک صرف یکطرفہ ٹریفک کیلئے ہے
 .Bسڑک کی تعمیر کی وجہ سے دائیں طرف کا متبادل راستہ اختیار کریں
 .Cآہستہ ہوجائیں کیونکہ آگے کا راستہ انتہائی زاویہ سے سمت بدلتا ہے
 .Dآپ کے دائیں طرف آگے ایک کراس روڈ ہے
 .53جب آپ یہ عالمت دیکھیں تو ،اس کا مطلب ہے:
 .Aروڈ وے پر ایک چیز ہے
 .Bٹریفک دائیں جانب سے آرہی ہے
 .Cسڑک بائیں طرف تیزی سے مڑ رہی ہے
 .Dانضمام پوائنٹ آگے ہے
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 .54اسٹاپ عالمت کے ذریعہ کنٹرول کئے گئے کسی بھی چوراہے پر ،اگر آپ کراس اسٹریٹ ٹریفک کا ایک عمدہ نظارہ حاصل نہیں
کرسکتے ہیں جب آپ سفید رنگ کے ٹاپ بار کے پیچھے جو پیادہ رو پر پینٹ کیا گيا ہے کھڑے ہیں ،تو آپ کو:
 .Aسیکنڈ انتظار کریں  ،پھر آگے بڑھیں۔
 .Bآگے بڑھنے سے پہلے اپنا ہارن بجائيں
 .Cاپنی ونڈوز نیچے رکھیں ،ٹریفک کی سنیں ،اور پھر آگے بڑھیں
 .Dآہستہ آہستہ آگے بڑھیں ،ٹریفک اور پیدل چلنے والوں کی جانچ کریں ،اور صاف ہونے پر آگے بڑھیں
 .55پوسٹ کئے گئے رفتار کے حدود بتاہے ہیں:
 .Aرفتار کی کم سے کم حد
 .Bدرست رفتار جس پر آپ کو ٹکٹ سے بچنے کے لئے سفر کرنا چاہئے
 .Cمثالی سڑک اور موسم کی صورتحال کے تحت زیادہ سے زیادہ محفوظ رفتار
 .Dمثالی سڑک اور موسم کی صورتحال کے تحت زیادہ سے زیادہ محفوظ رفتار
 .56دو طرفہ ٹریفک کے ساتھ ایک
ہائی وے ان عالمت میں سے کس کے ذریعہ نشان زد کیا گیا ہے؟
1 .A
2 .B
3 .C
4 .D
 .57سینٹر لین سے ،آپ کونسا نقل و حرکت کرسکتے ہیں؟
 .Aبائیں جانب مڑیں
 .Bیو-ٹرن لیں
 .Cہستہ چلنے والی ٹریفک کو گزرنے دیں
 .Dمذکورہ باال سب
 .58ان عالمتوں میں سے کون سی عالمت کا یہ مطلب ہے
کہ ڈرائیوروں کو دائیں جانب رہنا چاہئے؟
.A
.B
.C
.D

2
1
3
4
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باب  – 3ڈرائیو سیکھنا

باب :3
ڈرائیو سیکھنا
یہ باب ایسی معلومات فراہم کرتا ہے جو آپ کو محفوظ ڈرائیور بننے میں مدد کرے گا۔ یہ ان عنوانات کا احاطہ کرتا ہے:
•حفاظت کا انتخاب سب سے پہلے
•ڈرائیور کے عوامل
•روزانہ ڈرائیونگ کی مہارت
•خصوصی اور ایمرجنسی حاالت

حفاظت کا انتخاب سب سے پہلے
آپ کے پاس اس بات کے اہم اختیارات ہیں کہ  -بعض اوقات آپ اپنی گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے بھی  -جو اس وقت آپ کی حفاظت کو متاثر کرے
گا جب آپ پہیے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے شروع کریں کہ آپ اور آپ کی گاڑی “ چالنے کے قابل ہے”۔.

گاڑی کی جانچ :ڈرائیو کی تیاری
 .1ٹائر کی حفاظت  -ٹائر ڈرائیونگ کے حفاظت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے گاڑی چالنے سے پہلے آپ کے ٹائروں
میں مناسب چال اور ہوا کا دباؤ ہے۔ گاڑی میں داخل ہونے سے ماقبل ،گاڑی کے مالک کے دستہ یا گاڑی کے ڈرائیور کے بغل کے درواز کے
پٹ میں واقع پی ایس آئی (پونڈ فی مربع انچ) استعمال کرکے ٹائر پریشر چیک کریں۔ اپنے پی ایس آئی کو جانچنے کے لئے ٹائر پریشر گیج کا
استعمال کریں۔ اپنے ٹائروں کو “ٹھنڈا” پڑتال کریں  -قبل اس کے کہ آپ چالئیں یا آپ کے گاڑی چالنے کے کم از کم تین گھنٹے بعد۔ اگر آپ کا
پی ایس آئی اس نمبر کے اوپر ہے جو آپ کے دروازے کے پٹ پر درج ہے تو  ،اس کے میچ ہونے تک ہوا کو باہر آنے دیں۔ اگر نیچے ہے
تو ،اس وقت تک ہوا کا اضافہ کریں (یا ایک ٹائر کا پیشہ ور آپ کی مدد کرے) جب تک کہ یہ مناسب تعداد تک نہ پہنچ جائے۔يمكنك آپ
آپ پینی ٹیسٹ کے ذریعے چال کے گہرائی کی پیمائش بھی کر سکتے ہیں۔ ہر مہینے میں ایک بار ،یا ایک لمبے سڑک سفر سے قبل ،خراب
اور نقصان کی مشکالت کے لئے اپنی ٹائر کو چیک کریں۔ پینی ٹیسٹ استعمل کر کے یہ خرابی کی جانچ پڑتال کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔.

 .1ایک پینی لیں اور ابراہم لنکن کے جسم کو اپنے انگوٹھے اور اَنگُوٹھے کے ساتھ والی اُنگلی کے درمیان تھامیں۔
 .2اپنے ٹائر پر اس جگہ ایک نقطہ انتخاب کریں جہاں گھماؤ کم تر نظر آ رہا ہو اور لنکن کا سر شگافوں میں سے کسی ایک میں رکھیں۔
 .3اگر لنکن کے سر کا کو بھی حصہ گھماؤ سے بچ جاتا ہے تو ،آپ گھماؤ کے محفوظ پیمانے پر ڈرائیو کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا گھماؤ
اس سے کم ہوجاتا ہے تو ،آپ کے کار کی صالحیت نا موافق حاالت میں سڑک پر گرفت بنانے میں بہت کم ہوجاتی ہے۔
ہر وقت اپنی گاڑی میں ایسے آالت رکھیں جن کی ضرورت آپ کو اپنے گاڑی کے ٹائر کو تبدیل کرنے میں پڑے گي ،یعنی اسپیئر ٹائر ،لگ
رنچ ،جیک ،فلیش الئٹ ،مشعل اور معکوس مثلث ،پہیے کی کیلیں ،ایک فلیٹ ٹائر کو مرمت کرنے والی کٹ اور دستانے چند اور نام۔ ٹائر تبدیل
کرنے کے طریقوں کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ،برائے کرم صفحہ  63دیکھیں۔.

 .2سیال – ہر طرح کے سیال کے سطح ،یعنی انجن کا تیل ،ونڈشیلڈ واشر ،اور ایندھن کی جانچ پڑتال کریں اور گاڑی کے مالک کے دستور
کے مطابق ضرورت کے مطابق بھریں۔
 .3ڈرائیور کی نشست کو درست کریں  -آپ کو پیڈل اور دیگر کنٹرول تک آسانی سے پہنچنے کے قابل ہونا چاہئے اور ونڈشیلڈ کے باہر واضح
نظارہ حاصل ہونا چاہئے۔ آپ کے مالک کا دستورالعمل آپ کی گاڑی کے سامان کو درست کرنے کے طریقہ کے بارے میں معلومات فراہم کرتا
ہے۔
 .4اپنے سیٹ بیلٹ کو مضبوطی سے باندھیں  -ہر سفر پر اپنے گود اور کندھے دونوں کے بیلٹ مضبوطی سے باندھ لیں۔ پنسلوینیا کے
سیٹ بیلٹ قانون ،بچوں پر قابو پانے کے قانون اور ائیر بیگ سیفٹی کے بارے میں معلومات جو باب  5میں دیئے گئے ہیں اس پر دھیان دیں.
کیا آپ جانتے ہیں؟
 2017میں ،پینسلوینیا میں ہونے والے حادثوں میں ملوث  80.2٪افراد سیٹ بیلٹ
پہنے ہوئے تھے۔ ڈرائیور ،جن کی عمریں  16سے  24سال ہیں ،کسی بھی عمر کے
گروپ کی سب سے زیادہ غیر مجاز زخم اور اموات شرح ہیں اور سب سے کم سیث
بیلٹ استعمال کے نمبر ہیں

توهان جي سيٽ بيلٽ پائڻ
اپنا سیٹ بیلٹ پہننا ایک ایسا بہت ہی موثر کام
ہے جسے آپ موت یا چوٹ کے خطرے کو
کم کرنے کے لئے کرسکتے ہیں!

 .5مسافروں کے ڈبے میں ڈھیلے اشیاء کو مضبوط کریں  -حادثے میں ،آپ کے گاڑی میں ڈھیلی اشیاء متحرک بن جاتی ہیں جو اسی رفتار سے
سفر کرتی رہتی ہیں جس رفتار سے تصادم سے پہلے آپ کی گاڑی چل رہی تھی۔ بھاری بھرکم اشیاء ،جیسے تھیلے ،سامان اور اوزار ،جب
بھی ممکن ہو اپنے صندوق میں رکھیں ،یا انہیں گاڑی کی سیٹ بیلٹ سے محفوظ کریں۔ سامان کو کبھی بھی کھڑی کے چھت کے پچھلے حصہ
پر نہ رکھیں۔
 .6عقبی نظارہ اور سائڈ آئینے کو درست کریں  -اپنی گاڑی کے آس پاس کے نہ دکھنے والے مقامات کو ہٹانے کے لئے ،ہر ڈرائیور کے لئے
عقبی نظارہ اور سائڈ آئینے کو مختلف طرح سے درست کیا جانا چاہئے۔ عقبی نظارہ کا آئینہ ترتیب دیا جانا چاہئے تاکہ آپ اپنی گاڑی کے
پیچھے کی ٹریفک کو براہ راست دیکھ سکیں۔ سائیڈ آئینہ ترتیب دیا جانا چاہئے تاکہ جب آپ بائیں/دائیں جانب جھکتے ہیں تو آپ اپنی گاڑی کا
پہلو بمشکل دیکھ پاتے ہیں۔ اپنی سیٹ درست کرنے کے بعد آئینہ سیٹ کریں۔
 .7ونڈشیلڈ  -سامنے والی ونڈشیلڈ پر ایسی کوئی چیز رکھنا قانون کے منافی ہے جو شاہراہ کے بارے میں ڈرائیور کے نظر کو روکتا ہے۔
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 .8وینٹیلیشن کو درست کریں  -آپ کو اپنی گاڑی میں تازہ ہوا کے مستقل فراہمی کو برقرار رکھنا چاہئے۔ جب آپ گاڑی چالتے ہیں تو یہ کاربن مونو
آکسائیڈ (گیس کا راستہ) کے زہر سے بچنے اور محتاط رہنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ زہر سے متعلق مزید معلومات کے لئے
باب  6کو دیکھیں۔
 .9سر کے دباؤ کو درست کریں  -سر کا دباؤ وہ ہے جو آپ سر کے پچھلے حصے پر صحیح طریقے سے تکیہ لگاتے ہیں تو وہ حادثے میں
گردن کی چوٹوں کی شدت کو روک سکتا ہے یا اسے کم کرسکتا ہے۔ اپنے سر کے دباؤ کو درست کریں تاکہ سر کا دباؤ کا سب سے اوپر واال
حصہ کم سے کم آپ کے کانوں کی اونچائی تک ہو۔ ہدایات کے لئے اپنے مالک کا دستورالعمل چیک کریں۔.
 .10اپنے معالج کے نسخہ کے چشمہ /کانٹیکٹ لینس پہنیں  -اگر آپ عام طور پر اصالحی عینک لینز پہنتے ہیں تو ،ڈرائیونگ کرتے وقت ہمیشہ
انھیں پہنیں۔ رات کو دھوپ یا رنگت والے کانٹیکٹ لینس نہ پہنیں۔
 .11اپنے دروازوں کو الک کریں  -اپنے دروازوں کو الک کرنے اور اپنا سیٹ بیلٹ پہننے سے یہ یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ آپ کو حادثے
میں آپ کی گاڑی سے نہیں پھینک دیا جائے گا۔ گاڑی سے پھینک دیئے جانے سے آپ کے موت کے امکانات میں  75فیصد اضافہ ہوتا ہے۔
جب آپ کسی چوراہے پر رک جاتے ہیں یا کسی پارکنگ میں چلے جاتے ہیں تو اس سے کار کے چوری ہونے یا دوسری صورت میں کسی
حادثہ کے شکار ہونے کا امکان بھی کم ہوجاتا ہے۔
2.
ڈرائیور کے عوامل
پ کی گاڑی جانے کے لئے تیار ہوسکتی ہے  ،لیکن آپ کی حفاظت کا دارومدار ڈرائیور کے درج ذیل عوامل پر ہے۔.

ال پرواہی
ال پرواہی حادثہ کا سبب بننے کے لئے بلکل کافی ہے یہ حادثہ ڈرائیونگ میں انتشار توجہ یا نیند کی کمی کا نتیجہ ہوسکتا ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں؟

پولیس کے رپورٹ کئے گئے ٹریفک حادثوں میں  25سے  30فیصد ڈرائیوروں کا سڑک پر انتشار توجہ اور ال پرواہی اور ٹریفک کے اصول ذمہ دار ہیں۔ اس میں ہر سال تقریبا
 1.2ملین حادثہ درج ہوتے ہیں

ڈرائیونگ میں انتشار توجہ
کوئی بھی چیز جو آپ کے  )1دھیان کو ڈرائیونگ سے دور رکھے )2 ،آپ کے آنکھوں کو سڑک پر نہ جمنے دے یا  )3پہیے سے اپنے ہاتھ کو
اٹھانا یہ ایک خلل کا سبب ہیں۔ آپ اتنے جلدی ردعمل ظاہر نہیں کرسکیں گے اگر آپ ہیں:
•کھانا ،پینا اور سگریٹ نوشی۔ یہ سب حفاظت میں دشواریوں پیدا کرتی ہیں کیونکہ یہ اکثر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پہیے سے ہاتھ اٹھائیں
اور اپنی آنکھیں سڑک سے دور کرلیں۔ ڈرائیور جو ڈرائیونگ کرتے وقت کھاتے
پیتے ہیں انھیں اپنی گاڑی کو کنٹرول کرنے ،اپنی لین میں رہنے میں پریشانی کا
سامنا کرنا پڑتا ہے اور زیادہ بار بریک لینا پڑتا ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں؟
•آڈیو آالت کو مرتب کرنا جیسے :ریڈیو ،کیسٹ ،سی ڈی ،آئی پوڈ/ایم پی  3پلیئر۔
تحقیق میں پتا چال ہے کہ ایک عام ،یکسویت واال
نوٹ :ہیڈ فون/ایئر پیس صرف ایک کان میں مواصالت کے مقاصد کے لئے
ڈرائیور ایک اہم سڑک کے واقعہ پر توجہ دینے
استعمال کئے جا سکتے ہیں۔
میں اسی طرح ناکام رہتا ہے جیسے کہ ایک دوسرا
•سیل فون پر گفتگو کرنا (خواہ وہ ہینڈ فری ہے یا نہیں) اینٹی ٹیکسٹنگ قوانین کے
ڈرائیور غلطی کرتا ہے ،وقت کا تین ( )3فیصد۔
بارے میں مزید معلومات کے لئے براہ کرم باب  5سے رجوع کریں۔
سیل فون کو ڈائل کرنے واال ایک نوجوان اسی
پروگرام کو  13فیصد وقت سے محروم ہوتا ہے۔
•دوسرے مسافروں سے بات چیت کرنا۔ یہ اتنا ہی مسئلہ ہوسکتا ہے ،خاص طور پر
سیل فون پر ڈائل کرنے واال ایک نوجوان اس کا
نوعمر ڈرائیوروں کے لئے۔ اگر آپ ایک نوعمر ڈرائیور ہیں ان نوجوانوں کے جو
 53فیصد وقت کھو دیتا ہے۔
آپ کے ساتھ مسافروں کی حیثیت سے ہیں تو ،اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے
کہ آپ حادثے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں بالمقابل اس کے کہ آپ اکیلے ڈرائیونگ
کررہے ہوں یا بالغ مسافروں کے ساتھ گاڑی چال رہے ہوں۔

•گاڑی میں کسی شے کی تالش یا حرکت کرنا۔
•پڑھنا  ،لکھنا یا پیغام بھیجنا۔
•ذاتی طور پر سوارنا (بالوں کو کنگھی کرنے ،میک اپ لگانے)۔
•حادثہ کے منظر یا ورک زون سے گزرتے وقت گردن لمبی کرنا۔
•لوگوں ،اشیاء یا واقعات کو جو شاہراہ سے ہٹ کر ہیں دیکھنا۔
نید کی کمی
جب آپ تھک جاتے ہیں تو ،آپ سست رد عمل کا اظہار کرتے ہیں ،آپ کے فیصلے اور آپ کے وژن خراب ہوجاتے ہیں ،اور آپ کو چیزوں کو
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باب  – 3ڈرائیو سیکھنا

سمجھنے اور یاد رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ تھکاوٹ کے دوران ڈرائیونگ کے بھی اسی طرح کے اثرات ہوتے ہیں جیسے شراب کے زیر اثر
گاڑی چالنا۔  18گھنٹوں تک بیدار رہنے سے اتنا ہی آپ کے گاڑی چالنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جتنا خون میں شراب کی سطح  05.فیصد ہے۔
لگاتار  24گھنٹے بیدار رہنا آپ کی گاڑی چالنے میں اتنا ہی رکاوٹ ڈالتا ہے جتنا کہ خون میں الکوحل کی سطح  10فیصد ہے۔ اگر آپ کافی تھک
چکے ہیں تو ،آپ سو سکتے ہیں اور آپ کو اسے کبھی پتہ بھی نہیں چل سکتا ہے۔ یہاں تک کہ چند سیکنڈ کے لئے بھی پہیے کے پیچھے سونا آپ
کو مار ڈالنے کے لئے کافی ہے۔ نوجوان افراد جو رات میں آٹھ ( )8گھنٹے سے کم سوتے ہیں ان سے گاڑیوں کے حادثات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
اگر آپ کو ڈرائیونگ کے دوران تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہوجائے تو سب سے بہتر کام یہ ہے کہ ڈرائیونگ کرنا بند کردیں۔
کیا آپ جانتے ہیں؟
•ہر سال پورے امریکہ میں ،کم سے کم  100,000حادثے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سو جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔
•ان حادثوں میں  1,500افراد ہالک اور  40,000زخمی ہوئے ہیں۔
•ہر سال نیم خوابیدہ ڈرائیونگ سے منسلک  100,000گاڑیوں کے حادثوں میں سے ،تقریبا نصف میں  15سے  24سال کے درمیان
ڈرائیور شامل ہیں۔.

صحت کے عوامل
آپ کی حفاظتی ڈرائیونگ وژن ،سماعت یا طبی حاالت کے مسائل سے متاثر ہو سکتی ہے۔
•

اپنے وژن کی جانچ ہر ایک ( )1یا دو ( )2سال پر کریں۔ آپ کے پریفیرل (سائیڈ) وژن ،آپ کے فاصلے کا فیصلہ اور کم روشنی والی حالت
میں دیکھنے کی آپ کی صالحیت بیماری کی وجہ سے اور عمر بڑھنے کے عمل کے ایک عام حصے کے طور پر خراب ہوسکتی ہے۔ آپ
کو ہمیشہ اس بات کی علم نہیں ہوگی اور جب تک آپ کے وژن کی باقاعدگی سے جانچ پڑتال نہیں کی جاتی ہے ،اس وقت تک آپ اصالحی
کارروائی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو شیشے یا کنٹیکٹس پہننے کی ضرورت ہے تو ،اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب بھی آپ
گاڑی چالئیں تو آپ ان کا استعمال کریں۔

•

سننا آپ کو ان خطرات سے آگاہ کر سکتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتے ہیں ،جیسے آپ کے گاڑی کے نہ دکھنے والے مقام میں ایک دوسری
گاڑی کا ہونا۔ آپ کو کسی ایمرجنسی گاڑی (پولیس ،فائر ،ایمبولینس) کے قریب پہنچنے یا ریل روڈ کراسنگ پر ٹرین کا پتہ لگانے کے لئے
سنانا بھی اہم ہے۔

•

مختلف بیماریوں اور طبی حالتوں ،یہاں تک کہ تھوڑی سی پریشانی جیسے گردن کی اکڑن یا گلے کی سوزش ،آپ کے گاڑی کو موثر طریقے
سے قابو کرنے کی آپ کی صالحیت پر سنگین اثر ڈال سکتی ہے۔ انتہائی خطرناک صحت سے متعلق مسائل میں شامل ہیں :ذیابیطس ،دل
کے حاالت اور ضبط عوارض جو شعور کے کمی کا سبب بنتا ہے۔ پنسلوینیا میں ،معالجین کو  PennDOTکے افراد کو الزمی طور پر ان
لوگوں کے متعلق اطالع دینا چاہئے جنہیں انھوں نے تشخیص کیا ہے کہ ان کی ایسی حالت ہے جس سے ان کی حفاظت سے گاڑی چالنے کی
صالحیت خراب ہوسکتی ہے.

الکوحل اور ڈرائیونگ
•پنسلوینیا اور پورے ملک میں ،پینے والے ڈرائیور ہزاروں ٹریفک اموات
اور زخمیوں کے ذمہ دار ہیں۔ تقریبا  40فیصد ٹریفک اموات میں پینے
والے ڈرائیور شامل ہیں۔

کیا آپ جانتے ہیں؟
امریکہ میں ،ہر آدھے گھنٹے میں ایک ( )1شخص کی
موت ہوتی ہے اور ہر ( )2منٹ پر ایک ( )1شخص زخمی
ہوتا ہے ،کیونکہ کوئی ڈرائیو کر رہا تھا اور شراب پی
رہا تھا۔

•پنسلوانیا کے حالیہ اعدادوشمار سے پتہ چلتا ہے کہ موٹر گاڑی حادثات میں
جاں بحق ہونے والے  16سے  20سال کے ڈرائیوروں میں سے  30فیصد
شراب پی رہے تھے۔ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ یہاں پنسلوانیا میں،
اسی طرح ریاستہائے متحدہ میں ہر دوسری ریاست میں ،صفر رواداری
قوانین موجود ہیں ،اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ  21سال سے کم عمر ہیں تو آپ پی نہیں سکتے ہیں۔

•اگر آپ  21سال سے کم عمر کے ڈرائیور ہیں اور آپ کے خون میں الکحل کا ارتکاز توجہ  )BAC) .02فیصد یا اس سے زیادہ ہے تو ،آپ
کو زیر اثر ( )DUIڈرائیونگ کرتے ہوئے سمجھا جاتا ہے۔
•یہاں تک کہ الکوحل کی چھوٹی سی مقدار بھی آپ کے مرکوزیت،شعور ،فیصلہ اور یادداشت کو کم کردے گی  ،اور آپ کے گاڑی چالنے کی
مہارت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی پی کر محفوظ طریقے سے گاڑی نہیں چال سکتا ہے۔
•جب آپ کے خون میں الکوحل پیدا ہوگا تو ،آپ کے ڈرائیونگ کی غلطیاں بڑھ جائیں گي۔ آپ کے وژن اور فیصلہ پر اثر پڑے گا ،آپ کے رد
عمل کم ہوجائیں گے  ،اور آپ اپنی گاڑی کو محفوظ طریقے سے اور موثر طریقے سے قابو کرنے کی اپنی صالحیت سے محروم ہوجائیں گے۔
اور ،اسی وقت ،الکحل آپ کی مہارت کو چھین لیتا ہے ،جس سے آپ کو خطرناک حد تک اعتماد محسوس ہوتا ہے۔ لہذا ،پینے والے ڈرائیور
قابو سے باہر ہوسکتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چل پاتا۔
•بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صرف زیادہ شراب پینا خطرناک ہے۔ یہ سچ نہیں ہے .یہاں تک کہ وہ ڈرائیور جن کے خون میں الکحل کی
سطح  21( .04سال یا اس سے زیادہ عمر کے کسی بالغ کے لئے  .کی “قانونی حد” کا نصف ہے) حادثہ میں ملوث ہونے کا امکان ان ڈرائیوروں
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کے مقابلے میں جن کے خون میں الکوحل نہیں ہے دو ( )2اور سات ( )7گنا زیادہ ہے
۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے خون میں الکوحل کی سطح قانونی حد سے بھی کم ہے ،تب
بھی آپ اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالیں گے۔ شراب کی
واحد محفوظ مقدار جو آپ پی سکتے ہیں ،اور پھر گاڑی چال سکتے ہیں ،وہ صفر ہے۔
•الکوحل افراد کو مختلف طرح سے متاثر کرتی ہے۔ آپ کے خون میں الکوحل کی سطح
آپ کی عمر ،وزن ،جنس ،جسمانی حالت ،کھانے پینے کی مقدار ،اور آپ کے نظام میں
موجود کوئی بھی دوائی یا عالج سے متاثر ہوتی ہے۔ اس کے عالوہ ،مختلف مشروبات
میں مختلف مقدار میں الکحل بھی ہوسکتا ہے۔ اس بات کو جاننے کے لئے یقینی بنائیں کہ
آپ جو مشروب پی رہے ہیں اس میں کتنا الکوحل ہے۔ آپ کو ایک ( )1ڈرنک کو 1.5
اوز پر  80پروف شراب 12 ،اوز باقاعدہ بیئر ،یا  5اوز شراب کا تخمینہ لگانا چاہئے۔

کیا آپ جانتے ہیں؟
ایک ایسی عورت جس کی وزن  110پاؤنڈ ہے
ہلکے بیئر کے صرف  8اوز پینے کے بعد اس
کا  BAC .03ہوگا جو ایک پوری بوتل یا ڈبے
سے کم ہے۔ ایک  140پاؤنڈ مرد کے پاس ہلکے
بیئر کے ڈبہ یا بوتل پورے  12اوز پینے کے بعد
 BAC .025ہوگا۔

•اپنے پینے کو ذمہ داری سے ترتیب دینے کے لئے ،اگر آپ قانونی طور پر پینے کے
عمر کے ہیں تو ،فی گھنٹہ میں ایک ( )1سے زیادہ مشروبات نہ پیئے۔ ہر مشروبات میں الکحل پر عملدرآمد کرنے میں ایک اوسط وزن والے
شخص کو کم سے کم ایک ( )1گھنٹہ لگتا ہے۔ فی گھنٹہ ایک مرتبہ سے زیادہ شراب پینا آپ کے خون میں الکوحل کے سطح کو قانونی حد
سے بڑھا دیتا ہے۔
•اگرچہ ،ایک ( )1مشروب فی گھنٹہ کا اصول ہر ایک کے لئے کام نہیں کرتا ہے۔ شراب چھوٹے لوگوں میں زیادہ مرتکز ہوتا ہے ،اور ہمارے
جسموں کے الکحل کے طریقہ کار میں فرق کی وجہ سے ،ایک عورت ایک ہی وقت میں ایک مساوی مقدار میں شراب پیتی ہے جس طرح
ایک ہی وزن کے آدمی میں خون میں الکحل کی سطح زیادہ ہوسکتی ہے۔
•صرف وقت ہی آپ کو سنجیدہ کرے گا۔ آپ کافی یا دیگر کیفینٹڈ مشروبات پی کر یا ٹھنڈا شاور لے کر اپنے خون میں الکحل کی مرکوزیت کی
سطح کو کم نہیں کرسکتے ہیں۔

احتیاط سے کھیلیں
کسی بھی مقدار میں الکوحل پینے کے بعد ڈرائیونگ نہ کریں ،اور شرابی کو ڈرائیونگ سے دور رکھیں!
نابالغ شراب نوشی اور اثر کے تحت گاڑی چالنے کے جرمانے کے بارے میں مزید معلومات کے لئے باب  4دیکھیں۔.

منشیات اور ڈرائیونگ
خراب ڈرائیونگ غیر قانونی اور جان لیوا دونوں ہے۔ شراب صرف آپ کے محفوظ طریقے سے گاڑی چالنے کی صالحیت کو ضائع نہیں کرتا
ہے بلکہ ،بہت سی غیر قانونی ،معللج کے نسخہ ،اور زیادہ سے زیادہ انسداد منشیات آپ کو محفوظ طریقے سے گاڑی چالنے کی صالحیت کو بھی
خراب کرسکتی ہیں۔ ہر سال موٹرسائیکل سواروں کی ہونے والی تقریبا  20فیصد اموات میں شراب کے عالوہ دیگر منشیات شامل ہوتی ہیں۔ مزید
برآں ،منشیات اور الکوحل کو جوڑ کر ضمنی اثرات میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور حادثہ ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔
منشیات آپ کے دماغ کے فنکشن کو متاثر کرتی ہیں اور محفوظ طریقے سے گاڑی چالنے کی آپ کی صالحیت کو سنجیدگی سے خراب کرسکتی
ہیں۔ مثال کے طور پر ،چرس رد عمل کے وقت کو سست کر سکتا ہے ،وقت اور فاصلے کا غلط فیصلہ کر سکتا ہے اور ہم آہنگی کو کم کر سکتا
ہے۔ کوکین یا میتھمفیٹامائن ڈرائیو کرتے وقت ایک ڈرائیور کو جارح اور الپرواہ کرنے کا باعث بن سکتے ہیں اور کچھ قسم کے سکون آور دوا
چکر آنے اور غنودگی کے باعث بن سکتے ہیں۔ اوپیائڈ آپ کو غنودگی کا شکار بنا سکتا ہے اور رد عمل کا وقت سست کرسکتا ہے۔ معللج کے
نسخے اور زائد المیعاد دوائیں جیسے نیند کی گولیاں ،کھانسی کی دوائیں ،اینٹی ہسٹامائنز اور ڈیکونجینٹز مختلف طریقوں سے آپ کی ڈرائیونگ
کی مہارت کو متاثر کرسکتے ہیں۔ ڈرائیونگ سے پہلے دوا کے مضر اثرات کے بارے میں انتباہی لیبلوں کا جائزہ لینا ہمیشہ ضروری ہے۔ اگر آپ
کے پاس دوائیوں کے مضر اثرات سے متعلق کوئی سواالت ہیں تو ،گاڑی چالنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے رجوع کرنا اہم ہے۔ یاد
رکھیں :جب انتباہ کا لیبل لکھا ہے تو  -بھاری مشینری نہ چالئیں  -آپ کی گاڑی کو بھاری مشینری سمجھا جاتا ہے!
مزید جاننے کے لئے لنک پر کلک کریں۔ https://youtu.be/c5mNHOhcpwA

اگر آپ اپنے کسی عزیز یا مادہ کے استعمال کے بارے میں فکر مند ہیں تو PA ،کی مدد حاصل کریں ہیلپ الئن (1-800-662-HELP )4357
پر دستیاب ہے۔ آپ کے سواالت کے جوابات دینے اور عالج معالجے سے متعلق آپ کو مربوط کرنے کے لئے اس ٹول فری وسائل کا عملہ 24/7
دستیاب ہے۔ .
کیا آپ جانتے ہیں؟
این ایچ ٹی ایس اے ( NHTSA) 2013-2014کے روڈسائیڈ سروے آف الکوحل اینڈ ڈرگ یوز بائي ڈرائیورز کے مطابق 4 ،میں
سے  1ڈرائیور نے کم سے کم ایک دوائی کا مثبت تجربہ کیا جو محفوظ ڈرائیونگ کی مہارت کو متاثر کرسکتی ہے۔
حادثوں میں ہالک ہونے والے  43٪ڈرائیوروں نے منشیات کے لئے مثبت جانچ کی  37٪ ...نے شراب کے لئے مثبت جانچ کی۔
معالج کے نسخے کی دوائیں ڈرائیونگ کو بھی متاثر کرسکتی ہیں۔ کوئی نئی دوا شروع کرتے وقت اپنے ڈاکٹر سے بات کریں اور
اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کسی بھی ممکنہ مضر اثرات سے آگاہ ہیں۔.
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ہر روز ڈرائیونگ کی مہارت
اس حصے کا آغاز پنسلوینیا میں نئے ڈرائیوروں کے درمیان ہونے والے حادثوں کی خاص وجوہات اور حادثے کی بڑی وجوہات کو اجاگر
کرکے ہوا ہے۔ نیچے دیئے گئے ڈرائیونگ کی محفوظ مہارتوں کا بیان اس حصے میں کیا گیا ہے:
جگہ کا انتظام کرنا

رفتار کا انتظام کرنا

چوراہوں پر مذاکرات

خط منحنی پر مذاکرات

مڑنا ،ضم ہونا اور گزرنا
شاہراہوں اور باہمی تبادلوں پر مذاکرات

زیادہ تر حادثے انسانی غلطی کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ یا تو ڈرائیور یہ سمجھنے میں ناکام
رہتا ہے کہ گاڑی یا شاہراہ کے نظام کو کس طرح استعمال کیا جائے ،وہ عالمات ،سگلنلز،
فرش پر بنے نشان یا دوسرے ڈرائیوروں کی کارروائیوں پر کافی توجہ نہیں دے رہا ہے ،یا
ناقص فیصلے کرتا ہے۔ پانچ ( )5سال سے کم تجربہ رکھنے والے ڈرائیوروں میں زیادہ تر
غلطیاں ہونے کا امکان ہوتا ہے جو حادثوں.

نوعمروں کے حادثہ کی حقیقت
 2017میں ،پنسلوینیا کے  16سالہ ڈرائیوروں
میں سے  7.2٪قابل ذکر پنسلوینیا میں حادثے
کا شکار تھے۔

پنسلوینیا میں نئے ڈرائیوروں ( 16-اور  17سال کی عمر کے) کے  10اعلی وجوہات کا جائزہ جن میں  2017میں حادثے ہوئے تھے ،ذیل
میں دکھایا گیا ہے۔ نوجوان ڈرائیوروں اور تمام ڈرائیوروں کو ان اہم عوامل سے آگاہ ہونا چاہئے:
حاالت کے لئے بہت تیز ڈرائیونگ
رکنے کے بعد صاف ہوئے بغیر آکے بڑھنا
غلط یا الپرواہ موڑ
غلط ڈرائیونگ
نا تجربہ کاری

دوسری گاڑی کے باکل ساتھ گاڑی لگانا
رفتار
منحنی خطوط پر یا اس کے تحت معاوضہ
خلفشار
اچانک آہستہ ہونا یا رکنا

•حادثوں کے بڑے اقسام جن میں پینسلوینیا میں نئے ڈرائیور ( 16اور  17سال کے بچے) شامل ہیں ان میں شامل ہیں:
 )1اسٹیشنری کو مارنا؛  )2حادثات جہاں سڑکیں آپس میں ملتی ہیں ،جیسے ڈرائیو ویز ،داخلی راستوں اور چوراہوں پر۔  )3پیچھے کے
آخر میں تصادم؛ اور  )4تصادم کا نشانہ بننا۔ تمام حادثوں میں سے تقریبا  92فیصد اور حادثات کے نتیجے میں ہونے والی اموات کا 93
فیصد صرف ان چار ( )4حادثوں کے اقسام سے وابستہ ہیں۔ گاڑی کے حادثوں سے بچنے کا انحصار ڈرائیونگ کی محفوظ صالحیتوں کو
سیکھنے اور ان پر عمل کرنے پر ہے جو اس باب کا موضوع ہیں۔.

جگہ کا انتظام کرنا
•اگر آپ کے قریب کا ایک دوسرا ڈرائیور غلطی کرتا ہے تو،
صورتحال پر ردعمل ظاہر کرنے کے لئے آپ کو وقت درکار
ہوگا۔ اس بات پر یقین کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ کے
پاس ردعمل ظاہر کرنے کے لئے کافی وقت ہو گا آپ کو اپنے
اور اپنے آس پاس کی گاڑیوں کے درمیان کافی جگہ چھوڑنا ہے۔

سفر کی سمت

•جیسا کہ خاکہ میں دائیں طرف دکھایا گیا ہے ،آپ کی گاڑی
کے آس پاس جگہ کے چھ ( )6عالقے ہیں جہاں آپ کو انتظام
کرنا ہوگا۔
•اپنی گاڑی کے ہر اطراف میں خالئی کشن رکھنا بہتر ہے۔
جگہ بنائے رکھیں آگے کشن ہے ( 4سیکنڈ کا اصول)
•محفوظ پیروی واال فاصلہ کیا ہے؟ ایک  4سیکنڈ کا پیروی واال فاصلہ،
جیسا کہ اوپر عالقہ  1میں جگہ کے انتظام کے خاکہ میں دکھایا گیا ہے،
اگر راستہ خشک ہے تو ،آپ کو شاہراہ پر محفوظ طور پر کسی خطرہ
سے بچنے کے لئے چالنے یا بریک لینے کی اجازت دے گا۔
•اگر آپ بہت قریب سے پیروی کررہے ہیں اور آپ کے سامنے والی
گاڑی اچانک رکتی ہے یا اس کی رفتار کم ہوجاتی ہے تو ،آپ کسی
حادثے سے بچنے کے قابل نہیں ہوں گے۔
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•ایک محفوظ پیروی واال فاصلہ برقرار رکھنے سے آپ کو کسی گھبراہٹ والے اسٹاپ کی ضرورت کے بغیر آگے کسی بھی پریشانی پر ردعمل
کا اہل بنائے گی ،جواس ڈرائیور کو جو آپ کے گاڑی کے پیروی میں آپ کے گاڑی کے پیچھے ہیں حادثہ کا سبب بن سکتا ہے۔
•اپنا پیروی واال فاصلہ طے کرنے کے لئے ،آپ اپنے سے آگے والی گاڑی کا پچھال بمپر دیکھیں۔ جب بمپر سڑک مارکنگ یا سڑک کے کنارے
کسی ٹیلیفون کے کھمبے کی طرح کسی چیز سے گزر جاتا ہے تو ،گننا شروع کردیں کہ سڑک پر اسی مقام پر پہنچنے میں آپ کو کتنے سیکنڈ
لگتے ہیں۔ اگر آپ مارکنگ یا چیز کو چار ( )4سیکنڈ سے بھی کم وقت میں گزر جاتے ہیں تو ،آپ بہت قریب سے پیروی کررہے ہیں۔
کبھی کبھی آپ کو اپنے آگے اضافی جگہ کی ضرورت ہوگی۔
معمول سے زیادہ طویل مسافت کی اجازت دیں جب:
•گیلی اور پھسلن ،یا ہموار نہ ہونے والے سڑکوں پر سفر کرنا  -وہاں کم کھینچاؤ ہے ،لہذا رکنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔
•آپ کے پیچھے کا ڈرائیور گزرنا چاہتا ہے  -گزرنے والے ڈرائیور کے لئے آپ کے سامنے کھینچنے کے لئے آپ کے آگے جگہ ہونا ضروری ہے۔
•آپ ایسے ڈرائیور کی پیروی کر رہے ہیں جس کا عقبی نظارہ مسدود ہے۔ ٹرک  ،بس ،وین ،یا کیمپرس یا ٹریلرز کو کھینچنے والے کاروں کے
ڈرائیور اچانک آہستہ ہوسکتے ہیں یہ جانے بغیر کہ آپ ان کے پیچھے ہیں۔
•آپ ایک ایسی بڑی گاڑی کی پیروی کر رہے ہیں جو آپ کے نظارے کو روک رہا ہے۔ آپ کو گاڑی کے آس پاس دیکھنے کے لئے اضافی
جگہ کی ضرورت ہے۔
•آپ ایک ایسے ڈرائیور کی پیروی کر رہے ہیں جو بھاری بوجھ اٹھا رہا ہے یا ٹریلر کھینچ رہا ہے – اس کو رکنے میں اضافی وزن اسے مزید
دشوار کردے گا۔
•آہستہ چلتی ہوئي گاڑیوں کے قریب جانا بشمول سائیکل۔
•آپ اسکول بسوں  ،ٹیکسیوں  ،سرکاری اور نجی بسوں اور خطرناک مادہ منتقل کرنے کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان گاڑیوں کو ریلوے کراسنگ
پر رکنا چاہئے اور دوسرے گاڑیوں کو غیر متوقع طور پر روکنا چاہئے۔
•آپ پہاڑی سے نیچے کی طرف چل رہے ہیں۔ آپ کے بریک کے لئے آپ کے گاڑی کو آہستہ کرنا سخت تر ہوگا خاص طور پر تیز رفتار میں۔
•آپ کو ایک چڑھائی پر روک دیا گیا ہے  -جب ٹریفک منتقل ہونا شروع ہو گي تو آگے کی گاڑی آپ کی گاڑی میں واپس جاسکتی ہے۔
اطراف میں ایک خال ئی کشن رکھیں
اطراف میں ایک خالئی کشن ،جیسا کہ جگہ کے انتظام کے خاکہ
کے عالقوں  2اور  3میں دکھایا گیا ہے ،اگر آپ کی لین میں
اچانک کوئی اور گاڑی حرکت میں آجائے تو ،آپ کو رد عمل کا
مظاہرہ کرنے کی گنجائش فراہم کرے گی۔ یہ عالقے آپ کے بچ
نکلنے کے ممکنہ راستے ہیں۔.

سفر کی سمت

یاد رکھنے کے لئے اہم نکات یہ ہیں:
•ملٹی لین سڑکوں پر دوسری گاڑیوں کے ساتھ ساتھ گاڑی
چالنے سے گریز کریں۔ وہ آپ کا نظارہ روکتے ہیں اور آپ
کے بچ نکلنے کا راستہ بند کردیتے ہیں اور آپ ان کے نا دکھنے
والے مقام پر ہیں۔
•ملٹی لین سڑکوں پر دوسری گاڑیوں کے ساتھ ساتھ گاڑی چالنے سے گریز کریں۔ وہ آپ کا نظارہ روکتے ہیں اور آپ کے بچ نکلنے کا راستہ
بند کردیتے ہیں اور آپ ان کے نہ دکھنے والے مقام پر ہیں۔
•اپنی گاڑی اور آنے والی گاڑیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ جگہ رکھیں۔ شاہراہوں میں داخل ہونے والی گاڑیوں کو سگنل دیتے ہوئے اور اندر
کی لین م میں منتقل ہونے کے لئے جگہ بنائیں ،اگر وہ محفوظ ہے۔
•اپنی گاڑی اور کھڑی گاڑیوں کے درمیان جگہ رکھیں۔ ہوسکت ہے کوئی گاڑی کا دروازہ کھولے یا کھڑی گاڑیوں کے درمیان سے باہر نکلے،
یا گاڑی اچانک باہر نکل سکتی ہے۔
•اگر آپ بچ نکلنے والے راستے کے طور پر استعمال کرنے کے لئے اپنی گاڑی کے ایک طرف کم سے کم آٹھ ( )8فٹ جگہ نہیں رکھتے ہیں
تو ،آپ کو اپنے درج ذیل فاصلے کو بڑھا کر محاذ کو مزید جگہ دینے کی ضرورت ہوگی۔
آپ عام طور پر اپنے لین کے وسط میں گاڑی چالئیں گے۔ لیکن
کبھی کبھار ،آپ کو سڑک کے دونوں طرف خطرات ملیں گے۔
جیسا کہ مثال میں جو کہ دائیں طرف کی تصویر لی گئی ہے ،تو آپ
کے دائیں طرف کھڑی گاڑیاں اور آپ کے بائیں طرف آنے والی
گاڑیاں ہوسکتی ہیں۔ اس معاملے میں ،سب سے اچھا کام یہ ہے کہ
آنے والی گاڑیوں اور کھڑی گاڑیوں کے مابین درمیانی رفتار کو
گھماتے ہوئے اسے آہستہ کرنا اور “فرق کو تقسیم کرنا” ہے۔
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هڪ خالئي کوهه رکيو
جگہ کی انتظام کے خاکہ میں عالقہ  6میں پیچھے کی جانب ایک
خالئی کشن رکھیں ،ایک ڈرائیور جو آپ کی پیروی کر رہا ہے اسے
آپ کے بالمقابل واضح جگہ پر آپ سے زیادہ کنٹرول حاصل ہے لیکن
آپ مستحکم رفتار برقرار رکھ کر اور سگنلنگ دے کر مدد کرسکتے
ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو مڑنے کے لئے آہستہ ہونا پڑے گا۔ اگر آپ
دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کی بہت قریب سے پیروی کر رہا ہے (دوسری
گاڑی کے بالکل ساتھ گاڑی چالنا) تو ،اگر ممکن ہو تو دائیں لین پر
چلے جائیں۔ اگر کوئی دایاں لین نہیں ہے تو ،آپ آگے کی سڑک واضح
ہونے تک انتظار کر کے ٹیل گیٹر کو اپنے ارد گرد چلنے کی ترغیب
دے سکتے ہیں ،پھر آہستہ آہستہ اپنی رفتار کو کم کرنے کے لئے اپنے
بریک کو آرام سے تھپتھپائیں۔ نیز ،جب آپ کسی جانب آہستہ ہونے یا

سفر کی سمت

سفر کی سمت

رکنے کی تیاری کر رہے ہوں تو بچ کر نکلنے کا راستہ تالش کریں۔.
آخر میں ،اس بات پر توجہ دیں کہ آپ کے پیچھے بائیں اور دائیں
عقب والے عالقوں میں کیا ہو رہا ہے (خالئی انتظام کے خاکہ کے 4
اور  5مقامات) آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کی گاڑی
کے ساتھ دیگر گاڑیاں کتنے قریب ہیں اور وہ کتنے تیز سفر کررہے
ہیں۔ یہ عالقے نا دکھنے والے مقامات میں ہیں ،لین تبدیل کرنے سے
پہلے ہمیشہ اپنا سر موڑ کر ان کی جانچ کریں۔
اپنی گاڑی وہاں رکھیں جہاں سے نظر آ سکتی ہے

ایک دوسرے ڈرائیور کے نا دکھنے والے مقام پر اپنی گاڑی چالنے سے گریز کریں۔ نا دکھنے والے مقام اس مقام کے آس پاس کی ایسی جگہ ہے
جہاں ڈرائیور اپنا سر ہالئے بغیر نہیں دیکھ سکتا ۔ اس غلطی سے بچنے میں آپ کی مدد کے لئے یہاں کچھ اچھے اصول ہیں:
نا دکھنے واال مقام
وہ عالقہ جسے آپ عقبی نظارہ والے آئنہ
سے دیکھ سکتے ہیں

ہ عالقہ جسے آپ اپنے سر کو حرکت
دیئے بغیر دیکھ سکتے ہیں

•دونوں طرف اور دھیرے دھیرے ایک
دوسری گاڑی کے عقبی حصے پر لمبے
وقت تک گاڑی چالنے سے گریز کریں۔
دونوں پوزیشن دوسرے ڈرائیور کے لئے
نا دکھنے والے مقامات ہیں۔ یا تو تیز رفتار
ہوجائیں یا ڈرائیور کے نا دکھنے والے مقام
سے باہر نکلنے کے لئے پیچھے ہٹیں۔
•جب ایک دوسری گاڑی سے ہوکر گزرتے
ہیں تو ،دوسرے ڈرائیور کے نا دکھنے والے
مقام سے جتنی جلدی اور محفوظ طریقے
سے ہو سکے گزر جائیں۔ جتنی دیر تک آپ
اندھے مقام .

نا دکھنے واال مقام

سفر کی سمت

سامنے کی جانب دیکھنا
•تصویر میں ڈرائیور ایک ایسی لین میں ہے جو جلد ختم ہوجاتا
ہے۔ اگر یہ ڈرائیور لین تبدیل نہیں کرتا ہے تو ،ڈرائیور کو
فوری طور پر لین میں تبدیلی النی پڑ سکتی ہے یا رکنا پڑ
سکتا ہے اور ٹریفک صاف ہونے کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔
•آخری لمحہ کی حرکت سے بچنے کے لئے ،چیزوں کو
دیکھنے اور اس پر جلد ردعمل ظاہر کرنے کے لئے آپ کو
کافی آگے دیکھنا چاہئے۔ آپ کو  12سے  15سیکنڈ
پہلے ہی پریشانیوں کو شناخت کرنے کے قابل ہونا چاہئے  -شہر میں تقریبا ایک بالک ،یا شاہراہ کی رفتار سے ایک میل کا ایک چوتھائی۔
خطرناک ٹریفک صورتحال سے نمٹنے کے لئے آپ کی صالحیت کا انحصار بڑی حد تک بہت پہلے سے ہی دشواریوں کی تالش اور ان کی
شناخت پر ہے۔ بہت آگے دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ راستے کے وسط میں آنکھیں جمائیں۔ آپ کو سڑک کے اطراف سمیت مستقل طور
پر پورے سڑک کو معائنہ کرنے کی ضرورت ہے۔
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جب آپ ڈرائیونگ کے مقام کا معائنہ کرتے ہیں تو ،اس کے لئے دیکھیں:

•گاڑیاں اور لوگ جو آپ کے آگے سڑک میں داخل ہوتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ وہ زیادہ آہستہ چل رہے ہوں۔
•ایک گاڑی جو مڑنے کے لئے ٹریفک کے صاف ہونے کا انتظار کرتے ہوئے آہستہ ہو گئی ہے یا آگے رک گئی ہے۔
•آگے خطرہ کی انتباہ کے عالمات
•وہ نشانیاں جو آپ کو آگے کی جگہوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور /یا آپ کو ان تک پہنچنے کے طریقوں کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں۔
اطراف میں دیکھنا
اطراف میں دیکھنا یہ خاص طور سے چوراہوں ،ڈرائیو ویز ،شاپنگ سینٹر کے داخلی اور خارجی راستوں ،اور شاہراہ کے داخلی اور خارجی
راستوں میں خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے  -ایسی جگہ جہاں ٹریفک کا ایک دھارا دوسرے سے ملتا ہو۔.
جب آپ کسی چوراہے پر آاتے ہیں تو“ ،بائیں-دائیں-بائیں” اصول کی پیروی کریں:
•پہلے بائیں طرف دیکھیں ،کیونکہ بائیں جانب سے آنے والی گاڑیاں آپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔
•دائیں جانب دیکھیں۔
•باہر نکلنے سے پہلے بائیں طرف دوبارہ دیکھیں۔ آپ کو ایسی گاڑی نظر آسکتی ہے جسے آپ نے پہلی بار نہیں دیکھا تھا۔
جب آپ چوراہے میں داخل ہوں تو ،بائیں اور دائیں جانب دوبارہ دیکھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ دوسری ٹریفک ہمیشہ رکے گی ،یہاں تک کہ جب کوئی
اسٹاپ عالمت یا سگنل موجود ہو۔ اگر آپ کے کراس اسٹریٹ کا معائنہ عمارتوں ،جھاڑیوں یا کھڑی گاڑیوں کے ذریعہ مسدود ہے تو ،آہستہ آگے
بڑھیں یہاں تک کہ آپ واضح طور پر دیکھ سکیں
پیچھے کی جانب دیکھنا
آپ کو ہر ممکن حد تک اپنے پیچھے ٹریفک کو بھی چیک کرنا ہوگا۔ جب آپ لین تبدیل کرنے یا بیک اپ لینے کا سوچ رہے ہوں تو یہ بہت اہم ہے.
لین تبدیل کرنے میں شامل ہیں:
•شاہراہ پر ایک لین سے دوسری لین میں تبدیل ہونا۔
•داخل ہونے والے لین سے شاہراہ داخل کرنا۔
•خطوط منحنی یا کندھے سے سڑک کے راستے میں داخل ہونا۔
آپ لین تبدیل کرنے سے پہلے مناسب موڑ کا سگنل دیں۔ اپنے عقبی نظارہ اور سائڈ آئینہ میں دیکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی آپ کو
گزرنے واال نہیں ہے۔ صرف آئینے یا سینسروں پر ہی انحصار نہ کریں ،اپنے بائیں اور دائیں کندھوں کو دیکھیں اس بات کو یقینی بنانے کے لئے
کہ کوئی بھی آپ کی گاڑی کے نا دکھنے والے مقامات میں نہیں ہے۔ ان دھبوں کو جلدی سے چیک کریں۔ اپنی آنکھیں ایک سیکنڈ سے بھی زیادہ
آگے سڑک سے دور نہ رکھیں۔ تین ( )3یا اس سے زیادہ لین والی سڑکوں پر ،آپ لین میں تبدیلی کرنے سے پہلے تمام لینوں کی جانچ پڑتال کریں
– ایک دوسری لین میں کوئی بھی اسی جگہ جانے کا ارادہ کرسکتا ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔
گاڑی کو پیچھے کی طرف لے جانا:
گاڑی کو پیچھے کی طرف النے پر ،ہمیشہ اپنی گاڑی کے پیچھے چیک کریں – اسے اپنے گاڑی میں داخل ہونے سے پہلے ہی کرلیں۔ بچے یا
چھوٹی چیزیں بمشکل ہی ڈرائیور کے سیٹ سے دیکھتی ہیں۔ گاڑی کو پیچھے کی طرف النے سے پہلے اپنا سر موڑ لیں تاکہ آپ پچھلی کھڑکی
سے دیکھ سکیں۔ صرف اپنے آئینے یا سینسر پر ہی انحصار نہ کریں۔

رفتار کا انتظام
ایک محفوظ رفتار کیا ہے؟ کتنی تیز رفتار بہت تیز ہے؟ ان سوالوں کے کوئی آسان جوابات نہیں ہیں کیونکہ کوئي بھی ایک رفتار ایسی نہیں ہے جو
ہر وقت محفوظ ہو۔ رفتار سے متعلق پوسٹ کئے گئے حد کے ضمن میں ،آپ کو گاڑی چالنے کے لئے محفوظ رفتار کا انتخاب کرنے میں سڑک
کے حاالت ،مرئیت کے ضوابط اور دوسرے ٹریفک کے بہاؤ کا بھی معائنہ کرنا چاہئے۔
نیز ،جب آپ رفتار کو تبدیل کرنے کا ارادہ کریں تو ،دوسرے ڈرائیوروں سے اپنے ارادوں
نوعمروں کے حادثہ کی حقیقت
کو بتانے سے ،آپ کو محفوظ رہنے میں مدد ملے گی۔.
“ا”شرائط کے لئے بہت تیزی سے ڈرائیونگ
کرنا” یہ نمبر  1وجہ ہے جس میں  16اور 17
پوسٹ کئے گئے رفتار کے حدود
سالہ ڈرائیور حادثے میں ملوث ہیں۔.
رفتار سے متعلق پوسٹ کئے گئے حدود یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ محفوظ ڈرائیونگ
کی رفتار مثالی سڑک ،ٹریفک اور موسم کی صورتحال کے تحت کیا ہے۔.
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•پنسلوانیا میں رفتار کی حد زیادہ سے زیادہ  70ہے۔
•داخلی ریاست کے ساہراہ پر زیادہ سے زیادہ رفتار کی حد ہر داخلی تبادلے کے بعد پوسٹ کی جاتی ہے۔
•دیگر شاہراہوں پر زیادہ سے زیادہ رفتار کی حد لگ بھگ  5میل کے وقفوں پر پوسٹ کی جائے گی۔
•اسکول زون میں ،جب اسکول زون کے عالمت پر روشنیاں چمک رہی ہوتی ہیں یا اس وقت کے وقفہ کے دوران میں جو عالمت پر اشارہ کرتی
ہیں تو رفتار کی حد  15میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ اسکول زون کی رفتار کی حدیں دوسری رفتار کی حدوں سے کم ہیں۔.
جب سڑک گیلی ہو یا پھسلن ہو ،جب آپ اچھی طرح سے دیکھ نہیں پاتے یا جب کوئی بھی چیز حاالت کو کامل سے کم بناتی ہے تو ،پوسٹ کردہ
رفتار کی حد سے نیچے گاڑی چالئیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ پوسٹ کردہ رفتار کی حد میں گاڑی چال رہے ہیں ،تو پھر بھی آپ کو حاالت کے لئے
بہت تیز گاڑی چالنے پر ٹکٹ دیا جاسکتا ہے۔.
ماحولیاتی ڈرائیونگ
محفوظ ڈرائیونگ آپ کے حفاظت سے کہیں زیادہ کام کرتی ہے :اس سے آپ کے پیسہ کی بچت ہوتی ہے اور ہوا کی آلودگی کم ہوتی ہے۔ کار
چالنے میں گیس ،دیکھ بھال اور ٹائر سمیت بہت سے اخراجات شامل ہیں۔ بغیر کسی اضافی الگت کے ڈرائیور اور کار مالکان ان اخراجات کو کم
کرنے کیلئے متعدد اقدامات کرسکتے ہیں۔.
سمارٹ ڈرائیونگ کے عادات کو اپنانا
 .1آہستہ کریں۔ ایندھن کی کھپت میں ہر پانچ میل کے لئے فی گھنٹہ  60ایم پی ایچ چالئے جانے پر قریب  5٪اضافہ ہوتا ہے۔

.2

پیڈل پر آسانی کریں۔ تیز اسٹارٹ اور سخت اسٹاپس سے ایندھن کے استعمال میں  40٪اضافہ ہوسکتا ہے ،لیکن سفر کے وقت میں
صرف  4٪تک کمی واقع ہوسکتی ہے۔

.3

ٹھنڈا ڈرائیو کریں۔ دن کے گرم ترین حصوں میں ڈرائیونگ سے پرہیز کریں۔ ٹھنڈا کرنے واال ،ٹھنڈا ہوا طاقت اور مائلیج کو بڑھا سکتا ہے۔

.4

ٹھنڈ میں رہیں 40 .میل فی گھنٹہ سے زیادہ کی گاڑی چالتے وقت اپنی کار کی ائیر کنڈیشنر استعمال کریں۔

.5

گرم کرنے کے لئے ڈرائیو کریں .یہاں تک کہ سرد دن میں بھی ،آپ کی گاڑی کو چالنے کے لئے تیار کرنے کے لئے صرف 30
سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔

.6

سیر کرتے رہیں۔ ہموار شاہراہوں پر گاڑی چالتے وقت کروز کنٹرول کا استعمال کرکے  7فیصد اوسط ایندھن کی بچت حاصل کریں۔

.7

روشنی کی پیروی کریں .جب آپ کی گاڑی کے بورڈ پر موجود تشخیص ( )OBDالئٹ آن ہوجائیں تو ،یہ ممکن ہے کہ ایندھن کی
معیشت میں کمی آرہی ہے اور اخراج میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر  OBDالئٹ آن ہو جائے تو ،مزید معلومات کے لئے اپنے آٹو ڈیلر
سے بات کریں۔

.8

محفوظ طریقے سے چالئیں۔ اپنے اور دیگر گاڑیوں کے مابین کافی فاصلہ رکھیں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کی حفاظت ہوتی ہے،
بلکہ یہ آپ کی گاڑی کو ٹوٹنے اور پھٹنے سے بھی روکتا ہے۔

.9

اپنی کار کو استعمال کریں۔ اگر آپ کی گاڑی میں “ ”ECOکی ترتیب ہے تو اسے استعمال کریں۔ یہ آپ کے گیس کے پیڈل کی توانائی
کو ہموار کرے گا ،ٹرانسمیشن شفٹ پوائنٹس کو بہتر بنائے گا ،اور انجن پر ایئر کنڈیشنر کے اثر کو کم کرے گا۔

 .10اسے بند کر دیں .بیکار بیٹھنا ایندھن کو ضائع کرتا ہے اور اس کی ممانعت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو بیکار بیٹھنے کی ضرورت
ہے تو ،غیر جانبدار یا پارک میں شفٹ ہوجائیں کیونکہ انجن آپ کے بریک کے خالف کام نہیں کررہا ہے اور زیادہ ایندھن کھا رہا ہے۔
 .11کم گاڑی چالئیں۔ کم ڈرائیونگ کرکے اخراجات کو کم کرنے اور پیسہ بچانے کے متعدد طریقے ہیں۔ عوامی نقل و حمل ،سائیکل یا پیدل
یا کارپول لیں۔ اس کے عالوہ ،کاموں کو جوڑ کر وقت اور گیس کی بچت ہوتی ہے۔
 .12خود کو تعلیم دیں۔ محفوظ طریقے سے ڈرائیونگ کے بہترین طریقہ کار کے بارے میں تعلیم یافتہ رہنے کے لئے بہت سے وسائل
دستیاب ہیں۔
رات کو ڈرائیو کرنا
حادثے کی شرح رات کے اوقات میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ تر سنگین حادثات دھندلکا یا اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر ،ٹریفک
اموات کی شرح دن کی روشنی کے مقابلے میں رات کے وقت تین ( )3سے چار ( )4گنا زیادہ ہے۔ دن میں ڈرائیونگ کے مقابلے میں ،رات کو
ڈرائیونگ زیادہ خطرناک ہے۔
اس کے بہت سے وجوہات ہیں:
•رات کو آپ کا وژن سخت حد تک محدود ہے۔
•دوسری گاڑیوں کی چکاچوند ہیڈالئٹس عارضی طور پر آپ کو اندھا کرسکتی ہیں۔
•زیادہ تر لوگ جو تھکے ہوئے ہیں یا جو زیر اثر گاڑی چال رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ رات کے وقت سڑک پر ہوں۔
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کم روشنی کی مدد سے ،فاصلوں پر فیصلہ کرنے کی آپ کی صالحیت کم ہوجاتی ہے ،رنگ دیکھنے کی آپ کی صالحیت کم ہوجاتی ہے ،اور آپ
کی سائڈ وژن میں چیزوں کو دیکھنے کی صالحیت بھی کم ہوجاتی ہے۔ ڈرائیور کی حیثیت سے ،آپ کو ہمیشہ اس پر رد عمل ظاہر کرنے کے لئے
تیار رہنا چاہئے تاکہ اگر آپ کو اچانک آپ سے آگے والی سڑک پر کوئی غیر متوقع چیز نظر آتی ہے -ایک پیدل چلنے واال ،سائیکل چالنے واال،
کوئی جانور وغیرہ۔ اور آپ کو رات کے وقت بہت ہی زیادہ حیرت کا خدشہ ہوتا ہے۔ عالمات اور سڑک کے کنارے دیگر اشیاء کے مقابلے میں،
رات کے وقت پیدل چلنے والوں کو دیکھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔
قانون کے ذریعہ آپ کو الزمی طور پر رات کے وقت اور دیگر اوقات میں اپنی ہیڈالئٹس کا استعمال کرنا چاہئے۔ ہیڈالئٹس کا دوہرا مقصد ہوتا ہے:
آپ کو دیکھنے میں مدد کرنا اور آپ کو دکھائے جانے میں مدد کرنا۔ ہفتہ میں کم از کم ایک بار اپنی ہیڈالئٹ صاف کریں۔ جب آپ اپنی گاڑی کے
لئے گیس خریدتے ہو تو کریں  -گندی ہیڈالئٹس شاید ان میں سے صرف نصف روشنی دے سکتی ہے۔
ریاستی قانون کے تحت ڈرائیوروں کو اپنی ہیڈالئٹس استعمال کرنے کی ضرورت ہے:
•جب وہ بھورے رنگ کے دن یا بھاری ٹریفک میں ناکافی روشنی کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ جب ان کی گاڑی آس پاس کے چیزوں کے
ساتھ مل جاتی ہے۔
•جب ماحول کے ناخوشگوار حاالت ہوں جن میں شامل ہیں ،بارش ،برف ،اولے والی بارش ،اولے ،دھند ،دھواں یا دھند۔ خراب موسم میں ،صرف
کم بیم استعمال کریں۔ اعلی بیم دراصل ان حاالت کے تحت مرئیت کو کم کرتے ہیں۔
•جب وہ شاہراہ پر چل رہے مسافروں یا گاڑیوں کو جو اپنے چلنے والی گاڑی سے  1000فیٹ آگے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔
•سورج ڈوبنے اور نکلنے کے درمیان۔
•جب کام والے عالقوں میں گاڑی چالتے ہوں۔
•جب بھی آپ کی گاڑی کا وائپر موسمی حاالت کی وجہ سے مستقل یا وقفے وقفے سے استعمال میں رہتا ہے۔
نوٹ :دن کے وقت چلنے والی الئٹیں کافی نہیں ہیں۔ آپ کی ٹیل الئٹس کو بھی روشن کیا جانا چاہئے۔
ریاستی قانون  $ 25سے شروع ہونے والے جرمانے کا مطالبہ کرتا ہے اور اس سے وابستہ دیگر اخراجات کے ساتھ ،جر مانہ $ 100
تک پہونچ جائے گآ یہ ان ڈرائیوروں کے لئے ہے جو ضرورت پڑنے پر اپنی ہیڈالئٹ استعمال کرنے میں ناکام ہوجاتے ہیں۔
ہیڈالئٹس اور رات کے وقت گاڑی چالنے کے بارے میں حفاظت کے دیگر اہم معلومات:
•جب رات کے وقت گاڑی چالتے ہوں تو ،جیسے ہی آپ ایک دوسرے گاڑی کو آنے والے لین میں قریب آتے دیکھتے ہیں کم بیم کا استعمال
کریں ،کیونکہ اونچی بیم دوسرے ڈرائیور کو “اندھا” کرسکتی ہے۔ پنسلوینیا کے قانون کا تقاضا ہے کہ جب بھی آپ آنے والی گاڑی سے 500
فٹ کے فاصلے پر ہوں اور جب آپ  300فٹ کے اندر گاڑی کی پیروی کر رہے ہوں تو آپ کو کم بیم استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔
•اگر اونچی بیم استعمال کرنے والی کوئی گاڑی آپ کی طرف آجائے تو ،اپنے اونچے شہتیروں کو کچھ بار جلدی سے فلیش کریں۔ اگر ڈرائیور
اپنی الئٹس کو مدھم نہیں کرتا ہے تو ،سڑک کے دائیں جانب کی طرف دیکھں۔ یہ آپ کو دوسری گاڑی کی ہیڈالئٹس کے ذریعہ “آنکھیں بند
ہونے” سے باز رکھے گا اور جب تک گاڑی گزر نہیں جاتی ہے آپ کو اپنے راستے پر کافی حد تک دیکھنے کی اجازت ہوگی۔
•اپنی چمکدار روشنی چالو رکھ کر دوسرے ڈرائیور کو سزا دینے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ،آپ دونوں “نابینا” ہو سکتے ہیں۔
•اگر پیروی کرنے والی گاڑی کی ہیڈالئٹس سے چکاچوند ناگوار ہے کیونکہ یہ آپ کے عقبی نظارہ کے آئینے میں جھلکتی ہے تو ،آپ اندر کے
عقبی نظارے کے آئینے کو اس کے دن کے وقت سے لے کر رات کے اوقات تک ترتیب میں تبدیل کر سکتے ہیں۔
•اتنی تیزی سے ڈرائیونگ کرکے “اپنی ہیڈالئٹس کو اوور ڈرائیو” نہ کریں جب آپ کی ہیڈالئٹس کے ذریعہ روشن کی گئي جو آگے روڈ کی
لمبائی میں ظاہر ہوتا ہے تو آنے والے خطرہ سے بچنے کے لئے وقت پر نہیں روک سکتے ہیں۔ کم بیم ہیڈالئٹس صرف  250فٹ آگے چمکتی
ہیں۔ یہاں تک کہ خشک فرش پر بھی ،اگر آپ  55میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں تو رکنے میں  250فٹ سے زیادہ لگتا ہے۔
رات کے وقت اندھیرے والی سڑک پر اپنی ہیڈالئٹس کی حد سے تجاوز کرنے سے بچنے کے لئے ،آپ کو  45میل فی گھنٹہ سے زیادہ تیز
رفتار گاڑی نہیں چالنی چاہئے۔
روڈ کے حاالت
آپ کے رکنے کی صالحیت سڑک کی حالت سے بہت متاثر ہوتی ہے۔ سڑک کے حاالت خراب ہونے پر آپ کو اپنے رفتار کو کم کرنے کی ضرورت
ہے ،اس طرح آپ اپنی گاڑی کا کنٹرول برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پھسلن والی سڑکوں پر ،خاص طور پر منحنی خطوط پر بہت تیزی سے
گاڑی چالتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ خطرہ ہوگا۔ جب سڑک پھسل رہی ہو تو موڑ اور گھماؤ زیادہ آہستہ آہستہ لیں۔.
•بھیگے ہوے فرش
گیلے ہونے پر ساری سڑکیں پھسلنے والی ہوجاتی ہیں ،لیکن ان سڑکوں پر زیادہ محتاط رہیں جہاں انتباہی عالمات پوسٹ کئے گئے ہیں جو کہتے
ہیں کہ گیال ہونے پر پھسلنے والی ہے۔ بارش کے طوفان کے پہلے  10سے  15منٹ میں فرشیں بہت پھسلنے والی ہو سکتی ہیں۔ بارش کے
سبب ڈامر میں تیل سطح پر آجاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں یہ مسئلہ اور بھی بڑھ جاتا ہے ،جب پانی کے ساتھ مل کر گرمی سڑک کی سطح پر
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زیادہ سے زیادہ تیل نکلنے کا سبب بنتی ہے۔ سرد ،گیلے موسم میں ،درختوں یا عمارتوں سے سایہ دار سڑک کے کچھ حصوں پر زیادہ محتاط
طور پر گاڑی چالنے کی کوشش کریں۔ یہ عالقے بہت ہی جلدی جم جاتے ہیں اور بہت لیٹ میں خشک ہوتے ہیں۔.
•ائیڈروپالننگ
ضرورت سے زیادہ رفتار سے ،آپ کی گاڑی گیلے شاہراہ پر ہائڈروپلین شروع کر سکتی ہے۔ ہائیڈروپالننگ تب ہوتی ہے جب آپ کے ٹائر
سڑک پر اپنی گرفت کھو دیتے ہیں اور پانی کی فلم پر اسکی کی طرح سواری کرتے ہیں۔ گیلے شاہراہ پر جس تیزی سے آپ گاڑی چالتے ہیں،
سڑک سے پانی کا صفایا کرنے پر آپ کے ٹائر اتنے ہی موثر ہوتے ہیں۔ جب آپ پانی میں صرف  1/10انچ گہرائی رکھتے ہوں تو آپ  35میل
فی گھنٹہ کی رفتار سے ہائیڈروپلین کرسکتے ہیں۔ پہنے ہوئے ٹائر اس پریشانی کو اور بڑھاتے ہیں۔ کم رفتار سے گاڑی چال کر ہائیڈروپالننگ
کو کم کیا جاسکتا ہے۔
اگر آپ خود کو ہائیڈروپالننگ پاتے ہیں تو ،مندرجہ ذیل کام کریں:
 .1دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر رکھیں۔
 .2اپنے گاڑی کو آہستہ کرنے کے لئے آہستہ آہستہ اپنے پیروں کو گیس پیڈل سے اتاریں ۔ بریک پر زور سے نہ ماریں یا اچانک
رخ موڑنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کی گاڑی اچھل پڑے گی۔ جیسے جیسے آپ کی گاڑی آہستہ ہوتی ہے،
سڑک کو چھونے والے ٹائر کے چلنے کی مقدار بڑھ جائے گی ،اور آپ کو بہتر کھنچاؤ ملنا شروع ہوجائے گا۔
 .3سڑک پر اپنی گاڑی رکھنے کے لئے آہستہ آہستہ اور صرف اتنا ہی موڑیں جتنا ضروری ہو۔
 .4اگر آپ کو اپنا بریک استعمال کرنا ہے تو آہستہ سے بریک لگائیں۔ (“اگر آپ نے اچانک بریک لگانی ہے” کے سیکشن کا حوالہ
دیں  ،بعد میں اس باب میں ایمرجنسی کے مقابلے میں روایتی بمقابلہ اینٹی الک بریک کے استعمال سے متعلق اہم معلومات
کے لئے)۔
•برف اور اور جما ہوا پانی
برف یا جمے ہوئے پانی پر گاڑی چالتے وقت ،آپ کو کسی بھی صورتحال کو موافق بنانے کے لئے اپنے ڈرائیونگ کو درست کرنے کی
ضرورت ہوگی۔ سڑک پر آپ کے ٹائروں کا پھیالؤ بہت کم ہوجائے گا ،جس سے آپ کے اسٹیئرنگ اور بریک لگنے کی اہلیت سنجیدگی سے
متاثر ہوگی۔ اس کے عالوہ ،یہ ( ° 32فارن ہائیٹ) کے قریب انتہائی خطرناک ہے ،جب بارش بارش یا ژالہ باری کی طرف مڑتی ہے  -برف
کی چوٹی پر پانی کی ایک پتلی پرت صرف ایک برف کے مقابلے میں زیادہ پھسلتی ہے۔
برف کی ایک پتلی پرت جب درجہ حرارت گرنے کی وجہ سے تشکیل پاتی ہے تو یہ صاف روڈ ویز پر ایک ایسی حالت ہوتی ہے جب “کالی
برف” کے لئے دیکھو۔ جب سڑک گیلی نظر آتی ہے لیکن دوسری گاڑیوں کے ٹائروں سے کوئی سپرے نہیں آرہا ہوتا ہے تو“ ،کالی برف”
موجود ہوسکتی ہے۔
اگر برف یا جما ہوا پانی ان کے گاڑی سے گرتا ہے جو دیگر گاڑیوں یا پیدل چلنے والوں کو چوٹ یا موت کا سبب بنتا ہے اور جس کے اثر
سے  10جوالئی 2006 ،میں چالئے گئے قانون کے تحت ،موٹر سواروں کو شدید جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا .جب برف یا جما پانی ہٹ
جاتا ہے یا چلتی گاڑی سے گرتا ہے اور کسی دوسری گاڑی یا راہگیر کو ٹکراتا ہے جس کی وجہ سے موت یا سنگین جسمانی چوٹ پہنچتی
ہے تو ،جس گاڑی سے برف یا جما ہوا پانی آیا اس کے آپریٹر کو ہر جرم کے لئے  200سے لے کر  1000تک کا جرمانہ عائد کیا جاسکتا
ہے۔ پینڈوٹ ( )PennDOTنے گاڑی چالنے والوں کو سفر سے پہلے اپنی گاڑیوں سے تمام برف اور برف کو ہٹانے کی تاکید کرتی ہے۔
جب سڑکیں صاف ہوجائیں تو ،آپ کو:
•گیلی سڑکوں پر اپنی رفتار کو  5سے  10میل فی گھنٹہ تک کم کریں اور اپنے پیروی کے فاصلہ کو پانچ ( )5یا چھ ( )6سیکنڈ تک بڑھائیں۔
•برف یا برف سے ڈھکی سڑکوں پر آپ کو اور بھی آہستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بھری برف پر ،اپنی رفتار کو آدھے سے کم کریں؛ برف
پر ،ایک رینگنے جیسا آہستہ کریں۔ آپ اور آپ کے آگے والی گاڑی کے درمیان معمول سے  10گنا زیادہ جگہ چھوڑیں۔
•بریک کو آہستہ سے لگائیں ،آسانی سے دور ہوجائیں اگر آپ اپنا کنٹرول دوبارہ حاصل کرلیں تو آپ اسکڈ کرنا شروع کردیں اور دوبارہ اپالئی
کرنا شروع کردیں ۔ (اگر آپ نے اچانک بریک لگانی ہے تو اس سیکشن کا حوالہ دیں جس میں ،بعد میں اس باب میں ایمرجنسی کے مقابلے
میں روایتی بمقابلہ اینٹی الک بریک کے استعمال سے متعلق اہم معلومات دیئے گئے ہیں)۔
•پھسلن والے سڑکوں پر گاڑی چالتے وقت اپنے کروز کنٹرول کا استعمال نہ کریں۔ برف ،جما ہوا پانی ،آبی دلدل اور بارش پہی پہیا کے گھومنے
اور کنٹرول سے محروم ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ پہیا کے گھماؤ کو روکنے اور دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کا واحد طریقہ طاقت کو کم
کرنا ہے۔ لیکن ،ایک متحرک کروز کنٹرول سسٹم آپ کے پہیوں کو گھماتے ہوئے ،طاقت کا استعمال جاری رکھے گا۔
•سردی کے موسم میں پھسلن والے عالقوں جیسا کہ سایہ دار مقامات اور سخت سرد موسم میں پلوں پر دوسری گاڑیوں سے ملنے سے بچنے
کے لئے اپنی رفتار کو موافق کریں۔ اس سے دوسری گاڑی میں اچھلنے کا خطرہ کم ہوجائے گا۔
•برفیلے یا برف سے بھرے ہوئے سڑکوں پر ،جب تک کہ روشنی سبز نہیں ہو جاتا ہے اور آپ سے آگے کی گاڑیاں چلنا شروع نہیں کرتی ہیں
تو اپنی گاڑی کو ساحل پر چھوڑ کر کسی چوراہے پر اپنی آمد کی کوشش کریں۔ اس طرح ،آپ کو رکنے کے لئے بریک لینے کی ضرورت
نہیں ہوگی اور پھر دوبارہ شروع کرنے میں تیزی الئیں گی۔ نیز ،اوپر جاتے وقت ،آگے والی گاڑی کے کافی حد تک پیچھے ٹھہریں ،لہذا آپ
کو آہستہ کرنے یا رکنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نیچے اترنا شروع کرنے سے پہلے ،بہتر کنٹرول کیلئے نچلے گیئر پر شفٹ کریں۔
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رویت کے حاالت
رات کے اوقات کے عالوہ ،دھند اور برف ایسی کیفیت ہیں جو رویت کو کم کر دیتے ہیں اور آپ کے دیکھنے کی صالحیت کو ڈرامائی طور پر
کم کرسکتے ہیں ،اور اپنے آس پاس پیش آنے والے واقعات کا جلد اور سالمتی سے جواب دیتے ہیں۔.
دھند شاید ڈرائیونگ کا سب سے خطرناک ماحول ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کس چیز کو نشانہ بنانے جارہے ہیں ،اور دوسرے آپ کو
بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔.
اگر دھند اتنا گھنا ہو کہ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں تو آپ سفر شروع نہ کریں۔ اگر آپ گھنے دھند کی لپیٹ میں آجاتے ہیں تو ،بہتر یہ ہے کہ سڑک
سے مکمل طور پر  ،ترجیحا کسی پارکنگ میں ،دھند کے ختم ہونے تک انتظار کرنے کے لئے اتر جائیں۔ گاڑی کے کھڑے ہونے کے دوران ،اپنی
گاڑی کو زیادہ دکھائ دینے کیلئے اپنے خطرہ کی الئٹس کو چالو کریں ،اور اپنی سیٹ بیلٹ کو مضبوط رکھیں۔.

 tجب آپ کو دھند والے حاالت میں ڈرائیو کرنا ضروری ہو تو ،ہمیشہ ان دونوں ( )2چیزوں کو کرنا یاد رکھیں
 .1کافی آہستہ ہوجائیں تاکہ آپ جو فاصلہ دیکھ سکتے ہیں اس
میں سالمتی سے رک جائیں۔ آپ کو اپنے اسپیڈومیٹر کو احتیاط
سے جانچنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ دھند زیادہ تر بصری
معلومات ہٹاتا ہے جس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنی تیزی
سے جارہے ہیں۔ اس سے آگاہی کے بغیر آپ کا رفتار کو تیز کرنا
آسان ہوجاتا ہے۔

 .2اپنی کم بیم والی ہیڈالئٹس کو چالو کریں (اور اگر آپ کی گاڑی
میں دھند کی الئٹس ہیں) تو دوسرے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔
اسے کریں چاہے دن کا وقت ہو یا رات کا وقت۔ اپنے اونچے بیم
کو استعمال نہ کریں۔ وہ اپنی روشنی کو اوپر اور دھند کی طرف
گامزن کرتے ہیں ،جو روشنی کو آپ کی آنکھوں میں واپس لے
جاتا ہے ،چکاچوند پیدا کرتا ہے اور آپ کے لئے آگے دیکھنا مزید
مشکل بنا دیتا ہے۔

برف بھی آپ کی رویت کو سخت حد تک محدود کرسکتی ہے۔

(لزيادة قدرتك على الرؤية عند القيادة في ظروف ثلجية ،قم بهذه األشياء الستة (6
 .4اپنے ونڈشیلڈ کو جتنا ممکن ہو واضح رکھنے کے لئے
ونڈشیلڈ وائپرز کا استعمال کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ
آپ کا ونڈشیلڈ واشر ذخیرے سے بھرا ہوا ہے ،اور آپ ایسی سیال
کا استعمال کررہے ہیں جوجمع نہیں ہوگا۔

 .1برف میں گاڑی چالنا شروع کرنے سے پہلے اپنے گاڑی
کی تمام کھڑکیوں ،ہڈ ،ٹرنک اور چھت کو صاف کریں۔ اگر
آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو برف آپ کی گاڑی اور آپ کی ونڈشیلڈ
پر پھیلے گی ،آپ کا نظارہ روک دے گی ،یا آپ کے پیچھے چلنے
والے ڈرائیور کی ونڈشیلڈ پر اڑا سکتی ہے۔
اگر چلتی گاڑی سے برف یا جما ہوا پانی کسی دوسری گاڑی یا
راہگیر کو ٹکراتی ہے جس کی وجہ سے موت یا شدید جسمانی
چوٹ ہوتی ہے تو ،گاڑی کے ڈرائیور پر جرمانہ عائد کیا جاسکتا
ہے۔

 .5ابلی ہوئی کھڑکیوں کو صاف کرنے کے لئے ڈیفروسٹر کو
رکھیں۔ اگر آپ کے پاس نئی گاڑی ہے تو ،آپ کا ڈیفروسٹر آپ
کے ائر کنڈیشنگ سسٹم کا حصہ ہوسکتا ہے۔ یہ جاننے کے لئے
اپنے مالک کے دستورالعمل کو پڑھیں کہ آپ کے گاڑی کی
ڈیفروسٹر ترتیبات کو کس طرح استعمال کیا جانا چاہئے۔

 .2اپنے ہیڈالئٹس ،ٹیل الئٹس اور برف ،برف اور گندگی کے
سمت سے متعلق سگنلز صاف کریں۔ اس سے دوسرے
ڈرائیوروں کو آپ کو دیکھنے میں مدد ملتی ہے اور آپ کو یہ
دیکھنے میں مدد ملتی ہے کہ آگے کیا ہے۔ ایک گندی ہیڈالئٹ
روشنی کی پیداوار کو  50فیصد سے زیادہ کم کرتی ہے۔

 .6دن کے وقت بھی ،اپنے کم بیم کو آن کریں۔ اس سے دوسرے
ڈرائیوروں کے لئے آپ کی رویت میں اضافہ ہوتا ہے۔

 .3گاڑی چالنا شروع کرنے سے پہلے انجن کو گرم ہونے دیں۔
یہ ڈیفروسٹر کو ونڈشیلڈ کو گرم کرنے اور کسی ایسی برف کو
پگھالنے کا موقع فراہم کرتا ہے جسے آپ ختم نہیں کرسکتے ہیں۔

برف کے جھکڑے
برف کے جھکڑے موسم سرما میں ڈرائیونگ کا ایک خطرہ ہے۔ برف کے دائرے زیادہ تر اکثر صاف اور دوسری صورت میں خوشگوار ڈرائیونگ
کے دن ہوتے ہیں ،جب شدید برف پھوٹ پڑنے سے رویت صفر کے قریب ہوجاتی ہے اور سیکنڈوں میں شاہراہ کو تیز کردیتی ہے۔ ڈرائیور کی
حیثیت سے ،آپ صاف اور خشک شاہراہ سے ایک لمحے میں خطرناک حاالت کی طرف جاسکتے ہیں ،جس سے داخلی ریاست میں فی گھنٹہ
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 60میل سے زیادہ کی رفتار سے اکثر ردعمل ظاہر کرنے میں تھوڑا وقت باقی رہتا ہے۔ ان جھکڑے کے واقعات کی ایک تاریخ ہے یا پینسلوینیا
شاہراہ پر متعدد زخمی اور اموات کے ساتھ متعدد گاڑیوں کا حادثات پیدا کرنا۔ ذیل میں برف کے پہاڑوں کیلئے ڈرائیوروں کے لئے کچھ نکات ہیں:
• نگرانی کریں :اگر آپ سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پیشین گوئی دیکھیں۔ قومی موسمی خدمات اور نشریاتی شراکت دار ایسے دنوں
میں ڈرائیوروں کو پہلے سے متنبہ کرنے کی کوشش کریں گے جہاں جھکڑے ممکن ہوں گے۔ آمدورفت کے پیغامات بورڈ اور کسی بھی
خطرات کے لئے عالمات کی نگرانی کریں۔
• منصوبہ بندی کریں :کسی بھی وقت ،راستے یا دونوں کے ذریعہ اپنے سفر کے منصوبے کو ترتیب دیں تاکہ جھگڑوں سے بچا جا سکے۔
تیز رفتار سفر اور ٹریفک میں اضافے کی وجہ سے داخلی ریاست اکثر سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔
• دور رہیں :اگر آپ گاڑی چال رہے ہیں اور آپ کو جھکڑے قریب آتے نظر آرہے ہیں یا آپ جانتے ہیں کہ اسکوال قریب ہے تو ،شاہراہ
سے باہر نکلیں اور جھکڑے کے گزرنے کا انتظار کریں۔
• احتیاط :اگر آپ کو برف کے ٹکڑے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ،آہستہ آہستہ رفتار کو کم کرنے اور اپنی رویت کو بڑھانے کے لئے خطرہ
کے روشنی کو متحرک کرکے انتہائی احتیاط برتیں۔ اپنے بریک پر زور نہ لگائیں۔ اگر آپ تصادم میں شامل ہیں تو ،جب بھی ممکن ہو،
اپنی گاڑی میں ہی رہیں
قومی موسمی خدمات اب مخصوص شاہراہ کے لئے “اسنو اسکوئل وارننگ” پیغام جاری کرتی ہے جہاں یہ خطرناک جھکڑے ڈرائیوروں پر بہت
زیادہ اثر ڈالنے کے سبب ہیں ،عام طور پر ایک روڈ وے کے لئے  45منٹ سے بھی کم تک کا وقت رہتا ہے۔ بہت سارے تیسرے فریق کے ونڈڑ
کے ٹیکسٹ میسج یا درخواست کے ذریعے ڈرائیور ان انتباہات ،اور موسم کے دیگر انتباہات کو حاصل کرنے کے لئے دستخط کرسکتے ہیں۔ اگر
آپ کو اپنے سفری راستے کے لئے اسنو اسکوال وارننگ موصول ہوتی ہے تو ،اپنے سفر کے منصوبوں میں تاخیر یا تبدیلی کرنے کے لئے مذکورہ
باال اقدامات پر عمل کریں.
ہیڈالئٹ/ونڈشیلڈ وائپر قانون
یہ قانون ،جو  28جنوری 2007 ،کو نافذ ہوا تھا ،موٹرگاڑیوں کو کسی بھی وقت اپنی ہیڈ الئٹس کو چالو کرنے کی ضرورت ہے ان کی گاڑیوں
کے وائپر موسمی حاالت کی وجہ سے مستقل یا وقفے وقفے سے استعمال میں رہتے ہیں۔ دن کے وقت جلنے والے الئٹس کافی نہیں ہیں۔ آپ کی ٹیل
الئٹس کو بھی روشن کرنا چاہئے۔ وہ گاڑی چالنے والے جو قانون کی پاسداری نہیں کرتے ہیں ان کو  $ 25جرمانے کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے،
لیکن فیس اور اس سے وابستہ دیگر اخراجات کے ساتھ ،جرمانہ  $ 100تک پہنچ سکتا ہے۔.
ٹریفک کا بہاو
•حادثے اکثر اس وقت پیش آتے ہیں جب کچھ ڈرائیور سڑک پر موجود دیگر گاڑیوں کے مقابلے میں تیز یا آہستہ چلتے ہیں۔ ہمیشہ پوسٹ کئے
گئے رفتار کے حد کے اندر ٹریفک کے بہاؤ کے ساتھ گاڑی چالنے کی کوشش کریں۔
•آپ کو اپنی خالئی کشن برقرار رکھنے کے لئے اپنی رفتار کو موافق کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کے آس
پاس ٹریفک کیا کام کررہا ہے۔ مثال کے طور پر ،جب کسی شاہراہ پر گاڑیوں کے ایک پیک میں سفر کرتے ہیں تو ،آپ کو اکثر اپنے آپ کو
کسی کے نا دکھنے والے مقام پر سفر کرنا پڑے گا جس میں ایمرجنسی صورتحال کے لئے جگہ کی گدی نہیں ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ،آپ
کی رفتار کو صرف دو ( )2یا تین ( )3میل فی گھنٹہ کم کرنے آپ کے آس پاس کے ٹریفک کو صاف کرنے کے لئے حوصلہ افزائی کرے گا،
لہذا آپ کو اب مزید بند نہیں کیا جائے گا۔
•ایک دوسرے وقت جب آپ کو ٹریفک کے بہاؤ کو درست کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کو ایک ہی وقت میں آگے ایک ( )1سے زیادہ ممکنہ خطرہ
سامنا کرنا پڑے گا ۔ مثال کے طور پر ،آپ کے دائیں جانب ایک بائیسکل سوار کے ساتھ ،سب سے محفوظ چیز آپ کے گزرنے کے بعد وسیع
مارجن کی اجازت کے لئے بائیں طرف بڑھنا ہے۔ لیکن ،اگر وہاں ایک آنے والی گاڑی بھی موجود ہے تو ،یہ ایک پریشانی پیدا کردیتا ہے
کیونکہ عام طور پر آپ اس حالت میں اپنی لین میں دائیں طرف جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو ایک وقت میں صرف ایک ( )1ٹریفک کی صورتحال
کا سامنا کرکے اس صورتحال کو نپٹانا چاہئے۔ آنے والی گاڑی کو گزرنے کے لئےآہستہ کر لیں اور پھر سائیکل سوار کے پاس بائیں طرف
بڑھیں ،جس سے حفاظت کے لئے کافی جگہ باقی رہ جائے۔
•نیز ،جب آپ کسی ایمرجنسی منظر کے قریب پہنچ رہے ہوں تو ،پولیس کے رکنے یا کوئی ٹاور واال ٹرک کسی معذور گاڑی کو اٹھا رہا ہو تو،
آپ کو کسی غیر متصل لین میں جانا پڑے گا۔ اگر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو ،آپ کو اپنی رفتار کو پوسٹ کئے گئے رفتار کی حد سے
کم از کم  20میل فی گھنٹہ تک کم کرنا چاہئے۔
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ایک وقت میں صرف ایک ٹریفک سنبھالنے کی شرط
You
پ

You
پ

پ
You

سائیکل سوار کے پیچھے آہستہ آہستہ آنے والی گاڑی کو گزرنے دو اور پھر سائیکل سوار کے پاس بائیں طرف
بڑھو اور حفاظت کے لئے کم از کم  4فٹ جگہ چھوڑیں۔
آہستہ چلنے والی ٹریفک کا رد عمل
ٹریفک کے بہاؤ کو روکنے اور روڈ وے میں داخل ہوتے وقت گاڑیوں کو دیکھیں وہ تیز رفتار لینے میں زیادہ وقت لیتے ہیں اور ان میں کچھ
بڑے ٹرک نیز کھیت کے سازوسامان اور گھوڑوں سے چلنے والی گاڑیاں شامل ہیں۔ ٹرک  ،خاص طور پر لمبے یا کھڑی اپ گریڈوں پرعام طور
پر دیہی عالقوں میں اپنے دوسرے دوسرے ڈرائیوروں کو آگاہ کرنے کے لئے فلیشرس استعمال کرتے ہیں.
ایک نارنگی کا مثلث فارم ٹریکٹروں اور گھوڑوں سے تیار گاڑیوں کی پشت پر ظاہر ہوتا ہے جو  25میل فی گھنٹہ یا اس
سے کم رفتار پر چالنے کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ عام طور پر ٹریفک کے مقابلے میں یہ ایک سست رفتار ہے پنسلوینیا کے
کچھ عالقوں میں فارم ٹریکٹروں اور گھوڑوں سے چلنے والی گاڑیوں کے ساتھ سڑک کا اشتراک کرتے ہوئے خود کو پائے
جانا غیر معمولی بات نہیں ہے۔ ایک محفوظ فاصلہ تک پیچھےرہیئے اور گذرنے کے لئے سائرن نہ بجائیں.
اپنے ارادوں کے بارے میں دوسرے ڈرائیورں سے بات چیت کرنا
حادثات اکثر ایسے ہوتے ہیں جب ایک ڈرائیور کچھ ایسا کرتا ہے جس کی امید دوسرے ڈرائیور سے نہیں کی جاتی ہے۔ حادثے سے بچنے میں
مدد کے لئے سڑک پر ڈرائیوروں سے بات چیت کریں۔.
دوسروں کو بتائیں کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کیا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں:
•بریک لگا رہے ہیں جہاں دوسرے ڈرائیوروں کو آپ سے اس کی توقع نہیں تھی تو جلدی سے اپنے بریک پیڈل کو تین ( )3یا چار ( )4بار
ٹیپ کریں۔ اگر آپ کو ایک محدود رسائی شاہراہ پر  40میل فی گھنٹہ سے نیچے گاڑی چالنی ہو تو اپنے پیچھے والے ڈرائیوروں کو متنبہ
کرنے کے لئے اپنے خطرہ (فور وے) فالشیر کا استعمال کریں۔
•سمت تبدیل کرتے وقت کے اشارہ کرنا۔ اشارے دوسروں
کو بتاتے ہیں کی آپ مڑنا چاہتےہیں لیکن یہ آپ کو مڑنے
کا حق نہیں دیتے پنسلوانیا کے قانون کے تحت اگر آپ
 ٣٥میل فی گھنٹہ سے بھی کم رفتار سے گاڑی چال رہے
ہیں تو آپ مڑنے سے پہلے کم سے کم  100فٹ اپنے موڑ
کے اشارے ضرور استعمال کرنا چاہے اگر آپ 35میل
فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ چل رہے ہیں تو آپ کو مڑنے
سے پہلے کم سے کم  300فٹ پہلے اشارہ کرنا چاہے
اگر آپ کی گاڑی کے موڑ کے اشارے کام نہیں کرتے
ہیں تو ہاتھ کے اشارے استعمال کریں.

ہاتھ سے اشارہ
آہستہ ہونا یا روکنا

دائیںجانبمڑنا

بائیںجانبمڑنا

•ہنگامی اشاروں کا استعمال۔ اگر آپ کی گاڑی شاہراہ پر ٹوٹتی ہے تو آپ کو سڑک سے ہٹانے کی ضرورت ہوگی اشارے یا پھر احتیاط سے
سڑک کے راستے سے باہر نکلیں اور دوسرے ڈرائیوروں کو متنبہ کرنے کے لئے اپنے خطرے (چار طرفہ) فلیشرز کو آن رکھیں۔ جہاں تک
ممکن ہو سڑک سے دور ہو جایئں اور ایسی جگہ پر پارک کریں جہاں دوسرے ڈرائیور آپ کو آسانی سے دیکھ سکیں۔ دوسرے ڈرائیوروں کو
یہ بتانے کے لئے کہ آپ کی گاڑی غیر فعال ہے اپنی ہڈ اٹھاو.
•اپنے سائرن کا استعمال کرنا۔ آپ کا سائرن فوری طور پر دوسرے ڈرائیوروں کی توجہ اپنی طرف راغب کرتا ہےاس وقت استعمال کریں جب
آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا ڈرائیور یا پیدل چلنے واال آپ کو نہیں دیکھتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ سڑک پر بھاگنا شروع کر رہا ہے
یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور گاڑی آپ سے ٹکرانے والی ہے یا اگر آپ اپنی گاڑی کا کنٹرول کھو دیتے ہیں تو دوسرے ڈرائیوروں کو
سائرن بجاتے ہوئے الرٹ کریں۔
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مڑنا ضم ہونا اور گزرنا
موڑ آتے وقت آپ کو بہت سے عوامل پر توجہ دینی ہوگی ان میں سے رفتار شاید سب سے اہم عنصر ہے موڑتے وقت اس رفتار کو کم کریں
جو آپ کو اپنی گاڑی کا کنٹرول برقرار رکھنے کی اجازت دیتا ہے اور موڑنے کے دوران آپ کو اپنی لین میں رہنے کی اجازت دیتا ہے اور ساتھ
ہی ساتھ غیر متوقع حاالت پر رد عمل ظاہر کرنے بھی کی اجازت دیتا ہے۔ پیدل چلنے والوں اور گلی سے آنے والی دوسرے ٹریفک کے لئے
دیکھیں جس کی طرف آپ رخ کررہے ہیں بہت سی گلیوں میں آپ کی رہنمائی کے للئے نشانیاں اور اشارے ہوتے ہیں کچھ عالمتیں بتاتی ہیں کہ
آپ کون سی گلیوں کو موڑ کے لئے استعمال کرسکتے ہیں یا موڑ کے لئے الزمی ہیں۔
نوعمروں کے حادثہ کی حقیقت
نوجوان ڈرائیوروں کے غلط یا الپرواہی موڑ حادثات
ہونے کی ایک عام وجہ ہے  2017میں 17سال عمرکے
ڈرئیورں کے غیر مناسب یا الپرواہی موڑ کی وجہ سے
پنسلوانیا میں  459حادثوں میں اہم کردار تھا۔

موڑ کو محفوظ طریقے سے مک ّمل کرنے کے لئے
 .1سگنل تین ( )3سے چار ( )4سیکنڈ اپنی موڑنے سے پہلے۔
 .2اپنی گاڑی کو مناسب لین میں رکھیں۔
 .3اپنی رفتار کو کنٹرول کریں۔
 .4مناسب لین میں اپنی موڑ کو مکمل کریں۔

دائیں اور بائیں موڑنا
دو لین دو طرفہ سڑکیں یا شاہراہوں پر ممکن ہو سکے تو مرکزی الئن کے قریب سے
بائیں مڑیں اور ممکن ہو سکے تو سڑک کے دائیں کنارے کے قریب سے دائیں مڑیں۔ ملٹی
لین گلیوں اور شاہراہوں پر بائیں مڑنے کے لئے بائیں لین سے شروع کریں۔
اگر آپ دائیں طرف مڑ رہے ہیں تو دائیں لین سے شروع کریں اگر آپ کسی شاہراہ کا رخ
کررہے ہیں جس میں ایک ( )1لین ہے جس سمت میں آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس سمت
میں جانے والی قریب ترین لین میں تبدیل ہوجائیں بائیں مڑنے کے وقت بائیں لین میں مڑیں
اور دائیں مڑنے کے وقت دائیں لین میں تبدیل ہوجائیں۔ اگر آپ کسی دوسری لین میں تبدیل
ہونا چاہتے ہیں تو اپنی باری کو محفوظ طریقے سے مکمل کرنے کے بعد تک کا انتظار کریں.
موڑنا یا مرکزی لین میں داخل ہونا
اگر آپ کو دو طرفہ سڑک کے وسط میں ایک گلی دکھائی دیتی ہے جس کے دونوں طرف (دو) الئنوں کے ذریعہ نشان لگا دیا گیا ہے بائیں مڑیں
(باب  2میں مالحظہ کریں) دونوں سمت جانے والے ڈرائیوروں کو اپنی بائیں موڑ شروع کرنے کےلئے اس لین کا استعمال کرنا چاہئے اور
سڑک میں داخل ہونے والے ڈرائیور بھی ٹریفک کے دھارے میں داخل ہونے سے پہلے اس لین کو کراس کر کے اسٹریٹ سے ختم کرنے کے
لئے استعمال کرسکتے ہیں۔.
اس صورتحال میں ٹریفک کے بہت سارے تنازعات موجود ہیں:
•جب آپ ڈرائیو وے یا کراس اسٹریٹ میں بائیں طرف مڑنے کے لئے سینٹر لین میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو سینٹر ٹرن لین میں آنے والی دونوں
گاڑیاں اور ڈرائیو ویز اور کراس اسٹریٹوں سے (اپنی بائیں طرف) سینٹر ٹرن لین میں جانے والی گاڑیوں کو دیکھنا ضروری ہے۔
•جب آپ کسی ڈرائیو وے یا کراس اسٹریٹ سے سینٹر لین میں بائیں طرف مڑ رہے ہیں تو آپ کو اپنی بائیں طرف سے آنے والے ٹریفک کے
ساتھ ساتھ ڈرائیوروں پر بھی نگاہ رکھنی ہوگی جو پہلے ہی سنٹر لین میں موجود ہیں یا پھر کسی بھی سمت سے موڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔

محفوظ طریقے سے سینٹر ٹرن لینز استعمال کرنے کے لئے مندرجہ ذیل خطوط پر عمل کریں
 .1بائیں مڑ جانے والی لین میں داخل ہونے سے پہلے کم
سے کم تین ( )3سے چار ( )4سیکنڈ تک اپنے بائیں موڑ
کا سگنل کو آن کریں۔

 .3جب آپ مرکزی موڑ لین میں داخل ہوں تو اس میں مکمل
طور پر داخل ہوں۔ اپنی گاڑی کے پچھلے سرے کو عام
ٹریول لین پر قایم رہیں ٹریفک کو بند نہ کریں۔
 .4اس وقت موڑیں جب بلکل محفوظ ہو۔ اسی لین میں آپ
کی طرف آنے والی گاڑیاں کو دیکھیں اور آنے والے
ٹریفککیطرف موڑنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں
کہ کافی حد تکجگہ ہے۔ اگر کسی کراس اسٹریٹ سے
مرکزی لین میں داخل ہوتا ہے تو ٹریفک کے راستے
اورمرکزی لین ٹریفک کیطرف موڑنے کی تیاری پر نگاہ
رکھیں۔

 .2بہت جلد مرکزی موڑ لین میں داخل نہ ہوں جتنی دیر آپ
مرکزی لین میں گاڑی چالتے ہو ،اتنا ہی زیادہ آپ کسی
دوسرے سمت سے آنے والے شخص سے ملنے کا امکان
ہوتا ہو۔
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یو ٹرن
اس کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب وہ دوسرے ٹریفک کو خطرے میں ڈالے بغیر بنایا جاسکے یو ٹرن
بنانے کے لئے کسی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے یہ یقینی بنائیں کہ ہر طرف سے آنے والے ڈرائیور آپ سے کم سے
کم  500فٹ کے فاصلے پر ہیں اور وہ آپ کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں جب آپ کسی پہاڑی کی چوٹی کے
قریب پہنچ رہے ہو یا اس کے آس پاس ہیں تو آپ کو منحنی خطوط پرآپ کو موڑنے کی اجازت نہیں ہے اس نشان
والے مقامات پر بھی یو ٹرنز غیر قانونی ہیں۔.
سرخ الئٹ پر داہنی جانب مڑنا
جب تک آپ یہ نشان نہیں دیکھتے اگر ٹریفک صاف ہو تو آپ سرخ الئٹ پر دائیں مڑ سکتے ہیں صحیح موڑ بنانے
سے پہلے آپ کو ہمیشہ پہلے رکنا چاہئے اور پیدل چلنے والوں ٹریفک کراس کر لینے دینا چاہیے ۔ اگر آپ ون وے
اسٹریٹ سے دوسری ون وے اسٹریٹ کا رخ کررہے ہیں تو رکنے کے بعد آپ سرخ رنگ کے سگنل پر بھی بائیں مڑ
سکتے ہیں اگر ٹریفک صاف ہے اور اگر سرخ ہونے پر نہ مڑیں عالمت نہیں ہے تو یہ نشان عام طور پر چوراہے
کے قریب کی طرف سڑک کے ساتھ اور چوراہے کے بہت دور تک ٹریفک سگنل کے قریب رکھا جاتا ہے۔.

کراسنگ ٹریفک
جب بھی آپ ٹریفک عبور کرتے ہیں تو آپ کو محفوظ طریقے سے کرنے کے لئے کافی جگہ کی ضرورت ہوتی ہ۔ ٹریفک کو عبور کرنے کے
لئے آپ کو کتنی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کا انحصار سڑک موسم کی صورتحال اور آنے والے ٹریفک پر ہوتا ہے۔.
یاد رکھیں:
•کسی سڑک کے آدھے راستے پر رکنا تب ہی محفوظ ہے جب مرکز کے وسط میں ایک موڑ لین فراہم کی جا رہے ہو جو وسط میں آپ کی
پوری گاڑی روکنے کے لئے کافی ہو۔
•اگر آپ گزر رہے ہیں یا مڑ رہے ہیں تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا راستہ روکنے والی کوئی گاڑ ی یا پیدل چلنے والے نہیں ہیں آپ
کسی چوراہے کے وسط میں پھنسنا نہیں چاہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کے پاس ٹریفک آتا ہے۔
•یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس گرین الئٹ ہے اگرچہ آپ کے راستے روکنے والی گاڑیاں موجود ہیں تو کسی چوراہے پر داخل نہ ہوں جب تک
آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا ہے کہ آپ اسے عبور کرنے سے پہلے چوراہا صاف کرسکتے ہیں۔
•کسی گلی میں داخل ہونے یا سڑک عبور کرنے کے لئے آنے والی گاڑی کے سامنے اپنی باری کے سگنل کے ساتھ مت نکالو ہوسکتا ہے کہ
ڈرائیور آپ سے کہیں آگے گلی یا ڈرائیو وے میں تبدیل ہونے کا ارادہ کرسکتا ہو شاید اس کا ذہن بدل گیا ہو یا سگنل کو بند کرنا بھول گیا ہو
یہ بات خاص طور پر موٹرسائیکلوں کے بارے میں سچ ہے ان کے اشارے کو خود کو بند نہیں کرسکتے ہیں جب تک دوسرا ڈرائیور واقعتا
آپ کے جانے سے پہلے ہی موڑنا شروع کردے تب تک انتظار کریں۔
•پہاڑیوں یا منحنی خطوط کے حامل عالقوں میں ٹریفک عبور کرتے وقت اضافی احتیاط کا استعمال کریں جہاں آپ بھی نہیں دیکھ سکتے اور
نہ ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔
ٹریفک کے ساتھ ضم ہونا
ٹریفک میں ضم ہونے کے لئے ڈرائیور کے اچھے فیصلے کا بھی دخل ہوتا ہے چاہے آپ ہائی وے پر لین تبدیل کر رہے ہوں یا کسی ریمپ سے
شاہراہ میں داخل ہوں آپ کو ٹریفک کے دھارے میں محفوظ طریقے سے منتقل ہونے کے لئے کافی جگہ کی ضرورت ہے۔
ہائی ویز کے داخلی راستوں میں اکثر ایکسلریشن لین ہوتی ہے۔ یہ لینیں اہم ٹریفک لینوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور ہائی وے پر داخل ہونے سے
پہلے آپ کو ٹریفک کی رفتار کو تیز کرنے کے لئے کافی وقت تک ہونا چاہئے .یہ لینیں سڑک پر داخل ہونے سے قبل شاہراہ پر چلنے والے
ڈرائیوروں کو بھی آپ کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہیں۔ ایکسیریلریشن لین میں آپ کے آگے کسی گاڑی کا گزرنا غیر قانونی ہے۔

ایکسلریشن لین سے ٹریفک کے ساتھ ضم ہونے کے لئے آپ کو ان تین مراحل پر عمل کرنا ہوگا
 .1اپنی موڑنے کا سگنل چالو کریں اور ٹریفک کے کھلنے کا انتظار کریں۔
 .2ٹریفک کی رفتار کو تیز کریں۔
 .3کھلی ٹریفک میں ضم ہو جائیں.
گزارنا
گزارنا ڈرائیونگ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا گیا تو گزارنا ایک بہت ہی خطرناک یا حتی کہ مہلک تدبیر بھی
ہوسکتا ہے۔ درج ذیل ہدایات کا استعمال کریں۔
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عام طور پر اگر آپ کے پاس گزرنے کی کوشش کرنے کے لئے کافی واضح سڑک ہے تب بھی آپ کے لئے ضروری ہے
.1
.2
.3
.4
.5
.6

نشانیوں اور فرش کے نشانوں کو تالش کریں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ عام طور پر ڈرائیونگ کے حاالت میں محفوظ
طریقے سے گزر سکتے ہیں یا نہیں (ان کی مثالیں باب  2میں مل سکتی ہیں۔)
گزرنے سے پہلے اپنے سامنے کی طرف گزرنے والے عالقہ میں خطرناک چیزوں کو غور سے دیکھیں مثال کے طور پر
روڈ ویز جہاں سے کو ئی بھی گاڑی روڈ وے پر داخل ہو اسے احتیاط سے دیکھیں.
اپنے پہلو اور ریئرویو آئینے کو دیکھیں اور جلدی سے اپنے اندھے مقامات کی جانچ کریں تاکہ یہ یقینی بنائے کہ جب آپ
گزرنا شروع کریں گے تو آپ کو گزرنے والی کوئی گاڑیاں موجود نہیں ہو۔
گزرنے سے پہلے یہ یقینی بنائیں کہ گزرنے والی لین صاف ہے اور یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ آپ لین تبدیل کرنے جارہے
ہیں ،مناسب موڑ کا اشارہ دیں کافی جلد سگنل لگائیں تاکہ دوسرے آپ کے منصوبوں کو پہلے سے جان لیں۔
گزرنے کے بعد ،اپنے گلی میں واپس آنے کے اپنے منصوبے کا اشارہ کریں۔
اس سے پہلے کہ آپ واپس لین میں جائیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے پیچھے والے منظر کے آئینے میں گزرنے
والی گاڑی کے سامنے والی ہیڈالئٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔

جب گزر رہے ہوں تو ان عالقوں میں اضافی محتاط رہیں جہاں گاڑیاں یا پیدل چلنے والے سڑک
میں داخل ہوسکتے ہیں یا گزر سکتے ہیں ان مقامات میں کراس روڈ اور شاپنگ سینٹر کے داخلی
راستے اور راستے شامل ہیں نیز ڈرائیور سڑک کے راستے اور بائیں لین میں رخ موڑ کر آپ کو
اس لین میں آپ کو پانے کی توقع نہیں کرے گا اور یہاں تک کی آپ کا راستہ بھی نہیں دیکھے.
•دو لین والے روڈ پر
دو لین سڑک پر گزرنے کے درمیان تصادم سے بچنے کے لئے اچھے فیصلے کی ضرورت
ہوتی ہے کیونکہ آپ کو ٹریفک کے قریب آنے والی لین کا استعمال کرنا ہوگا  45میل فی
گھنٹہ کی رفتار سے جسکا مطلب  1/4میل ہوتا ہے اس کا واضح روڈ وے کو آپ کو
حفاظت کے ساتھ آہستہ گاڑی چالتے ہویے گزرنا ہوگا.

نوعمروں کے حادثہ کی حقیقت
سڑک کے دائیں طرف ڈرائیونگ کرنا ایک
متعدد عنصر ہے جس میں  16اور  17سالہ
کے درمیان کے ڈرائیور گر کر تباہ ہوتے
ہیں  2013سے  2017تک یہاں 384
حادثے ہوئے اور  15افراد ہالک ہوئے۔

آپ جس گاڑی سے گزر رہے ہو اس سے آپ کو  10میل فی گھنٹہ زیادہ تیز رفتار سے چلنے
کی ضرورت ہے اگر آپ جس گاڑی سے گزرنا چاہتے ہو اس کے آگے بھی کچھ اور گاڑیاں ہیں تو آپ انہیں بھی گزر سکتے ہیں لیکن اس بات
کو یقینی بنائیں کہ آپ گزرنے کے مشق کو شروع کرنے سے پہلے اس گاڑی کے آگے بڑھنے کے لئے آپ کے پاس کافی جگہ ہونی چاہئے۔
رات کا گزارنا سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ آپ اتنا آگے نہیں دیکھ سکتے اور فاصلوں کا درست طریقے سے فیصلہ کرنا زیادہ
مشکل ہے اگر آپ صرف آنے والی گاڑی کی ہیڈالئٹس دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی سے کہیں زیادہ دور ہے۔
•دائیں جانب گزارنا
کچھ شرائط کے تحت آپ دائیں طرف سے دوسری گاڑی کو گزار سکتے ہیں:
•جب آپ کسی ڈرائیور کو پاس دے رہے ہوں اور وہ بائیں مڑنے کا اشارہ دے رہا ہو تو گزرنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو الزمی طور
پر بیر یا کندھے پر رہنا چاہئے۔
•جب ہر سمت میں دو ( )2یا زیادہ نشان زدہ ٹریفک لین والے روڈ وے پر گاڑی چالتے ہو۔.
•آپ گزر نہیں سکتے ہیں اگر:
•اگر آپ  100فٹ کے فاصلے پر ہیں یا کسی بھی چوراہا یا ریلوے گریڈ کراسنگ کو عبور کررہے ہیں جب تک کہ ٹریفک کنٹرول کا کوئی
سرکاری آلہ یہ نہ کہے کہ آپ گزر سکتے ہیں آپ کو نہیں گذرنا چاہئے.
•آپ کسی بھی پل بلند ڈھانچے یا سرنگ کے  100فٹ کے اندر ہیں۔
•آپ قریب پہنچ رہے ہیں یا کسی منحنی خطوط پر ہیں یا پہاڑی والے حصے (اوپر) پر آنے والے ٹریفک کے اپنے نظریہ کو محدود کرتے ہیں۔
•آپ ملٹی لین ہائی وے کے کندھے پر ہیں۔
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چوراہوں پر مذاکرات
چوراہوں پر قانون کسی کو بھی راستہ نہیں دیتا ہے یہ صرف یہ کہتا
ہے کہ کون زیادہ راستہ حاصل کریگا یہاں تک کہ جب ایک ڈرائیور کو
قانونی طور پر صحیح راستہ پتہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر
وہ ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو دوسرے ڈرائیوروں کو حادثے سے
بچنے کےلئے ضروری طور پر رکنے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی بھی
سیدھے راستے پر رہنے کی تاکید نہ کریں اس کا نتیجہ حادثہ ہوسکتا ہے۔
مختلف قوانین چالنے والے حاالت میں جو قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ
نیچے دیئے گئے ہیں۔ چوراہے پر کیا کرنا ہے یہ بتانے کے لئے اگر آپ
کے پاس کوئی نشان  ،سگنل یا پولیس موجود نہیں ہے تو آپ کو ان قوانین
پر عمل کرنا ہوگا۔

نوعمروں کے حادثہ کی حقیقت
چوراہوں میں ایسی جگہیں ہیں جہاں نوعمر ڈرائیوروں
کےحادثات ں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پنسلوانیا میں 16
سالہ ڈرائیوروں کے ساتھ ہونے والے ایک تہائی ( )1/3حادثوں
میں سے نوعمر ڈرائیور یا تو اسٹاپ سائن سے باہر نکل رہا
تھا یا ٹریفک کے بائیں طرف مڑا تھا۔

 .1ڈرائیوروں کو پیدل چلنے والوں کے لئے الزمی طور پر راستہ رکھنا چاہئے خواہ کسی چوراہے پر ہو یا نہ ہو .الف) بغیر کسی
ٹریفک الئٹ کے کسی بھی چوراہے کو عبور کرنا ( کراسواک یا بغیر کراسواک کے ساتھ) ب) سڑک کے راستے کے نشان زدہ
کراس سے گزرنا ج) ڈرائیو وے یا گلی کو عبور کرتے ہوئے فٹ پاتھ پر چلنا اور جب ڈرائیور کونے کیطرف موڑتا ہے اور پیدل
چلنے والے روشنی کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں تو ڈرائیور کو چاہیے کہ ہمیشہ نابینا راہگیر کو راستہ دے جو سفید چھڑی لے
کر یا کتے کی رہنمائی میں ہو۔
 .2بائیں مڑنے والے ڈرائیوروں کو براہ راست آگے جانے والی گاڑیوں کو حاصل کرنا ہوگا۔
 .3سرکلر چوراہا (یا چکر لگانے) میں داخل ہونے والے ڈرائیوروں کو دائرہ میں پہلے سے موجود ڈرائیوروں کے لئے دائیں راستہ
حاصل کرنا ہوگا۔
 .4جب دو گاڑیاں مختلف روڈ ویز سے ایک ہی وقت میں یا اس کے قریب یا کسی چوراہے میں داخل ہوتی ہیں تو بائیں طرف سے
آنے والے ڈرائیوروں کو دائیں سے آنے والی گاڑیوں کو جگہ دینا ہوتا ہے۔
 .5گلی  ،نجی روڈ یا ڈرائیو وے سے عوامی شاہراہ میں داخل ہونے والی گاڑی کو مرکزی سڑک کے واضح ہونے تک کا انتظار کرنا
ہوگا۔
 .6چار طرفہ اسٹاپ پر  ،تمام گاڑیاں رکنی چاہیئے اور چوراہے تک پہنچنے والی پہلی گاڑی پہلے آگے بڑھنی چاہئے۔ اگر ایک ہی
وقت میں دو ( )2گاڑیاں چوراہے پر پہنچیں تو بائیں طرف کے ڈرائیور دائیں طرف والے ڈرائیور کو حاصل کرتا ہے اور اگر
ایک دوسرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دونوں احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اور ممکنہ موڑ تالش کرتے ہیں۔
چوراہوں کے قریب پہنچنا
جب آپ کسی چوراہے کے قریب پہنچتے ہیں تو  ،نشانیاں  ،سگنل اور فرش کے نشانات تالش کریں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ کن لینوں سے آپ کو
کس حرکت کی اجازت ہے۔ موڑنے یا چوراہے سے گزرنے کے لئے پہلے سے ہی درست پوزیشن پر جائیں۔
لین تفویض کے لئے نشانیاں اور فرش کے نشان
بہت سی گلیوں میں نشانیاں یا فرش کے نشانات ہوتے ہیں
جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی خاص لین کو ٹریفک
کی کسی خاص نقل و حرکت کے لئے استعمال کیا جانا ہے۔
اگر آپ صرف اسی وقت موڑنے کے لئے نشان زدہ ایک
گلی میں کھڑے ہوتے ہیں جب آپ سیدھے چوراہے سے
جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور موڑنا چاہیے  .بنانا
چاہئے .اگر آپ مڑنا چاہتے ہیں لیکن ٹریفک کے راستے
والی لینختم ہو جاتی ہے تو آپ کو چوراہے کے راستے سے
سیدھے راستے پر چلنا ہوگا۔ دائیں طرف دکھائے جانے
والے چوراہے پر نشانات آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ دائیں
لین میں ہیں تو آپ صرف دائیں مڑ سکتے ہیں اور اگر آپ
بائیں لین میں ہیں تو ،آپ یا تو بائیں مڑ سکتے ہیں یا سیدھے
چوراہے سے گزر سکتے ہیں۔ بائیں طرف دکھائے جانے
والےنقشے میں نشانیاں اور دوہری بائیں موڑ والی لینیں
شامل ہیں۔ آپ دونوں گلیوں سے بائیں مڑ سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ واال ڈرائیور بیک وقت بائیں
طرف مڑ سکتا ہے۔ موڑ کے دوران لینوں کو تبدیل نہ کریں کیوں کہ اس کے نتیجے میں آپ کو آپ
کے ساتھ موڑنے والے ڈرائیور سے ٹکراو ہو سکتا ہے اسلئے اپنے موڑنے والے راستے پر روکیں.
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یہاں کی نشانیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اگر آپ صحیح لین میں ہیں تو آپ کو دائیں طرف مڑنا ہوگا اگر آپ بائیں لین میں ہیں تو آپ کو
بائیں طرف مڑنا ہوگا اگر آپ درمیان والی لین میں ہیں تو آپ یا تو بائیں مڑ سکتے ہیں یا سیدھے چوراہے کے راستے سے جا سکتے ہیں۔
ٹریفک سگنل اور رکنے کے عالمامت
چوراہوں پر آپ کی حفاظت آپ کے ٹریفک اشارے پر نظر آنے والی سبز  ،پیلے اور سرخ روشنی کےلئے آپ کے مناسب ردعمل اور دو طرفہ
اور چار طرفہ اسٹاپ اشاروں پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔.
ایک راستہ غلط راستہ اور اشاروں میں داخل نہ کریں
شہروں میں بہت سی سڑکیں ایک طرفہ سڑکیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی خاص سڑک پر ٹریفک صرف ایک ( )1سمت میں حرکت پذیر ہوگی
جب آپ کو چوراہے پر پوسٹ شدہ ایک راستہ کی عالمت نظر آئے گی۔ سڑک کا دوسرا راستہ ایک راستہ ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک کے
دونوں اطراف گاڑیاں اسی سمت جارہی ہیں۔
آپ کو ایک ہی راستے کی عالمت غلط طریقے سے نشانات نظر آئیں گے اور تقسیم شدہ شاہراہوں کو متصل سڑکوں پر ایک ساتھ ن تمام شانیاں
داخل نہیں کریں گے۔ آپ ایک تقسیم شدہ شاہراہ کو دو ( )2ون وے اسٹریٹ کے طور پر سوچ سکتے ہیں۔ زیادہ تر افراد کی جسمانی رکاوٹ ہوتی
ہے جو ہر سمت بڑھتی ٹریفک کو الگ کرتی ہے۔ یہ کنکریٹ کا ایک تنگ رکاوٹ ہوسکتا ہے یا یہ ایک وسیع سیمنٹ یا گھاس کا عالقہ ہوسکتا
ہے جب آپ چوراہے پر جاتے ہیں تو آپ عام طور پر اپنی سڑک پر ایک تقسیم شاہراہ نشان دیکھیں گے۔
منقسم شاہراہ پر دائیں مڑنا کسی دوسرے چوراہے پر دائیں مڑنے سے مختلف نہیں ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے بائیں سے ٹریفک کے
سامنے دائیں مڑنے کے لئے آپ کے پاس محفوظ خال ہے۔
لیکن منقسم شاہراہ کی طرف بائیں مڑنے میں ایک خاص خطرہ ہے اگر آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک منقسم شاہراہ کا رخ کررہے
ہیں تو آپ کو بائیں طرف مڑنا چاہیے قبل اس کے آپ جسمانی تقسیم کو پائیں اور آپ بائیں سے ٹریفک کے قریب پہنچنے کے نتیجے میں آپس
میں ٹکرا سکتے ہیں۔ آپ کو عالمتوں کو سمجھنا چاہیے اور اور غلط راستے سے نہیں داخل ہونا چاہیے .
تقسیم شدہ شاہراہ پر صحیح طریقے سے بائیں مڑنے کی جب آپ کے بائیں سے ٹریفک میں محفوظ خالء موجود ہو تو آپ کو “پہال” روڈ وے کو
عبور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر جب راستہ محفوظ رہتا ہے تو رکاوٹ کے دوسری طرف بائیں مڑیں کیونکہ ٹریفک دائیں طرف سے
“دوسرے” روڈ وے پر آرہی ہے۔
محفوظ طریقے سے چوراہوں سے منتقل ہونا
•دو طرفہ اسٹاپ سائن کے ساتھ چوراہے پر سفر کرنے کے لئے آپ کو  30میل فی گھنٹہ کی گلی کو عبور کرنے یا دائیں اور بائیں طرف
واضح جگہ کے ایک بالک کے بارے میں دونوں سمتوں میں تقریبا  6سیکنڈ کے فرق کی ضرورت ہوگی۔ اسٹاپ سائن پر پہلے بائیں طرف
دیکھو پھر کسی محفوظ خال کے لئے اپنے دائیں طرف دیکھو اور پھر آگے بڑھنے سے پہلے اپنے بائیں طرف کا جلدی سے جائزہ لیں۔
•دائیں مڑنے کے لئے  -براہ راست آگے دائیں اور پھر بائیں طرف دیکھو اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ کوئی ٹریفک نہیں آرہا ہے اپنے
اور بائیں طرف آنے والی کسی بھی گاڑی کے درمیان تقریبا  tآٹھ ( )8سیکنڈ کے وقفے کی اجازت دیں۔
•بائیں مڑنے کے لئے  -اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس آنے والے ٹریفک
رخ کرنے کے لئے واضح فاصلہ موجود ہے اور کراس اسٹریٹ پر ٹریفک رک
گیا ہے۔ اگر آپ چوٹی گلی سے کسی بڑی سڑک کا رخ کررہے ہیں تو آپ کو
چاہیے کی کسی بھی گاڑی کے درمیان دائیں طرف سے پہنچنے والے  9سیکنڈ
کے وقفے کی اجازت دیں۔
یہ اہم ہے جب آپ بائیں مڑ رہے ہوں تو جھگڑنے سے بچیں ان گاڑیوں سے
جو مخالف سمت سے بائیں طرف مڑ رہی ہیں نقشے کے دائیں طرف ایک Xبنا
ہوا ہے چوراہے کے بیچ میں مڑتے وقت  Xکے قریب پہنچنے سے پہلے آپ کو
ٹرینگل موڑ سے ان ڈرائیورں سے جو بائیں طرف مڑ رہے ہیں .مرکزی الئن
کے قریب ترین گلی میں مڑتے ہوئے آپ مخالف سڑک سے آنے والی ٹریفک میں
مداخلت کرنے سے بھی بچتے ہیں جس سے آپ اسی سڑک پر دائیں مڑ جاتے ہیں۔
سب سے اہم :کبھی بھی بائیں مڑنے کا آغاز نہ کریں جب تک کہ آپ دیکھ نہ
لیں کہ آپ کو جس راستے کو پار کرنے کی ضرورت ہے وہ صاف ہے اور آپ
محفوظ طریقے مڑ سکتے ہیں۔.
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•جگ ہینڈلس -مصروف تجارتی عالقوں میں کچھ سڑکوں میں جسمانی رکاوٹ ہوتی ہے
جس میں اشارے والے چوراہوں پر ٹریفک کو مخالف سمتوں اور اشاروں پر منتقل ہوتا
ہے اور یہ کہتے ہویے کہ بائیں نہیں موڑ سکتے اور نا ہی یو ٹرن لے سکتے ہو تمام
ٹرن صرف دائیں طرف سے لے سکتے ہو .اس صورتحال میں سڑک کو بائیں مڑنے کے
لئے سڑک کو جگ ہینڈل کے ساتھ ڈیزائن کیا جاسکتا ہے۔ آنے والے ٹریفک کو براہ راست
بائیں مڑنے کے بجائے آپ ٹریفک الئٹ پر بڑی سڑک کو چوراہنے کے لئے دائیں موڑ
والی لین کا موازنہ کریں گے اور پھر بائیں مڑیں گے۔
• راؤنڈ چوراہے  -راؤنڈ آؤٹ اور ٹریفک کے دائرے سرکلر چوراہے ہوتے ہیں جہاں ٹریفک
گھڑی کے برعکس حرکت پذیر ہوتا ہے اس لئے تمام موڑ دائرے میں اور اس سے باہر دائیں
موڑ ہوجائیں۔ اس سےبائیں موڑ اور دائیں زاویہ گر ہونے کا خطرہ ختم ہوتا ہے۔ تاہم چکر لگانے
کے خصوصی اصول ہیں اور ایک خصوصی ڈیزائن جو انہیں ٹریفک حلقوں سے مختلف بنا دیتا
ہے۔
ہہم اس طرف توجہ مرکوز کریں گے کہ چونکہ اس طرح کے سرکلر چوراہے بڑے پرانے
زمانے اور تیز رفتار ٹریفک حلقوں کی جگہ لے رہے ہیں یا بنیادی طور پر ان کی حفاظت
اور آپریشنل فوائد کی وجہ سے ٹریفک سگنل کے ساتھ چوراہوں کی بجائے بہت سی
جماعتوں میں نصب کیے جارہے ہیں تبادلے کے ریمپ کے اختتام پر بعض اوقات گول
چکر لگائے جاتے ہیں.

Traffic moves

ٹریفک ایک گول چکر میں
COUNTERCLOCKWISE
گھڑی مخالف منتقل ہوتا ہے۔

in ar oundabout.

مرکز
جزیرہ

چکر کے اندر داخل ہونے والے ہر مقام پر ایلڈ کے نشانات ہوتے ہیں اور ہر داخل ہونے
والے مقام کے فرش پر پینٹ کے ذریعہ بنایی گی الئنیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر چکروں کے
پاس نقطہ نظر پر منزل کا نشان بھی ہوتا ہے لہذا آپ جانتے ہوں کہ ہر آنے والی سڑک آپ
کو کہاں لے جائے گی۔.
کیا آپ جانتے ہیں؟
چکر لگانے کے مقامات پر ہونے والے حادثوں کی سب سے
بڑی وجہ ڈرائیور ہیں جو داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل
کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔

Wait
میں
foraچکر
 gapگول
ایک
in traffic
before
پہلے
ہونے سے
داخل
enteringa
وقفہ کا
ٹریفک میں
roundabout.
انتظار کریں.

Truck
Apron
ایپرن
ٹرک
Crosswalk
کراس واک
Look to your
Yieldtجانب
اپنے بائیں
left.
o
میں
دیکھیں۔inگول چکر
vehicles
the
roundabout.دیں۔
گاڑیوں کو اجازت

SplitterI
sland
تقسیم
جزوی

سرکلر انٹرسیکشن کا استعمال کیسے کریں
پہونچنا اور داخل ہونا:

 .1جب کسی چکر کے پاس پہونچے تو آہستہ ہو جاییں اور پیدل چلنے والوں کو سڑک پار کرنے دیں
 .2یلڈ الئن کی طرف کھینچیں بائیں طرف دیکھیں اورسرکلر کے اندر ٹریفک کے قریب جانے کے لئے چیک کریں کی آیا سرکلنگ
ٹریفک صحیح راستہ ہے۔
 .3جب ٹریفک میں مناسب خال موجود ہو تو چکر لگائیں۔
گول چکر سے باھر نکلنا:

.1
.2
.3
.4

ایک بار جب آپ گول چکر کے اندر داخل ہوجائیں تو گھڑی کی سمت سے اپنے راستے سے باہر نکلیں جو کہ صحیح راستہ ہے .
جب آپ باہر نکلنے کے راستے پر پہونچے تو آپ سیدھے راستے کے سگنل کا استعمال کریں۔
کراس واک میں پیدل چلنے والوں پر نگاہ رکھیں اور تیار رہیں۔
گول چکر سے باہر نکلیں.

تیار رہیں:
ایمرجنسی گاڑیاں  -جب ہنگامی گاڑیاں قریب آ رہی ہوں تو گول چکر کے اندر داخل نہ ہوں بلکہ کنارے کی طرف ہو جایئں اگرگول چکر
لگانے ہوں تو فورا ہی گول چکر سے باہر نکلیں اور سائڈ کی طرف ہو جاییں گول چکر میں کبھی نہ روکیں۔
سائیکل سواروں  -ایک گول چکر کا استعمال کرتے وقت سائیکل سواروں کو ایک گاڑی یا پیدل چلنے والوں طور پر کام کرنے کا اختیار ہے
جب گاڑی کی حیثیت سے کام کریں گے تو وہ انہی اصولوں پر عمل کریں گے کبھی نہیں کسی موٹرسائیکل کی فہرست میں ایک راؤنڈ باؤٹ
میں جگہ کی حیثیت سے کام کرنا۔
پیدل چلنے والوں  -گول چکر میں داخل ہونے اور باہر نکلتے وقت گاڑی چالنے والوں کو پیدل چلنے والوں کا ضرور خیال کرنا پڑتا ہے۔
چہل قدمی کے ہر پیر کو عبور کرنے کے لئے پیدل چلنے والے لوگ کراس واک اور جزوی ایسلنڈ کا ستعمال کریں گے۔
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منحنی خطوط پر مذاکرات
منحنی خطوط کے بارے میں سمجھنے کے لئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ طبیعیات کے قوانین کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ گاڑیاں بھاری
ہیں اور ان میں بہت زیادہ لوڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی منحنی خطوط پر بہت تیزی سے چل رہے ہیں تو آپ کی گاڑی منحنی خطوط
کے بجائے سیدھے آگے بڑھتی جارہی ہے اس سے قطع نظر کہ آپ اسے کتنا ہی تیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے اپنی لین میں رکھنے
کے لئے اسے آہستہ کرتے ہیں .ایسا کرنے کے لئے آپ کو بہت تیزی سے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر منحنی خطوط تیز ہوں اور
سڑک گیلی ہو یا برفیلی ہو تو سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ منحنی خطوط کے بجائے ضرورت ہوتی ہے چاہے آپ اسے کتنا ہی تیز تر کرنے کی
کوشش کریں یا اسے اپنی لین میں رکھنے کے لئے اسے آہستہ کردیں

نوعمروں کے حادثہ کی حقیقت
پنسلوینیا میں  16سالہ ڈرائیوروں کے لئے اکثر حادثہ کی
قسم ایک ہی گاڑی ہے ،جو سڑک سے باہر چل رہی ہے۔
 2013سے  2017تک  3,291حادثے ہوئے اور 20
افراد ہالک ہوئے۔
پنسلوینیا ریاستی کے ذریعہ فراہم
کردہ تصویر۔

منحنی خطوط کے کنٹرول کو یقینی بنائیں اور آپ کو آہستہ ہونا چاہیے۔
منحنی خطوط میں داخل ہونے سے پہلے ایسا کریں۔
جب آپ کسی منحنی خطوط کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کو عام طور پر ایک پیلے رنگ کے انتباہی عالمت دکھائی دیتی ہے جس میں دکھایا
جاتا ہے کہ سڑک کا موڑ س طرح ہوتا ہے اگر سڑک  90ڈگری کے زاویہ پر موڑتی ہے تو آپ کو آئتاکار زرد نشان نظر آتا ہے جس میں بائیں
یا دائیں طرف ایک بڑے تیر کی نشاندہی ہوتی ہے۔ کچھ تیز منحنی خطوط میں شیوران کے انتباہی نشانات بھی ہوتے ہیں جو پوری موڑ پر ہوتے
ہیں۔ یہ رات کے وقت یا کم دکھنے کی حالت میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ باب  2میں دکھائے گئے مختلف قسم کے منحنی خطوط وارننگ
عالمات کا جائزہ لیں۔.
یہاں آپ منحنی خطوط کے ذریعے محفوظ طریقے سے ڈرائیو کرسکتے ہیں:
 .1دائیں منحنی خطوط پر لین کے مرکز کے دائیں طرف اور بائیں منحنی خطوط پر اپنے لین کے وسط میں تھوڑا سا رکھیں۔
 .2تیز منحنی خطوط پر آپ کو اپنی رفتار کو کم کرنے کی ضرورت زیادہ ہے۔
 .3مخالف سمت سے آنے والے ٹریفک کو دیکھیں کیونکی تیز رفتار آپ کی لین میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے۔
 .4اپنی گاڑی کو چالنے کے طریقہ کار کے بارے میں رہنمائی کے لئے آگے اسکین کریں اور منحنی خطوط کے اندرونی کنارے کو دیکھیں
اگر متعدد منحنی خطوط موجود ہیں تو ہر منحنی خطوط کے اندرونی کنارے کو جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر غور کریں۔

دائیں جانب مڑنے
والے منحنی خط پر تیز رفتاری کا فزکس

بائیں جانب مڑنے والے منحنی خط پر تیز رفتاری کا فزکس
جمود کی سمت

سٹیئرنگ کی سمت

جمود کی سمت
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ہائی وے اور انٹر چینج کے بارے میں مذاکرات

شاہراہوں پر ہونے والے حادثات سب سے زیادہ شدید ہیں کیونکہ ٹریفک تیز رفتار سے بڑھ رہا ہے آپ شاہراہ انٹرچینج پر سب سے زیادہ خطرے
میں ہوتے ہیں جب آپ لین تبدیل کر رہے ہوتے ہیں اور ٹریفک غیر متوقع طور پرآہستہ ہوجاتی ہے یا رک جاتی ہے بھیڑ کی وجہ سے
انٹر چینج شاہراہ
ہائی وے میں داخل ہوتے وقت آپ کا پہال اہم فیصلہ یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ غلطی سے ایکزٹ ریمپ کا رخ نہیں کرتے اور دوسرے ٹریفک میں
آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایکزٹ ریمپ کو اور ون وے خاص نشانوں کے ساتھ نشان زد کیا گیا ہے نیز غلط طریقے سے دوسرے نشان زادہ راستے
میں داخل نہ ہوں۔ کبھی کبھی  ،لیکن ہمیشہ نہیں داخلہ ریمپ پر سبز نشان ہوتا ہے جسے شاہراہ داخلہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے دائیں طرف
ایک سفید لکیر اور بائیں طرف پیلے رنگ کی لکیر نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی سمت دائیں طرف جارہی ہے۔
کچھ شاہراہوں کے داخلی راستے اور خارجی راستے ایک ساتھ بہت ہی قریب ہوتے ہیں جن کے درمیان صرف ایک مختصر “بنا لین” ہوتا ہے
اور شاہراہ پر آنے اور جانے والے ٹریفک کیلئے بنائی گی لین کا اشتراک کرنا ہوگا۔ ایک ممکنہ خطرہ دو ( )2ڈرائیوروں کے ذریعہ الحق ہوتا
ہے جو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ شاہراہ میں داخل ہونے والے ڈرائیور ہیں تو آپ کو الزمی طور پر
نکلنے والے ڈرائیور کے پاس جانا ہوگا۔ شاہراہوں کے داخلی راستوں میں اکثر ایکسلریشن لین ہوتی ہے .یہ لینیں اہم ٹریفک لین کے ساتھ چلتی
ہیں اور اتنی لمبی ہونی چاہئیں خود شاہراہ پر داخل ہونے سے پہلے آپ کو ٹریفک کی رفتار کو تیز کرنے کی اجازت دینے کے لئے کافی ہوتی
ہیں جب شاہراہ کے داخلی راستے پر گاڑی چالتے ہوئے کسی خالی جگہ کی تالش کرتے ہو تو اپنے کندھے پر اور اپنے سائیڈ پر نظر ڈالیں.
شاہراہوں سے نکلنا
ااچھی طرح سے باہر نکلنے کے لئے پہلے سے مناسب لین میں جاؤ اس وقت تک آہستہ نہ ہوں جب تک آپ باہر جانے والی لین کیطرف مائل نہ ہو جاؤ
۔ اگر آپ اپنا خارجی راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو دوسرا لے لو۔ شاہراہ پر نہ رکیں اور نہ بیک اپ نہ لیں۔ آخری سیکنڈ میں باہر نکلنے کی کوشش کرنے کے
لئے متعدد گلیوں میں نہ گھومیں .گھومنے کی کوشش کرنے کیلئے میڈین کو عبور نہ کریں۔ یہ غیر قانونی مشقیں ہیں اور یہ آپ کی صحت اور حفاظت کے
لئے انتہائی مضر ثابت ہوسکتی ہیں۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رفتار سے آگاہ کرنے کیلئے ایگزٹ ریمپ میں انتباہی نشان لگایا گیا ہے ۔.
شاہراہوں پر سفر کرنا
شاہراہوں پر آنے والے آدھے ہالکت خیز حادثات میں وہ گاڑیاں شامل ہوتی ہیں جو تیز رفتار اور  /یا ڈرائیور کی تھکاوٹ کے نتیجے میں سڑک
سے ہٹ جاتی ہیں  65 -میل فی گھنٹہ فی سیکنڈ میں تقریبا  100فٹ ہوتا ہے یہ ایک ( )1سیکنڈ سے بھی کم وقت لگتا ہے سڑک کے چلنے میں ۔
جب آپ شاہراہ پر آہستہ چلنے والی گاڑی سے گزرنے کےلئے لین تبدیل کرتے ہیں تو ایک وقت میں صرف ایک لین ( )1لین تبدیل کریں جب
بھی آپ لین تبدیل کرتے ہیں تو اپنے موڑ کا سگنل استعمال کریں اور دوسرے ڈرائیوروں کو دیکھنے کے لئے اسے کافی وقت میں آن کریں۔
اگر آپ کو کسی ریمپ سے شاہراہ پر داخل ہونے والی کوئی گاڑی نظر آتی ہے تو ایک عام بشکریہ میں لین تبدیل کرنا ہوتا ہے تاکہ ڈرائیور کو
آسانی سے شاہراہ پر داخل ہونے دیا جاسکے اگرچہ داخل ہونے والے ڈرائیور کو آپ کے لئے صحیح راستہ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے
لیکن آپ کی طرف سے اس طرح کے شائستہ انداز میں ٹریفک آسانی سے چلتا رہتا ہے۔ لیکن پہلے یہ یقینی بنائیں کہ یہ آپ کی گاڑی کے آس
پاس کا راستہ صاف ہے۔
جب آپ شاہراہوں پر گاڑی چالتے ہو تو ایک اور خطرہ “ہائی وے سموہن” کی وجہ سے عدم توجہ کا ہوتا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ طویل
عرصے تک شاہراہ پر سیدھے آگے گھومتے ہو اور اپنی گاڑی کے پیچھے اور اس کے آس پاس اسکیننگ کی سرگرمی سے رک جاتے ہو
اگر آپ اس طرح “زون آؤٹ” ہوجاتے ہیں تو آپ کو ٹریفک کی رفتار کم ہونے یا آپ کے آگے رکنے کا بہت امکان ہوتا ہے۔ شاہراہوں پر ہونے
والے خطرناک حادثات میں سے  20فیصد پیچھے کے آخر میں تصادم میں شامل ہیں۔ ڈرائیور کی غفلت اور اس کی پیرویان حادثات کا سبب ہے۔

پارکنگ

اگر آپ جس گلی پر جا رہے ہیں اس میں کوئی روک تھام ہے تو اس کے قریب سے جتنا ہو سکے پارک کرو  ،لیکن  12انچ سے زیادہ دور نہیں۔
اگر اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے تو جہاں تک ممکن ہوسڑک سے دور رکھیں ۔
اگر آپ شاہراہ پر کھڑے ہوں تو اپنے چار طرفہ فلیشرز کا استعمال کریں اور گزرنے والی گاڑیوں کو کافی جگہ دیں یقینی بنائیں کہ آپ کی گاڑی
کو کم از کم  500فٹ دونوں طرف دیکھا جاسکتا ہے۔
ہمیشہ ٹریفک کی سمت میں کھڑی کریں
اور یہ یقینی بنائیں کہ آپ کی گاڑی حرکت
آپ اپنی گاڑی کو پہاڑی پر کیسے پارک کریں
نہیں کرسکتی ہے۔ اگر آپ کی گاڑی میں
دستی شفٹ ہے تو اپنے پارکنگ بریک
کو تبدیل کریں اور “پارک” پر شفٹ کریں،
سٹیرنگ
اسٹیئرنگ
اگر آپ کی گاڑی میں خودکار شفٹ ہے
وہیل کو دائیں
اسٹیئرنگ
دائیں
وہیل
یا “ریورس” یا “پہلے”۔ اگر آپ پہاڑی پر
طرف موڑ
وہیل بائیں
گیا
مڑ
کھڑے ہیں تو اپنے پہیے کو موڑ دیں
دی گئی
مڑ گیا
جیسے فوٹو میں دکھایا گیا ہے۔ جب کسی
گاڑی کو بغیر کسی روکھے کے یا اس کے
پہاڑ کے نیچے منحنی خط
بغیر کسی ڈاؤنہل پر کھڑی کرنا ہو تو  ،آپ
پہاڑ کے اوپر یا نیچے بغیر
کے ساتھ پارکنگ
پہاڑ کے اوپر منحنی خط کے
کو اپنے اسٹیئرنگ وہیل کا رخ کرنا چاہئے
منحنی خط کے ساتھ پارکنگ
ساتھ پارکنگ
تاکہ آپ کی گاڑی کے پہیے پوری طرح
دائیں طرف ہو جائیں۔
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ہنگامی صورت حال میں یا جب تک کوئی پولیس افسر آپ کو ایسا کرنے کے لئے نہ کہے آپ کبھی بھی نہ روکیں نہ کھڑے ہوں اور درج ذیل
مقامات پر گاڑی پارک کریں:
• کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں سرکاری نشانیاں پارکنگ سے منع •اگر گاڑی پہلے ہی سڑک کے کنارے رک گئی ہے یا پھر گلی کے
ساحل یا موڑ کے ساتھ کھڑی کی گئی ہے(ڈبل پارکنگ) میں.
کرتی ہوں۔
•کسی بھی جگہ جہاں سرکاری نشانیاں رکنے سے منع کرتی ہیں۔

•فٹ پاتھ پر.

•عوامی یا نجی ڈرائیو وے کے سامنے۔

•ایک چوراہے کے اندر۔

•آگ ہائیڈرنٹ کے  15فٹ کے اندر

•کراس واک پر۔

•کسی چوراہے پر  20فٹ کے اندر۔

•کسی بھی گلی کی کھدائی یا کام کے عالقے کے ساتھ یا اس کے
مخالف۔

•کسی بھی چمکتا ہوا سگنل کے  30فٹ کے اندر اسٹاپ سائن کا نشان
یا ٹریفک کنٹرول ڈیوائس جو روڈ وے کے کنارے واقع ہے۔

•کسی بھی پل یا دیگر بلند عمارت پر یا شاہراہ والے سرنگ میں۔

•فائر اسٹیشن پر جانے والے ڈرائیو وے کے  20فٹ کے اندر۔

•کسی بھی ریلوے پٹریوں پر۔

• جہاں آپ کی گاڑی اسٹریٹ کار کو آزادانہ طور پر منتقل ہونے سے •ایک منقسم شاہراہ کے روڈ ویز کے درمیان جس میں کراس اوور
شامل ہیں۔
روکتی ہو ۔
•ایک محدود رسائی شاہراہ پر جب تک کہ ٹریفک کنٹرول کے سرکاری •ریلوے کراسنگ پر قریب ترین ریل کے  50فٹ کے اندر.
آالت اس بات کی نشاندہی نہ کریں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔

متوازی پارکنگ کے طریقے
سیدھے ہینڈ کروب پر پارکنگ کے طریقے کار کی پیروی کرنے کا نقشہ میں وضاحت کی گی ہے

 .5پہیوں کو تیزی سے
دائیں طرف مڑیں اور
پارکنگ کی جگہ کے
مرکز کی طرف کھینچیں۔

 .4جب آگے والی گاڑی صاف
ہو تو پہیے کو تیزی سے
بائیں اور پیچھے آہستہ آہستہ
پیچھے والی گاڑی کی طرف
موڑ دیں۔

 .3جیسے ہی آپ کا اگال دروازہ
پیچھے کا بمپر آگے سے
گزرتا ہے پہیے کو جلدی
سے سیدھا کریں اور سیدھے
پیچھےتکچلتےرہیں۔

 .2پہیوں کو تیزی سے دائیں
اور پیچھے کی طرف
آہستہ آہستہ پیچھے والی
گاڑی کی طرف موڑیں۔

 .1یہاں تک کہ گاڑی سے
بھی رک جاؤ اور اس
سے دو ( )2فٹ دور
رہو۔

اگر آپ جس گلی پر جا رہے ہیں اس پر کوئی روک تھام ہے تو آپ کو اس کے قریب سے زیادہ سے زیادہ پارک کرنا چاہئے لیکن  12انچ سے
زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی روک نہیں ہے تو آپ کو ہر ممکن حد تک روڈ وے سے دور ہونا چاہئے
اپنی گاڑی چھوڑنے سے پہلے انجن کو بند کردیں چابی کو ہٹائیں اور تمام دروازوں کو الک کردیں باہر نکلنے سے پہلے اپنے پیچھے ٹریفک
کی جانچ کریں۔
ہمارے پینڈوٹ متوازی پارکنگ ٹریننگ ویڈیو دیکھنے کے لئے درج ذیل لنک پر کلک کریں۔
https://www.youtube.com/watch?v=iZs-q6PmC7E
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خصوصی حاالت اور ایمرجنسی
درج ذیل صفحات سے آپ کو ان خصوصی حاالت کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے جوحادثات کے خطرات کو کم کر دیتا ہے جب آپ ہائی
وے ورک زون میں ریلوے کراسنگ پر ،آپیدل چلنے والوں  ،سائیکل سواروں ،ٹرکوں ،بسوں یا ہنگامی گاڑیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو
ہر حال میں سڑک کے قہر اور مختلف ہنگامی ڈرائیونگ کی صورتحال سے نمٹنا ہوگا۔
گاڑی چالنے والوں کے لئے اپنے سفر کا منصوبہ بنانے کے لئے خصوصی واقعات اور ہنگامی صورتحال کے بارے میں مفید معلومات ایک
موٹرسٹ ذرائع ابالغ کی جانچ پڑتال کے ذریعہ ناپسندیدہ تاخیر سے روکنے یا روڈ کے غیر ممکنہ حاالت سے بچنے کا انتخاب کرسکتا ہے ،
جیسے  www.511PA.comیہ جاننے کے لئے کہ آیا ان کے سفر کا راستہ روانہ ہونے سے پہلے صاف ہے یا نہیں۔

کام والے مقامات
ورک زون ،تعمیر ،دیکھ بھال یا افادیت سے متعلق کام کی سرگرمیوں والے عالقے ہیں اور ان کی شناخت نارنگی چینالئزنگ ڈیوائسز ،جیسے
شنک ،یا دیگر ٹریفک کنٹرول ڈیوائسز سے کی گئی ہے۔ آپ کا سامنا کسی جھنڈے سے ہو سکتا ہے جس میں ٹریفک کی ہدایت ہو اور عکاس لباس
پہنے ہوں .انتباہی عالمات ،پیشگی انتباہ کی گاڑیاں ،یا متغیر پیغام بورڈ کام کے زون تک پہنچنے کے لئے کم سے کم  200فٹ رکھے جاسکتے
ہیں۔ جب آپ پہلی عالمت دیکھیں گے تو سڑک ،گاڑیوں ،سازوسامان اور ان لوگوں سے جن پر آپ کا سامنا ہوسکتا ہے اس پر سخت توجہ دیں۔
کچھ کام والے عالقوں کے ساتھ پینسلوینیا اسٹیٹ پولیس بھی ہوتی ہے۔
چلتی کاریاں ،جیسے الئن پینٹنگ ،شگاف سیل کرنا اور گھاس لگانا بعض اوقات موٹر
سواروں کو متنبہ کرنے کے لئے آپریشن کے پچھلے حصے میں شیڈو گاڑیاں استعمال
کرتے ہیں کہ آگے کام کا زون موجود ہے اور عملہ کے تحفظ کے لئے بھی کام کرتا ہے۔
جب تک اس کی ہدایت نہ کی جائے ،منتقل آپریشن نہ کریں۔
ایک فعال ورک زون وہ جگہ ہے جہاں کارکن روڈ وے پر یا اس کے آس پاس ہوتے ہیں۔
تعمیراتی کارکنوں کے لئے ہمیشہ نگاہ رکھیں اور رہیں غیر معمولی حاالت جیسے تنگ لین
کھردری فرش ناہموار لین اور اچانک لین شفٹوں کےلئے تیار ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں؟
امریکہ میں ہر سال کام کے عالقوں میں
گاڑیوں کے گرنے کے نتیجے میں شاہراہ
کارکنوں اور موٹر سواروں سمیت تقریبا
 40,000افراد زخمی یا ہالک ہو جاتے ہیں۔
کام کے عالقوں میں الپرواہی اور تیزرفتاری
ٹریفک اموات کی بنیادی وجوہات ہیں۔

ڈرا ڈرائیورں کو ورک زونز اور ورک زونز میں تعمیراتی گاڑیوں کو دائیں طرف راستہ
فراہم کرنا ہوگا قانون کے ذریعہ آپ کو اپنی گاڑی کی ہیڈالئٹس کو آن الئن انڈیولنگ کرتے
وقت نہ صرف دن کے وقت چلنے والی الئٹس کو چالو کرنا چاہئے بلکہ ایک فعال ورک
زون میں اپنی ہیڈالئٹس استعمال نہ کرنے پر آپ پر جرمانہ عائد کیا جاسکتا ہے۔ اس کے عالوہ کام والے عالقوں میں کچھ خالف ورزیوں پر
جرمانے میں دگنا اضافہ کیا گیا ہے جس میں رفتار بھی شامل ہے اس کے عالوہ کچھ خالف ورزیوں کے نتیجے میں ڈرائیور کا الئسنس معطل
بھی ہوسکتا ہے۔
ورک زون میں اور آس پاس کے قریب گاڑی سے ڈرائیونگ کے بارے میں ایک نیا ویڈیو دستیاب ہے مندرجہ ذیل لنک پر:
.https://www.penndot.gov/TravelInPA/Safety/TrafficSafetyAndDriverTopics/WorkZone

یہ ویڈیو اسکول پر مبنی ڈرائیور تعلیم کے نصاب میں بھی دستیاب ہے۔
جب آپ کسی کام زون سے رابطہ کرتے ہیں توآہستہ یا بند ٹریفک کے لئے تیار رہیں اور حفاظتی قوانین پر عمل کریں:
•اپنے سفر کی منصوبہ بندی کریں اگر آپ ورک زون کے آس پاس کوئی متبادل راستہ منتخب کرتے ہیں تو آپ سفری تاخیر سے بچ سکتے ہیں۔
•ورک زون میں اپنے کروز کنٹرول استعمال نہ کریں۔
•اپنے درج ذیل فاصلے کو دوگنا کریں ورک زون میں سب سے زیادہ عام نوعیت کا حادثہ عقبی اختتام کا ٹکراؤ ہے
•جیسے ہی آپ کو کوئی پیغام نظر آیے لین کو تبدیل کرنے کی تیاری کریں آپ کی لین آگے بند ہوگئی ہے۔
•کام کے زون میں ٹھوس سفید لکیر کو عبور نہ کریںاپنی لین میں رہیں
•محتاط انداز میں آگے بڑھیں اور جب آپ کام کے زون میں جاتے ہو تو محفوظ رفتار سے آگے بڑھتے رہیں سڑک کا کام دیکھنے کے آہستہ
روکیں نہ۔
•مزدوروں سے ہدایات مانگنے کے لئے کسی ورک زون میں نہ رکیں۔
•پرچم برداروں کی اطاعت کریں ان کی اتھارٹی روایتی ٹریفک کنٹرول ڈیوائسز کو اووررائیڈ کرتی ہے۔
یاد رکھیں :ورک زون پرچم بردار پولیس گرفتاری کے فارم کا استعمال کرتے ہوئے غیر محفوظ گاڑیوں ،تیزرفتاروں ،اور جارحانہ ڈرائیوروں کے
متعلق پولیس کو اطالع دے سکتے ہیں!
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ریل روڈ کراسنگ
زیادہ تر ریلوے کراسنگ صرف ایک اعلی درجے کی انتباہی نشان اور کراس بک کے ذریعہ محفوظ ہوتی ہیں۔ زیادہ تر کراسنگ ٹریفک کو روکنے
کے لئے گیٹ نہیں ہوتے ہیں۔ تمام ریلوے کراسنگس کے قریب پہنچتے وقت آپ کو خاص طور پر چوکس رہنا چاہئے۔زیادہ ٹرین ٹریفک کے بغیر
واقف کراسنگ انتہائی خطرناک ہوسکتی ہے۔ اگر آپ اکثر ایسی کراسنگ کا استعمال کرتے ہیں اور عام طور پر ٹرین نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو
یقین ہونا شروع ہوسکتا ہے کہ ٹرینیں کبھی نہیں جاتی یہ یقین کرنا خطرناک ہوسکتا ہے۔
ان نقاط کو ریلوے کراسنگ پر یاد رکھیں:
•جب آپ ریلوے کراسنگ کے قریب جاتے ہیں تو ہمیشہ بائیں  ،دائیں اور پھر بائیں طرف دیکھو یہ کرنا یہاں تک کہ اگر کراسنگ فعال ہے اور
اشارے چمکتے نہیں ہیں ہو سکتا ہے وہ کام نہیں کر رہے ہوں.
•اگر آپ کو ایک سے زیادہ ٹریک والی ریل روڈ کراسنگ پر روک دیا گیا ہے تو جبہ تک ٹرین گزارنی شروع نہ ہوں اس وقت تک انتظار
کریں جب تک کہ آپ دونوں پٹریوں کے نیچے واضح نظارہ نہ کر لیں۔ یہاں تک کہ ایک ( )1ٹریک کے باوجود ٹرین گزرنے کے فورا بعد
ہی پار کرنا شروع نہ کریں قریب آنے والی کسی اور ٹرین کے لئے دوبارہ چیک کریں.
•جب بھی آپ ریل روڈ کراسنگ پر جاتے ہیں یا داخل ہوتے ہیں تو کسی کو پاس کرنے کی کوشش نہ کریں.
•پٹریوں کو عبور کرنے والی کسی اور گاڑی کے پیچھے آنکھیں بند کرکے نہ چلیں۔ اگر آپ کسی دوسری گاڑی کی پیروی کر رہے ہیں تو ،
اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ پٹریوں پر چلنے سے پہلے پورے راستے کودیکھنے کی صالحیت رکھتے ہیں ۔ اگر آپ کے آگے ٹریفک کی
رفتار کم ہوجاتی ہے تو عبور کرنے سے پہلے اس کے صاف ہونے کا انتظار کریں۔ کبھی پٹڑیوں پر نہ پھنسیں۔
• اگر آپ ریلوے کراسنگ پر پھنس جانے کی غلطی کرتے ہیں اور ٹرین قریب آرہی ہے تو گاڑی سے جلدی جلدی چھوڑیں اور جتنا ہو سکے
ٹریک سے اتنا ہی آگے بڑھیں۔
کیا آپ جانتے ہیں؟
ہر ڈیڑھ گھنٹہ امریکہ میں ٹرین کسی گاڑی یا پیدل چلنے والے سے ٹکرا جاتی ہے۔ آپ کو  40گنا زیادہ مرنے کا خطرہ ہوتا ہے
ایک حادثے میں جس میں ٹرین کا دخل ہو اس سے زیادہ دوسری گاڑی سے حادثہ کا خطرہ رہتا ہے.

پیدل چلنے والوں کے ساتھ سڑک کا اشتراک کرنا سائیکل’ موٹر سائیکل ‘ اور موپید ڈرئیور
پیدل چلنے والے اور سائیکل سوار ایک گاڑی چالنے والے کی حیثیت سے آپ کے احترام کے مستحق ہیں۔ یہ گروہ حادثے میں زخمی ہونے کے
سب سے زیادہ خطرہرہتا ہے پھر بھی آپ کو عوامی سڑکیں اسی طرح استعمال کرنے کا حق ہے درج ذیل حفاظتی نکات یاد رکھیں۔

پیدل چلنے والے
•پیدل چلنے والوں کو حاصل ہے چوراہے پر یا کراس واک میں
•سرخ رنگ کا مطلب موڑ کا مطلب ہے رکنا تمام سمتوں کو دیکھنا اور پھر جب یہ محفوظ ہو تو موڑ لینا پیدل چلنے والوں کی تالش
کریں اور ان کے لئے راستہ صاف کرنے کے لئے کافی وقت دیں۔
•رفتار کو ہمیشہ کم کریں اور جب بچے آس پاس ہوں تو اضافی احتیاط کا استعمال کریںوہ خطرے کو سمجھنے میں ناکام ہو سکتے
ہیں اور دیکھے بغیر آپ کے سامنے بھاگ سکتے ہیں۔
•آپ کو اسکول زون کی رفتار کی حدود کا مشاہدہ کرنا چاہئے اور جب سرخ اشارے چمک رہے ہوں تو اسکول بسوں کے لئے رکنا
چاہئے۔ اسکول زون اور اسکول بس اسٹاپ ایسے مقامات ہیں جہاں بچوں کی کثافت ہوتی ہے۔
•بوڑھے پیدل چلنےوالے اور معذور افراد کے ساتھ صبر کرو۔ انہیں کسی گلی کو پار کرنے کے لئے اضافی وقت درکار ہوتا ہے۔
•بیک اپ لینے سے پہلے  ،ہمیشہ اپنے راستے میں پیدل چلنے والوں کی جانچ کریں۔
•اندھے پیدل چلنے والوں کے دائیں راستے پر چلیں آہستہ کریں اور رکنے کے لئے تیار رہیں ) ،چاہے ان کے پاس سفید چھڑی ہو
یا گائیڈ کتا ہے ،یا دوسروں کی رہنمائی میں ہوں.
•جب آپ پیچھے سے رکے ہوئے گاڑی کے قریب پہنچیں تو آہستہ ہوجائیں اور جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ اس کے سامنےکس پیدل
چلنےوالے کی گنجائش نہیں ہے اس وقت سے نہ گزریں۔
•جب پیدل چلنے والے آپ کو دیکھ لیں تو کبھی بھی پیدل چلنے والوں کو کسی بھی وقت ٹریفک کی لکیر میں لہرانا محفوظ نہیں ہوتا
ہے اور خاص طور پر نشان زدہ یا مڈ بالک مقامات پر۔
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سائیکل سوار لوگ
حفاظتی اشارے (مزید معلومات کے لئے باب نمبر پانچ دیکھیں )
•جب آپ سائیکل کے قریب پہنچتے یا گزرتے ہو تو اپنے رفتار کو محفوظ رفتار سے آہستہ کر لیں ۔
•سائیکل کے پاس گزرنے کے بعد نہ تو آہستہ ہوں اور نہ تیزی سے روکیں تیزی سے سائیکل کو روکنا حادثہ ہو سکتا ہے اور آپ
کی سائیکل کسی گاڑی سے ٹکرا سکتی ہے .
•سائیکل کے قریب اپنے سائرن کو نہ بجا ئیں یہاں تک کی آپ کو کسی حادثہ سے بچنے کے لئے ایسا کرنا پڑے.
مزید معلومات کے لئے پنسلوانیا سائیکل ڈرائیور کا مینول ( )PUB 380کا مالحظہ کیا جا سکتا ہے:
http://www.dot.state.pa.us/public/pubsforms/Publications/Pub%20380.pdf

موٹرسائیکلسٹس اور موپڈ دریور
•قانون کے مطابق آپ کو موٹرسائیکل سوار اور موپیڈ ڈرائیور کو ایک ( )1مکمل لین استعمال کرنے کی اجازت دینی ہوگی۔
• زیادہ تر موٹرسائیکالور موپڈ گاڑی کے حادثات اکثر چوراہوں پر ہوتے ہیں عام طور پرگاڑی چلتی موٹرسائیکل موپڈ کے سامنے بائیں
طرف مڑ جاتی ہے جس وقت گاڑی کے ڈرائیور کو صحیح راستہ ملنا چاہئے تھا۔
• ایسا مت سوچو کی موٹر سائیکل اور موپڈ گاڑی مڑ رہی ہے جب آپ اسکی مڑنی واال اشارہ دیکھیں موٹر سائیکل اور موپد مے موڑ کے
اشارےخود بخود بینڈ نہیں ہو سکتے ہیں دوسری گاڑیوں کیطرح  .موٹر سائیکل اور موپد سامنے نہ آییں جب تک آپ اسے حقیقت میں موڑتے
ہے نہ دیکھیں .موٹرسائیکل  /موپیڈ کے سامنے نہ کھینچیں جب تک کہ آپ اسے اصل میں موڑتے نہ دیکھیں۔
•راہ میں حائل وہ رکاوٹیں جو موٹرسائیکل سوار کو معمولی لگتی ہیں وہ موٹر سائیکل سوار اور اور موپد ڈرائیور کے لئے جان لیوا ثابت
ہو سکتی ہیں موٹر سائیکل سوار اور موپد ڈرائیورں کو اچانک لین تبدیل کرنے کے لئے اور رفتار تیز کرنے کے لئے تیار رہنا چاہے
کیونکی وہ روڈ پر ہونے والے حادثات سے بچنے کے لئے کوشس کرتے ہیں .
• 4سیکنڈ کے بعد یا اس سے زیادہ فاصلوں کی اجازت دیں تاکہ آپ دوسری گاڑیوں کی اجازت دے سکیں۔ جب سڑک یا موسم کی خرابی ہو
تو موٹرسائیکل اور موپیڈ کے پیچھے اپنا درج ذیل فاصلہ بڑھائیں۔
ہمارے پینڈاٹ موٹرسائیکل سیفٹی ویڈیو دیکھنے کے لئے درج ذیل لنک پر کلک کریں۔
https://www.youtube.com/watch?v=SZjHD9iIz-o

ٹرک اور بسوں کے ساتھ سڑک کا اشتراک کرنا
جب آپ سڑک کا اشتراک کسی گاڑی ،ٹرک ،بس یا کسی بڑی گاڑی کے ساتھ کر رہے ہو تو حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ ٹریفک قوانین کو مانیں
سڑک کے اصولوں کی پاسداری کریں اور دفاعی طور پر گاڑی چالئیں۔ ٹرکوں اور بسوں کے ساتھ سڑک کے اشتراک کے لئے خصوصی اصول موجود
ہیں اور ذیل میں کچھ تجاویز ہیں جو آپ اپنے سفر کو محفوظ تر بنانے کے لئے استعمال کرسکتے ہیں۔ محفوظ شاہراہوں کی کلید یہ ہے کہ ٹرک یا بس کے
اندھے مقام (نو زون) کو جاننا ہے۔ نو زون ٹرکوں اور بسوں کے آس پاس خطرناک عالقوں کی نمائندگی کرتا ہے جہاں حادثے ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔
ایک ٹرک کے پاس سے گزرنا
برابر کی شاہراہ پرٹرک کو گاڑی سے گزرنے میں صرف تین ( )3سے پانچ ( )5سیکنڈ زیادہ وقت لگتا ہے۔ اپ گریڈ کرنے پر ٹرک اکثر رفتار
کھو دیتا ہے لہذا گاڑی سے زیادہ گزرنا آسان ہوتا ہے تنزلی پر ٹرک کی رفتار اس کی وجہ سے تیز تر ہوجائے گی لہذا آپ کو اپنی رفتار بڑھانے
کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
جب گزرنے کے بعد گاڑیاں بہت جلد کٹ جاتی ہیں اور پھر اچانک آہستہ ہوجاتی ہیں ٹرک ڈرائیوروں کو تھوڑا وقت اور کم خرچ کرنے کی تالفی
کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ گزرنے والی لین میں آپ کی گاڑی اور آپ کے آگے کی کسی بھی گاڑی کے درمیان کافی جگہ موجود ہے تاکہ آپ
پھنسیں نہ ،اگر ٹرک آپ کی لین میں داخل ہو رہا ہے تو تیزی سے گزریں ٹرک کے اندھے مقام پر لٹکائے بغیر ہنگامے کے اثرات سے نمٹنے
کے لئے دونوں ہاتھ پہیے پر رکھیں .آپ گزرنے والی لین کے بائیں جانب رہنا چاہتے ہو۔ جتنا جلدی ہو سکے اپنا گزرنا مکمل کریں اور دوسری
گاڑی کے ساتھ متروکیں جب آپ اپنے پیچھے والے آئینے میں ٹرک کا سامنے واال حصہ دیکھیں لیں تب ہی پیچھے ہٹنا یقینی بنائیں۔ ٹرک کے
گزرنے کے بعد ،اپنی رفتار برقرار رکھیں۔ منحنی خطوط پر گزرنے کے بارے میں دو بار سوچئے جہاں غلطی کا خطرہ اور زیادہ تصادم کا امکان
موجود ہوتا ہے.
حقیقت :ٹرک سے گزرتے وقت اپنے آپ کو کافی وقت کی اجازت دیں ہائی وے کی رفتار سے ٹرک کو بحفاظت گزرنے میں  30سیکنڈ تک کا
وقت لگ سکتا ہے۔ جب آپ گزر جائیں گے تو جلدی کریںمسلسل ٹرک کے ساتھ گاڑی نہ چالئیں آپ ٹرک ڈرائیور کے اندھے مقام پر
ہیں گزرنے کے بعد صرف اس وقت الئنیں تبدیل کریں جب آپ اپنے ریرویو آئینے میں ٹرک کی ہیڈالئٹس یا فرنٹ گرل دیکھ سکیں۔
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کوئی
ژون نہیں

کوئی
ژون نہیں

ٹرک کا گزرنا
جب ایک ٹرک آپ کی گاڑی سے گزرتا ہے تو آپ اپنی لین
کوئی ژون نہیں
کے بہت دور تک جاکر ٹرک ڈرائیور کی مدد کرسکتے ہیں۔
اگر آپ اپنی رفتار کو قدرے کم کردیں اور پھر اپنی رفتار کو
مستحکم رکھیں تو آپ ٹرک ڈرائیور کے لئے آسانیاں پیدا کردیں
گے۔ کسی بھی صورت میں ،جب آپ ٹرک کے گزر رہے
ہوں تو اپنی رفتار میں اضافہ نہ کریں۔ ٹرکوں کے پاس مسافر
گاڑیوں کے مقابلے میں ان کے دونوں اطراف میں بہت زیادہ
کوئی ژون نہیں
زونز ہیں۔ جب آپ ان نو زونز میں گاڑی چالتے ہیں تو ،آپ کو
(کوئی ژون نہیں) یہ ٹرک کے نا دکھنے والے مقامات کی ایک مثال ہے
ٹرک ڈرائیور نہیں دیکھ سکتے ہیں اپنی لین کے بہت دور تک
ٹرک ڈرائیور۔ اگر آپ اپنی رفتار کو قدرے کم کردیں اور پھر
اپنی رفتار کو مستحکم رکھیں تو آپ ٹرک ڈرائیور کے لئے آسانیاں پیدا کردیں گے .کسی بھی صورت میں جب آپ ٹرک کے گزر رہے ہوں تو
اپنی رفتار میں اضافہ نہ کریں۔ ٹرکوں کے پاس مسافر گاڑیوں کے مقابلے میں ان کے دونوں اطراف میں بہت زیادہ زونز ہیں۔ جب آپ ان نو زونز
میں گاڑی چالتے ہیں تو ،آپ کو ٹرک ڈرائیور نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹرک کے اندھے مقام پر ہیں اور یہ آپ کی لین میں جانے لگتا ہے تو
پرسکون رہیں اور ٹرک کے اگلے حصے کی نسبت اپنی گاڑی کی پوزیشن کو نوٹ کریں۔ تصادم سے بچنے کےلئے فیصلہ کریں کہ تیز یا سست۔
فرار ہونے والے راستے کے طور پر کندھے پر غور کریں.
جب آپ مخالف سمت سے آنے والے ٹرک سے ملتے ہیں تو جہاں تک ہوسکے اس طرف رکھیں تاکہ فریق سوائپ حادثے سے بچ سکیں اور اپنی
گاڑی اور ٹرک کے مابین ہوا کی ہنگامہ کو کم کریں۔ یاد رکھنا چاہیے کی ہوا کے ہنگاموں نے گاڑیوں کو ایک ساتھ دھکیل دیا۔ یہ ان کو ایک
ساتھ نہیں کھینچتا ہے اپنی گاڑی اور آپ کے سامنے آنے والی کسی بھی گاڑی کے بیچ کافی کشن برقرار رکھیں.
ایک ٹرک کی پیروی کرنا
ان کی جسامت کی وجہ سے ٹرکوں کو رکنے کے لئے لمبی دوری کی ضرورت ہے۔ اگر ایک گاڑی بہت قریب سے پیروی کر رہی ہے کہ ٹرک
کو پیچھے سے بچنے کےلئے اتنی جلدی سے رک نہیں سکتی ہے اگر آپ ٹرک کی پیروی کررہے ہیں تو اس کے نون زون سے دور رہیں۔ بہت
قریب سے پیروی کرنے سے گریز کریں اور اپنی گاڑی کو پوزیشن میں رکھیں تاکہ ٹرک ڈرائیور اسے اپنے ساتھ والے آئینے میں دیکھ سکے۔
اس کے بعد آپ کے سامنے والی سڑک کا ایک اچھا نظارہ ہوگا اور ٹرک ڈرائیور آپ کو رکنے یا باری کے لئے کافی انتباہ دے سکتا ہے۔ اور اس
صورت آپ کے پاس ردعمل ظاہر کرنے اور محفوظ اسٹاپ بنانے کے لئے زیادہ وقت ہوگا۔ ٹرک یا بس کے پیچھے جاتے وقت اگر آپ اپنے سامنے
گاڑی کے سائیڈ آئینے نہیں دیکھ سکتے ہیں تو بڑی گاڑی کا ڈرائیور آپ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔
جب کسی پہاڑی پر رکنے کے لئے آتے ہو تو اپنے اور ٹرک کے درمیان کافی جگہ چھوڑیں۔جب ڈرائیور کا پیر بریک سے دور ہوتا ہے تو ٹرکس
واپس آسکتے ہیں۔
جب آپ رات کے وقت ٹرک یا کسی بھی گاڑی کا پیچھا کرتے ہیں تو  ،ہمیشہ اپنی ہیڈالئٹ کو مدھم کریں۔ پیچھے والی گاڑی کی روشن روشنی
ٹرک ڈرائیور کو اندھا کردے گی جب وہ ٹرک کے بڑے پہلوؤں کے آئینے کی عکاسی کرتے ہیں
حقیقت :آپ کو ٹرک کے عقب اندھے مقام سے دور رکھنے کے لئے کم سے کم چار ( )4سیکنڈ کی ضرورت ہے اور صحیح فاصلے کی گنتی
کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے جیسے ہی ٹرک سڑک کے ساتھ ساتھ اسٹیشنری چیز سے گزرتا ہے گنتی شروع کرو ،ایک ہزار ایک
ایک ہزار دو وغیرہ۔ آپ کو ایک ہزار چار تک پہنچنا چاہئے جس طرح آپ کا اگال بمپر اس چیز تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ ایک ہزار
چار سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو آپ ٹرک کے پچھلے حصے کے قریب سفر کر رہے ہیں۔
سختيون
اٹرک مڑنے کے اشارہ پر پوری توجہ دیں ٹرک ڈرائیوروں کو الزمی طور پر موڑنا چاہئے تاکہ ٹرک کے پچھلے حصے یا ٹریکٹر ٹریلر کے عقب
میں کونے یا کسی بھی کھڑی رکاوٹوں کو صاف کیا جاسکے۔ کبھی کبھی دوسری گلیوں سے جگہ کونے کونے صاف کرنے کے لئے استعمال
کی جاتی ہے حادثے سے بچنے کےلئے جب تک موڑ کا عمل مکمل نہ ہوجائے نہ گزریں ۔ ایک بار پھر اشارہ موڑنے پر پوری توجہ دیں۔ (ذیل
کی مثال مالحظہ کریں۔).
حقیقت :ٹرک بڑے موڑ لیتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ٹرک سیدھے جارہے
ہیں یا بائیں مڑ رہے ہیں جب وہ اصل میں صحیح موڑ لیتے ہیں یہ
تکنیک  -ٹریلر کے ساتھ ساتھ بالئنڈ سپاٹ کے ساتھ مل کر موڑنے
والے ٹرک کو ایک خطرناک پینتریبازی سے گزرنے کی کوشش
کرنی ہوتی ہے ٹرک ڈرائیور اپنے اور روک تھام کے درمیان گاڑیاں
کو کروب میں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ روکو اور ٹرک ڈرائیورں کو
موڑنے کے لئے کافی جگہ دو۔
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اوور سیزڈ لوڈ
پائلٹ گاڑیوں کے ساتھ بڑے بوجھ بھی ہوتے ہیں بڑے بوجھ سے چلنے والی ٹریکٹر ٹریلرز کی طرح چلتی ہیں اور ان کے ساتھ بھی ٹرکس کے
قواعد جیسا سلوک کیا جانا چاہے زیادہ تر بڑے بوجھ مقررہ لین میں چلتے ہیں مگر ان کی حد سے زیادہ چوڑائی کی وجہ سے بیر پر رکاوٹوں کی
وجہ سے وہ پیلے رنگ یا سفید الئن کو عبور کرسکتے ہیں۔
پائلٹ گاڑیوں کے لئے بھی قانون کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ زیادہ بوجھ اور آہستہ چلتی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو متنبہ کریں پائلٹ گاڑیوں کو
ان کی شناخت کرنے میں مدد کے لئے خصوصی نشانیاں اور الئٹس رکھنی پڑتی ہیں اور ڈرائیوروں کو آگاہ ہونا چاہئے کہ جب انہیں دیکھا جاتا
ہے تو وہ اوور سزڈ گاڑی کے قریب پہنچ رہے ہیں جب آپ یہ گاڑیاں دیکھتے ہیں تو براہ کرم اضافی احتیاط برتیں۔
پشت پناہی حادثات
بیک اپ لینے کی تیاری کرنے والے ٹرک کے پیچھے کبھی گزرنے کی کوشش نہ کریں کثر جب ایک ٹرک ڈرائیور سڑک کے راستے سے ٹرک کو
کسی بھاری بھرکم عالقے میں واپس جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو روڈ وے کو عارضی طور پر روکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے۔ یہیں سے
کچھ ڈرائیور اور پیدل چلنے والے ٹرک کو اپنی تدبیر مکمل کرنے کے لئے چند سیکنڈ انتظار کرنے کی بجائے ٹرک کے پیچھے سے گزرنے کی کوشش
کرتے ہیں ٹرک کے پیچھے سے گزرتے وقت ڈرائیور یا پیدل چلنے والے ٹرک کے زون میں داخل ہو جاتے ہیں اور حادثہ پیش آسکتا ہے۔
بریک لگانا
گاڑیوں پر ہائیڈرلک بریک کے برعکس ٹرکوں اور بسوں میں ہوائی بریک ہوسکتی ہے اور رکنے میں زیادہ لمبی مسافت طے کرسکتی ہے اچھے
ٹائر اور مناسب طریقے سے ایڈجسٹ بریک واال ایک ٹرک ایک صاف خشک روڈ پر  65میل فی گھنٹہ کا سفر کرتے ہوئے ایک مکمل اسٹاپ
پر آنے کے لئے کم از کم  600فٹ کی ضرورت ہوتی ہے (مسافر گاڑی کے رکنے کے فاصلے کے مقابلے میں) کسی بڑی گاڑی کے سامنے
لین تبدیل کرنے سے بچنے کے لئے روڈ پر جانے سے پرہیز کرنا اور اگر آپ روڈ کو بند کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے۔
اسکپ ریمپ
لمبی درجے کی ٹرکوں کے لئے خصوصی “فرار” یا “بھاگنے والے” ریمپ ہوسکتے ہیں یہ ریمپ صرف ان بڑی گاڑیوں کے ذریعہ استعمال کیے
جانے ہیں جو بریک فیل ہونے کی وجہ سے قابو سے باہر ہیں یا روک نہیں سکتے ہیں ان ریمپس کے آس پاس کبھی نہ رکیں اور نہ ہی پارک کریں۔
بسیں
بسیں ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں جو سڑک پر عام گاڑی سے زیادہ جگہ بناتی ہیں۔ بس یا ٹرک کے ساتھ سڑک کا اشتراک کرتے وقت اسی طریقہ کار
کی پیروی کی جانی چاہئے۔

اسکول بسیں
پنسلوانیا میں خصوصی قواعد موجود ہیں جب آپ اسکول بس کے قریب گاڑی چالتے ہیں تو آپ کو ان پر عمل کرنا چاہئے۔ ان قوانین سے بچوں
اور ڈرائیوروں کی حفاظت ہوتی ہے۔
جب اسکول بس رکنے کی تیاری کر رہی ہے تو اس کی امبر (پیلے رنگ) الئٹس چمکنے لگیں گی جب بس اپنی سرخ بتیوں سے چمکتی ہوئی
اسٹاپ بازو کے ساتھ رکتی ہے تو آپ کو بس سے کم از کم  10فٹ کی مسافت روکنی ہوگی چاہے آپ اس کے پیچھے ہوں یا اسی روڈ پر اس کی
طرف آرہے ہوں یا کسی ایسے چوراہے کے قریب پہنچیں جہاں اسکول بس رک گئی ہو جب تک ریڈ الئٹس چمکنے بند نہ ہوں اسٹاپ بازو واپس
لے لیا گیا اور بچے محفوظ مقام پر پہنچ گئے۔ (نیچے فوٹو دیکھیں)
 10فٹ کی دوری

اگر اسکول بس روکنے کی ضرورت میں صرف ایک استثناء ہے اگر آپ کسی ایسی اسکول بس کے
قریب پہنچ رہے ہیں جس کو روکنے کے ساتھ اس کی بتیوں کی روشنی چمک جاتی ہے اور اس پر
ہاتھ بڑھایا جاتا ہے اور آپ ایک منقسم شاہراہ کے مخالف سمت گاڑی چال رہے ہیں (یعنی ٹھوس /
دھات کی رکاوٹیں  ،گائڈ ریلیں یا درخت  /چٹانیں  /ندی  /گھاس میڈین) ) آپ کو رکنے کی ضرورت
نہیں ہے۔ اپنی رفتار کو کم کریں اور احتیاط کے ساتھ گاڑی چالتے رہیں۔

تمام گاڑیوں کو روکنا چاہے
چمکتی ہوئی سرخ بتی اور بڑھے
ہوئے اسٹاپ بازو کے ساتھ
اسکول بس میں رکنے میں ناکامی
کے نتیجے میں آپ کے ڈرائیونگ
کا الئسنس  60دن کی معطلی آپ
کے ڈرائیونگ ریکارڈ پر پانچ
( )5پوائنٹس اور جرمانے کا سبب
بنے گا۔

اس گرافک کو چیک کریں جو پنسلوانیا کے اسکول بس روکنے کے قانون کی مثال بنانے میں مدد کرتا ہے۔
https://www.penndot.gov/TravelInPA/Safety/TrafficSafetyAndDriverTopics/Pages/School-Bus-Safety.aspx
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ہنگامی گاڑیاں اور صورتحال

کچھ گاڑیوں میں سائرن اور چمکتی ہوئی سرخ روشنی یا چمکتی سرخ اور نیلی روشنی کی آمیزش ہوتی ہے الئٹس ہنگامی گاڑیوں کو ٹریفک کے
ذریعے تیزی سے آگے بڑھنے اور ہنگامی کالوں کا جواب دینے میں معاون ہوتی ہیں۔ ایمرجنسی گاڑیوں میں فائر ڈیپارٹمنٹ کی گاڑیاں پولیس کاریں
‘ایمبولینسیں  ،بلڈ ڈلیوری گاڑیاں اور امدادی تنظیموں کی خصوصی طور پر لیس گاڑیاں شامل ہیں ان کے لئے دھیان رکھیں.
جب آپ سائرن سنتے ہو یا کسی گاڑی سے سرخ روشنی یا سرخ اور نیلی روشنی کے امتزاج کے ساتھ کسی بھی سمت سے آتے ہوئے دیکھتے
ہو تو آپ کو الزمی طور پر یہ کرنا چاہئے:
•منحنی خطوط یا سڑک کے کنارے پر گاڑی کو لیجا
ئیں اور رکیں.

•ایمرجنسی گاڑی کے بعد دوبارہ ڈرائیونگ شروع کریں۔ اس سے
کم از کم  500فٹ دور آپ کو گزرتا ہے۔

•یقینی بنائیں کہ کوئی اور ہنگامی گاڑی نہیں آرہی ہے.

•متوازی ڈرائیو کریں اور جتنا ممکن ہو کرب کے قریب۔ .ایک
طرفہ سڑکوں پر  ،قریب ترین کی طرف چالئیں۔سڑک کنارے
اور رک جاؤ.
•چوراہوں سے دور رہیں۔

کسی ہنگامی صورتحال کے دوران تمام ڈرائیوروں کو الزمی طور پر فائر پولیس سمیت کسی بھی وردی دار پولیس افسر  ،شیرف  ،کانسٹیبل یا
کسی مناسب طور پر مالزمین کی ہدایت کی تعمیل کرنی ہوگی۔
سائرن کو سنجیدگی سے لیں اور ایمبولینس فائر ٹرک یا پولیس کی گاڑی کا راستہ بنائیں کسی دن آپ مدد کے لئے پکارنے والے ہوسکتے ہیں یا اس
الئن پر زندگی ایک دوست یا کنبہ کے ممبر بن سکتی ہے۔

اقدام اور قانون

موو اوور الء موٹرسائیکلوں کو لین میں جانے کی ضرورت ہے جو کسی ہنگامی جوابدہی جگہ یا ناکارہ گاڑی سے متصل نہیں ہے ہنگامی جوابدہی
کا جگہ ایک سڑک کے قریب یا اس کے آس پاس کا عالقہ ہے جہاں پولیس ،شیرف ،کورونرز ،طبی معائنہ کاروں ،فائر فائٹرز ،فائر پولیس ،فائر
مارشلز ،ریسکیو اہلکاروں ،ہنگامی طبی خدمات کے عملے ،ٹائونگ اور بازیابی کے اہلکار ،مضر مواد ٹیم کے ممبران اور یا شاہراہ تعمیر و بحالی
کے اہلکار .ایک معذور گاڑی ٹریفک لین میں یا ٹریفک لین کے پہلو میں ایک ایسی گاڑی ہوتی ہے جس میں واضح طور پر کم سے کم دو سگنل
لیمپ ،سڑک کی لہریں ،احتیاطی نشانیاں اور کسی دوسرے ٹریفک کنٹرول ڈیوائس کے ساتھ نشان لگا دیا جاتا ہے۔ اگر ڈرائیور ٹریفک یا دیگر شرائط
کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو انہیں اپنی رفتار کو پوسٹ کردہ رفتار کی حد سے کم از کم  20میل فی گھنٹہ تک کم کرنا چاہئے ایسے
معامالت میں جہاں قانون نافذ کرنے والے افراد موجود نہیں ہوسکتے ہیں قانون روڈ ورکرز اور ہنگامی جواب دہندگان کو موٹر سواروں کے ذریعہ
خالف ورزیوں کی اطالع دینے کی اجازت دیتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ان اطالعات کی بنیاد پر حوالہ جات جاری کرسکتے ہیں آگے بڑھنے یا
آہستہ آہستہ کرنے میں ناکامی کا خالصہ جرم ہوسکتا ہے جس میں پہلے جرم کے لئے  $ 500دوسرے جرم کے لئے  $ 1,000اور تیسرے اور
اس کے بعد کے جرم میں  $ 2,000جرمانہ ہوتا ہے۔ اس کے عالوہ ورک زون کے عالقوں میں ہونے والی ٹریفک خالف ورزیوں پر جرمانے
میں دوگنا اضافہ کیا جائے گا۔ اس قانون کی خالف ورزی کا مرتکب کوئی بھی شخص اس کے ڈرائیونگ ریکارڈ کے بارے میں  2نکات کا اندازہ
کرے گا۔ اگر اس قانون کی خالف ورزی کے نتیجے میں جسمانی طور پر شدید چوٹ یا کسی اور شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے تو  90دن کے
الئسنس کی معطلی عائد کردی جائے گی اور  $ 1,000تک جرمانہ ہوسکتا ہے۔ اگر اس قانون کی خالف ورزی سے کسی ہنگامی جواب دہندگان
یا کسی معذور گاڑی میں یا اس کے آس پاس کسی شخص کو جسمانی طور پر چوٹ پہنچتی ہے تو  6ماہ کے الئسنس کی معطلی عائد کردی جائے
گی اور  $ 5,000تک جرمانہ ہوسکتا ہے۔ اگر اس قانون کی خالف ورزی سے کسی ہنگامی جواب دہندگان یا کسی معذور گاڑی میں یا اس کے آس
پاس کسی شخص کی موت ہو جاتی ہے تو ایک سال کی معطلی عائد کردی جائے گی اور  $ 10,000تک جرمانے کا نتیجہ ہوسکتا ہے۔

گھوڑے سے چلنے والی گاڑیاں اورگھوڑوں کے پیچھے سوار

ان عالقوں میں آپ کو کچھ اہم چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے جہاں آپ گھوڑے سے چلنے والی گاڑیاں یا گھوڑوں کے پیچھے سواروں کا سامنا
کرسکتے ہیں بہت سے گھوڑوں سے تیار گاڑیوں کا رنگ سیاہ ہے اور اس انہیں لئے صبح و شام یا رات کو دیکھنا مشکل ہے جب آپ گھوڑے
سے چلنے والی گاڑی کی پیروی کرتے یا پیچھے رہ جاتے ہیں تو ان دونوں ( )2گاڑیوں کے درمیان کافی جگہ چھوڑنا یقینی بنائیں رکنے کے بعد
گھوڑوں کی کھینچنے والی گاڑیاں اکثر پیچھے کی طرف لپکتی ہیں اور بہت قریب کی پیروی کرنے سے گھوڑوں کی کھدائی کرنے والے گاڑی
کے ڈرائیور کی آپ کو دیکھنے کی صالحیت محدود ہوجاتی ہے .جب آپ گزرنے کی تیاری کریں گے تو اس کے لئے بھی کافی جگہ مہیا ہوگی
جب آپ گھوڑے سے چلنے والی گاڑی یا گھوڑے کی سواری سے گزرتے ہیں تو تیز رفتار سے گاڑی نہ چالئیں یا اپنا سائرن نہ بجائیں کیوں کہ
اس سے گھوڑے کی آواز آسکتی ہے نیز گزرنے کے بعد گھوڑے کو تیز کرنے سے بچنے کے لئے دائیں لین میں واپس آنے سے پہلے اپنی گاڑی
اور گھوڑے کے درمیان کافی جگہ چھوڑنا یقینی بنائیں ہمیشہ یاد رکھیں جب سڑک پر ہر ایک کے ایک جیسے حقوق ہوتے ہیں۔

کھال بیڈ ٹرک میں سواری

اگر کوئی شخص کھلے ٹرک پر سوار ہے تو کھلی بیڈ اٹھاؤ ٹرک یا کھلی فلیٹ بیڈ ٹرک کو  35میل فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے نہیں چالیا
جاسکتا اس طرح ٹرک اس وقت نہیں چل سکتا جب  18سال سے کم عمر کا بچہ ٹرک پر سوار ہو.
اس قانون سے مستثنی ہیں
•ایک کسان کا بچہ جسے کھیت کے کچھ حصوں کے درمیان منتقل کیا جا رہا ہے یا کھیتوں پر کام کرنے کے لئے کسانوں کی ملکیت یا ان کے زیر
• ایک بچہ جو میں کھیت مزدوری انجام دینے کے لئے مالزم ہے جو کھیت کے کچھ حصوں کے درمیان منتقل کیا جاتا ہے یا وہ مزدور بچے
یا مالک کے ذ ریعہ.
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ایک جائز شکار کا الئسنس رکھنے واال بچہ جو شکار کے کیمپ اور شکار کی جگہ کے درمیان یا شکار کے سیزن میں شکار سائٹوں کے
درمیان لے جایا جاتا ہے۔
ایک بچہ جو پریڈ کے دوران صرف سرکاری طور پر منظور شدہ پریڈ میں شریک ہے

برف ہٹانے والی گاڑی
سردیوں میں برف ہٹانے والے ڈرائیوروں کے آئینے میں ان کی دیکھنے کی صالحیت بہت ہی محدود ہوتی ہے۔ برف ہٹانے والے والے اکثر پلٹ
جاتے ہیں اور ان کے ڈرائیور آپ کو ان کے پیچھے نہیں دیھ سکتے یقینی طور پر محفوظ فاصلے کی پیروی کریں اس سے آپ کی گاڑی کو
برف ہٹانے والی گاڑی کے ذریعہ پھینکے گئے نمک ڈی آئسینگ مائعات اور اینٹی اسکیڈ چھرے سے نقصان ہونے سے بچانے میں مدد ملے گی۔
نیز ،ان گاڑیوں میں ونگ ہل ہوسکتی ہے جو دونوں طرف کئی فٹ رہتی ہے یہ ڈرائیوروں کے لئے خراب موسم یا رات میں دیکھنا مشکل ہیں اور
وہ متعدد ضمنی سوائپ حادثات میں ملوث رہے ہیں سالمت رہنے کے لئے آپ کو بائیں یا دائیں طرف ہل چالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے.

سڑک کے غضب سے نمٹنے کے لئے
اپنا غصہ کبھی بھی سڑک پر موجود کسی اور پر نہ نکالیں بعض اوقات سڑک کے غصے کے واقعات ڈرائیوروں کے مابین سادہ غلط فہمیوں کی
وجہ سے پیش آتے ہیں ایک ڈرائیور فیصلے میں ایک لمحہ غلطی کرسکتا ہے جسے دوسرا
ڈرائیور جارحانہ حرکت کے طور پر دیکھتا ہے حاالنکہ کسی کا مقصد نہیں تھا.
اسے ذاتی طور پر کبھی نہیں لیں جب کوئی آپ کو کٹ کرتا ہے یا آپ کے سامنے کھینچ کے آ
جاتا ہے بس اسے جانے دیں اور دوسرے ڈرائیور کو نظرانداز کریں
اگر کچھ ہوتا ہے تو تشخیص مت کریں کسی اور ڈرائیور کے ساتھ اپنی توجہ “مقابلہ” پر مرکوز
کرنا ایک سنجیدہ خلفشار ہے اس سے آپ کی صالحیت کسی حادثے سے بچنے کے لئے کم ہو
جاتی ہے اور آپ ٹریفک کے اشاروں اور دیگر گاڑیوں یا پیدل چلنے والوں کی کارروائیوں کا
جواب دینے میں بھی کم صالحیت رکھتے ہیں میں کم صالحیت رکھتے ہیں۔.

کیا آپ جانتے ہیں؟
ہر سال پی اے میں ہونے والی قریب
 1,500شاہراہ اموات میں سے  ،تقریبا
 60فیصد  ،یا  900کے قریب  ،جارحانہ
ڈرائیونگ کی وجہ ہیں۔

کسی اور ڈرائیور کو سبق سکھانے کی کوشش نہ کریں۔ صحیح ہونے پر اصرار نہ کریں چاہے
آپ ٹھیک بھی ہوں۔ م ٹھیک مر سکتے ہو!
اگر آپ کو جارحانہ ڈرائیور کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو محفوظ رہنے میں آپ کی مدد کرنے کے لئے کچھ نکات یہ ہیں:

•دشمن ڈرائیور سے آنکھ سے رابطہ کرنے سے گریز کریں۔
•اشاروں کو نظرانداز کریں اور پیچھے اشارے نہ کریں۔
•اگر آپ کے پاس ہینڈ فری ڈیوائس ہے اور وہ محفوظ طریقے
سے کرسکتے ہیں یا مسافر کال کر سکتے ہیں تو پولیس کو
فون کریں یا 911۔

•جارحانہ ڈرائیور کے راستے سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش
کریں۔
•گزرنے والی لین کو مسدود نہ کریں اگر کوئی گزرنے کا مطالبہ
کرتا ہے تو اسے جانے دو۔
•تیز رفتار سے جارحانہ ڈرائیور کو چیلنج نہ کریںیہ صرف ڈرائیور
کے غصے کو زیادہ کر دیگا اور آپ کو خطرہ میں ڈالے گا۔

اگر کوئی جارحانہ ڈرائیور آپ کا پیچھا کرتا ہے تو گھر مت جانا اس کے بجائے کسی پولیس اسٹیشن سہولت اسٹور یا کسی اور جگہ جاؤ جہاں
آپ کو مدد مل سکتی ہے اور گواہ بھی ہوں گے.

ایمرجنسی ڈرائیونگ سے نمٹنا
اگر آپ زیادہ تر ڈرائیوروں کی طرح ہیں تو آپ کو یہ مشق کرنے کا موقع نہیں ملے گا کہ کسی
ہنگامی صورتحال میں آپ کو کسطرح کام کرنا چاہیےاور ڈرائیونگ کے بعض نازک حاالت میں
کیا کرنا ہے یہ جاننے سے بھی فرق پڑ سکتا ہے جب کچھ واضح طور پر غلط ہوجاتا ہے تو غلط
کاروائی یا کوئی کارروائی نہ کرنے سے آپ کی گاڑی کے ٹکرانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔

کیا آپ جانتے ہیں؟
 12,000گرنے والے حادثوں کے
جائزے میں  37فیصد ڈرائیوروں نے
حادثے سے بچنے کے لئے کوئی اقدام
نہیں کیا۔

ہنگامی صورتحال میں اپنے طریقے سے کام کرنا
جب آپ کے پاس تصادم سے بچنے کے لئے بریکنگ یا اسٹیئرنگ کا انتخاب ہوتا ہے تو عام طور
پر بہتر ہے کہ اگر آپ بریک لگنے کے بجائے خطرہ سے بچنے کے لئےاسٹیرنگ کا استعمال
کر سکتے ہو خاص طور پر  25میل فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سےاس کی وجہ یہ ہے کہ
آپ کے پاس رد عمل کا وقت ہے آپ کے رد عمل کے وقت سے زیادہ تیز لیکن آپ کو ہنگامی صورتحال میں اپنی گاڑی کا کنٹرول برقرار رکھنے
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کے لئے اسٹیئرنگ کی اچھی مہارتیں حاصل کرنی ہوں گی۔

عام اصول کے طور پر آپ کو دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ وہیل کا انعقاد کرنا چاہئے۔یہ خاص طور پر ہنگامی صورتحال میں اہم ہے کیونکہ
انکشافی اسٹیئرنگ سے آپ کو اسٹیئرنگ وہیل کو تیزی سے ایک ( )1سمت میں کم سے کم ڈیڑھ مڑنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اس پہیے
کو مخالف سمت میں تقریبا ایک مکمل دائرے کی طرف موڑ دینا ہوتا ہے ایک بار جب آپ اعتراض صاف کردیتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے سفر
کی اصل سمت میں آگے بڑھتے ہوئے سینٹر اسٹیئرنگ پر واپس
اسٹیئرنگ وہیل کو تھامنے کی عادت ڈالیں جیسا کہ دائیں طرف دکھایا گیا ہے اگر آپ اسٹیئرنگ وہیل کو گھڑی کے چہرے کے طور پر سوچتے
ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو پہیے کو  9یا  3بجے والی پوزیشن یا  8اور  4گھنٹے کی پوزیشن پر رکھنا
چاہئے جو بھی سب سے زیادہ آرام دہ ہو ا پنے انگوٹھوں کو رم کے اندر کی گرفت مضبوط کرنے کے
بجائے اسٹیئرنگ وہیل کے چہرے کے ساتھ رکھیں
پہیے پر اپنے ہاتھوں کو اس مقام پر رکھیں:
•کسی ہنگامی صورت میں اسٹیئرنگ پینتریبازی کے دوران آپ کو حد سے زیادہ درستگی کا امکان
کم ہوجائے گا جس کی وجہ سے آپ کا کنٹرول ختم ہوجائے گا یا سڑک سے دور ہوسکیں گے۔
•یہ کم امکان ہے کہ ایئر بیگ آپ کے بازوؤں اور ہاتھوں کو پیچھے آپ کے چہرے میں واپس پھینک دے شاید انھیں توڑ بھی دے اگر آپ
کسی حادثے میں ملوث ہیں۔.
•لمبی ڈرائیو کے دوران آپ کے بازو زیادہ آرام دہ اور کم تھکے ہوئے ہوں گے۔
دس ( )10اور دو ( )2گھنٹے کے لئے ہاتھ کی پوزیشن قابل قبول ہے لیکن اگر آپ کا ایئر بیگ تعینات کرتا ہے تو آپ کو چوٹ کا خطرہ ہے
مڑنے کے لئے اسٹیئرنگ وہیل کو استعمال کرنے کے دو ( )2طریقے ہیں۔ “ہاتھ سے ہاتھ” کے طریقہ کار میں ڈرائیور مخالف پہلو کو سمجھنے کے
لئے اسٹیئرنگ وہیل کے اس پار پہنچ جاتا ہے اور ضرورت کے مطابق دہراتے ہوئے پہیے کو اوپر سے کھینچتا ہے “پش  -پل” کے طریقہ کار میں
ایک ( )1ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر دھکا دیتا ہے جب کہ دوسرا ہاتھ اوپر کی طرف سالئیڈ ہوتا ہے اور پھر پہیے کو نیچے گھسیٹتا ہے اور باری مکمل
ہونے تک عمل کو دہراتا ہے۔
اگر آپ تصادم سے بچ نہیں سکتے ہیں تو اس کو یاد رکھیں :حادثے میں چوٹ کی روک تھام کا انحصار زیادہ تر آپ کی سیٹ بیلٹ پہننے پر ہے آپ
کے سر کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنا اپنی گاڑی میں ایئر بیگ رکھنا اور اس سے کم از کم دس ( )10انچ دوری بنائے رکھنا.
اگر آپ فوری طور پر اچانک بریک لگانا چاہتے ہیں
اگر آپ کو جلدی جلدی اپنے بریک لگانے کی ضرورت ہے تو آپ کی حفاظت کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کی گاڑی میں روایتی یا اینٹی
الک بریک (اے بی ایس) ہے تو ان کا استعمال کیسے کریں۔
•اے بی ایس کے بغیر بار بار بریک دبائیں اورچھوڑین بریک پمپ کرنے سے آپ کی گاڑی سست ہوجائے گی اور اسے قابو میں رہیگی بریک
پر لپیٹنے سے آپ کے پہیے کو تاال لگ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی اچھل سکتی ہے.
•اے بی ایس کے ساتھ وقفے پر مستحکم اور مستقل دباؤ برقرار رکھیں آپ کی گاڑی اچکے گی نہیں بریک پیڈل کو پمپ نہ کریں مکینیکل
شور اور معمولی دھڑکن سے نہ گھبرائیں۔
آپ کو یہ معلوم کرنے کے لئے اپنی گاڑی کی مینول بک کو چیک کرنا چاہئے کہ آپ کی گاڑی میں کس طرح کا بریکنگ سسٹم ہے کسی ہنگامی
صورتحال میں آنے سے پہلے ایسا کریں ہنگامی صورتحال میں اپنے بریک لگانے کا طریقہ جاننے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے
اگر آپ کی گاڑی کی پھسلن شروع ہوتی ہے
اگر آپ کی گاڑی کسی گیلی یا برفیلی سڑک پرپھسلنا شروع کردیتی ہے تو اس سمت
دیکھو اور آگے بڑھائو جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں اگر آپ کی گاڑی کا پچھال
حصہ بائیں طرف پھسل رہا ہے تو پہیے کو بائیں طرف مڑیں اگر آپ کی گاڑی کا
پچھال حصہ دائیں طرف پھسل رہا ہے تو پہیے کو دائیں طرف مڑیں جب آپ کسی
پھسلن کو درست کرنے کے لئے چلتے ہیں تو دوسرے پھسلن کے نتیجے میں
مخالف سمت ہوسکتی ہے لیکن دوسرا پھسلن پہلے کی طرح خراب نہیں ہوگا اسی
طرح دوسری پھسلن کو روکنے کے لئے تیار رہیں جس سمت میں آپ کی گاڑی
کا پچھال حصہ پھسل ہورہا ہے اس پر اسٹیئرنگ کرتے ہوئے اس سے پہلے کہ آپ
اپنی گاڑی پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کرلیں اس میں سے ان میں سے کچھ
“اصالح” ہوسکتی ہے.
پھسلتے وقت اپنے بریک کا استعمال نہ کریں اگر آپ بریک لگاتے ہیں تو پھسلن
زیادہ خراب ہوگا اور آپ اپنے پہیے کو الک کرنے اور اسٹیئرنگ کا سارا کنٹرول
کھونے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔
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سیالب زدہ سڑکیں

سیالب زدہ سڑکوں پر یہاں تک کہ کم رفتار سے چھ ( )6انچ پانی میں بھی آپ اپنی گاڑی یا ٹرک کا کنٹرول کھو سکتا ہے اور کچھ چھوٹی گاڑیاں
اس میں تیر سکتی ہیں دو ( )2فٹ پانی میں زیادہ تر گاڑیاں نکل سکتی ہیں بشمول اسپورٹ یوٹیلیٹی گاڑیاں (ایس یو وی)۔ ایک بار جب کوئی گاڑی
سڑک کے نیچے گہرے پانی میں تیر جاتی ہے تو وہ اس میں گھوم سکتی ہے اور پانی سے بھر سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ ڈرائیور اور مسافروں
بھی اندر پھنس سکتے ہیں.
اگر سڑک پر پانی بہتا ہے تو سب سے محفوظ طریقہ یہ ہے کی دوسرا راتسہ تالش کریں.
نوٹ :خطرناک حاالت کی وجہ سے سڑک یا شاہراہ کو بند کرنے والے اشاروں یا ٹریفک کنٹرول آالت کے آس پاس یا ان کے ذریعے گاڑی چالنا
قانون کے خالف ہے۔ قانون اور اس کی سزاؤں سے متعلق مزید معلومات کے لئے باب  5دیکھیں۔
سیالب:
پنسلوانیا کے سب سے زیادہ خطرات میں سے ایک سیالب ہے بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز کے مطابق سن  2006کے بعد سے پینسلوینیا
میں بتایا گیا نصف ہالکتوں کا تعلق سیالب کی وجہ سے گاڑیوں سے تھا اگر آپ گاڑی چال رہے ہیں اور آپ سیالب زدہ سڑک پر پہنچ گئے ہیں تو یہ آسان جملہ
یاد رکھیں“ :گھوم جاؤ ،ڈوبو مت “دوسرا راستہ تالش کریں اور سیالب زدہ سڑک کو عبور کرنے کی کوشش نہ کریں سیالب پر قابو پانے کے لئے جو رکاوٹیں
ہیں اس سے گزرنا قانون کے خالف ہے اس فہرست میں متعدد وجوہات ظاہر کی گئی ہیں تاکہ آپ جان سکیں کی سیالب کا پانی ااتنا خطرناک کیوں ہے:
 6انچ پانی ایک ڈالر بل کی لمبائی کچھ کاروں کا کنٹرول کھونے یا اسٹال کا سبب بن سکتی ہے۔
بارہ انچ پانی کئی کاروں کو تیرا سکتا ہے
دو فٹ بہتا پانی میں زیادہ یس یو وی اور پک اپ ٹرک چل سکتی ہے
پانی کسی بھی روڈ پر بہت سارے خطرات کو چھپا سکتا ہےجس میں گمشدہ فرش اور پل شامل ہیں پانی بہنے سے
روڈ بھی کمزور ہو سکتا ہے .
رات کا سفر سیالب سے بھرے ہویے روڈ کو چھپا سکتا ہے
جب آپ سیالب والے راستے پر پہنچتے ہیں تو آپ کا بہترین انتخاب اپنی منزل کا نیا راستہ تالش کرنا ہوتا ہے اگر آپ
سیالب کے پانیوں میں پھنس جاتے ہیں تو جلدی سے اپنی گاڑی سے نکلیں اور اونچی زمین کی طرف چلیں قومی موسمی خدمات سے آنے والے
سیالب سے متعلق مزید معلومات آن الئن پررہنمائی حاصل کی جاسکتی ہیں:
www.weather.gov/safety/flood-turn-around-dont-drown

اگر آپ کا اکسیلیٹر چپکتاہے
اگر ایکسلریٹر (گیس پیڈل) چپک جاتا ہے تو آپ کی گاڑی تیز سے تیز چلتی رہ سکتی ہے۔
اگر ایسا ہوتا ہو تو:
 .1اپنی نظریں سڑک پر رکھیں آپ یہ دیکھنے کے لئے پیڈل کو کچھ بار ٹیپ کرسکتے ہیں کہ آیا یہ معمول پر آجائے گا یا نہیں یا آپ اسے اپنے
پیر سے اٹھاسکتے ہیں لیکن اپنے ہاتھ سے پیڈل آزاد کرنے کی کوشش کرنے کے لئے نیچے نہیں پہنچتے ہیں۔
 .2فوری طور پر طبیعی کی طرف شفٹ کریں اور بریک کا استعمال کریں اگر پیڈل پھنس جاتا ہے تو یہ آپ کے انجن کی دوڑ کا سبب بنے گا
اور طاقت آپ کے پہیے سے ہٹ جائے گی۔
 .3اسٹیئرنگ پر توجہ دیں اور سڑک سے ہٹ جایئں اور جب آپ کسی محفوظ رفتار کی طرف کم ہوجائیں تو رکیں اور انجن کو بند کردیں ،اپنے
ہنگامی فلیشرز چالو رکھیں ۔
نوٹ:

اگر آپ کو آہستہ آہستہ روکنے یا جلدی سے روکنے کی ضرورت ہے تو اپنے اگنیشن کو “آف” میں بدل دیں۔ اسے “الک “ میں تبدیل
نہ کریں کیونکہ آپ اسٹیئرنگ کی صالحیت سے محروم ہوجائیں گے۔اس کے بعد اپنے بریک لگائیں پ کے اگنیشن کو روکنے کےلئے
اس پر چلنے اورروکنے کے لئے مزید کوشش کی ضرورت ہوگی۔

اگر آپ کی گاڑی کی بریک فیل ہو جاتی ہے
نئی گاڑیوں میں اسپلٹ بریکنگ سسٹم سے ٹواٹ بریک فلِیر کے امکانات کو کم کر سکتا ہے اگر آپ کے بریک سسٹم کی انتباہی روشنی آجاتی
ہے تو آپ کو چار ( )4پہیوں میں سے دو ( )2میں بریک لگ سکتی ہے شاید ایک ( )1فرنٹ وہیل اور ایک ( )1پیچھے واال پہیہ اس سے آپ سڑک
کے ایک طرف یا اگلے سروس اسٹیشن تک جاسکیں گے آپ محسوس کریں گے کہ بریک پیڈل معمول سے کہیں نیچے جاتا ہے اس سے پہلے کہ
گاڑی سست ہونا شروع ہوجائے اور آپ کو پیڈل پر مزید سختی النے کی ضرورت ہوگی آپ کے رکنے کا فاصلہ بڑھا ہوا ہے لہذا آگاہ رہیں کہ
آپ کی گاڑی کہاں جارہی ہے کم گیئر میں شفٹ کرنے سے آپ کودھیما ہونے میں مدد ملے گی۔
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اگر آپ کے پاس کوئی پرانی گاڑی ہے اور اسکا بریک اچانک فیل ہو جائے تو آپ کو کرنا چاہیے
 .1کم گیئر پر شفٹ کریں اور جگہ کا تالش کریں آہستہ
کریں اور روکیں.
 .2بریک پیڈل کو کئی بار جلدی سے پمپ کریں۔ اس سے
گاڑی کو روکنے کے لئے اکثر وقفے سے دباؤ بڑھ
جاتا ہے۔
 .3اگر پارکنگ بریک پیڈل کام نہیں کرتی ہے تو پارکنگ
(ایمرجنسی) بریک کا استعمال کریں بریک ریلیز کو
روکیں تاکہ آپ پارکنگ بریک کو چھوڑ دیں اگر پچھلے
پہیے الک ہوجاتے ہیں تو آپ سکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔

 .4اپنی نظروں کو اس طرف مرکوز رکھیں کہ آپ کہاں جارہے ہیں
اور سڑک سے دور ہونے کے لئے کسی محفوظ جگہ کی تالش
کریں۔ کسی تیز سڑک پر جانے کے لئے کھلی جگہ تالش کریں .
 .5اپنے اگنیشن کو “آف” آخری حربے کے طور پر تبدیل کریں اگر
گاڑی اب بھی نہیں رکے گی اور آپ کو گرنے کا خطرہ ہے تو اسے
“بند “ پوزیشن کی طرف مت موڑیں کیونکہ اس سے آپ کا اسٹیئرنگ
بھی الک ہو جایئگا۔ پھر اپنے نچلے ترین گئر میں شفٹ کریں یہ آپ
کے ٹرانسمیشن کو نقصان پہنچا سکتا ہے لہذا اس کو صرف حادثے
سے بچانے کے لئے آخری کوشش کے طور پر کریں۔

اپنی گاڑی روکنے کے بعد مدد کے لئے کال کریں گاڑی چالنے کی کوشش نہ کریں۔
اگر آپ کے پاس ایک ٹائر پھٹا ہوا ہے
ٹائر پھٹنے سے قبل بعض اوقات تیز آواز آنا شروع ہوجاتی ہے لیکن عام طور پر آپ کو وقت سے پہلے پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ ٹائر پھٹنے واال
ہے آپ کو اپنے ٹائروں کو اچھی حالت میں رکھنے اور مناسب طریقے رکھنا اور فالیا ہوا رکھنا ہے جب سامنے کا ٹائر پھٹ جاتا ہے تو آپ کا
اسٹیئرنگ وہیل کمپن ہو جاتا ہے اور آپ محسوس کریں گے کہ گاڑی اچانک ایک طرف کھینچتی جا رہی ہے جب پیچھے کا ٹائر پھٹ جایگا گا تو
گاڑی کا ایک کونا اچانک گر جائے گا اور آپ کو گاڑی کا پچھال حصہ محسوس ہوگا اگے پیچھے لرزتے ہوا۔
اگر آپ کا ایک ٹائر پھٹا تو مندرجہ ذیل کام کریں:
 .1اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے پکڑو۔
 .2اپنے بریک سے دور رہیں پھٹنے کے بعد بریک لگنے سے آپ اپنی گاڑی کا کنٹرول چھوڑ سکتے ہیں۔
 .3آہستہ آہستہ اپنے پیروں کو گیس کے پیڈل سے اتاریں۔
 .4آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جایئں لیکن آسانی سے چالئیں بڑے یا جھٹکے والی اسٹیئرنگ کارروائی نہ کریں۔
جب تک آپ کی ضرورت ہو آپ پھٹے ٹائر پر سواری کرسکتے ہیں تاکہ کسی محفوظ مقام تک جاسکیں اور اسے تبدیل کریں اگر آپ کو اپنے
بریک کو استعمال کرنا ہے تو انہیں ہلکے سے دبائیں گاڑی رکنے کے لئے آہستہ ہونے دیں ٹائر تبدیل کرنے سے پہلے یقینی بنائیں کہ یہ سڑک
سے دور ہے۔

پنچر کو کیسے تبدیل کریں
ہر وقت اپنی گاڑی میں ٹائر کو تبدیل کرنے کی ضرورت والے
اوزار رکھیں یعنی اسپیئر ٹائر ،الگ رنچ ،جیک ،سکریو ڈرایور،
ٹارچ ،شعلوں اور عکاس مثلث ،پہیے کی پٹیاں ،پھٹے ٹائر کی
مرمت کٹ ،دستانے وغیرہ۔
ٹائر تبدیل کرنے کے لئے بنیادی ہدایات نوٹ :یہ عمل ایک گاڑی سے
دوسری گاڑی میں مختلف ہوسکتا ہے لہذا براہ کرم گاڑی کے اپنے
مینول بک سے استفادہ کریں۔.

.1
.2
.3
.4

.5

گاڑی کو کسی فلیٹ سطح پر روکو جو ٹریفک سے دور ہو
اور جہاں تک ممکن ہو سڑک سے دور ہو۔
پارکنگ بریک لگائیں اور باقی اچھے ٹائروں میں سے کسی
ایک کے اگلے اور عقبی حصے پر اینٹوں لکڑی کی پٹریوں
یا پہیے والی چاکس رکھ کر گاڑی کو محفوظ بنائیں۔
اگر گاڑی میں پہیا کور یا حبکیپ ہے تو احتیاط سے اس کو
سکریو ڈرایور یا لگ رنچ کے فلیٹ اختتام کا استعمال کرتے
ہوئے بند کردیں۔
جب گاڑی زمیں پر ہو تو لگ نیٹ کو لگ رینچ کے ذریعہ
ڈھیال کریں جو کی گاڑی میں لگے ہے لگ نیٹ سے فٹ ہو
جاتے ہیں اس اقدام کے دوران لگ نیٹ کو پوری طرح لگ
بولٹ سے الگ نہ کریں.
جیک کو ٹھوس گراؤنڈ پر محفوظ طریقے سے گاڑی کے فریم
یا معطلی کے نیچے رکھیں اور گاڑی کے مینول بک سے
استفادہ کرکے جیک کی مناسب جگہ رکھنے کےلئے گاڑی
کو جیک کے ساتھ اس وقت تک اٹھائیں جب تک کہ ٹائر زمین
سے  6انچ دور نہ ہو۔

 .6لگ نیٹ کو مکمّل طور سے ہٹائیں اور انہیں ایک محفوظ
جگہ (گاڑی پہیے کے کور میں یا حب کیپ اچّ ھی طرح
رکھیں) عیب دار ٹائر کو ہٹائیں دونوں ہاتھوں کے ذریعہ اور
لگ بولٹس کو سیدھے اور یکساں طور پر کھینچیں.
 .7اسپیئر ٹائر لگانے والے لگ بولٹس پر انسٹال کریں اور
سارے لگ نٹس ہاتھ کے ذریعہ انسٹال کریں اس کے بعد نٹس
اچّ ھی طرح سے لگس پر تھریڈ ہو جایئں تو اس کو ٹائٹ کر
نے کے لئے گھٹنوں واال رینچ استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن
کم سے کم دباؤ استعمال کریں (اس وقت نٹس کو مکمل طور
پر ٹا رک نہ کریں ).
 .8آہستہ آہستہ گاڑی کو زمین پر نیچے رکھیں لیکن اس قدم پر
جیک کو گاڑی کے نیچے سے نہ ہٹائیں۔
 .9مناسب ٹارک تسلسل اور ٹارک چشمی کے لئے گاڑی آپریٹر
کے مینول سے استفادہ کرنے کے بعد گھٹنوں کے رنچ کا
استعمال کرتے ہوئے لگ نٹس کو ٹائٹ کریں.
 .10جیک پہیا ،اوزار ،اور حفاظت کے سامان کو گاڑی کے
ٹرنک میں
محفوظ کریں۔ اگر گاڑی میں پہیا کور یا حب کیپس موجود ہیں توتو گاڑی
کے مینول بک تنصیب کے لئے ہدایات فراہم کریگا اگر گاڑی میں
سینٹر ٹوپیاں ہیں تو سنٹر ٹوپی پہیا کے خالف رکھیں اور ہاتھ کی ایڑی
کا استعمال کرکے یکساں طور پر اسی جگہ پر ٹیپ کریں گاڑی چالنے
سے پہلے پہیے کے کور یا سنٹر ٹوپی کی حفاظت کی تصدیق کریں۔
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اگر آپ کی گاڑی فرش کو کندھے کے اوپر سے بہا لے جائے

سنگین حادثے کا نتیجہ ہوسکتا ہے اگر آپ سڑک کے کنارے جہاں ڈنڈے کمر کے نیچے ہوتے ہیں تو “ڈراپ آف” کا تجربہ کرنے کے بعد اسٹیئرنگ
کنٹرول کی بازیابی کا طریقہ نہیں جانتے ہیں۔ ایک “ڈراپ آف” واقع ہوسکتا ہے اگر آپ سڑک کے کنارے بہت قریب سے گاڑی چال رہے ہو یا اگر
آپ کسی منحنی خطوط پر تیزی سے گاڑی چال رہے ہیں اور اپنے سامنے کے ٹائر کو سڑک سے دور ہونے کی اجازت دیتے ہیں تو۔
ڈراپ آفس خاص طور پر دیہی سڑکوں پر عام ہیں یہ وہاں بھی ہوسکتے ہیں جہاں سڑکوں کو ازسر نو تشکیل دیا جارہا ہے اور کندھے پر ایک
ہیج ہے۔
اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس سے باز آؤٹ کرنا ہے تو ایک “ڈراپ آف” جلدی سے ایک ہنگامی صورتحال بن سکتا ہے سب سے اہم چیزیں
جو آپ کو یاد رکھنی ہیں وہ یہ ہیں :تیزی سے بھاگیں مت اور اچانک بریک نہ لیں اگر آپ سڑک پر واپس جانے کے لئے پہیے کو تیزی سے موڑ
دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے گاڑی کو ادھر ادھر آنے جانے والی ٹریفک کو عبور کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر آپ فرش پر دو ( )2پہیے
اور نرم کندھے پر دو ( )2پہیے سے بریک توڑ دیتے ہیں تو گاڑی شاید قابو سے باہر ہو جائے گی۔

یہاں آپ کو کیا کرنا چاہئے اگر آپ پاسداران سے ہٹاتے ہیں تو
.1

جب آپ کے دائیں طرف کے دونوں پہیے فرش سے دور
ہوجائیں تو آہستہ ہونے کے لئے گیس کے پیڈل کو آسانی
سےدبائیں اچانک بریک نہ لگائیں اگر آپ کو کندھے پر
لگنے والے خطرے سے بچنے کےلئے بریک توڑنا پڑتا
ہے تو پہیے کو تاال لگا دینے سے بچنے کے لئے تدریجی
کنٹرول بریک کا استعمال کریں۔

.2

اسٹیئرنگ پہیے پر ایک مضبوط گرفت رکھیں اور روڈ پر
متوازی اسٹیئر پر دو ( )2پہیے اور دو ( )2پہیے بند (ڈراپ
آف ایج کودیکھتے ہوئے)۔ فرش کے کنارے کو کھرچنے
سے ٹائر کو بچائیں پرسکون رہیں اور اسٹیئرنگ وہیل پر
مضبوط گرفت رکھیں ایک نرم یا گیلے کندھے آپ کی گاڑی
کو دائیں طرف کھینچیں گے سڑک پر واپس جانے کی کوشش
کرتے ہوئے تیزی سے نہ چلیں۔

.3

آہستہ آہستہ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ آپ بہت
آہستہ سفر نہیں کرتے  25میل فی گھنٹہ سے کم اور ترجیحی
طور پر  10میل فی گھنٹہ کے قریب اور آپ کی گاڑی کا
کنٹرول ہے۔

.4

آپ داخل ہونے والی لین میں عقبی راستہ سے آنے والی
ٹریفک کی جانچ کریں اپنے بائیں مڑ کا اشارہ آن کریں۔

.5

جب یہ واضح ہوجائے تو فرش پر دائیں پہیوں کو آسانی کے
لئے بائیں طرف رکھیں جیسے ہی آپ کو محسوس ہوتا ہے
کہ آپ کے پہیے سڑک پر واپس آجاتے ہیں سیدھے کرنے
کیلئے دائیں سے آہستہ آہستہ چلیں۔

.6

ٹریفک کے بہاؤ سے ملنے کےلئے تیز رفتار ایک بار جب
آپ محفوظ طریقے سے فرش پر واپس آ جائیں اور اپنی گاڑی
کے مکمل کنٹرول میں ہوں۔

اگر کوئی اورگاڑی آپ کے لین میں ہیڈ ان کر رہی ہے
أسب سے پہلے توجہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے اپنےسائرن کو بجایئں اگر دوسرا ڈرائیور آگے نہیں بڑھتا ہے تو ممکن ہو تو اس کے دائیں
طرف سے نکلنے کی کوشش کرواگر آپ بائیں طرف مائل ہوجاتے ہیں اور دوسرا ڈرائیور آخری لمحے میں درست ہوجاتا ہے تو آپ پھر بھی
گر کر تباہ ہو سکتے ہیں اگر تصادم ناگزیر ہے تو مضبوطی اور مستقل طور پر بریک لگایئں ہر افی گھنٹہ آپ آہستہ ہوجائیں گے تو اثرات
کم ہوجاینگے۔.

آخری رسومات
اگر آپ سڑک پر آخری رسومات دیکھتے ہیں تو جلوس میں گاڑیوں چلتے ہویے جب ایک بار اگوائی کرنے والی گاڑی نے چوراہا پار کرلیا تو باقی
جلوس چوراہے کے راستے آگے بڑھ سکتا ہے دوسرے ٹریفک کو الزمی طور پر راستہ حاصل کرینگے جلوس کو گزرنے کی اجازت دیں اور
جلوس کے اندر اور باہر کٹ نہ کریں جب تک کہ آپ کسی پولیس افسر یا ایجنٹ یا پھر آخری رسوم کا ڈائریکٹر آپ کو اس کی ہدایت نہ دی ہو.
جنازے کے جلوس میں شامل تمام گاڑیوں کو اپنی ہیڈالئٹس اور ایمرجنسی فلیشرز آن کرنا ہوگا اور جلوس کے ایک حصے کے طور پر ان کا
نامزد کردہ جھنڈا یا کوئی دوسرا نشان لگانا ہوگا۔جنازے کے جلوس میں شامل گاڑیوں میں جلوس کے دوران گاڑی پر چمکتی ہوئی یا گھومتی جامنی
رنگ کی روشنی بھی ہوسکتی ہے۔
جنازے کے جلوسوں میں شامل ڈرائیور الل بتی یا اسٹاپ سائن کے ذریعہ آگے بڑھ سکتے ہیں اگر لیڈ گاڑی چوراہے سے شروع ہوتی ہے جب کہ
روشنی سبز تھی اور اسٹاپ سائن کی صورت میں چوراہے سے آگے بڑھنے سے پہلے لیڈ گاڑی کو پہلے ایک مکمل اسٹاپ پر آنا چاہئے ہنگامی
گاڑیوں کو جنازے کے جلوس سے نکالنا ضروری ہے۔
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باب  3سواالت کا جائزہ
.1

نوجوان ڈرائیور زیادہ تر حادثات میں ملوث ہوتے ہیں جب:
 .Aوہ بطور مسافر اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ گاڑی چال رہے ہیں
 .Bوہ بالغ مسافروں کے ساتھ گاڑی چال رہے ہیں
 .Cوہ نو عمر مسافروں کے ساتھ گاڑی چال رہے ہیں
 .Dوہ بغیر مسافر کے گاڑی چال رہے ہوں

.2

ڈرائیور جو کھانے پینے کے درمیان ڈرائیونگ کرتے ہیں:
 .Aڈرائیونگ میں کوئی نقص نہیں ہے
 .Bآہستہ چالنے میں دشواری ہو
 .Cبہتر ڈرائیور ہیں کیوں کہ وہ بھوکے نہیں ہیں
 .Dان کو گاڑی کو کنٹرول کرنے میں دشواری ہو

		 ڈرائیونگ کرتے ہو تو دھواں اور سگریٹ نوشی کرنا :
.3
.A
.B
.C
.D

ڈرائیونگ کی قابلیت کو متاثر نہیں کرتاہے
ڈرائیور کو چوکسی برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے
مشغول کرنے والی سرگرمیاں ہیں
مشغول کرنے والی سرگرمیاں نہیں ہیں

.4

ٹاپ بڑے حادثات کے سبب پینسلوینیا میں  16سال کی عمر کے ڈرائیور ہیں:
 .Aسنگل گاڑی  /رن آف-روڈ
 .Bایک بین السطور پہلو سے گزرنا
 .Cایک طرف والی سڑک پر ریورس چالتے ہوئے
 .Dشاہراہ کے کندھے پر گاڑی چالنا

.5

جب کسی سائیکل والے کے پاس سے گزر تے ہو تو آپ کوچاہیے :
 .Aسائیکل سوار کو متنبہ کرنے کیلئے اپنے سائرن خوب تیز کریں
 .Bجہاں تک ممکن ہو بائیں طرف منتقل کریں
 .Cلین کے وسط میں رہیں
 .Dاپنے چار طرفہ فلیشر کو چالو رکھیں

.6

جب ایسے جگہ سے گزر رہے ہوں جہاں بچے کھیل رہے ہوں آپ کو ان سے کیا امید کرنی چاہیے:
 .Aیہ جاننا کہ کب پار کرنا محفوظ ہے
 .Bگلی عبور کرنے سے پہلے کروب پر رکنا
 .Cدیکھے بغیر آپ کے سامنے بھاگنا
 .Dجب تک وہ کسی بالغ کے ساتھ نہ ہوں کراس نہ کریں

.7

اگر آپ موٹر سائیکل کے پیچھے ڈرائیو کررہے ہیں تو آپ کو الزمی طور پر:
 .Aموٹرسائیکل کو مکمل لین استعمال کرنے دیں
 .Bموٹرسائیکل کے ساتھ کندھے پر گاڑی چالئیں
 .Cموٹرسائیکل کو صرف آدھا لین ہی استعمال کرنے دیں
 .Dاسی لین سے گزریں جہاں موٹر سائیکل چل رہی ہے

.8

جب موٹرسائیکل کے پیچھے سفر کرتے ہوں:
 .Aکم سے کم  2کار لمبائی کے برابر فاصلہ کی اجازت دیں
 .Bکم از کم  2سیکنڈ کے بعد کی دوری کی اجازت دیں
 .Cکم از کم  4سیکنڈ کے بعد کی دوری کی اجازت دیں
 .Dکم از کم  4موٹر سائیکل کی لمبائی کی دوری کی اجازت دیں
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آپ کو ایک اضافی احتیاط کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے جب ڈرائیو کر رہے پیدل چلنے والوں کے پاس سے جو کی سفید
چھڑی استعمال کرنا ہے اسلئے:
 .Aوہ بہرے ہیں
 .Bانہیں ذہنی معذوری ہے
 .Cوہ اندھے ہیں
 .Dانہیں چلنے پھرنے میں دشواری ہے

 .10جب کسی اندھے پیدل چلنے والے آدمی کے پاس ڈرائیونگ کر رہے ہوں جو کہ ایک سفید چھڑی کا استعمال کر رہا ہے یا ایک
رہنما کتا کا تو آپ کو کرنا چاہیے:
 .Aآہستہ ہو جاؤ اور رکنے کے لئے تیار رہو
 .Bدائیں راستہ اختیار کریں
 .Cعام طور پر آگے بڑھیں
 .Dجلدی سے چالؤ
 .11جب ایک ڈرائیور راستہ بدل رہا ہو اور پیدل چلنے واال سرخ بتی کو پار کر رہا ہو بغیر ٹریفک الئٹ کے:
 .Aآخر میں کس نے آغاز کیا
 .Bڈرائیور
 .Cجو زیادہ آہستہ ہے
 .Dپیدل چلنے واال
 .12ایک نارنگی مثلث کسی گاڑی کی پشت پر اشارہ کرتا ہے کی گاڑی:
 .Aتابکار مادے لے کر جا رہی ہے
 .Bوسیع موڑ لیتا ہے
 .Cعام ٹریفک کے مقابلے میں آہستہ آہستہ سفر کرنا
 .Dبار بار روک جاتا ہے
 .13رات میں یہ دیکھنا مشکل ہے:
 .Aسڑک کے اشارے
 .Bپیدل چلنے والے
 .Cدوسرے موٹر سوار
 .Dسٹریٹ الئٹس
 .14جب ایک ٹرک ڈرائیور آپ کے پیچھے ہو اور آپ اپنی گاڑی کو اگے بڑھانا چاہتے ہوں تو آپ کی اسپیڈ ہونی چاہیے:
 .Aمستحکم رہیں یا کم کریں
 .Bتبدیل لین
 .Cتبدیلی
 .Dاضافہ
 .15جب ٹرک کے ساتھ روڈ کا اشتراک کرتے ہو تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ عام طور پر ٹرکس:
 .Aگاڑیوں کے رکنے کے لئے زیادہ لمبی فاصلہ طے کریں
 .Bکاروں کے مقابلہ میں نیچے کی کمی کے لئے کم وقت درکار ہے
 .Cکاروں سے کم موڑ کا گھماؤ درکار ہے
 .Dکاروں سے زیادہ مائل ہونے پر کم وقت درکار ہوتا ہے
 .16اگر آپ ایک ٹریک سے زیادہ ریل روڈ کراسنگ پر رک جاتے ہیں:
 .Aاس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ آپ کے پاس دونوں پٹریوں کا واضح نظارہ نہ ہو
 .Bریلوے ٹریک پر رکیں اور کسی اور ٹرین کے لئے دیکھیں
 .Cجیسے ہی ٹرین گزرتی ہے وہاں سے گزریں
 .Dجب پٹریوں میں سے ایک خالی ہو تو گزریں
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 .17گر آپ کسی ایسی ٹرک کی پیروی کر رہے ہیں جو سوئنگز کو کسی مداخلت پر صحیح موڑ اختیار کرنے سے پہلے چھوڑ دیتا ہے
تو آپ کو یاد رکھنا چاہئے کہ یہ بہت ہی خطرناک ہے:
 .Aدائیں مڑنے کے لئے ٹرک اور کروب کے درمیان دباؤ کی کوشش کریں
 .Bاپنے بریک کو لگائیں یہاں تک کہ ٹرک اچّ ھی طرح سے مڑ مکمل کر لے
 .Cفاصالتی اصول « - 4سیکنڈ» کی خالف ورزی کریں
 .Dاپنے سائرن کو ٹرک ڈرائیور کے لئے بجایں
 .18صرف اس وقت آپ کے پاس اسکول کے بس کے لئے رکنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں سرخ رنگ کی روشنییں
ہیں اور اسٹاپ آرم کو بڑھا دیا جاتا ہے جب آپ:
 .Aکیا تقسیم شدہ شاہراہ کے مخالف سمت گاڑی چال رہے ہیں
 .Bکیا بس کے پیچھے ہیں
 .Cدیکھیں کی بچے موجود نہیں ہیں
 .Dمحفوظ طریقے سے بائیں طرف سے گزر سکتے ہیں
 .19جب اسکول بس میں اس کی روشنی چمکتی ہے اور اس کا اسٹاپ ارم بڑھے ہیں تو آپ کو یہ کرنا چاہئے:
 .Aبس سے کم از کم  10فٹ کی مسافت پر رک جاؤ
 .Bگزریں اگر بچے بس سے باہر چلے گئے ہوں
 .Cبس اگر کسی رکاوٹ کے مخالف سمت میں ہو تو رکیں
 .Dبس کے ذریعہ آہستہ چلیں
 .20ٹرین گزرنے کے بعد آپ کو چاہیے:
 .Aٹرینوں کے قریب جانے کے لئے دوبارہ چیک کریں اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں
 .Bسبز روشنی کا انتظار کریںر
 .Cپٹریوں کو پار کرنے کی کوشش کریں
 .Dسائرن کو بجایئں اور اگے بڑھیں
 .21اگر آپ کو نیچے اترنے یا رکنے کی ضرورت ہے جبکہ دوسرے ڈرائیور اسکی امید نہیں کر رہے ہیں آپ کو چاہیے:
 .Aجلدی سے اپنے بریک پیڈل کو کچھ بار تھپتھپائیں
 .Bاپنے ایمرجنسی وقفے کا استعمال کریں
 .Cاپنے اندھے مقام پر ٹریفک کے لئے اپنے کندھے کو دیکھیں
 .Dاپنا سائرن بجایں اور تیار ہو جاییں
 .22جب آپ کسی موڑ کیطرف موڑنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے موڑ کے اشارے پر عمل کرنا چاہئے:
 .Aصرف اس صورت میں جب آپ کے پیچھے دوسرے ڈرائیور موجود ہوں
 .Bجس طرح آپ کی کار کا سامنے واال چوراہے پر پہنچتا ہے
 .Cآپ چوراہے پر پہنچنے سے  3سے  4سیکنڈ پہلے
 .Dچوراہے پر پہنچنے سے پہلے  2کار کی لمبائی
 .23قبل اس کے کی کسی دوسری گاڑی کے پاس سے گزریں آپ کو چاہیے:
 .Aڈرائیور کو آگاہ کرنے کے لئے اپنی ہیڈالئٹس کو فلیش کریں
 .Bڈرائیور کو متنبہ کرنے کےلئے اپنے چار طرفہ فلیشرز کو آن کریں
 .Cآپ ان کو الئنیں بدیل کرنے کیلئے مناسب موڑ کا اشارہ دیں
 .Dڈرائیوروں کو متوجہ کرنے کیلئے اپنے سائرن کو بجایئں
 .24آپ کا اندھا اسٹاپ سڑک کی جگہ ہے:
 .Aآپ اپنا سر موڑے بغیر نہیں دیکھ سکتے
 .Bبراہ راست اپنی گاڑی کے پیچھے
 .Cآپ اپنے ریرویو آئینے میں دیکھیں
 .Dآپ اپنے پہلو کے آئینے میں دیکھیں
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 .25کسی دوسری گاڑی کو گزارنے سے پہلے آپ کو اشارہ کرنا چاہئے:
 .Aلین تبدیل کرنے سے ذرا پہلے
 .Bکسی بھی وقت
 .Cلین تبدیل کرنے کے بعد
 .Dابتدائی طور پر تاکی دوسروں کو آپ کے منصوبہ کے بارے میں پتہ چل سکے
 .26آپ کو کثیر لین ہائی وے پر الئن تبدیل کرنے سے پہلے چاہیے:
 .Aاپنے سائرن کو بجائیں
 .Bاپنی ہیڈالئٹس آن کریں
 .Cاپنی رفتار کو کم کریں
 .Dاپنے آئنے میں اندھے مقامات کی جانچ کریں
 .27جب آپ سڑک پر پارک کرتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہئے:
 .Aاپنے چار طرفہ فلیشرز کا استعمال کریں
 .Bایک زاویہ پر پارک کریں
 .Cاپنی موڑ کے اشارہ کو جاری رکھیں
 .Dاپنی بتیوں کو چالو رکھیں
 .28بیک اپ سے پہلےآپ کو کرنا چاہے :
 .Aیہ دیکھنے کے لئے اپنے آئینے پر انحصار کریں کہ آگے بڑھنا واضح ہے یا نہیں
 .Bاپنی الئٹس کو فلیش کریں
 .Cاپنا دروازہ کھولیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آگے بڑھنا واضح ہے یا نہیں
 .Dاپنا سر موڑیں اور عقبی کھڑکی سےدیکھیں
 .29حادثوں سے بچنے میں مدد کے لئے آپ کو چاہیے :
 .Aسڑک پر دوسرے ڈرائیوروں کے ساتھ بات چیت کریں
 .Bسڑک کے دوسرے ڈرائیوروں کو نظرانداز کریں
 .Cبغل کی گلیوں اور پچھلی سڑکوں پر گاڑی چالئیں
 .Dبھیڑ کے اوقات میں غلط ڈرائیونگ سے بچیں
 .30ڈرائیور:
 .Aآہستہ کرتا اور روکتا ہے
 .Bبائیں مڑتا ہے
 .Cدائیں مڑتا ہے
 .Dان دروازوں کو کھولتا ہے

 .31اگر آپ کے موڑ کے اشارے فیل ہوجاتے ہیں تو آپ کو _____ استعمال کرنا چاہیے کی آپ مڑ رہے ہیں:
 .Aاپنا سائرن
 .Bآپ کی ہیڈالئٹس
 .Cہاتھ کے اشارے
 .Dآپ کے ہنگامی فلیشر
 .32جب آپ محدود راستے پر  40میل سے نیچے سفر کرتے ہیں تو آپ کوچاہیے :
 .Aکندھے پر گاڑی چالنا
 .Bاپنے اونچے بیم استعمال کریں
 .Cدوسروں کو متنبّہ کرنے کے لئے اپنے سائرن کو بجایئں
 .Dاپنے چار طرفہ فلیشر کا استمال کریں
 .33آپ اکو اپنا سائرن بجا نا چاہئے جب آپ:
 .Aکسی چوراہے سے سفر کررہے ہیں
 .Bیا ایک سائیکل سوار کے پاس سے گزر رہے ہیں
 .Cجب کسی بچّ ہ کو دیکھو جو کی گلی میں بھاگنے واال ہے
 .Dمتوازی پارکنگ ہیں
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 .34آپ کو اپنی ہیڈالئٹس کا استعمال کرنا چاہئے جب دوسری گاڑیاں ایک فٹ سے زیادہ دور پر دیکھنے کی قابل نا ہوں:
1000 .A
1500 .B
1800 .C
1200 .D
 .35اگر کوئی گاڑی ہائی بیم کا استعمال کرنے ہوے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو چاہیے:
 .Aاپنے ہائی بیم کو چالو کریں
 .Bاپنی ہیڈالئٹس بند کردیں
 .Cاپنے سائرن کو بجایں
 .Dاپنے ہائی بیم فلیش کریں
 .36اگر کوئی گاڑی ہائی بیم کا استعمال کرنے ہوے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو سڑک کی طرف دیکھنا چاہیے:
 .Aکسی بھی طرف
 .Bمرکزی طرف
 .Cدائیں طرف
 .Dبائیں طرف
 .37آپ اپنے سائرن کو بجا سکتے ہیں جب آپ:
 .Aجلدی سے روکنا ہے
 .Bایک کار گزر رہی ہے
 .Cآپ نے گاڑی کا کنٹرول کھو دیا
 .Dایک سائیکل سوار گزر رہا ہے
 .38آپ کے بریک الئٹس دوسرے ڈرائیوروں کو بتاتے ہیں کہ آپ:
 .Aآپ موڑ رہے ہیں
 .Bاپنا ایمرجنسی بریک لگایئں
 .Cلین تبدیل کر رہے ہیں
 .Dدھیمے ہو رہے ہیں یا روک رہے ہیں
 .39موڑنے سے پہلے آپ کو چاہیے:
 .Aاپنے اشارے کا استعمال کریں
 .Bپہیے کو موڑیں
 .Cاپنی رفتار کو بڑھاییں
 .Dلین تبدیل کریں
 .40ڈرائیور:
.A
.B
.C
.D

بائیں طرف موڑتا ہے
آہستہ کرتا ہے
رکتا ہے
دائیں طرف موڑتا ہے

 .41ڈرائیور:
.A
.B
.C
.D

بائیں طرف موڑتا ہے
روکتا ہے
آہستہ کرتا ہے
دائیں طرف موڑتا ہے

 .42اگر آپ کو کسی کار سے ٹکرانے کا خطرہ ہے تو آپ کو چاہیے:
 .Aاپنے سائرن کو بجایں
 .Bاپنے بازو کو لہرائیں
 .Cاپنی ایمرجنسی الئٹ کا استعمال کریں
 .Dاپنی ہیڈ الئٹ فلیش کریں
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 .43اگر آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں ڈرائیونگ کرتے وقت تو سب سے بہترین کام یہ ہے کہ:
 .Aکچھ کافی لے لو
 .Bاپنی کھڑکی کھول لیں
 .Cڈرائیونگ بند کرو
 .Dریڈیو کو چالو کر لو
 .44نید کی کمی محفوظ ڈرائیونگ کی صالحیت پر اسی طرح موثر ہے جیسے:
 .Aالکوحل کا اثر
 .Bاثر جو امفیٹامائنز پر پڑتا ہے
 .Cجو اثر غصے پر پڑتا ہے
 .Dنوعمروں کے ساتھ ڈرائیونگ کا جو اثر پڑتا ہے

اچھی ___ طرح ہر رات کو نید لیں ڈرائیونگ کے درمیان غنودگی سے بچیں جو حادثات کا سبب ہوتے
 .45نوعمروں کو چاہے کی ّ
ہیں:
 7 .Aگھنٹے
 6 .Bگھنٹے
 8 .Cگھنٹے
 9 .Dگھنٹے
 .46اگر کوئی اور ڈرائیور آپ کو ٹریفک میں بند کر دیتا ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہئے:
 .Aڈرائیور کے پاس کھینچ کر اس پر چیخیں
 .Bدوسرے ڈرائیور کو نظرانداز کریں
 .Cڈرائیور پر اپنے اونچے بیم کو روشن کریں
 .Dدوسرے ڈرائیور سے اسے کاٹ کر واپس چلیں
 .47اگر آپ کے پیچھے کوئی مشتعل ڈرائیو کررہا ہے تو آپ کو یہ کام کرنا چاہئے:
 .Aجارحانہ ڈرائیور کے راستے سے نکلنے کی کوشش کریں
 .Bڈرائیور کو گھورتے ہویے جیسے وہ آپ کے پاس سے گزر رہا ہو
 .Cاپنی رفتار کو بڑھا لیں جب وہ گزر رہے ہوں
 .Dگزرنے والی لین کو روکیں
 .48ایک اوسط شخص کے لئے الکوحل کو ہضم کرنے کے لئے کتنے منٹ کی ضرورت ہے؟
15 .A
60 .B
90 .C
30 .D
 .49محدود (ایس) آپ کا ارتباط  ،عظمت  ،انصاف اور یادداشت۔
 .Aصرف خون میں الکوحل کی سطح قانونی حد سے زیادہ ہے
 .Bشراب نہیں کرتا
 .Cیہاں تک کہ شراب کی سب سے چھوٹی مقدار
 .Dصرف خون میں الکوحل کی سطح  05سے زیادہ
 .50ڈرگ کو الکوحل کے ساتھ استعمال کرنا :
 .Aحادثہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے
 .Bشراب سے زیادہ کوئی چیز خطرناک نہیں ہے
 .Cآپ کو گاڑی چالنے کی صالحیت پر شراب کے اثر کو کم کریں
 .Dآپ کو عام ڈرائیونگ کی اہلیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے
 .51جیسا کی الکوحل آپ کے خون یہ بناتا ہے :
 .Aآپ کے رد عمل کو سست کردیتا ہے
 .Bآپ کو کم اعتماد محسوس ہوتا ہے
 .Cخود کو زیادہ تیزی سے میٹابوالئز کرنا شروع کرتا ہے
 .Dآپ کی ڈرائیونگ کی غلطیوں کو کم کر دیتا ہے
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 .52اگر آپ کے خون میں الکوحل کی مقدار :04
 .Aحادثے کا امکان  2سے  7گنا زیادہ ہے اس شخص کے مقابلے جسنے الکوحل نہیں لیا ہے
 .Bخون میں شراب کی مقدار قانونی حد سے زیادہ ہیں لیکن گاڑی چالنے کے لئے ٹھیک ہے
 .Cاس بات کا بہت یقین ہوسکتا ہے کہ آپ محفوظ طریقے سے گاڑی چالؤ گے
 .Dکافی مقدار میں کوفی پینا چاہے اپنی گاڑی پر سوار ہونے سے پہلے
 .53جب آپ آگ بجھانے والی گاڑی کی سائرن سنیں تو آپ کو یہ کرنا ضروری ہے:
 .Aدھیمے ہو جائے جب تک کی وہ گزر نہ جائے
 .Bفلیشر کے ساتھ چالییں
 .Cسڑک کے کنارے ہوں پھر رکیں
 .Dسڑک کے کنارے ہوں پھر رکیں
 .54اگر آپ کا ٹائر پھٹنے واال ہو تو آپ کو کرنا چاہیے:
 .Aاسٹیئرنگ وہیل کو آزادانہ طور پر منتقل ہونے دیں
 .Bکار کی رفتار کو دھیمی ہونے دو اور روکنے دو
 .Cجب تک آپ گیراج تک نہ پہنچیں ڈرائیونگ جاری رکھیں
 .Dگاڑی کو روکنے کے لئے سخت بریک لگایئں
 .55اگر آپ کی کار ہائی وے سے نیچے ہو جائے تو آپ کو یہ کرنا چاہئے:
 .Aاپنی گاڑی میں بیٹھ کر مدد کا انتظار کریں
 .Bدوسرے ڈرائیوروں کو متنبہ کرنے کےلئے اپنے چار طرفہ فلیشرز کا استعمال کریں
 .Cگاڑیوں کے گزرنے کے وقت اپنے ہارن بجاتے رہیں
 .Dانے والی ٹریفک کے لئے اپنی ہیڈ الئٹس کو فلیش کریں
 .56جب آپ چمکتی روشنی کے ساتھ کوئی ہنگامی ماحول دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ضروری ہے:
 .Aآہستہ اور اپنی لین میں چلتے رہیں
 .Bاپنی لین میں گاڑی چالتے رہیں
 .Cروکنے کے لئے ہینچو اور روک جاؤ
 .Dتم جہاں ہو وہیں روک جاؤ
 .57جب آپ یکطرفہ روڈ پر ڈرائیونگ کر رہے ہوں اور ایک ہنگامی گاڑی آپ ک کار کے پیچھے فلیشنگ کر رہا ہے تو آپ:
 .Aاپنے فلیشر کے ساتھ چالئیں
 .Bسڑک کے قریب کی طرف گاڑی چالئیں اور رکیں
 .Cرفتار بڑھاییں اور قریب سے باہر نکلیں
 .Dجب تک گاڑی آپ کے پاس نہ آجاے اس وقت تک آہستہ ہو جاییں
 .58ہنگامی گاڑی کو آپ کے پاس سے اپنے سائرن کے ساتھ گزرنے کے بعد آپ کو الزمی طور پر:
 .Aپولیس کار کے قریب سے گاڑی چالئیں
 .Bپولیس کار کی طرح تیزی سے چالئیں
 .Cایمرجنسی گاڑی کے پیچھے 500فٹ سے زیادہ قریب گاڑی چالنے سے گریز کریں
 .Dکروب کے قریب بہت آہستہ آہستہ چالییں
 .59کام کرنے والے زون میں ہونے والے حادثات سب سے زیادہ عام ہیں اس کے نتائج ہیں:
 .Aٹائر پھٹنا
 .Bروڈ پر پانی کے چھڑکنے کی وجہ سے ہائیڈروپالننگ
 .Cگیلے پینٹ پر گاڑی چالنے کے بعد اسٹیئرنگ کا کنٹرول سے محروم ہونا
 .Dالپرواہی اور تیز چالنا
 .60جب کسی کام زون کے ذریعہ گاڑی چال رہے ہوں تو یہ ایک اچھا محفوظ طریقہ ہے۔
 .Aٹریفک کو آزادانہ طور پر رواں دواں رکھنے کے لئے اپنے سامنے والی گاڑی کے قریب گاڑی چالؤ
 .Bاپنے معمول کے مطابق فاصلہ مختصر کریں تقریبا نصف تک
 .Cاپنا کروز کنٹرول آن کریں
 .Dاپنی معمول کے مطابق درج ذیل فاصلہ طے کریں ڈبل کے ذریعہ
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 .61دو لین پر دو راستے یا ہائی وے پر آپ کو بائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہئے:
 .Aمرکزی الئن کے قریب
 .Bبیرونی الئن کے قریب
 .Cلین کے بیچ میں
 .Dکہیں بھی لین میں
 .62کثیر لین اسٹریٹ اور ہائی وے پر بائیں طرف جانے کے لئے آپ کو شروع کرنا چاہئے:
 .Aچوراہے کا وسط
 .Bدائیں لین
 .Cبائیں لین
 .Dکوئی بھی لین

 .63دو لین سڑک پر آپ دوسری گاڑی دائیں طرف سے گزار سکتے ہیں جب :
 .Aایک لین کے داخلی راستے پر چالنا
 .Bآپ جس ڈرائیور کو گزار رہے ہو وہ پوسٹ کی جانے والی رفتار کی حد سے زیادہ دھیما سفر کر رہا ہو
 .Cکبھی نہیں
 .Dجس ڈرائیور کو آپ گزار رہے ہو وہ بائیں کیطرف مڑ رہا ہو
 .64آپ کو الزمی طور پر دو لین سڑک پر ایک دھیمی رفتار سے چلنے والی گاڑی کو گزارنا ہے:
 .Aدرمیان الئن عبور نا کریں
 .Bآنے والے ٹریفک کے لئے اپنی الئٹس کو فلیش کریں
 .Cکندھے کا استعمال کریں
 .Dوہ لین استعمال کریں جس کا تعلّق ٹریفک کے قریب آنے سے ہو
 .65یہ پیومنٹ نشانات بتاتے ہیں کی آگے چوراہا ہے:
 .Aمرکزی لین ٹریفک سیدھی ہوسکتی ہے یا بائیں مڑ سکتی ہے
 .Bآپ صرف سینٹر لین سے دائیں مڑ سکتے ہیں
 .Cسینٹر لین ایک لین میں مل جاتی ہے
 .Dسنٹر لین ٹریفک کو بائیں مڑنا ضروری ہے
 .66تیزرفتاری انتظامات کے بارے میں سب سے اہم یہ بات یاد رکھنا ہے اور منحنی خطوط کے لئے:
 .Aمنحنی خطوط میں داخل ہوتے ہی متعین کردہ رفتار حد میں ڈرائیونگ کریں پھر منحنی خطوط کے تیز ترین حصے پر دھیمی ہوجائیں
 .Bآپ منحنی خطوط میں داخل ہونے سے پہلے ہی آہستہ ہوجائیں
 .Cآپ منحنی خطوط میں داخل ہونے سے پہلے آہستہ سے تیز کریں
 .Dموڑ سے پہلے اور منحنی خطوط کے بعد روڈ وے کی محدود سپیڈ میں ڈرائیونگ کریں
 .67اگر ڈرائیور راؤنڈ باؤٹ یا ٹریفک سرکل میں داخل ہو رہے ہیں:
 .Aداخل ہونے سے پہلے رک جانا چاہئے
 .Bگول چکر یا ٹریفک کے دائرے میں ڈرائیوروں کو فائدہ اٹھانا چاہئے
 .Cاگر وہ پہلے پہنچیں تو صحیح راستہ اختیار کریں
 .Dاگر دو لین میں ہوں تو صحیح راستہ اختیار کریں
 .68قانون صحیح راستہ دیتا ہے چوراہے میں داخل ہونے کا:
 .Aکوئی نہیں
 .Bڈرائیور بائیں مڑ رہے ہیں
 .Cڈرائیور سیدھے راستے جا رہے ہیں
 .Dدروے دائیں مڑ رہے ہیں
 .69ایک چوراہے میں اسٹاپ سائن کے ساتھ داخلے پر آپ کو روکنا چاہئے اور:
 .Aگاڑیوں کو جوڑنے کے لئے اپنے ریرویو نظارے کا عکس دیکھیں
 .Bجب آپ سے آگے والی گاڑی چلی جائے تو جاؤ
 .Cپہلے دائیں  ،پھر بائیں  ،پھر دائیں طرف دیکھو
 .Dپہلے بائیں پھر دائیں پھر دائیں کیطرف دیکھو
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 .70جب آپ کسی ہائیوے میں داخل ہوتے ہوں داخل ہونے کے راستہ سے تو آپ کو عام طور پر یہ کام کرنا چاہیے:
 .Aآگے بڑھنے کے لئے ٹریفک کی رفتار سے اوپر درج کریں
 .Bدیگر گاڑیوں سے بچنے کےلئے آہستہ سے داخل ہوں
 .Cپہلے رکیں پھر آہستہ آہستہ ٹریفک میں داخل ہوں
 .Dٹریفک کی رفتار کو تیز کریں
 .71جب آپ ہائی وے سے نکل رہے ہوں تو آپ کو آہستہ نیچے جانا چاہیے:
 .Aمین روڈ پر باھر نکلنے والی لین سے ٹھیک پہلے
 .Bایک بار جب آپ ٹول بوتھ دیکھیں گے
 .Cایک بار جب آپ خارجی راستے میں چلے جاتے ہیں
 .Dجب آپ پہلی بار خارجی نشان دیکھیں گے
 .72جب آپ آزادانہ طور پر داخلے کے راستے پر گاڑی چالتے ہوں تو آپ کو فری ٹریفک کے ذریعہ ایک گیپ تالش کرنی چاہیے:
 .Aصرف اندر کے ریرویو آئینے میں تالش کرنا
 .Bصرف سائڈ ویو آئینے میں دیکھیں
 .Cریئرویو اور سائڈ ویو دونوں آئینے میں تالش کرنا
 .Dاپنے آئینے میں دیکھتے ہویے اور اپنے کندھے پر نظر ڈالنے کے لئے اپنے سر کو موڑو
 .73اگر آپ فری وے سے دور ہونا چاہتے ہیں اور آپ باہر کا راستہ بھول گئے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے:
 .Aاگلے راستے پر جائیں اور وہاں فری وے سے اتریں
 .Bمیڈین کے ذریعے یو ٹرن بنائیں
 .Cکندھے پر کھینچیں اور باہر نکلنے کے لئے اپنی گاڑی کو پیچھے کریں
 .Dکسی پولیس آفیسر کو تخرکشک کے لئے اپنے باھر نکلنے کے پر پرچم کو واپس لگایئں:
 .74اگر آپ بائیں طرف مڑنا چاہ رہے ہیں ایک ملٹی مداخلت پر اور آپ کے مخالف کا ٹریفک آپ کے نظارے کو بند کر رہا ہے تو آپ کو
کرنا چاہیے:
 .Aجب آپ کو پہلی گلی کو پار کرنے کی ضرورت واضح ہو تو تیزی سےپار کریں
 .Bاس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ آپ اپنی باری کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے گزرنے کی ضرورت کی تمام لین کو نہیں دیکھ پاتے
 .Cانتظار کریں کہ مخالف ڈرائیور آپ کو چوراہے کو پار کر لے
 .Dاپنی گاڑی کے مخالف ٹریفک کے ہر لین میں داخل ہوں جیسے ہی وہ خالی ہو
 .75جب کوئی اشارہ یا پولیس نا بتائے کی آپ کو چوراہے پر کیا کرنا چاہیے تو قانون یہ بیان کرتا ہے:
 .Aدائیں طرف والے ڈرائیوروں کو بائیں طرف والے ڈرائیوروں کو راستہ دینا ہوگا
 .Bیہاں کوئی قانون موجود نہیں ہے جس میں یہ بتانا ہوگا کہ کس کو الزما راستہ دینا چاہئے
 .Cسیدھے جانے والے ڈرائیوروں کو چوراہے پر بائیں مڑنے والے ڈرائیوروں کوراستہ دینا ہوگا
 .Dبائیں مڑنے والے ڈرائیوروں کو سیدھے چوراہے کے راستے جانے والے ڈرائیوروں کو حراستہ دینا ہوگا
 .76ہائی وے ہپنوسیس” ایک ڈرائیور کی شرائط ہے جس سے نتیجہ برآمد ہوسکتا ہے:
.A
.B
.C
.D

طویل مدت کے لئے روڈ وے پر گھورنا
بار بار آرام سے رک جانا
اپنے سفر سے پہلے کی رات میں بہت زیادہ سونا
ایکسپریس ویز پر مختصر سفر

 .77جب بہت زیادہ لین والے ہائی وے پر گزر رہے ہوں:
 .Aیقینی بنائیں کہ گزرنے والی لین صاف ہے
 .Bصرف دائیں طرف سے گزریں
 .Cآنے والے ٹریفک کو دیکھیں
 .Dاشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے
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 .78چار سیکنڈ رول کس طرح ہونا چاہے:
 .Aصرف اپنی گاڑی کے پیچھے
 .Bآپ کی گاڑی کے بائیں اور دائیں طرف
 .Cصرف گاڑی کے سامنے
 .Dگاڑی کے ہر طرف
 .79یہ ایک کشن جگہ رکھنے کے لئے بہتر ہے:
.A
.B
.C
.D

صرف اپنی گاڑی کے پیچھے
آپ کی گاڑی کے بائیں اور دائیں طرف
صرف گاڑی کے سامنے
گاڑی کے ہر طرف

 .80ایک کشن جگہ کی اجازت دینا ضروری ہے اسلئے :
 .Aدوسری گاڑیوں سے ہونے والی خلفشار کو روکتا ہے
 .Bآپ کو حاالت پر ردعمل ظاہر کرنے کا وقت دیتا ہے
 .Cٹریفککو محفوظ رفتار سے چالتا رہتا ہے
 .Dدوسرے ڈرائیوروں کو الرٹ رکھتا ہے
 .81ایک طویل کشن جگہ کی اجازت دیں جب رک رہے ہوں:
 .Aایک پہاڑی پر
 .Bایک چوراہے پر
 .Cاسٹاپ سائن پر
 .Dٹول پالزہ پر
 .82جب موڑ رہے ہوں تو آپ کو اپنی رفتار تیز کرنی ہوگی:
 .Aاضافہ
 .Bبرقرار رکھنا
 .Cمتغیر
 .Dکم کریں
 .83جب ٹریفک میں ڈرائیو کرتے ہیں تو یہ محفوظ ہے:
.A
.B
.C
.D

انتباہ برقرار رکھنے کے لئے اپنی رفتار میں اتار چڑھاؤ
ٹریفک کے بہاؤ سے تیز رفتار سے گاڑی چالئیں
ٹریفک کی روانی سے آہستہ چالئیں
ٹریفک کے بہاؤ کے ساتھ گاڑی چالئیں

 .84اس ریاست میں کم سے کم اسپیڈ کی حدیں ___ میل پر گھنٹہ ہیں:
55 .A
50 .B
60 .C
70 .D
 .85تیز رفتار حد کے نیچے ڈرائیو کریں:
 .Aکوئی بھی چیز حاالت کو کامل سے کم بناتی ہے
 .Bدوسرے لوگ رفتار کی حد سے نیچے چالتے ہیں
 .Cایسی شاہراہ میں داخل ہونا جہاں دوسری کاریں موجود ہیں
 .Dآپ چار لین سڑک پر ہیں
 .86آپ کو نقل و حمل کو عبور کرنے کے لئے درکار جگہ کہ ضرورت منحصر ہے:
 .Aسڑک اور موسم کی صورتحال اور آنے والے ٹریفک پر
 .Bاسٹاپ سائن کی موجودگی
 .Cاپنی باری کے اشاروں کا استعمال
 .Dآپ کے پیچھے کی کاریں
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 .87آپ کے روکنے کی صالحیت متاثر ہوتی ہے:
 .Aسگنل الئٹس
 .Bسڑک پر دوسری کاریں
 .Cدن کا وقت
 .Dسڑک کی حالت
 .88مندرجہ میں سے کونسا سپیڈ صحیح ہے جس میں آپ سفر کر رہے ہو:
 .Aگاڑی چالنے کی محفوظ رفتار بہت سے شرائط پر منحصر ہے
 .Bآہستہ آہستہ ڈرائیونگ کرنا ہمیشہ محفوظ رہتا ہے
 .Cرفتار کی حد ہمیشہ ایک محفوظ رفتار ہوتی ہے
 .Dتیز کرنا ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے
 .89روڈ کے سامنے سے آنے والی کسی بھی چیز کی تیاری کےلئے آپ کو یہ کام کرنا چاہئے:
 .Aپوری سڑک اور سڑک کے کنارے کو مستقل طور پر اسکین کریں
 .Bہر وقت سیدھے آگے کی طرف دیکھتے رہنا
 .Cبریک پیڈل پر اپنے بائیں پاؤں کو آرام سے رکھ کر ڈرائیو کریں
 .Dسڑک کے وسط کی طرف توجہ کو برقرار رکھیں
 .90تیز رفتار ایک ڈرائی روڈ پر محفوظ فالونگ ڈسٹینس کم سے کم ہے:
 .Aآپ سے آگے والی کار سے  3سیکنڈ کے فاصلے پر
 .Bآپ سے آگے والی کار سے  2سیکنڈ کے فاصلے پر
 .Cآپ سے آگے والی کار سے  4سیکنڈ کے فاصلے پر
 .Dآپ سے سامنے کار سے  2کار لمبائی کے فاصلے پر

 .91آپ کیا کر سکتے ہو ایمرجنسی (یا “گھبراہٹ”) سے بچنے کے لئے ٹریفک میں ڈرائیونگ کے دوران؟
 .Aدوسروں کو اپنی موجودگی سے آگاہ کرنے کے لئے اپنے ہارن بجاؤ
 Bانظر إلى األمام وحافظ على مسافة تتابع آمنة بينك وبين السيارة أمامك
 .Cصرف دائیں لین میں ڈرائیو کرو
 .Dٹریفک کے بھاؤ سے دھیمے چالؤ
 . 92جب آپ کا سامنا بائیں طرف سے انے والی ایک کار اور داہنے جانب کی
طرف سے انے والے ایک سائیکل سوار کے ساتھ ہو تو آپ کو چاہیے:
 .Aکندھے پر ھیںچو
 .Bفرق تقسیم
 .Cکار کو گزرنے دو اور پھر موٹر سائیکل کو گزرنے دو
 .Dموٹر سائیکل کو جلدی سے پاس کرو
 .93اگر کوئی انے واال ڈرائیور آپ کے لین میں آگے بڑھ رہا ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہئے:
 .Aدائیں طرف رکھو اپنے ہارن کو بڑھا دو اور اکسیلیٹر کو تیز کرو
 .Bبائیں طرف رکھو اپنے ہارن کو تیز کرو اور بریک لگاو
 .Cدائیں طرف رکھو اپنےہارن کو تیز کرو اور بریک لگاو
 .Dاپنے لین کے وسط میں رہو اپنے ہارن کو تیز کرو اور بریک لگاو
حصہ بایئں طرف پھسلنے لگے تو آپ کو کرنا چاہیے:
 .94اگر آپ کے گاڑی کا پچھال ّ
 .Aبائیں طرف نکالیں
 .Bاپنے بریک کو لگایئں
 .Cاکسیلیٹر
 .Dداییں طرف نکالیں
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 .95ٹریفک حادثے میں اپنے زخمی یا ہالک ہونے کے خطرے کو کم کرنے کے لئے سب سے زیادہ مؤثر۔
 .Aاپنی سیٹ بیلٹ پہنے رکھو
 .Bاپنی ڈرائیونگ کو ہفتے کے دن تک محدود رکھیں
 .Cملٹی لین ہائی ویز پر دائیں لین میں رہیں
 .Dاپنی ڈرائیونگ کو صبح  3بجے سے شام  6بجے تک تک محدود رکھیں :
 .96جب سلک روڈ پر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں تو آپ کو چاہیے:
 .Aبہت آہسہ سے موڑیں
 .Bلین کو جلدی سے تبدیل کریں
 .Cجلدی کریں
 .Dسخت بریک لیں
 .97گیلے راستے پر گاڑی چالنے کے بارے میں کونسا عمل درست ہے:
.A
.B
.C
.D

جتنا تیز آپ چالتے ہیں آپ کے ٹائر کم موثر ہوجاتے ہیں
اچھی ٹائر والی کاروں کو پانی متاثر نہیں کرتا ہے
گہرا پانی کم خطرناک ہے
جب آپ اپنی سپیڈ کم کرتے ہیں تو سڑک زیادھ پھسلن والی ہو جاتی ہے

 .98جب پھسلن والی سڑکوں پر گاڑی چال رہے ہوتو آپ کو چاہیے:
 .Aمتبادل راستے استعمال کریں
 .Bچالییں جیسے آپ خشک سڑکوں پرچالتے ہیں
 .Cاپنے درج ذیل فاصلے میں اضافہ کریں
 .Dپلوں اور چوراہوں کو عبور کرنے سے گریز کریں
 .99جب آپ
.A
.B
.C
.D

گیلی سڑکوں پر گاڑی چالتے ہو تو آپ کو چاہیے:
رفتار کی حد میں چالئیں
رفتار کی حد سے تھوڑا تیز چالئیں
رفتار کی حد سے  5سے  10میل کم گاڑی چالئیں
آگے والی گاڑی کے قریب رہیں

 .100جب آپ گیلی سڑکوں پر گاڑی چالتے ہو تو آپ کو چاہیے:
 .Aدرج ذیل فاصلہ میں  5یا  6سیکنڈ تک اضافہ کریں
 .Bمندرجہ ذیل فاصلہ کو  2سیکنڈ تک کم کریں
 .Cفاصلے کی پیروی کے بارے میں فکر مند نہ ہوں
 .Dسیکنڈ کے فاصالتی نظام کو برقرار رکھیں
 .101سڑکیں زیادہ تیزی سے فریز ہو جاتی ہیں جہاں یہ سب ہوں:
 .Aفلیٹ
 .Bمنحنی خطوط
 .Cدھوپ میں
 .Dچھاؤں
 .102سڑکیں بہت زیادہ پھسلن والی بن جاتی ہیں:
 .Aجب ایک گھنٹہ یا اس سے زیادہ بارش ہو جائے
 .Bبارش کے بعد کا دن
 .Cبارش کے طوفان کے پہلے  10سے  15منٹ تک
 .Dبارش روکنے کے فورا بعد
 .103ہائڈروپالننگ عام طور پر اس وجہ سے ہوتا ہے:
 .Aضرورت سے زیادہ رک جانا
 .Bاچانک رک جانا
 .Cاچانک موڑ
 .Dضرورت سے زیادہ رفتار
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 .104ڈرائیونگ کے ذریعہ ہائیڈرولیننگ کی مدد کی جاسکتی ہے:
 .Aاتہلے پانی کے ذریعےة
 .Bبہت تیز
 .Cبہت سلو
 .Dگہرے پانی کے ذریعے
 .105جب دھند میں ڈرائیو کر رہے ہوں تو آپ کو استعمال کرنا چاہیے اپنا:
.A
.B
.C
.D

کم بیم ہیڈالئٹس
ہائی بیم کی ہیڈالئٹس
پارکنگ الئٹس
إخطرے کی چمک

 .106دن کے ڈرائیونگ کا رات کے ڈرائیونگ سے تقابل کرنا:
 .Aکم خطرناک
 .Bزیادہ خطرناک نہیں
 .Cزیادہ خطرناک
 .Dآپ کی آنکھوں پر آسان
 .107اس کے عالوہ حادثہ ہونے کی وجوہات:
 .Aاپنی نظریں سڑک سے ہٹانا
 .Bاپنے ہاتھوں کو پہیے سے ہٹانا
 .Cاپنی توجہ ڈرائیونگ کے کام سے دور رکھنا
 .Dمندرجہ باال میں سے سب
 .108متاثرہ ڈرائیور حادثے کا ایک بڑا خطرہ ہیں جب وہ استعمال کررہے ہوں:
 .Aسی ڈی پلیئر
 .Bریڈیو
 .Cموبائل فون
 .Dمندرجہ باال میں سے سب
 .109جب آپ ٹریفک کی الئن میں ہوں جو کسی ریلوے ٹریک کو پار کررہا ہے جس میں کوئی اشارے یا گیٹ نہیں ہیں:
 .Aآپ کا راستہ درست ہے اور آپ کو ٹرینوں کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے
 .Bآپ ٹریک عبور کرتے ہوئے دھیمی رفتار سے گزر سکتے ہیں
 .Cپ کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کو عبور کرنے سے پہلے
بغیر رکے ہوئے پٹریوں کے اس پار جانے کے لئے جگہ موجود ہے
 .Dمندرجہ باال میں سے سب
 .110جب آپ کو اس سرخ روشنی کے ساتھ ایک روکی ہوئی اسکول بس تک رسائی حاصل کرنا اور
اسنے اسٹاپ ارم بڑھا دی تو آپ کو الزمی ہے کہ:
 .Aبس سے  5فٹ دور رک جایئں
 .Bصرف اس صورت میں رکو جب آپ دیکھیں کہ بچے موجود ہیں
 .Cجب تک کی آگے بڑھنا محفوظ نہ ہو اس وقت تک رک جاؤ
 .Dجب تک سرخ الئٹیں چمکنی بند نہ ہوجائیں اور اسٹاپ ارم واپس نہیں لیا جاتا ہے تب تک رکو.
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باب :4
ڈرائیونگ ریکارڈ کے متعلق معلومات
باب آپ کے ڈرائیونگ ریکارڈ کے بارے میں اہم معلومات فراہم کریگا پینسلوینیا میں ہر الئسنس یافتہ ڈرائیور کے لئے ڈرائیونگ کا ریکارڈ
برقرار رکھا جاتا ہے۔ بیورو آف ڈرائیور الئسنسنگ پولیس اور عدالتوں سے موصول ہونے والے ہر ڈرائیور پر مختلف جرائم اور سزاوں
کے بارے میں رپورٹس رکھتا ہے۔ آپ اپنے ڈرائیونگ ریکارڈ کی ایک کاپی ہماری ویب سائٹ  www.dmv.pa.govپر حاصل کرسکتے
ہیں۔ آپ کو اپنے ڈرائیور کا الئسنس نمبر  ،تاریخ پیدائش  ،اپنے سوشل سیکیورٹی نمبر کے آخری چار ہندسوں اور اپنے کریڈٹ کارڈ کی
معلومات کی ضرورت ہوگی

پنسلوانیا کا پوانٹ دینے واال نظام
پوائنٹ سسٹم کا مقصد ڈرائیونگ کی عادات کو بہتر بنانے اور ڈرائیونگ کو محفوظ طریقے سے یقینی بنانا ہے۔ پوائنٹس کو ڈرائیونگ ریکارڈ میں
شامل کیا جاتا ہے  ،جب ڈرائیور کو ڈرائیونگ کی خالف بعض ورزیوں کا الزام ثابت ہوتا ہے۔ جب ڈرائیونگ کا ریکارڈ چھ ( )6یا اس سے زیادہ
پوائنٹس تک پہنچ جاتا ہے تو پینٹ ڈاٹ اصالحی کارروائی کرنا شروع کردیتا ہے۔
جب پہلی بار ڈرائیونگ کا ریکارڈ چھ ( )6یا اس سے زیادہ پوائنٹس تک پہنچ جاتا ہے تو ڈرائیور کو تحریری طور پر خصوصی پوائنٹس کا امتحان
دینے کے لئے تحریری نوٹس ملے گا۔ جب ڈرائیونگ کا ریکارڈ چھ ( )6پوائنٹس سے کم ہوجاتا ہے اور دوسری بار چھ ( )6یا اس سے زیادہ پوائنٹس
تک پہنچ جاتا ہے تو ڈرائیور کو محکمانہ سماعت میں شرکت کرنا ہوگی۔ مزید چھ ( )6یا اس سے زیادہ پوائنٹس کے جمع ہونے کے نتیجے میں
اضافی محکمہ جاتی سماعت اور آپ کے ڈرائیونگ کے استحقاق کو معطل کردیا جائے گا۔
ان شرائط کے عالوہ اگر کوئی فرد جسکی عمر  18سال سے کم ہو اسکی ڈرائیونگ استحقاق معطل ہوجائے گی اگر وہ شخص چھ ( )6یا
اس سے زیادہ پوائنٹس جمع کرتا ہے یا پوسٹ اسپیڈ حد سے زیادہ  26میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ گاڑی چالنے کا مجرم ہے۔ پہلی معطلی 90
دن کی مدت کے لئے ہوگی۔ اور دوبارہ کسی بھی اضافی واقعے کے نتیجے میں  120دن کی معطلی ہوگی
ٹریفک کی مخصوص خالف ورزیوں کے لئے دئے گئے پوائنٹس کی نمائش کرنے واال جدول  www.dmv.pa.govپر پایا جاسکتا ہے۔ “پنسلوینیا
پوائنٹ سسٹم” حقائق میں۔
محفوظ ڈرائیونگ کے لئے نقطہ ہٹانے
يڈرائیونگ ریکارڈ سے ہر  12ماہ تک تین ( )3پوائنٹس ہٹا د یئے جاتے ہیں جس میں کوئی شخص معطلی یا منسوخی کا شکار نہیں ہوتا ہے یا
اس نے کوئی خالف ورزی نہیں کی ہے جس کے نتیجے میں پوائنٹس کی تفویض یا ڈرائیونگ استحقاق معطل یا منسوخ ہوجاتا ہے۔ ایک بار جب
ڈرائیونگ کا ریکارڈ صفر تک کم ہوجاتا ہے اور مسلسل بارہ مہینوں تک صفر پوائنٹس پر رہ جاتا ہے تو پوائنٹس کی مزید جمع کو پوائنٹس کی
پہلی جمع سمجھا جاتا ہے۔
معطلیاں اور منسوخیاں
اگر آپ کو مندرجہ ذیل ٹریفک خالف ورزیوں میں سے کسی کے جرم میں سزا مل جاتی ہے تو آپ کو ڈرائیونگ کا استحکام معطل یا منسوخ
کردیا جائے گا (یہ صرف جزوی فہرست ہے):
•منشیات یا الکوحل کے زیر اثر گاڑی چالتے ہوئے۔
•ایک گاڑی میں شامل جرم

•شناخت سے بچنے کے لئے الئٹس کے بغیر ڈرائیونگ کرنا.

•گاڑی کے ذریعہ قتل۔

•جب آپ کسی حادثے میں ملوث گاڑی (ہٹ اینڈ رن جرم) میں گاڑی چال رہے ہو تو
رکنے میں ناکامی۔

•بہت بری گاڑی چالنا.

• 5سال کے عرصے میں درست ڈرائیور کے الئسنس کے بغیر ڈرائیونگ کا دورسا یا
کوئی اضافی جرم۔

•شاہراہوں پر مقابلہ آرائی
•پولیس افسر سے فرار ہونا۔
•ڈرائیور کا الئسنس معطل یا منسوخ ہونے کے بعد
ڈرائیونگ کرنا

•اسکول کی بس کو روکنے میں ناکامی اس کی رسخ چمکتی ہوئی روشنی کے ساتھ
اور بازو روکنا ہے ( 60دن کی معطلی )۔
•ریلوے کراسنگ گیٹ یا رکاوٹ ( 30دن کی معطلی) کی تعمیل کرنے میں ناکامی۔
•موو اوور الء کی تعمیل میں ناکامی (مزید معلومات کے لئے صفحہ  59دیکھیں)

اگر آپ کا ڈرائیونگ استحقاق معطل  ،منسوخ  ،اور نااہل (منظوری) ہونے جارہا ہے تو تحریری نوٹس آپ کو اس تاریخ کی فہرست میں بھیج دیا
جائے گا جب منظوری شروع ہوگی۔ آپ کے ڈرائیور کا الئسنس ا یا سیکھنے والے کا اجازت نامہ یا کیمرہ کارڈ نوٹس میں درج منظوری کی مؤثر
تاریخ تک بیورو آف ڈرائیور الئسنسنگ کو واپس کرنا ہوگا یا ریاستی پولیس اور مقامی پولیس کو ڈرائیور کا الئسنس لینے کے بارے میں مطلع کیا
جائے گا۔
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تمام معطلیاں’ منسوخیاں ،اور نااہلی (پابندیاں) منظوری کے نوٹس میں درج موثر تاریخ سے شروع ہوں گی اس سے قطع نظر کہ جب ڈرائیور کا
الئسنس یا شناختی فارم سرنڈر کیا جاتا ہے۔ منظوری کے مؤثر تاریخ سے پہلے ان میں سے کسی کو بھی سرنڈرکرنے سے جلد منظوری کا آغاز
نہیں ہوگا .قانون کے ذریعہ ڈرائیور کا الئسنس یا شناختی فارم الزمی طور پر سرنڈر کردیا جانا چاہئے۔ آپ اپنی رہائشی کاؤنٹی میں کامن پلیز
(سول ڈویژن) کی عدالت میں منظوری کے لئے اپیل کرسکتے ہیں۔ محکمہ کے نوٹس کی میلنگ کی تاریخ کے  30دن کے اندر اپیل دائر کی جانی
چاہئے۔ منظوری کی خدمت کے عالوہ بحالی کی تمام ضروریات کو آپ کے ڈرائیونگ کی سہولت کو بحال کرنے سے پہلے ہی مطمئن کرنا ہوگا۔
آپ کی گاڑی چالنے کی سہولت بحال ہونے کے بعد آپ کے ڈرائیونگ کا ریکارڈ پانچ ( )5پوائنٹس دکھائے گا اس سے قطع نظر کہ آپ کے
ڈرائیونگ کی سہولت معطل ہونے سے قبل جو آپ کے ریکارڈ پر ظاہر ہوئے تھے اس کے عالوہ:
• A 15دن کی معطلی سماعت کے نتیجے میں دوسرے جمع کے لئے چھ ( )6پوائنٹس.
•حوالہ سے جواب دینے میں ناکام ہونے پر معطلی۔
بغیر انشورنس کے گاڑی چالنا
•پنسلوانیا کے ریاستی قانون کے مطابق آپ کو اپنی رجسٹرڈ گاڑی پر ہر وقت آٹوموبائل واجباتی انشورنس برقرار رکھنا چاہئے۔
•اگر  PennDOTکو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کو  31دن یا اس سے زیادہ عرصہ تک انشورنس کے تحت نہیں رکھا گیا ہے ،تو آپ کی
رجسٹریشن تین ( )3ماہ کے لئے معطل ہوگی۔ اس کے عالوہ اگر آپ نے انشورنس کے بغیر اپنی گاڑی چالنے کی اجازت دی ہے تو آپ کو
ڈرائیونگ کی سہولت بھی تین ( )3ماہ کے لئے معطل کردی جائے گی۔
•اپنے ڈرائیونگ کی سہولت اور رجسٹریشن کو بحال رکھنے کے لئے آپ کو درج ذیل کو بھرنا ہوگا:
اس بات کا ثبوت آپ کی گاڑی کا فی الحال بیمہ ہو گیا ہے۔
.بحالی کی ضروری فیس

اگر آپ پولیس کے ذریعہ روک دیئے ہوگئے تو کیا کریں
قانون نافذ کرنے والے افسران ان افراد کو تحریری طور پر ٹریفک حوالہ جات جاری کرتے ہیں جن پر پینسلوینیا موٹر وہیکل قانون کی خالف ورزی
کا الزام ہے۔ رکنے کے وقت آپ کو افسر کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا یا آپ کو گرفتار بھی کیا جاسکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب پولیس کی
گاڑی کے اوپر چمکتی سرخ اور نیلی بتیوں کو چالو کیا جاتا ہے تو ایک پولیس آفیسر آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی پولیس بغیر نشان
زدہ گاڑی صرف چمکتی ہوئی سرخ روشنی سے لیس ہوسکتی ہے۔

جب بھی آپ کی حفاظت اور دوسروں کی حفاظت کے لئے پولیس کی گاڑی آپ کے پیچھے رک جاتی ہے اس
صورت میں پولیس آپ کو مندرجہ ذیل کام کرنے کی سفارش کرتی ہے:
•اپنے موڑ کے سگنل کو چالو کریں اور سڑک کے دائیں
کنارے پر جہاں تک ممکن ہو محفوظ طریقے سے گاڑی
چالو ،رکو ،اور اپنی گاڑی کو ٹریفک سے دور رکھ کر
محفوظ طریقے سے کھڑا کرو۔
• اپنے انجن اور ریڈیو کو بند کردیں  ،اور اپنی ونڈو کو نیچے
گرائیں تاکہ آپ افسر سے بات چیت کرسکیں۔
•رکتے ہی اپنی گاڑی کی اندرونی روشنی کو آف کریں اور
آفیسر کے قریب آنے سے پہلے اگر رات کا وقت ہو۔
• اپنی نقل و حرکت اور اپنے مسافروں کی نقل و حرکت کو
محدود رکھیں  -گاڑی میں کسی چیز کے لئے نہ پہنچیں۔
•اگر آپ کسی بھی قسم کے آتشیں اسلحہ لے جارہے ہیں تو
افسر کو فوری طور پر آگاہ کریں۔
•اپنے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر رکھیں اور کسی مسافر سے
کہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں۔
•آفیسر کے قریب آتے ہی اپنی گاڑی کے دروازے بند رکھیں
اور اپنی گاڑی کے اندر ہی رہیں  ،جب تک کہ افسر آپ کو
باہر نکل جانے کے لئے نہ کہے۔

•اپنی سیٹ بیلٹ کو اس وقت تک مضبوط رکھیں جب تک کہ
افسر آپ کو مناسب طریقے سے روک نہیں رہا ہے۔
•اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ افسر آپ سے اپنے
ڈرائیور کا الئسنس  ،رجسٹریشن اور انشورنس کارڈ بازیافت
کرنے کے لئے نہ کہے۔ افسر کو اپنا بٹوہ نہ دیں  -صرف
درخواست کی گئی اشیاء ہی دیں ۔
•ہمیشہ شائستہ رہیں آفیسر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا غلط کیا
ہےآپ کو صرف انتباہ مل سکتا ہے یا آپ کو ٹریفک کی خالف
ورزی کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔ اگر آپ حوالہ سے متفق نہیں
ہیں تو آپ عدالت کی سماعت کے مستحق ہیں جہاں آپ اپنے
دالئل پیش کرسکتے ہیں۔ جائے وقوعہ پر افسر سے بحث کرنا
آپ کے مفاد میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ساتھ
پیشہ ورانہ سلوک نہیں کیا گیا ہے تو آپ کو ٹریفک روکنے کے
بعد ایک بار پولیس کے مناسب محکمہ سے رابطہ کرنا چاہئے
اور ایک سپروائزر سے پوچھنا چاہئے۔
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یاد رکھیں پولیس کی الئٹس سرخ اور نیلے رنگ کی ہوسکتی ہیں یا صرف نشان زدہ پولیس گاڑیوں پر ہی سرخ ہوسکتی ہیں۔ آپ ان روشنی کے
عالوہ چمکتی ہوئی سفید روشنی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر گاڑی میں صرف نیلی بتیا ں چمک رہی ہے تو پھر یہ پولیس آفیسر نہیں ہے .اگر
آپ صرف سرخ اور نیلی بتیوں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں یا صرف سرخ الئٹس کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کو ابھی تک یقین نہیں
ہے کہ آپ کو کھینچنے واال شخص دراصل پولیس افسر ہے تو آپ قریبی عالقے کے سب سے قریب آباد عالقے میں جا سکتے ہیں لیکن اس بات
کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اس درخواست کو سمجھتے ہیں۔ اپنے فالشوں کو آن کرکے اور کم رفتار سے گاڑی چال کر رکیں۔آپ افسر سے شناخت
کے لئے پوچھ سکتے ہیں اور ایسا کرنا چاہئے اگر آپ کو روکنے واال فرد وردی میں نہیں ہے یا کوئی نشان زدہ گاڑی ہے بغیر نشان زدہ گاڑیوں
میں زیادہ تر افسر پولیس کی وردی پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور پولیس افسران ہمیشہ فوٹو شناختی کارڈ اور ایک بیج رکھتے ہیں۔

حادثے
جب تک آپ ملوث نہ ہوں یا اگر ہنگامی مدد ابھی نہیں پہنچی ہو تو حادثے پر نہ رکیں۔ اپنی توجہ اپنی ڈرائیونگ پر رکھیں اور چلتے رہیں ان
لوگوں کی تالش کرتے رہیں جو سڑک پر یا اس کے آس پاس ہوسکتے ہیں۔ پولیس ،فائر فائٹرز ،ایمبولینسز ،ٹو ٹرک اور دیگر امدادی گاڑیوں کے
لئے راستہ نہ روکیں.
اگر آپ حادثے میں ہیں تو آپ کو مندرجہ ذیل کام کرنا چاہئے:
 .1حادثے کے مقام پر یا اس کے قریب اپنی گاڑی روکیں۔ اگر آپ کر سکتے ہو تو اپنی گاڑی کو سڑک سے دور کردیں تاکہ آپ ٹریفک کو
نہ روکیں۔ جو کی بہت سارے حادثے ہونے کا سبب بنتے ہیں جب ابتدائی حادثے کے لئے ٹریفک رک جاتا ہے یا سست ہوجاتا ہے.

.2

اگر کسی کو تکلیف ہو یا کس کی موت ہو تو پولیس کو فون کریں۔ اگر گاڑیوں کے ڈرائیورز کو تکلیف ہوئی ہے اور وہ پولیس کو کال
نہیں کرسکتے ہیں تو چاہے حادثے کے مقام پر یا قریبی گواہ مدد کے لئے فون کریں ۔

.3

اگر کسی گاڑی کو باندھنے کی ضرورت ہو تو پولیس کو فون کریں۔

.4

حادثے میں ملوث دوسرے ڈرائیوروں سے مندرجہ ذیل معلومات حاصل کریں
•نام پتہ
•رجسٹریشن نمبر

•ٹیلیفون نمبر
•انشورنس کمپنی نام اور پالیسی نمبر

 .5حادثے میں ملوث دیگر افراد کے نام اور پتہ حاصل کریں اور حادثے کا کوئی گواہ.
 .6اگر حادثے میں کھڑی گاڑی یا امالک کو پہنچنے والے نقصانات شامل ہیں تو فورا ہی رک جائیں اور مالک کو تالش کرنے کی کوشش
کریں۔ اگر آپ مالک کو نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں تو ایک نوٹ ایسی جگہ پر چھوڑیں جہاں اسے دیکھا جا سکے اور پولیس سے رابطہ
کریں نوٹ میں حادثے کی تاریخ اور وقت آپ کا نام اور ایک ٹیلیفون نمبر شامل ہونا چاہئے جہاں آپ پہنچ سکتے ہیں۔
 .7اگر پولیس حادثے کی تحقیقات نہیں کرتی ہے اور کوئی شخص فوت ہوا
ہے یا زخمی ہوا ہے یا اگر کسی گاڑی کو باندھنا ہے تو ڈرائیور کے
ایکسیڈنٹ رپورٹ فارم ( )AA-600کو پانچ ( )5دن کے اندر بھیجیں۔
PA Department of Transportation
Bureau of Highway Safety & Traffic Engineering
P. O. Box 2047
Harrisburg, PA 17105-2047

براہ مہربانی نوٹ کریں:
ڈرائیور کا ایکسیڈنٹ رپورٹ فارم (AA-600
حاصل کرنے کے ہماری ویبسائٹ پر جاییں
www.dmv.pa.gov
یا پھر اپنی مقامی اور ریاستی پولیس سے رابطہ
کریں

بھاگنا یا پولیس سے بچ نکلنا
ہر سال جب ڈرائیور پولیس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں تقریبا  450حادثات ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں پنسلوینیا
روڈ ویز پر  40سے  50بڑے زخمی یا ہالکتیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی ڈرائیور کو پولیس سے بھاگنے کی کوشش کرنے کا مجرم قرار دیا گیا ہے تو
یہ جرمانہ ڈرائیونگ کے استحقاق پر ایک سال کی معطلی  $ 500جرمانہ اس کے عالوہ عدالتی اخراجات اور دیگر فیسوں پر مشتمل ہوگا اور
اس میں قید بھی شامل ہوسکتی ہے۔

الکوحل یا ایک کنٹرول مادہ کے زیر اثر ڈرائیونگ
ایک ( DUIڈرائیونگ کے تحت اثر و رسوخ) کیا کیا جاسکتی ہے؟
شراب یا منشیات کے زیر اثر رہتے ہوئے گاڑی چالنے کے جرمانے سخت ہیں۔ پنسلوانیا میں ،اگر آپ شراب پینے کی قانونی عمر ( 21یا اس سے
زیادہ) کی ہیں تو آپ کو “اثر و رسوخ کے تحت” ڈرائیونگ کرتے ہوئے سمجھا جاتا ہے اگر آپ کے خون میں الکوحل کی سطح  .08یا اس سے
زیادہ ہوتو آپ کو بی اے سی کی نچلی سطح پر بھی  DUIکا مجرم قرار دیا جاسکتا ہے اگر آپ کو پولیس نے غلط ڈرائیونگ کرنے سے روکا ہے
(بہت سست ،بہت تیز ،آپ کی لین کو گھورنا ،وسیع موڑ بنانا ،بال وجہ رکنا ،ٹریفک کے اشارے اور اشاروں کی تعمیل میں ناکام ہونا ،وغیرہ)۔
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اگر آپ کی عمر  21سال سے کم ہے تو پنسلوینیا کے قوانین آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ اپنے سسٹم میں پیمائش کے قابل الکوحل کے ساتھ
گاڑی چالئیں۔ اگر آپ کی عمر  21سال سے کم ہے اور اگر آپ کے خون میں الکوحل کی سطح  .02یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کوالکوحل کے زیر
اثر گاڑی چالتے ہویے سمجھا جا سکتا ہے۔
پینسلوانیا کا اطالق شدہ مشاورتی قانون (الکوحل یا ڈرگس کے لئے کیمیکل جانچ)
قاننافذ شدہ اتفاق رائے کا قانون بطور ڈرائیور آپ کے لئے بہت اہم ہے۔ کیمیکل ٹیسٹنگ کا احاطہ کرنے واال قانون کہتا ہے کہ آپ نے پنسلوانیا میں
گاڑی چالنے کا الئسنس حاصل کرکے اس طرح کے ٹیسٹ لینے پر اتفاق کیا ہے۔ اگر پولیس آپ کو الکوحل یا منشیات کے زیر اثر ڈرائیونگ کے
الزام میں گرفتار کرتی ہے اور آپ سانس یا خون کے ایک ( )1یا اس سے زیادہ کیمیائی ٹیسٹ لینے سے انکار کرتے ہیں تو آپ کے ڈرائیونگ کے
استحقاق کو خود بخود ایک ( )1سال کے لئے معطل کردیا جائے گا۔ یہ معطلی نشہ کے زیر اثر ڈرائیونگ کرنے کے جرم میں جرم ثابت ہونے
یا ایکسلریٹیٹ ری ریہیبیٹیو ڈسپوزیشن (اے آر ڈی) کے لئے عائد معطلی کے عالوہ ہے۔
یہاں تک کہ اگر آپ کو نشہ کے زیر اثر ڈرائیونگ کا قصوروار نہیں پایا جاتا ہے تو آپ کے ڈرائیونگ کی حق کو ایک سال ( )1سال کے لئے
پہلی بار سانس لینے یا بلڈ ٹیسٹ لینے سے انکار پر معطل کردی جائے گی۔ اگر آپ ٹیسٹ لینے سے انکار کرتے ہیں اور آپ کو  DUIکا قصوروار
پایا جاتا ہے تو گرفتاری کے وقت آپ کے  BACسطح پر منحصر ہوکر آپ کی ڈرائیونگ کی سہولت ڈھائی ( )2/2سال تک معطل ہوسکتی ہے۔ اگر
آپ کیمیائی جانچ سے انکار کرتے ہیں اور قبل ازیں  DUIکی سزا یا کیمیکل ٹیسٹنگ سے قبل انکار کر چکے ہیں تو آپ کو انکار کے لئے  18ماہ
کی معطلی کے عالوہ ڈی یو آئی کی سزا کے لئے مزید  18ماہ کی تکمیل کا سامنا کرنا پڑے گا  DUIکی سزا کے لئے  ،کل( )3سال کی معطلی ہے۔
کیمیکل ٹیسٹ کی بحالی کی فیس
کیمیائی ٹیسٹ میں داخل ہونے سے انکار کرنے والے ڈرائیوروں کو کیمیائی ٹیسٹ سے انکار کے بحالی کی فیس ادا کرنے کی ضرورت ہوگی۔
پہال جرم  $ 500دوسرا جرم  $ 1,000اور تیسرا جرم  $ 2,000ہے۔ کیمیکل ٹیسٹ سے انکار بحالی کی فیس پینسلوینیا وہیکل کوڈ  ،عنوان
 ,75سیکشن  1960کے تحت درکار بحالی کی فیس کے عالوہ ہے۔ کیمیائی جانچ سے انکار بحالی کی فیس کو تصدیق شدہ چیک یا منی آرڈر کے
ذریعہ ادا کرنا ہوگا۔
شدید جرمانے
تان تین چیزوں کے لئے جرمانے زیادہ سخت ہوجاتے ہیں :آپ کے خون میں الکوحل کا ارتکاز جتنا زیادہ ہوگا نشہ کے زیر اثر گاڑی چالتے ہوئے
حادثے کے نتیجے میں ہونے والے زیادہ سے زیادہ چوٹوں اور نقصانات اور جتنی بار آپ کو  DUIکے لئے سزا سنائی جائے گی۔
مندرجہ ذیل تین ( )3جدولیں خرابی کی مختلف سطحوں پرنشہ کے زیر اثر گاڑی چالنے کے جرمانے کا خالصہ کرتی ہیں۔ ان جدولوں میں درج
جرمانے کے عالوہ کسی بھی سطح کی خرابی پر الکوحل ہائی وے سیفٹی اسکول کی بھی کو پہلے یا دوسرے جرم کے لئے بھی ضرورت ہوگی۔
ہائی بلڈ الکوحل کی سطح کے ساتھ پہلی بار اور بار بار  DUIمجرموں اور کیمیائی ٹیسٹ سے انکار کی خالف ورزی کے نتیجے میں آپریٹنگ
استحقاق معطلی حاصل کرنے والے افراد کو آپریٹ کرنے کے لئے کسی بھی موٹر گاڑی میں اگنیشن انٹالک سسٹم لگانا ضروری ہوگا۔ اگنیشن
انٹالک کی ضرورت رکھنے والے فرد کو جو اپنے آپریٹنگ استحقاق کی بحالی کی کوشش کرتا ہے الئسنس جاری کرنے کی شرط کے طور پر
کسی بھی موٹر گاڑی کو اگنیشن انٹالک سسٹم سے لیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی مدت تک اسی طرح برقرار رہتی ہے۔ الئسنس
کی مدت کو محدود کریں یا اگر کوئی موٹر گاڑیاں ملکیت  ،رجسٹرڈ  ،یا چالنے کیلئے نہیں ہیں تو پین ڈاٹ کے قواعد کے مطابق تصدیق کریں۔
عدالت کے ذریعہ آپ کو پہلے اور بعد میں ہونے والے جرائم کے لئے کسی بھی سطح کی خرابی پر الکوحل کے استعمال کی اسکریننگ اور عالج
کروانا پڑ سکتا ہے مزید برآں ایک جج  150گھنٹوں تک کی کمیونٹی سروس نافذ کرسکتا ہے۔
اگر آپ کی عمر  21سال سے کم ہے اور آپ کو نشہ کے زیر اثر ڈرائیونگ کرنے کا مجرم قرار دیا گیا ہے (آپ کا  BAC .02یا اس سے زیادہ
ہے) تو آپ ٹیبل “ 2اعلی شرح” میں درج جرمانے سے مشروط ہوں گے یہاں تک کہ اگر آپ کا  BACکم ہے ان سزاؤں کے لئے مخصوص
سطح سے زیادہ.
اگر آپ جسمانی چوٹ موت یا امالک کو نقصان پہنچانے کے نتیجے میں کسی حادثے میں ملوث ہیں تو آپ ٹیبل “ 1عام خرابی  ”،میں درج کردہ
جرمانے کے بجائے ٹیبل “ 2اعلی شرح” میں درج ہیں گرچہ آپ کا بی اے سی ٹیبل “ 2اعلی شرح” میں درج سطح سے کم ہے۔
کوئی بھی جو کنٹرول شدہ مادوں اور ڈرائیوروں کےنشہ کے زیر اثر گاڑی چالتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیمیائی جانچ سے انکار کرتے ہیں
وہ ٹیبل “ 3اعلی ترین شرح” میں درج جرمانے سے مشروط ہیں۔
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خرابی کی اعلی شرحوں پر پہلے جرم کے لئے آپ کو تیز رفتار بحالی ڈسپوزیشن ( )ARDپروگرام میں قبول کیا جاسکتا ہے
ٹیبل  - 1عام اثر .08 :س  .099خون میں الکوحل کنسٹیریشن
( نوٹ :یہ جرمانے پینے کے غیر قانونی عمر کے ڈرائیوروں پر الگو ہوتے ہیں ).

جرمانہ
سزا
جرمانہ

پہال جرم

دوسرا جرم

تیسرا جرم

 6ماہ کی آزمایش

 5سے  6ماہ تک جیل

 10سے  2سال تک کا جیل

$300

$2,500 - $300

$5,000 - $500

الئسنس

کوئی کارروائی نہیں

 12مہینہ معطلی اور سال اگنیشن انٹالک کی
ضرورت

 12ماہ کی معطلی اور  1سال اگنیشن
انٹالک کی ضرورت

ٹیبل  - 2اعلی شرح .10 :سے  .159خون کا الکوحل کنسٹیریشن
(نوٹ :یہ ٹیبل  21سال سے کم عمر کے ڈرائیوروں پر بھی الگو ہوتا ہے  .02یا اس سے زیادہ کے  BACکے ساتھ۔  .04یا اس سے زیادہ کے
 BACوالے تجارتی گاڑیوں کے ڈرائیور۔  .02یا اس سے زیادہ کے  BACوالے اسکول بس ڈرائیورز۔ اور  BAC .08سے  .099تک کے
ڈرائیور اور جو حادثے میں ملوث ہیں جس کے نتیجے میں جسمانی چوٹ  ،موت یا گاڑی یا امالک کو نقصان پہنچا ہے۔)

تیسرا جرم

جرمانہ

پہال جرم

دوسرا جرم

سزا

 2دن سے  6ماہ تک جیل
میں

 30دن سے  6ماہ تک جیل میں

 90دن سے  5سال تک قید

جرمانہ

$5,000 - $500

$5,000 - $750

$10,000 - $1,500

الئسنس

 12ماہ کی معطلی اور
 1سال اگنیشن انٹالک کی
ضرورت

 12ماہ کی معطلی اور  1سال اگنیشن انٹالک
کی ضرورت

 18ماہ کی معطلی اور  1سال اگنیشن
انٹالک کی ضرورت

ٹیبل  - 3زیادہ سے زیادہ شرح .16 :خون کا الکوحل کنسنٹریشن اور اس سے زیادہ
نوٹ :یہ جدول ڈرائیوروں پر بھی الگو ہوتا ہے جو کسی بھی  BACسطح پر کیمیائی جانچ سے انکار کرتے ہیں اور شیڈول  I ، IIیا  IIIکے مادے
کے تحت ڈرائیونگ کرنے کے مجرم ڈرائیوروں پر جنہیں طبی طور پر مشورہ نہیں دیا جاتا ہے کسی اور دوا اور الکوحل یا مادہ جیسے مرکب ).

جرمانہ

پہال جرم

دوسرا جرم

تیسرا جرم

سزا

 3دن سے  6ماہ تک جیل
میں

 90دن سے  5سال تک قید

 1سال سے  5سال قید

جرمانہ

$5,000 - $1,000

$1,500

 $2,500کم سے کم

الئسنس

 12ماہ کی معطلی اور
 1سال اگنیشن انٹالک کی
ضرورت

 18ماہ کی معطلی اور  1سال اگنیشن انٹالک
کی ضرورت

 18ماہ کی معطلی اور  1سال اگنیشن انٹالک
کی ضرورت

اگر آپ کے جرمانے میں زیادہ سے زیادہ آزمائش اور ( )6ماہ قید کی سزا شامل ہے (آپ کسی بھی سطح پر پہلی بار مجرم ہیں یا “عام خرابی” یا
“اعلی شرح” میں دوسرا مرتبہ مجرم ہیں) تو آپ کے  DUIجرم میں غیر منظم شدہ غلط کاروائی کے طور پر الزام عائد کیا گیا ہے۔غیر منظم شدہ
بدانتظامی کے الزام کا مطلب ہے کہ اگر آپ مقدمہ لڑتے ہیں تو آپ کسی جیوری ٹرائل کے مستحق نہیں ہیں۔
خرابی کی اعلی اور اعلی شرحوں پر پہلے جرم کے لئے آپ کو تیز رفتار بحالی ڈسپوزیشن ( )ARDپروگرام میں قبول کیا جاسکتا ہے ۔

اگرآپ کو اے آر ڈی ( )ARDپروگرام میں قبول کرلیا جاتا ہے تو آپ یہ کریں گے:
•اپنا الئسنس  90دنوں کے لئے کھو دینگے
•چھ ( )6ماہ عدالت کی نگرانی میں رہیں.
•جرانہ ادا کرینگے  $300اور  $5,000متعلقہ فیسوں اور
دیگر اخراجات کے عالوہ
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زیرو ٹالرنس قانون ( DUI 21کے تحت)
زیرو ٹالرنس قانون  21سال سے کم عمر افراد کے لئے سنگین نتائج مرتب کرتا ہے جو اپنے خون میں شراب کی کسی حد تک مقدار میں ڈرائیو
کرتے ہیں قانون کے تحت انڈر فلوینس ڈرائیونگ کے الزام میں نابالغوں ( 21سال سے کم عمر) کے لئے بلڈ الکوحل مواد ( )BACکو  0.08سے
 .002کر دیا گیا۔
زیرو ٹالرنس کیوں؟
ٹریفک کے حادثات ریاست ہائے متحدہ میں نوعمروں کی موت کی سب سے پہلی وجہ ہیں.
ڈرائیونگ میں متعدد کام شامل ہیں جن کی مانگ مستقل طور پر تبدیل ہوتی رہتی ہے محفوظ طریقے سے گاڑی چالنے کے لئے آپ کو ہوشیار
رہنا چاہئے ماحول میں موجود ہمیشہ بدلتی ہوئی معلومات کی بنیاد پر فیصلے کریں اور ان فیصلوں کی بنیاد پر پینتریبازی کرنے کے قابل رہیں
شراب نوشی ان کاموں کو انجام دینے کے لئے ضروری صالحیتوں کی ایک وسیع رینج کو متاثر کرتی ہے.
اگر آپ کی عمر  21سال سے کم ہے اور آپ کو پہلی بار  DUIکا مجرم قرار دیا گیا ہے تو آپ دو ( )2دن سے چھ ( )6ماہ تک کی مدت کے لئے
جیل جائیں گے آپ کا الئسنس پورے سال کے لئے معطل ہوگا اور آپ کو  $ 500سے  $ 5,000تک جرمانہ ادا کریں۔

نابالغ کا شراب پینا
اگر آپ کی عمر  21سال سے کم ہے تو شراب خریدنا  ،شراب استعمال کرنا  ،شراب اپنے قبضے میں رکھنا یا جس گاڑی کو آپ چال رہے ہو
اس میں شراب رکھنا قانون کے منافی ہے۔ اس کے عالوہ اگر آپ کم عمر ہیں اور آپ کو خون  ،سانس اور  /یا پیشاب کی جانچ کے الزام میں
گرفتار کرلیا گیا ہے تو ان ٹیسٹوں کے لئے والدین کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے ہاں لیکن پولیس آپ کے والدین کو گرفتاری سے ضرور
آگاہ کرے گی کم عمر شراب پینے پر کم سے کم جرمانہ  $ 500تک کے عالوہ عدالتی اخراجات ہونگے.
عدالتوں کو آپ کو جانچنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کی الکوحل کے ساتھ آپ کی شمولیت کتنی ہے اور آپ کو الکوحل
کی تعلیم مداخلت یا مشاورت کے پروگرام کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کی بھی ضرورت پڑسکتی ہے۔
ایک حقیقت رہتی ہےے :سال سے کم عمر کے ہر فرد کو شراب کا استعمال اور ملکیت یا ٹرانسپورٹ کرنا 21
قانون کے خالف
نتائج کا خطرہ مول نہ لیں.
بالغوں یہاں تک کہ والدین کو جو جان بوجھ کر نابالغوں کو شراب فراہمی کے مجرم قرار پائے جاینگے انھیں پہلے جرم میں کم از کم $ 1,000
اور ہر اضافی جرم پر  $ 2,500جرمانہ عائد کیا جاسکتا ہے اور ایک سال تک کی جیل کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔ یہاں تک کہ بالغ افراد اپنے گھروں
میں شراب پینے والے مہمانوں کے لئے بھی ذمہ دار ہیں مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ایک پارٹی کے لئے  17نوعمر لڑکے تھے اور وہ
شراب پی رہے تھے تو پارٹی میں آپ کی الگت  $ 41,000ہوسکتی ہے۔ یہ پہلے نو عمر شراب پینے والے کے لئے  $ 1,000اور دوسرے 16
شراب پینے والوںکے لئے  $ 2,500ہے۔

ڈرائیور کا الئسنس معاہدہ ()DLC
ڈی ایل سی ممبر ممالک اور ضلع کولمبیا کے درمیان ایک معاہدہ ہے جو قانون نافذ کرنے والی کوششوں کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے ملک بھر
میں ڈی ایل سی کی اہم دفعات جو رکن ممالک برقرار رکھنے اور ان کو نافذ کرنے کے پابند ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:
•ایک ڈرائیور کا الئسنس” نظریہ جس میں کسی دوسرے ریاست میں ڈرائیور کے الئسنس کے لئے درخواست دی ہے تو اس سے باہر کے
ڈرائیور کے الئسنس کے حوالے کرنا ضروری ہوتا ہے۔
•“ایک ڈرائیور ریکارڈ” کا تصور جس کے تحت گھریلو حالت میں ڈرائیونگ کی اہلیت کا تعین کرنے کے لئے ڈرائیور کی رہائش گاہ میں
ڈرائیور کا ایک مکمل ریکارڈ برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر دائرہ اختیارات میں ان کے غیر رہائشی آپریٹر کے استحقاق کے لئے ضروری
ہے۔
•ٹریفک کے تمام اعترافات اور ڈرائیور کے الئسنس معطلی کی خبریں  /ریاست سے باہر کے ڈرائیوروں کی منسوخی کو ہوم اسٹیٹ الئسنسنگ
ایجنسی کو بھیجنا ہے اسی طرح دیگر مناسب معلومات بھی۔
•ڈرائیوروں کے ساتھ یکساں اور متوقع سلوک کی یقین دہانی دوسری ریاستوں میں ہونے والے جرم کا عالج کر کے گویا وہ گھریلو ریاست
میں انجام پایا ہے۔
مندرجہ ذیل جرائم اگر کسی ممبر ریاست میں کیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا جیسے یہ جرم ہوا ہو پنسلوانیا میں اور
مناسب پابندی ہمارے وہیکل کوڈ کی دفعات کے تحت عائد کی جائے گی
•کسی گاڑی کے آپریشن کے نتیجے میں قتل عام یا غفلت آمیز قتل (دفعہ )3732۔
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•الکوحل مشروبات یا نشہ والی چیزیں پی کر گاڑی چالنا ایسی ڈگری تک جو ڈرائیور کو محفوظ طریقے سے گاڑی چالنے میں بندش ہو
(سیکشن )3802
•گاڑی روکنے میں ناکامی حادثے کے وقت جسکے نتیجہ میں کسی کو موت اور ذاتی چوٹ پہنچتی ہے (سیکشن )3742
•کمیشن میں کوئی سنگین جرم جن میں گاڑی استعمال ہوتی ہے (کرائمز کوڈ اینڈ ڈینجرس ڈرگ ایکٹ جرم)۔
ریاست کے باہر حوالہ کا جواب نہ دینے کے نتیجے میں آپ کے پنسلوانیا کی ڈرائیونگ کی استحقاق غیر معینہ مدت تک معطل ہوجائے گی جب
تک کہ حوالہ جات کے اشارے والے مقام پر جواب نہیں مل جاتا ہے۔
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باب  4سواالت کا جائزہ
.1

کم سے کم شراب پینے کی عمر اس ملک میں ______ہے:
9 .A
20 .B
21 .C
18 .D

.2

 16سال عمر کے افراد جو غلط شناختی کارڈ کا استعمال کرتے ہیں الکوحل خریدنے کیلئے:
 .Aڈرائیونگ معطلی جو ان کی  16ویں سالگرہ سے شروع ہوگی
 .Bوہ  21سال کی عمر تک ڈرائیور کا امتحان نہیں دے سکے گا
 .Cڈرائیونگ معطلی جو ان کی  21ویں سالگرہ سے شروع ہوگی
 .Dالکوحل سیفٹی ایجوکیشن کالس میں بھیجا جائے

.3

اگر ایک شخص  21سال کی عمر کے اندر میں الکوحل کا استعمال کرتا ہے لیکن وہ موٹر گاڑی نہیں چال رہا ہے تو پہلے دفعہ
کے لئے سزا ہے:
 90 .Aدن کےلئے ڈرائیور الئسنس کی معطلی اور  $ 500تک جرمانہ
 6 .Bماہ کی آزمائش
 .Cایک اصالحی ادارے کو سزا
 .Dڈرائیونگ ریکارڈ پر پوائنٹس

.4

والدین کی رضا مندی کا معاہدہ سانس خون اور پیشاب کے جانچ:
 .Aضرورت نہیں ہے
 .Bصرف ایک والدین سے ضروری ہے
 16 .Cسال سے کم عمر لوگوں کے لئے ضروری ہے
 .Dدونوں والدین سے مطلوب ہے

.5

 21سال کی عمر کے کسی بھی فرد کے لئے الکوحل کا ______ قانون کے خالف ہے:
 .Aاشتہار کا لباس پہنیں
 .Bموجودگی میں رہیں
 .Cاستعمال کریں
 .Dخدمت کریں

.6

 21سال کی عمر کے کسی بھی فرد کے لئے الکوحل کا ______ قانون کے خالف ہے:
 .Aاشتہار کا لباس پہنیں
 .Bملک
 .Cاستعمال کریں
 .Dموجودگی میں رہیں

.7

 21سال کی عمر کے کسی بھی فرد کے لئے الکوحل کا ______ قانون کے خالف ہے:
 .Aخدمت کرو
 .Bاشتہار کا لباس پہنیں لـ
 .Cموجودگی میں رہیں
 .Dٹرانسپورٹ

 .8الکوحل کا استعمال کر کے ڈرائیونگ کرنا ( A (Nکے تحت ایک سزاہے:
 -5 .Aسالہ ڈرائیور کا الئسنس معطلی
 100.00 .Bجرمانہ ہے
 .Cالکوحل ہائی وے سیفٹی اسکول میں حاضری
 12 .Dگھنٹے جیل میں قید
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اگر آپ الکوحل پی کر گاڑی چالتے ہوے پکڑے گئے اور آپ نے خون کا جانچ کرانے سے منع کیا تو آپ کو دیا جایئگا:
 .Aمنشیات سے متعلق مشاورت کا عالج
 .Bایک دن کا جیل
 .Cڈرائیور کا الئسنس معطلی
 $300.00 .Dجرمانہ

 .10اگر کسی پولیس آفیسر کو آپ کے خون  ،سانس  ،یا پیشاب کی ٹیسٹ لینے کی ضرورت ہے تو آپ:
 .Aآپ اپنے ترجیح کے ٹیسٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں
 .Bرضامندی کے فارم پر دستخط کرنے ہوں گے
 .Cکم عمر ہو تو انکار کرسکتے ہو
 .Dضرور جانچ کرا نا چاہے یا آپ کا الئسنس معطل ہو جایئگا
 .11پہلی سزا کسی بھی خون کے الکوحل کنسرٹریشن لیول میں انفلیشن کے تحت آپ کو برداشت کرنا ہوگا:
 .Aاپنا الئسنس  5سال تک کھو سکتے ہیں
 .Bنشے میں ڈرائیونگ کے خطرات سے متعلق پبلک ایجوکیشن کالس لینے کی ضرورت ہوگی
 .Cایک محدود پیشہ ورانہ الئسنس کے ساتھ گاڑی چالنے کی ضرورت ہوگی
 .Dکم از کم  $300کا جرمانہ ادا کریں
 .12اگر آپ کی عمر  21سال ہے اور ڈرائیونگ کرنے کا خیال ہے اور آپ خون میں الکوحل کی سطح ہے:
 .08% .Aیا اور زیادہ
 .10% .Bیا اور زیادہ
 .05% .Cیا اور زیادہ
 .02% .Dیا اور زیادہ
 .13اگر آپ  21سال سے کم عمر کے ہیں اور الکحل کے زیر اثر گاڑی چالنے کے مرتکب ہوئے ہیں تو ،آپ کو پہلی بار جرم کے لئے
______ کی الئسنس کی معطلی موصول ہوگی:
.A
.B
.C
.D

 - 60دن کیلیے
 - 30دن کیلئے
 - 6مہینے کیلئے
 - 1سال کیلئے

 .14اگر آپ  21سال سے کم عمر ہیں اور غلط شناختی کارڈ کے ساتھ پکڑے گئے تو آپ کو  $ 500جرمانہ ادا کرنے کی
ضرورت ہوگی اور آپ کا الئسنس  90دن تک منسوخ ہوگا:
 .Aصرف اس صورت میں جب آپ کے خون میں الکوحل کا مواد  )BAC) .02٪یا اس سے زیادہ ہو
 .Bیہاں تک کہ اگر آپ ڈرائیونگ نہیں کررہے تھے
 .Cصرف اس صورت میں جب آپ گرفتاری کے وقت گاڑی چال رہے ہو
 .Dصرف اس صورت میں جب آپ کے خون میں الکحل کا مواد  )BAC) .02٪یا اس سے زیادہ ہو اور آپ گرفتاری کے وقت
گاڑی چال رہے ہو
 .15زیرو ٹالرنس قانون نے  21سال سے کم عمر کے ڈرائیوروں کے لئے خون میں الکحل کی مواد ( )BACکو .08%سے کم کر کے
____ تک کر دیا ،جس کے زیر اثر ڈرائیونگ کے لئے چارج کیا جائے گا:
.02٪ .A
.05٪ .B
.07٪ .C
.00٪ .D
 .16اگر آپ کسی پولیس آفیسر کے ذریعہ روک دے گئے ہیں تو آپ کو چاہیے:
 .Aاپنی سیٹ بیلٹ کھولیں اور اپنی ونڈو کو نیچے رکھیں
 .Bآفیسر کی کار تک پہنچنے سے پہلے اپنا کاغذی کام تیار کریں
 .Cاپنی گاڑی میں رہیں آفیسر کا انتظار کریں کہ وہ آپ سے رابطہ کرے
 .Dاپنی کار سے نکلیں اور گشت والی کار کی طرف چلیں
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باب  4کلیدی جواب
1. C
2. A
3. A
4. A
5. C
6. B
7. D
8. C
9. C
10. D
11. D
12. D
13. D
14. B
15. A
16. C

- 88 -

 PAڈرائیور کا دستورالعمل

باب  – 5قانون اور اس سے متعلق مسائل

باب :5
غیر کمرشل لرنر کے اجازت کے معلومات
ہ باب وہ معلومات فراہم کرے گا جو آپ کو پنسلوانیا کے حالیہ قوانین یا ڈرائیور سے متعلق دیگر متعلقہ قوانین کے بارے میں جاننے کے
لئے درکار ہے پنسلوانیا کے قانون کے بارے میں مزید معلومات کے لئے براہ کرم دیکھیں  www.dmv.pa.govچنندہ قانون اور قوائد
انفارمیشن سینٹر کے تحت درج ہیں۔

نام یا پتہ میں تبدیلی کے لئے ضروری اطالع کی ضرورت ہے
پنسلوینیا وہیکل کوڈ کے سیکشن  1515کے مطابق اگر آپ کا نام یا پتہ تبدیل کردیا گیا ہے تو اس تبدیلی کے  15دن کے اندر آپ کو PennDOT
کو مطلع کرنا ہوگا یہاں تک کہ اگر ریاست سے باہر منتقل ہوں .آپ اپنی ایڈریس تبدیلی کی اطالع ہماری ویب سائٹ  www.dmv.pa.govپر جاکر
یا ہمارے کسٹمر کال سینٹر پر رابطہ کرکے  717-412-5300دے سکتے ہیں۔ پنسلوانیا وہیکل کوڈ میں جو بھی شخص پینسلوینیا کا رہائشی نہیں
ہے اسے ڈرائیور الئسنس کی مصنوعات کے اجرا پر پابندی ہے .قانون کے ذریعہ اگر آپ پنسلوانیا میں رجسٹرڈ ووٹر ہیں تو س ایپلیکیشن کی مدد
سے آپ کو اپنے کاؤنٹی ووٹر رجسٹریشن آفس کو آپ کی ایڈریس چینج کی اطالع دی جاسکے گی۔ آپ اپنا نام تبدیل کرسکتے ہیں غیر تجارتی
ڈرائیور کے الئسنس کی درخواست برائے تبدیلی  /اصالح  /تبدیلی کے لئے (فارم  )DL-80ویب سائٹ پر دستیاب۔ آپ کو نئی معلومات پر مشتمل
ڈرائیور کا الئسنس اپ ڈیٹ کارڈ جاری کیا جائے گا یہ کارڈ آپ کے ڈرائیور کے الئسنس کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ غیر تجارتی ڈرائیوروں کے
لئے اس سروس کی کوئی فیس نہیں ہے۔

سیٹ بیلٹ قانون
پنسلوانیا وہیکل کوڈ کے سیکشن  4581کے مطابق یہ پنسلوانیا میں ایک قانون ہے جو:
•گاڑیوں میں موجود تمام ڈرائیور اور فرنٹ سیٹ مسافر اور ہلکے ٹرک اور موٹر ہوم کو سیٹ بیلٹ پہننے چاہئیں۔
•اگر آپ کے مسافروں کی عمر آٹھ ( )8یا اس سے زیادہ لیکن  18سال سے کم کو لے جارہے ہیں تو انہیں سیٹ بیلٹ پہننا ہوگا اس بات سے
کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ گاڑی میں کہاں سوار ہیں.
•گر آپ  18سال سے کم عمر کے ڈرائیور ہیں تو مسافروں کی تعداد گاڑی میں سیٹ بیلٹ کی تعداد سے زیادہ نہیں ہوسکتی ہے۔
اچھی طرح پہننا سمجھ لیں۔
قانون کے نقطہ نظر سے ضروری ہے۔ کہ آپ اپنی سیٹ بیلٹ ّ
بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ حادثے میں خود کو گاڑی کی سطحوں سے ٹکرانے سے روکنے کےلئے اپنے بازوؤں اور پیروں کو استعمال
کرسکیں گے لیکن ایسا کرنا غلط ہے ۔ ایک تصادم میں آپ کی گاڑی تو رک جاتی ہے لیکن آپ کا جسم اسی رفتار سے چلتا رہتا ہے یہاں تک
کہ یہ آلہ پینل یا ونڈشیلڈ سے ٹکرا جاتا ہے مسافروں اور ڈرائیوروں کے جسم متعدد ٹن طاقت کے ساتھ گاڑی کی داخلی سطحوں سے ٹکراتے
ہیں یہاں تک کہ اس سے مضبوط بازو اور پیر بھی بکھر جائیں گے  30میل فی گھنٹہ یہ ایک تین منزلہ عمارت کے اوپر سے زمین سے ٹکرانے
کے مترادف ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بازوؤں سے نہیں پکڑ سکتے۔ ایک ڈرائیور یا مسافر اس وقت بھی جب اس کی گاڑی  12میل فی
گھنٹہ کی رفتار سے آہستہ آہستہ سفر کرتی ہو تب بھی اس کے اثر سے مر سکتا ہے
صرف سیٹ بیلٹ ہی آپ کے جسم کو محفوظ طریقے سے کنٹرول کرسکتے ہیں گاڑی کے گرنے کے بعد آپ کے جسم کو روکنے کے لئے آپ
کے پاس صرف  1/50سیکنڈ ہے بازو اور ٹانگیں جلدی سے کام نہیں کرتی ہیں لیکن سیٹ بیلٹ کرتے ہیں .سیٹ بیلٹس آپ کے جسم کو ایک
مشکل انسٹوومنٹ پینل سے کہیں زیادہ آہستہ آہستہ آہستہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اسٹیئرنگ وہیل یا ونڈشیلڈ کرتا ہے۔حادثے کے دوران مضبوط سیٹ
بیلٹ آپ کے جسم کے حصّوں کو محفوظ کرتا ہے ان طاقتوں سے جو آپ کی جسم کے مضبوط حصّوں کی طرف اتی ہیں جیسے سینے کولہا اور
کندھا ایئر بیگ اس سے بھی زیادہ فائدہ فراہم کرتے ہیں البتہ یہاں تک کہ اگر ایک ایئر بیگ موجود ہے تو ایک سیٹ بیلٹ پہننا ضروری ہے۔
سیٹ بیلٹ بھی آپ کو گاڑی کے اندر ہی رکھتا ہے اگر آپ کو اپنی گاڑی سے پھینک دیا جائے تو آپ کے مارے جانے کے امکانات تقریبا 25
گنا زیادہ ہو جاتا ہے عام طور پر پھینک جانے کا مطلب ونڈشیلڈ سے گزرنا اور پھر کہیں اترنا سخت تصادم میں شامل طاقتیں آپ کو زیادہ سے
زیادہ  150فٹ (تقریبا  15گاڑی کی لمبائی) کے اوپر پھینکنے کے لئے کافی ہوسکتی ہیں۔ اگر آپ گلی میں گرتے ہیں تو امکان ہے کی وہاں آپ
 4سے  5افراد کی جان لے سکتے ہیں جب آپ وہاں پڑے رہتے ہو تو وہاں سے دور رہنے کا ہمیشہ امکان رہتا ہے۔
سیٹ بیلٹ اور ایئر بیگ زندگی بچاتے ہیں وہ بہترین کام کرتے ہیں جب سب کا مقابلہ ہوتا ہے اور بچوں کو پچھلی نشست پر مناسب طریقے سے
روکنا ہے۔
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بچوں کو روکنے کا قانون

امریکہ میں بچوں کی موت اور چوٹ کی سب سے بڑی وجہ گاڑیوں کے حادثات ہیں پنسلوانیا میں ہر سال حادثے میں پانچ سال سے کم عمر کے
لگ بھگ  7,000بچے ملوث ہوتے ہیں۔

بچہ مسافر تح ّفظ ایکٹ  229کی ضرورت ہے
•چار ( )4سال سے کم عمر بچوں کو فیڈرل طور پر منظور شدہ بچے مسافروں پر قابو پانے والے نظام (بچوں کی حفاظت کی نشست)
میں شامل ہونا چاہئے جسے سیٹ بیلٹ سسٹم (یا گاڑی کے  LATCHنظام کا استعمال کرتے ہوئے گاڑی میں دستیاب ہونا ضروری
ہے( نئی گاڑیاں) اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ جہاں گاڑی میں سوار ہیں (اگلی یا پیچھے کی سیٹ)۔
•چار ( )4اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو لیکن آٹھ ( )8سال سے کم عمر کے بچوں کو وفاق سے منظور شدہ چائلڈ بوسٹر سیٹ
میں شامل کرنا ہوگا جسے سیٹ بیلٹ سسٹم کے ذریعہ گاڑی سے محفوظ رکھنا چاہئے اس سے قطع نظر کہ وہ گاڑی میں جہاں بھی
(اگلی یا پچھلی سیٹ) سواری کرتے ہیں۔ بوسٹر نشستیں گود اور کندھے کے بیلٹ کے ساتھ مل کر استعمال ہونی چاہئیں.
•آٹھ ( )8اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو لیکن  18سال سے کم عمر بچوں کو سیٹ بیلٹ میں رکھنا چاہئے چاہے وہ گاڑی میں
(اگلی یا پچھلی سیٹ) سواری کریں۔
•ڈرائیور ذمہ دار ہیں کہ وہ بچوں کو منظور شدہ بچوں کے سفر کو قابو پانے کے نظام میں محفوظ بنائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں
کہ  18سال سے کم عمر کے بچوں کا مقابلہ کیا جائے۔

قانون کے خالف ورزی کرنے والے پر جرمانہ لگایا جاسکتا ہے اور متام عدالت کے اخراجات کے لئے ذ ّمہ دار ٹہرایا جاسکتا ہے۔
سال سے کم عمر کے بچوں کو پیچھے والی نشست میں محفوظ رکھنا الزمی ہے لیکن اگر بچے کا وژن اور قد کار کی سیٹ کی اونچائی سے زیادہ
ہو جو کی کار سیٹ کارخانہ کے ذریعہ ڈیزائن کی گی ہو .اگر ائیر بیگ موجود ہو تو کبھی بھی سامنے والی نشست میں بریئر فیسنگ چائلڈ سیفٹی
سیٹ نہ لگایئں۔ حادثے میں ہوائی بیگ بچوں کی نشست کے پچھلے حصے سے زبردست طاقت سے ٹکرائے گا جو نوزائیدہ بچے کے سر میں
منتقل ہوجائے گا جس کی وجہ سے شدید چوٹ یا موت واقع ہو سکتی ہے ۔
اگر آپ آٹھ ( )8سال سے کم عمر بچوں کو لے جارہے ہیں جو قانون کے مطابق فیڈرل طور پر منظور شدہ بچوں کی حفاظت کی نشستوں یا بوسٹر
سیٹوں پر سوار ہوں تو اپنے گاڑی کا ذاتی مینول اور نشست کے ساتھ آنے والی سمتیں پڑھیں تاکہ آپ جان لیں کہ اس کو کس طرح مضبوطی
سے جوڑنا ہے۔ اپنی گاڑی کی نشست پر بیٹھیں اور بچوں کو آسانی سے بچوں کی نشستوں پر کیسے محفوظ کریں.

بچوں اور جانوروں کے لئے حفاظتی نکات
گاڑی کا روک تھام ہیت سٹروک کے متعلق
جب درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے تو بچوں اور پالتو جانوروں کو شدید زخمی ہونے یا گرم کار کے اندر تنہا رہنے سے مرنے کے خطرات
بھی بڑھ جاتے ہیں۔ گاڑیاں تیزی سے گرم ہوجاتی ہیں یہاں تک کہ کھڑکی سے دو انچ نیچے گھوم جاتا ہے اگر باہر کا درجہ حرارت کم  80کی
دہائی میں ہے تو ،گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت صرف  10منٹ میں مہلک سطح تک پہنچ سکتا ہے۔
ایک اذیت ناک ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لئے روک تھام کے نکات:
•کبھی بھی اپنے بچے یا پالتو جانوروں کو کار میں تنہا مت چھوڑیں چاہے کھڑکیاں جزوی طور پر کھلی ہی ہوں۔
•بچوں کو کبھی بھی کسی کھڑی گاڑی میں کھیلنے کی اجازت نہ دیں۔
•اپنا پرس  ،بریف کیس ،سیل فون ،یا کسی ایسی چیز کو رکھیں جس کی آپ کو پچھلی سیٹ پر ضرورت ہو گی تاکہ آپ کو یقین ہو کہ گاڑی
میں بچہ محفوظ ہے۔
•جب گاڑی خالی ہو تو ٹیڈی بیر یا دوسرے جانور کو کار سیٹ پر رکھیںجب آپ بچے کو کار سیٹ پر بصری یاد دہانی کے بطور رکھیں تو
آئٹم کو سامنے والی سیٹ پر لے جائیں.
•ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے بارے میں اضافی معلومات کے لئے دیکھیں
.https://www.safercar.gov/parents/InandAroundtheCar/heatstroke.htm

سرمائی کوٹ اور کار کی نششتیں
جب سردیوں کا سب سے سرد حصہ قریب آتا ہے تو والدین گاڑی کے سفر کے دوران گرم رکھنے کےلئے اپنےبچوں کے موسم سرما کے بڑے
لباس کو باہر التے ہیں۔ تاہم موسم سرما کے کوٹ بچے کی کار سیٹ کی حفاظت کو کم کرسکتے ہیں .تمام کوٹ اور لباس کسی حادثے میں سکیڑیں
گے  ،لیکن موسم سرما میں گھنے کوٹ کافی مقدار میں سکیڑ سکتے ہیں تاکہ استعمال میں اہم سست پیدا ہوسکے۔ کار کی سیٹ کا استعمال بچے کو
کار سیٹ پر محفوظ رکھتا ہے اور حادثے میں بہترین تحفظ فراہم کرنے کے لئے بچے کے جسم پر لپکنا پڑتا ہے۔ بچوں کے لئے موسم سرما کی
حفاظت سے متعلق اضافی معلومات کے لئے  PennDOT ،کی ویب سائٹ پر یہاں جائیں http://www.penndot.gov
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ایئر بیگ سیفٹی کی معلومات
•ایئر بیگ اضافی تحفظ کے آالت ہیں گود اور کندھے کی پٹی ہمیشہ پہننی چاہئے نشست میں بیلٹ کو اپنے کولہوں کے پار اور کندھے کا پٹا
اپنے سینے کے پار اپنے گلے سے دور رکھیں.
•ڈرائیور اور سامنے مسافروں کی نشستوں کو عملی طور پر زیادہ پیچھے منتقل کیا جانا چاہئے خاص کر کم لوگوں کے لئے آپ کو گیس اور
بریک پیڈلز تک پہنچنے اور چالنے کی اپنی صالحیت سے سمجھوتہ کیے بغیر ائیر بیگ کے ٹوکری سے جہاں تک ممکن ہو بیٹھ کر آلے
پینل اور اسٹیئرنگ کالم پر کنٹرول رکھنا چاہئے۔ سالمت رہنے کے لئے ایئر بیگ تعینات ہونے کی صورت میں آپ کو اسٹیئرنگ وہیل سے
کم از کم  10انچ کی دوری پر ہونا چاہئے.
• 9اور  3بجے یا  8اور  4بجے کی پوزیشن پر اسٹیئرنگ وہیل رکھیں اگر آپ کا ائیر بیگ تعینات ہوتا ہے تو یہ آپ کی کالئیوں اور بازوؤں
کو زخمی ہونے یا ٹوٹ جانے یا زبردستی آپ کے چہرے پر لگنے سے بچائے گا۔ نیز اپنے انگوٹھوں کو پہیے کے اندرونی حصّہ کی گرفت
کے بجائے پہیے کے اوپر یا بیرونی کنارے پر رکھیں.
•حفاظتی نشستوں کا سامنا کرنے والے نوزائیدہ بچوں کو مسافر سائیڈ ائیر بیگ والی گاڑی کی اگلی سیٹ پر کبھی سوار نہیں ہونا چاہئے۔
•یہ سفارش کی جاتی ہے کہ وہ تمام بچے جنکی عمر  12سال اور اس سے کم عمر کی ہے پیچھے والی نشست پر ہوں اس کی دو وجوہات
ہیں :سب سے پہلے زیادہ تر تصادم سامنے والے تصادم ہوتے ہیں لہذا بچوں کو پچھلی سیٹ پر رکھنا انھیں تصادم کے اثر سے دوررکھتا
ہے۔ دوسرا بچے اپنی نشستوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر وہ فرنٹ سیٹ پر ہوتے ہیں تو ائیر بیگ کے ٹوکری سے بہت قریب ہوجاتے
ہیں اگر حادثے کے دوران ائیر بیگ کی تعیناتی ہوتی ہے تو انہیں چوٹ کا خطرہ الحق ہوسکتا ہے۔

امریکی معذوری ایکٹ کے ساتھ ()ADA
 1990کے معذوری ایکٹ کے ساتھ امریکیوں کو تعمیل کرنے کے لئے پین ڈاٹ نے تمام ڈرائیور الئسنس سنٹرز اور فوٹو الئسنس سنٹرز کو
جسمانی طور پر معذور افراد کے لئے قابل رسائی بنا دیا ہے۔ اس کے عالوہ مندرجہ ذیل خدمات ان لوگوں کے لئے دستیاب ہیں جو جانکاری اور
روڈ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اور سننے اور پڑھنے میں پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔
ترجمان بھرے اور سماعت میں پریشانی کا سامنا کرنے والوں کے لئے
پین ڈاٹ کا بیورو آف ڈرائیور الئسنسنگ ان افراد کی درخواست پر ایک مترجم فراہم کرے گا جو سننے کے اہل نہیں ہیں اور اشاراتی زبان کے
ذریعہ بات چیت کرتے ہیں یہ خدمت ان صارفین کے لئے دستیاب ہے جو ڈرائیور کی جانکاری اور روڈ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں یا خصوصی پوائنٹ
کا امتحان دینا چاہتے ہیں۔
پین ڈاٹ سے اپنا ابتدائی رابطہ ٹیسٹ دینے سے کم سے کم دو ہفتہ قبل بناییں اور پین ڈاٹ کسی ایسے شخص کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش
کرے گا اور اپنی ترجیح میں دستخط کرے۔

آپ کو مترجم کی حیثیت سے ہر حال میں حاضر ہونا ہوگا
 .1دینے کے وقت کو مقرر کرنے کے لئے  717-412-5300پر رابطہ کریں۔ اگر آپ ٹی ڈی ڈی ( )TDDاستعمال کرتے ہیں تو
آپ کو  711پر رابطہ کرنا چاہئے اس بات کی نشاندہی کریں کہ آپ کون سا ڈرائیور الئسنس سنٹر پر ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اور کم
سے کم تین تاریخیں بتایئں جس میں آپ ٹیسٹ دے سکیں گے۔.
جب آپ کا امتحان دینے کا وقت مرتب کریں تو آپ پنسلوانیا ریلے سروس بھی استعمال کرسکتے ہیں۔ یہ سروس ایسے شخص کے
درمیان ٹیلیفون پر بات چیت فراہم کرتی ہے جس کے پاس ٹی ڈی ڈی ( )TDDسسٹم ہے اور جس کے پاس نہیں ہے یہ نظام آپریٹر
کو سماعت اور غیر سماعت جماعتوں کے مابین رابطہ کے درمیان کام کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس ٹی ڈی
ڈی سسٹم ہے تو آپ کو پنسلوانیا ریلے سروس تک رسائی کے وقت  1-800-654-5984استعمال کرنا چاہئے .اگر آپ بطور سماعت
کالر خدمت تک رسائی حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو  1-800-654-5988استعمال کرنا چاہئے جب آپ کو ٹیسٹ میں مدد کے لئے
کسی مترجم کی خدمات حاصل کی کرنی ہوتو آپ کو اپنے ٹیسٹ کی تاریخ کی تصدیق کرنے کے لئے واپس بالیا جائے گا۔
 .2جب آپ تاریخ لے رہے ہوں تو اس وقت آپ کو اس بات کی نشاندہی کرنی چاہیئے کہ آیا وہاں کسی قسم کی اشاروں کی زبان موجود ہے
جو آپ استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ دستیاب اقسام یہ ہیں:
•امریکی اشارے کی زبان ()ASL

•دستخط شدہ عین انگریزی ()SEE

•پڈگین سائن زبان ()PSE

•زبانی ترجمان (ایک شخص جو ہونٹ پڑھتا ہے)
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متبادل ٹیسٹ کا طریقہ
کچھ لوگ جو نالج ٹیسٹ دیتے ہیں ان کو پڑھنے میں دشواری ہوسکتی ہے یا کچھ معامالت میں وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوسکتے ہیں اور زیادہ اچّ ھا
محسوس کرتے ہیں اگر ٹیسٹ ان کے لئے پڑھا جائے ۔ درخواست پر صوتی ٹیسٹ دولت مشترکہ کے تمام ڈرائیور الئسنس سینٹرز میں پیش کیے جاتے ہیں۔

معذور کے افراد کیلئے پارکنگ کے مقامات
پنسلوانیا کے قانون کے مطابق ( )2شرائط ضروری ہیں قبل اس کے کی کوئی فرد غیر قانونی طریقہ سے پارک کرے اس جگہ میں جو کی معذور
افراد کے لئے مختص ہے:
 .1کھڑی ہونے والی گاڑی میں الزمی طور پر ایک معذور شخص یا معذور تجربہ کار رجسٹریشن پلیٹ  /پارکنگ پلے کارڈ دکھائے جائیں۔.
 .2گاڑی کو معذور شخص یا شدید معذور تجربہ کار کی نقل و حمل کے ذریعہ چالنا چاہئے۔
کوئی بھی گاڑی اگر غیر قانونی طریقہ سے معذور افراد کے پارکنگ ایریا میں پارک کی گی ہے اسے اس ایریا سے ہٹا دیا جایئگا رسی میں
باندھ کر اور اس کی قیمتوں کی ادائیگی کے بعد دوبارہ دعوی کیا جاسکتا ہے۔ پارکنگ کے خالف ورزی کا خالصہ جرم ہے۔ اس جرم کے مرتکب
افراد کو  $50اور  $200کے درمیان جرمانہ ہوگا.

کوڑا پھینکنے کے خالف قانون
کسی بھی شاہراہ پر اور کسی بھی عوامی یا نجی امالک پر (اس کے مالکان کی رضامندی کے بغیر) یا اس دولت مشترکہ کے پانی میں گاڑی
سے کسی بھی فضلہ کے کاغذ جھاڑو سے گرا دینا پھینک دینا یا جمع کرنا قانون کے خالف ہے۔  ،راکھ  ،گھریلو فضلہ  ،شیشہ  ،دھات  ،یا کوئی
خطرناک یا نقصان دہ مادہ یا ایسی چیزوں کو فوری طور پر ہٹائے یا ان کو ہٹانے کا سبب بناے بغیر کسی بھی سابقہ کی اجازت دینا قانون کے
خالف وزی ہے  .اس قانون کی خالف ورزی  ،بشمول کسی بھی گاڑی میں موجود کسی بھی دوسرے شخص کے برتاؤ کے نتیجے میں جس کے
آپ ڈرائیور ہیں خالف ورزی ہوسکتی ہے سزا ہونے پر  $300تک جرمانہ ہوسکتا ہے۔

گاڑی کی حفاظت اور اخراج معائنہ
آپ کو گاڑی کا مصدّقہ معائنہ کرنے والے اسٹیشن پر ہر  12ماہ بعد حفاظتی معائنہ کرانا ضروری ہے۔ اسٹیکر پر آنے والی تاریخ بتاتی ہے کہ
آپ کی گاڑی کا دوبارہ معائنہ کب ہوگا۔ کسی گاڑی کی اگلی میعاد ختم ہونے کی تاریخ سے  90دن پہلے تک معائنہ کیا جاسکتا ہے۔ نیز اگر کوئی
پولیس آفیسر آپ کی گاڑی پر ناقص سامان دیکھتا ہے تو آپ کو حوالہ سے بچنے کے لئے پانچ ( )5دن کے اندر اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت
پڑسکتی ہے۔ بہت ساری کاؤنٹوں میں آپ کو اپنی حفاظت کا معائنہ مکمل کرنے سے پہلے اپنی گاڑی  ،وین یا الئٹ ڈیوٹی ٹرک (ماڈل سال 1975
یا اس سے بھی زیادہ) کا معائنہ کرنا ضروری ہے۔  PennDOTکے ذریعہ تصدیق شدہ ذاتی ملکیت والے کاروباروں پر اخراج کے معائنہ کیے
جاتے ہیں۔ اپنی کاؤنٹی میں تقاضوں کے بارے میں جاننے کے لئے کسٹمر ہاٹ الئن پر کال کریں1-800-265-0921۔

سیف پاسنگ ایک قانون ہے
 .1گزرنے سے پہلے آپ کو پہلے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا آپ سائیکل سوار کے آس پاس پینتریبازی
کرسکتے ہیں۔ آنے والے ٹریفک کی جانچ کرنا یقینی بنائیں۔ جب گزرتے ہو تو آپ کو اپنی گاڑی
اور سائیکل کے درمیان کم از کم چار ( )4فٹ کی بحفاظت گزرنے کی اجازت دینی ہوگی۔ اگر
ضروری ہو اور اگر آپ اسے محفوظ طریقے سے کرسکتے ہو تو آپ کو مرکزی ڈبل پیلے رنگ
کی الئن کو عبور کرنے کی اجازت ہے تاکہ آپ اپنی گاڑی اور سائیکل کے درمیان چار ( )4فٹ
کم سے کم
دوری برقرار رکھ سکیں۔
 4فٹ
 .2جب تک بایئں مڑ نہ جایئں سائیکل سواروں کو گزرنے والی گاڑیوں سے زیادہ آہستہ آہستہ سفر
کرنے والے افراد کو روڈ کے دائیں سمت رکھنا چاہئے اور باقی ٹریفک کی طرح اسی سمت سفر
کرنا ہوگا۔ تاہم ہر طرف ایک ہی لین والی سڑکوں پر یہ ضرورت چھوڑی گئی ہے.
 .3جب صرف ایک ٹریول لین ہوتی ہے تو سائیکل سوار سڑک کے راستے پر ہونے والے خطرات سے بچنے کےلئے لین کے کسی
بھی حصّہ کا استعمال کرسکتے ہیں بشمول رکی اور کھڑی گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ برقراررکھتے ہے.
 .4ڈرائیور سائیکل چالنے والے کے راستے میں نہیں جاسکتے جو سیدھے روڈ یا کندھے پر سوار ہوتا ہے.
 .5آپ کسی سائیکل سوار کو سڑک سے دور کرنے پر مجبور نہیں کرسکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو مجرمانہ الزامات کا
سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
 .6سائیکل سوار افراد کو گاڑی چالنے واال سمجھا جاتا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ٹریفک کے تمام قوانین کو مانیں گے۔ تاہم وہ
پوسٹ کردہ کم سے کم رفتار سے کم سفر کرسکتے ہیں اور ٹریفک میں رکاوٹ کا حوالہ نہیں دیا جاسکتا ہے۔ سائیکل سوار کندھے
یا بیر پر چل سکتے ہیں  ،لیکن ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
مزید معلومات کے لئے پینسلوینیا سائیکل ڈرائیور کا مینول ( )PUB 380پر مالحظہ کیا جاسکتا ہے:
.http://www.dot.state.pa.us/public/pubsforms/Publications/Pub٪20380.pdf
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کھلے دروازے سائیکل سواروں کے لئے خطرہ
کھلی گاڑیوں کے دروازے سائیکلس سواروں کے لئے ایک بہت سنگین خطرہ ہیں گاڑی کا دروازہ کھولتے وقت ڈرائیورں اور مسافروں کو
مندرجہ ذیل کام کرنے کی تجویز دی جاتی ہے.
 .1اپنا رئیر ویو آئینہ چیک کریں۔
 .2اپنا سائیڈ ویو آئینہ چیک کریں.
 ..3اپنے دور ہاتھ سے دروازہ کھولیں (ہاتھ سے دور دروازہ)
3
اسے “ڈچ ریچ” کہا جاتا ہے۔ طریقہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ابتدا نیدرلینڈ میں ہوئی ہے یہ
آپ کے جسم کو موڑنے پر مجبور کرتا ہے جس سے آپ کو سائیکل سواروں کے قریب
جانے کی زیادہ آسانی ہوگی۔ اس سے گاڑی کا دروازہ بہت تیزی سے کھلنے سے بھی بچ جاتا
ہے۔ اس سے نہ صرف سائیکل سواروں کی حفاظت ہوتی ہے بلکہ آپ کے قریب آنے والی
موٹر گاڑی کے ذریعے آپ کے دروازے کو خراب ہونے یا پھٹنے سے بھی روک سکتے ہیں۔
موٹرسائیکل سواروں کو کھڑی کاروں سے کم سے کم تین فٹ کی دوری پر سواری کرنا
چاہیئے تاکہ وہ دروازوں سے بچ سکیں دونوں سڑکوں پر اور بغیر موٹر سائکل لینوں کے ۔
اس سے سائیکل سواروں کو “ڈور زون” سے باہر رکھیں گے اور گاڑی کے دروازے کھولنے
سے متاثر ہونے سے بچائیں گے۔

اینٹی ٹیکسٹنگ قانون
یہ قانون  8مارچ  2012 ،کو نافذ ہوا اور قانون کی خالف ورزی ایک ابتدائی جرم ہے جس کے بدلے میں آپ  $ 50جرمانے کی سزا سنائی
گئی ہے۔
قانون کیا کرتا ہے
•ایک انٹرایکٹو وائرلیس مواصالت ڈیوائس ( )IWCDکو ایک وائرلیس فون ‘ ذاتی ڈیجیٹل اسسٹنٹ  ،سمارٹ فون  ،پورٹیبل یا موبائل کمپیوٹر یا
اسی طرح کے آالت کے طور پر بیان کرتا ہے جو ٹیکسٹنگ  ،فوری پیغام رسانی  ،ای میل یا انٹرنیٹ براؤزنگ کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے.
•ایک متن پر مبنی مواصالت کی وضاحت جیسے کسی ٹیکسٹ میسج  ،انسٹنٹ میسج  ،ای میل یا دیگر تحریری مواصالت جو آئی ڈبلیو سی ڈی
پر مشتمل ہے یا موصول ہوئی ہے۔
•واضح کرتا ہے کہ یہ قانون ڈرائیوروں کے ذریعہ انٹرایکٹو وائرلیس آالت کے استعمال کو محدود کرنے والے کسی بھی مقامی آرڈیننس کو
کالعدم قرار دیتا ہے ۔
قانون  IWCDکو ضبط کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ٹیکسٹنگ پابندی میں جی پی ایس ڈیوائس  ،ایک سسٹم یا ڈیوائس کا استعمال شامل نہیں ہے
جو جسمانی طور پر یا الیکٹرانک طور پر گاڑی میں ضم ہو  ،یا مواصالتی ڈیوائس جو ماس ٹرانزٹ گاڑی  ،بس یا اسکول بس میں لگا ہوا ہو۔

خطرناک حاالت میں ٹریفک-کنٹرول آالت انتباہ کے خالف ورزی کرنا
یہ قانون  ،جو  6ستمبر  2012 ،کو نافذ ہوا تھا  ،جو کہ سیالب زادہ روڈ ویز جیسے مضر حاالت کی وجہ سے سڑک یا شاہراہ کو بند کرنے
والے اشاروں یا ٹریفک کنٹرول آالت کے آس پاس یا اس کے ذریعے گاڑی چالنا غیر قانونی بنا دیتا ہے۔ اس قانون کی خالف ورزی کے جرم میں
آپ کے ڈرائیونگ ریکارڈ میں  2نقاط شامل کئے جاینگے اور  $ 250تک کا جرمانہ وصول کیا جایئگا  .مزید برآں اگر آپ کے اقدامات کی وجہ
سے ہنگامی جواب دہندگان کو طلب کیا جاتا ہے تو جرمانے میں  $ 500تک کا اضافہ کیا جاتا ہے اور آپ کو ہنگامی ردعمل کے اخراجات کی
ادائیگی کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔

- 93 -

 PAڈرائیور کا دستورالعمل

باب  – 6حوالہ جات

باب :6
غیر کمرشل لرنر کے اجازت کے معلومات
یہ باب مفید معلومات  ،فارموں  ،اشاعتوں اور ادب سے متعلق ایک فوری حوالہ فراہم کرے گا۔

کسٹمر رابطہ سنٹر
ڈرائیور اور گاڑی سے متعلق خدمات  24گھنٹے دستیاب ہیں اگر آپ ٹچ ٹیلیفون کا استعمال کرتے ہوں.
کسٹمر خدمات کے نمائندے صبح  8بجے سے شام  5بجے پیر سے جمعہ
تک موجود رہتے ہیں اہم چھٹیوں کے عالوہ براہ راست امداد کے لئے رابطہ کریں:
TDD: 711
717-412-5300

روڈ ٹیسٹ اور خصوصی پوائنٹ امتحانات کے تقررات
اسپیشل پوائنٹ امتحان اور نان کمرشیل روڈ ٹیسٹ لینے کے لئے تقرریوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ روڈ ٹیسٹ یا اسپیشل پوائنٹ امتحان دینے
کے لئے تیار ہوں تو آپ اپنا ٹیسٹ آن الئن ڈرائیور اینڈ وہیکل سروسس ویب سائٹ  www.dmv.pa.govپر شیڈول کرسکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس
انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے تو آپ تعطیالت کے عالوہ صبح  8سے شام  5بجے تک پیر سے جمعہ کے اوقات کے درمیان 1-800-423-5542
پر فون کرکے اپنے ٹیسٹ کا شیڈول مقرر سکتے ہیں۔
یاد رکھیں:

اگر آپ کی عمر  18سال سے کم ہے تو آپ اپنے سیکھنے کی اجازت حاصل کرنے کے بعد ( )6ماہ کے لئے اپنا روڈ ٹیسٹ نہیں
لے سکتے ہیں اور آپ کو پہیے سے چلنے کی مہارت کی تعمیر کے  65گھنٹے مکمل کرلئے ہوں گے.

غیر  CDLتیسری پارٹی کا جانچ پروگرام
پین ڈاٹ ( )PennDOTنے تیسری پارٹی کے کاروبار کو بازار سے چلنے والی فیس کے لئے روڈ ٹیسٹ کے انتظام کے لئے سند حاصل کی
ہے۔ تیسرے فریق کے سبھی امتحان دہندگان ( )PennDOTسے مصدقہ ہیں اور یہ ٹیسٹ اس ٹیسٹ سے مماثل ہے جسے آپ سے PennDOT
ڈرائیور الئسنس سنٹر میں لیا جائیگا اپنے عالقے میں شرکت کرنے والے کاروباروں کی فہرست کے لئے www.dmv.pa.gov ،دیکھیں۔

انٹرنیٹ پر ڈیپارٹمنٹل فارمس اور اشاعتیں
ڈرائیور کے الئسنس اور موٹر گاڑیوں سے متعلق معلومات فارم اشاعت اور حقائق شیٹ صارفین کی سہولت کے لئے دستیاب ہیں اور یہ
 PennDOT’sڈرائیور اور وہیکل سروسس ویب سائٹ  www.dmv.pa.govپر موجود ہیں۔

جمہوری اور کاؤنٹی نقشے
ریاستی سطح اور کاؤنٹی کے نقشوں سے متعلق معلومات کے لئے رابطہ کریں  1-717-787-6746پیر سے جمعہ تک چھٹیوں کے عالوہ
صبح  8بجے سے شام  4بجے تک۔

دوسری معلومات
ریاست ہائے متحدہ کے محکمہ برائے نقل و حمل کے پاس آٹو سیفٹی ہاٹ الئن  1-800-424-9393پر یا ویبسائٹ  www.nhtsa.dot.govپر
رابطہ کریں۔

PA511
 PA 511مفت میں  24گھنٹے معلوماتی خدمات مہیا کرتا ہے جس میں ٹریفک میں تاخیر کا انتباہ موسم کی پیش گوئی عالقائی سیاحت کی
معلومات اور ٹرانزٹ ایجنسیوں اور بڑے ہوائی اڈوں کے لنکس شامل ہیں۔ یہ خدمت سیلولر فونز اور لینڈ الئنوں سے  511پر یا انٹرنیٹ کے ذریعے
 www.511PA.comدیکھ سکتے ہیں  511PA .روڈ وے نیٹ ورک میں تمام  1,759میل انٹراٹیٹیٹ شامل ہے جس میں پنسلوینیا ٹرنپائک  ،نیز
ہیریس برگ  ،فالڈلفیا اور پٹسبرگ کے دیگر بڑے روڈ ویز شامل ہیں۔ اس نیٹ ورک کی اکثریت کے لئے ٹریفک معلومات میں حادثے کی اطالعاتیں
تعمیراتی سرگرمیاں اور موسم سرما کی سڑک کے حاالت جیسے واقعات شامل ہیں۔ مزید برآں شہری عالقوں میں کئی انٹر اسٹیٹس اور دیگر بڑے
روڈ ویز کیلئے اوسط ٹریفک کی رفتار دستیاب ہے۔ ای میل اور ٹیکسٹ میسجنگ کے ذریعہ فراہم کردہ ذاتی مسافروں کے انتباہات حاصل کرنے کے
صارفین ویب سائٹ کے ذریعے اندراج کر سکتے ہیں۔ پینڈاٹ گاڑی چالنے والوں کو ڈرائیونگ کے دوران  511PAپر کال نہ کرنے کی ترغیب دیتا
ہے۔ فون کرنے والوں کو سسٹم کو کال کرنے کیلئے سڑک سے سالمتی سے ہٹنا چاہئے یا باہر جانے سے پہلے سفر میں تاخیر کا جائزہ لینا چاہئے۔
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کاربن مونو اکسائیڈ زہر
تمام گیس سے چلنے والی گاڑیاں کاربن مونو اکسائیڈ پیدا کرتی ہیں جو کی ایک مہلک گیس ہے گاڑی کے دھواں کے پائپ سے نکلتا ہے آپ
کاربن مونو اکسائیڈ کو سونگھ نہیں سکتے ہیں اگر آپ کو غنودگی یا متلی ہو رہی ہے تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کی کاربن مونو اکسائیڈ
زہریال ہے
کاربن مونو اکسائیڈ کے ظاہر ہونے کے عالمات:
•تھکاوٹ اور کمزوری
•چکّر آنا
•سر درد
•متلی اور الٹی
•دل کی دھڑکن کا بڑھنا
•سانس لینے میں د ّقت
•شبھات اور الجھن
•کھانسی
•سینے میں درد
گاڑیوں میں کاربن اکسائیڈ زہر روکنے کے لئے تدابیر
•آپنی گاڑی میں موجود کاربن مونو آکسائیڈ زہر کو روکنے کے لئے باقاعدگی سے معائنہ اور آپ کی گاڑی کے کاربن نکالنے کے نظام اور
مفلرز کی بحالی ضروری ہے۔ اگر آپ کاربن نکلنے کے راستے کے نظام میں سوراخوں یا دیگر خرابیوں سے واقف ہیں تو اس کو اسی وقت
ایک آٹوموٹر پروفیشنل کے ذریعہ چیک کروا لیں۔
•اپنے گاڑی کو گیراج میں گیریج کے دروازے کو نیچے یا جزوی نیچے سے گرم نہ کریں۔ اگر آپ کی گاڑی آپ کے گیراج میں چل رہی ہے
تو اپنے گیراج کا دروازہ مکمل طور پر کھولیں۔.
•آپ کی گاڑی آٹو میٹک ہے اور آپ اسے منسلک گیراج میں کھڑا کرتے ہیں تو کبھی بھی گاڑی کو بند کرنا نہ بھولیں۔
•برف کے دنوں میں ہمیشہ اپنے دھواں پائپ کا معائنہ کریں اور ایسی برف کو ہٹا دیں جو آپ کی گاڑی کے دھواں پر رکاوٹ بن سکتا ہے۔
•اگر آپ ٹریفک میں پھنس گئے ہیں یا دوسری صورت میں بے مطلب گاڑی میں بیٹھے ہیں تو یقینی طور پر ونڈو کھو لے رکھیں.
•اپنی گاڑی میں بیٹری سے چلنے والے کاربن مونو آکسائڈ کا پتہ لگانے والےآلہ کو نصب کرنے پر غور کریں اور جب ہر سال موسم بہار میں
گھڑیوں پر وقت تبدیل کرتے ہو اور گرتے ہو تو بیٹریوں کو چیک یا تبدیل کریں۔
•اگر آپ کو اپنی گاڑی میں کاربن مونو آکسائیڈ زہر آلود ہونے کا شبہ ہے تو ،گاڑی سے فوری طور پر باہر نکلیں ،تازہ ہوا حاصل کریں ،اور
فوری طور پر ہنگامی طبی امداد حاصل کریں۔
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فہر ست
موضوع

 PAڈرائیور کا دستورالعمل
صفحہ

موضوع

صفحہ

اکسیلیٹر اسٹکس 62 ............................................................
حادثات (حادثات کو دیکھیں(
پتہ بدلیں 89 ...................................................................
ایئر بیگ سیفٹی کے متعلق جانکاری 91 ...................................
الکوحل اور گاڑی چالنا 33 ...................................................
متبادل ٹیسٹنگ کا طریقہ 92 ...................................................
) (ADAامریکیوں کے ساتھ معذوری ایکٹ91 .........................
تقرریاں:
روڈ ٹیسٹ 5, 94.............................................................
خاص پوائنٹس امتحان 94 ..................................................
پیچھے ہٹنا 38 .................................................................
سائیکل سائیکل سوار55, 56, 92, 93 .....................................
اندھے پیدل چلنے والے9 .....................................................
نہ دکھنے والے مقام 37 .......................................................
بریک کا فیل ہونا 62 .........................................................
بریک لگانا58, 60 .............................................................
بسیں 56 ........................................................................
اسکول بسیں 58 .............................................................
کاربن مونواکسائیڈ زہر95 ....................................................
لین بدلنا 38 ......................................................................
بچوں پر قابو پانے کا قانون90 ..............................................
دائرہ نما چوراہے 49 ...........................................................
ڈرائیور الئسنس کی کالسیں 4 ................................................
اپنے ارادے دوسرے ڈرائیوروں تک پہنچانا
کنٹرول کئے گئے مادے43 ................................................. :
نشہ کے زیر اثر ڈرائیونگ کرنا (81...........................)DUI
حادثے 34, 81 ..................................................................
اہم ڈرائیونگ غلطیاں 34 .......................................................
ٹریفک کو کراس کرنا 46 .....................................................
منحنی خطوط اور مذاکرات 51 ...............................................
کسٹمر رابطہ سنٹر 94..........................................................
گونگے اور بہرے کے لئے ترجمان91 .....................................
ڈرائیور کے عوامل 32 ........................................................
الکوحل اور ڈرائیونگ33 ..................................................
امراض اور طبی حاالت 33 ...............................................
ڈرائیونگ میں خلل32 ......................................................
منشیات اور ڈرائیونگ 34 ...................................................
صحت کے عوامل33 ........................................................
سنوائی33 .....................................................................
ال پرواہی 32 ..................................................................
نید کی کمی 32 ...............................................................
نظر 33 ........................................................................
) (DLCڈرائیور الئسنس کا معاہدہ84 ......................................
ڈرائیور کا الئسنس/سیکھنے کا اجازت نامہ:
ڈرائیور الئسینس کے لئے کالسیں 4 ......................................
جونیئر ڈرائیورکے الئسینس کی جانکاری 3 .............................
جونیئر ڈرائیور کے الئسینس پرمٹ کی جانکاری3 .....................

آپ کو کس کالس کی ضرورت ہے؟ 4 ...................................
ڈرائیور کا الئسنس/سیکھنے کا اجازت نامہ:
کسے ضرورت ہے 3 ........................................................
رات میں ڈرائیونگ کرنا 39 ..................................................
ایمرجنسی ڈرائیونگ اور اس سے نمٹنا:
ایکسیلیٹر اسٹکس 62 .........................................................
بریک کا فیل ہونا 62 .......................................................
اچانک بریک لگانا61 ......................................................
بریک لگانا58 ................................................................
فرش کو بہا لینا 63 ...........................................................
سیالب زدہ شاہراہیں61 ......................................................
سائرن کا استعمال کرنا 44 .................................................
ہائیڈروپلیننگ41 ............................................................
سگنلز کا استعمال کرنا 44 .................................................
پھسلنا61 .....................................................................
پھسلنےوالی سطح اور روڈ کے شرائط40 ...............................
برف اور جما ہوا پانی41 ..................................................
گھمانا60 .....................................................................
پہیا پھٹنا62 ..................................................................
گاڑی کا بالکل قریب پہونچنا64 ...........................................
گیلے فرش40 ...............................................................
ڈرائیونگ ریکارڈ کی جانکاری 79 .........................................
) (DUIنشہ کے زیر اثر ڈرائیونگ 33, 34, 81 . ........................
منشیات اور ڈرائیونگ34, 81 ................................................
دھواں اور گاڑی سیفٹی کی جانچ92 ........................................
ایمرجنسی گاڑیاں 59 ...........................................................
بھاگنا یا پولیس سے بچ نکلنا81 .............................................
سیالب زدہ شاہراہیں61 ........................................................
دھند42 ...........................................................................
غیر ملکی الئسنس کا حامل 3 ................................................
ڈیپارٹمنٹل فارم اور اشاعتیں 94 .............................................
”چار سیکنڈ کا قاعدہ“35 ....................................................
جنازے کے مراسم64 .........................................................
رہنما عالمات19 ...............................................................
ہیڈالئٹس39, 40 ................................................................
ہیڈالئٹ/ونڈشیلڈ وائپر قانون 42 .............................................
ہیڈ رکاوٹیں ایڈجسٹ کریں32 ................................................
صحت کے عوامل 33 ...........................................................
ہائی ویز اور انٹرچینجز مذاکرات:
شاہراہوں پر داخل ہونا52 ...................................................
شاہراہوں سے نکلنا 52 ......................................................
شاہراہوں پر سفر کرنا 52 ...................................................
اپنے سائرن کا اسعتمال کرنا 44 .............................................
گھوڑے سے تیار کردہ گاڑی اور گھوڑ سوار59 ..........................
ہائیڈروپلیننگ 41 ..............................................................
)الپرواہی (یہ آپ کی ڈرائیونگ کو کیسے متاثر کرسکتا ہے32 .........
دیگر معلومات 94 ...............................................................
معائنہ ،گاڑیوں کی حفاظت اور دھواں92 ...................................
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فہر ست
موضوع
تالش:

 PAڈرائیور کا دستورالعمل
صفحہ

آگے دیکھنا37 ................................................................
پیچھے38 .....................................................................
اطراف کی جانب38 ........................................................
جگہ کا انتظام کرنا35 .........................................................
رفتار کا انتظام کرنا38 ........................................................
نقشے ریاست گیر اور کاؤنٹی94 ............................................
ٹریفک کے ساتھ ضم ہونا46 ..................................................
فوجی اہلکار3 ..................................................................
آئینے31 ........................................................................
موٹرسائیکلیں/موپیڈس روڈ کا اشتراک کرنا 55 ..........................
نام بدلیں 89 ....................................................................
چوراہوں پر مذاکرات کرنا 48 ................................................
رات میں ڈرائیونگ کرنا 39 ..................................................
آرگن ڈونیشن آگہی ٹرسٹ فنڈ2 ................................................
اعضاء ڈونر کا عہدہ 2 ........................................................
پارکنگ52 ......................................................................
معذور افراد کے لئے عالقے 92 ..........................................
ذاتی پارکنگ 6, 52, 53 ..................................................
گزرنا:
عام طور پر 46, 47 .......................................................
شاید نہیں47 .................................................................
دو لین روڈ پر 47 ............................................................
دائیں جانب 47 ................................................................
فرش:
بہتی ہے63 ..................................................................
نشانات 22 ...................................................................
پیدل چلنے والے 55 ............................................................
اندھا9 ..........................................................................
سگنلز9 ........................................................................
محفوظ ڈرائیونگ کے لئے پوائنٹ ہٹانا 79 .................................
پنسلوینیا کا پوائنٹ سسٹم79 .................................................
پولیس اگر روکے تو کیا کریں 80 .........................................
ریلوے کراسنگ عالمت 10 ...................................................
ریلوے کراسنگس 55 ...........................................................
ریلوے کراسنگ کے عالمات 9 ................................................
حواالجات 94.....................................................................
ریگولیٹری عالمات 10 ........................................................
روڈ کے ضوابط:
سیالب زدہ شاہراہیں 61 .....................................................
ہیدروپالننگ 41 .............................................................
پھسلن والی سڑکیں/سطحیں 40, 41 .....................................
برف 41 .......................................................................
گیلے فرش 40 ................................................................
غضبناک روڈ سے نمٹنا60 ....................................................
چکر 50 .........................................................................
اسکولی بسیں 58..............................................................

موضوع

صفحہ

انشورنس کے بغیر ڈرائیونگ کرنا 80 ......................................
انٹرنیٹ 92 .......................................................................
بہرے اور سماعت سے محروم لوگوں کے لئے ترجمان91 ..............
چوراہے:
چوراہوں تک پہنچنا48 ......................................................
جگ ہنڈلس 50 ..............................................................
مذاکرات’ کون یقینی طور پر راستہ پائیگا 48 ...........................
چکر اور ٹریفک کے دائرے 50 ..........................................
لین تفویض کیلئے عالمت اور فرش کی عالمت48 ....................
ٹریفک کے اشارے اور رکنے کے اشارے 49 .........................
اس پار سفر کرنا49 ........................................................
دائیں جانب مڑنا 45, 48, 49 ..............................................
بائیں جانب مڑنا 45, 46, 48 ..............................................
داخلی ریاست میں راستے کا نمبرنگ سسٹم 20 ...........................
جونیئر ڈرائیور کے الئسنس کی معلومات 3 ................................
جونیئر لرنر کی اجازت سے متعلق معلومات 3 .............................
اپنی گاڑی ایسی جگہ رکھنا جہاں دیکھائی دے 37........................
قوانین:
) (ADAامریکیوں کے ساتھ معذوری ایکٹ91 .........................
اینٹی لیٹرنگ 92 ............................................................
بائيسکل 92 ..................................................................
بچوں پر پابندی90 ..........................................................
بچوں اور پالتو جانوروں کے لئے حفاظتی نکات 90 ...................
) (DLCڈرائیور کا الئسنس معاہدہ84 ....................................
الکوحل یا قابو پانے والے مادے کے زیر اثر گاڑی چالنا 81 .........
ہیڈالئٹ/ونڈشیلڈ وائپرز 42 .................................................
)ممنوعہ رضامندی (شراب یا منشیات کیمیائی جانچ 82 ................
انشورنس کے بغیر ڈرائیونگ 80 ........................................
نام اور پتہ89 .................................................................
ٹریفک کنٹرول ڈیوائسز کی
اطاعت خطرناک حاالت میں قانون کی انتباہ93 ........................
اوپن بستر ٹرک میں سوار مسافر 59 .....................................
نام یا پتہ میں تبدیلی کے لئے ضروری اطالع89 .......................
معذور افراد کے لئے پارکنگ کے عالقے92 ...........................
سیٹ بیلٹ 89 .................................................................
برف کو ہٹانا41 .............................................................
اگے بڑھنا 59 ...............................................................
ٹیکسٹنگ93 .................................................................
کم عمر میں شراب پینا 84 .................................................
زیرو ٹالرنس ( ) DUI 21سیکھنے کا اجازت نامہ84 ..................
لرنر کی اجازت کے لئے درخواست دینا1 ...............................
جونیئر لرنر کی اجازت سے متعلق معلومات 3 ..........................
جونیئر ڈرائیور کے الئسنس کی معلومات3 ..............................
ڈرائیو سیکھنا31 ..............................................................
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موضوع

 PAڈرائیور کا دستورالعمل
موضوع

صفحہ

معطلی اور منسوخیاں
ڈرائیونگ کی استحقاق 79 ...................................................
ٹیسٹس:
متبادل جانچ کا طریقہ 92 ....................................................
اگر آپ ٹیسٹ میں ناکام ہوجاتے ہیں6 ......................................
اگر آپ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں 6 .............................................
جانکاری5 .....................................................................
روڈ 5 ..........................................................................
:پہیا
پھٹ جانا62, 63 .............................................................
ٹریفک:
دائرے اور چکر50 ..........................................................
ایک وقت میں ٹریفک کے حاالت سے نمٹنا40, 41, 42................
آہستہ چلتی ٹریفک43 ........................................................
ٹریفک کی روانی 43 ........................................................
ٹریفک الئٹس (سگنل دیکھیں)
ٹرک:
پیچھے سے ہونے والے حادثات58 ........................................
بریک لگانا58 ................................................................
ریمپ سے بچ نکلنا58 .......................................................
ٹرک کی پیروی کرنا57 .....................................................
بڑے بوجھ58 .................................................................
ٹرک کو پاس کرنا56 .......................................................
ٹرک پاسنگ 57 ..............................................................
موڑنا 57 ......................................................................
موڑنا ضم ہونا اور گزرنا45 ..................................................
ٹریفک کراس کرنا 46 .......................................................
بائیں اور دائیں مڑنا 45 ......................................................
ٹریفک کے ساتھ ضم ہونا 46 ...............................................
گزرنا 46 ......................................................................
کسی سنٹر ٹرن لین سے تبدیل ہو رہے ہیں 45 ............................
ریڈ الئٹ پر دائیں مڑنا46 ...................................................
یو ٹرنز 46 ....................................................................
کم عمر میں شراب پینا 84 ....................................................
گاڑیوں کو چیک کرنا چالنے کی تیاری کرنا31 ............................
سابق فوجیوں کا عہدہ2 .......................................................
دیکھنے کے ضوابط:
دھند42 ........................................................................
برف 42 .......................................................................
نظر 3, 33 ......................................................................
انتباہی عالمات13 ..............................................................
گیلے فرش 40, 41 ............................................................
سرمائی سڑکی ،پھسلن 41 ....................................................
ورک ژون18, 54 .............................................................
آالت کو کنٹرول کرنا 19 ....................................................
ورک زون کی عالمتیں18 ..................................................
زیرو ٹالرنس قانون (84 .......................................)DUI 21

صفحہ

رائیور سیٹ کو ترتیب دیں 31 ................................................
اپنے سیٹ بلٹ کو اچھے سے باندھیں31 ..................................
اشارے کرنا:
ایمرجنسی عالمات استعمال کرنا44 ........................................
جب سمت تبدیل کریں 44 ....................................................
جب آہستہ کر رہے یا رک رہے ہوں43 ...................................
(ٹریفک) کے اشارے:
فلیشنگ8 .....................................................................
کنٹرول لین کا استعمال8 .....................................................
روشنی اور تیر 7 .............................................................
غیر فعال ٹریفک الئٹس 8 ....................................................
پیدل چلنے والے9 ............................................................
ریل روڈ کراسنگ9 ..........................................................
ریمپ میٹرنگ 8 ..............................................................
اسکول ژون9 .................................................................
عالمات:
رہنما نشانیاں 19 ..............................................................
باہر نکلنے کا نمبر 19 .....................................................
ہائی وے  /ایکسپریس وے 19 ............................................
انٹرسٹریٹ روٹ نمبرنگ نظام20 ........................................
میل کے نشان 20 ..........................................................
روٹ کے نشان 21........................................................
خدمت21 ....................................................................
سیاحوں پر مبنی سمت 21 .................................................
ریگولیٹری عالمات 10 ......................................................
انتباہی عالمات13 ............................................................
آالت کو کنٹرول کرنا 19 ..................................................
الیکٹرانک ایرو پینل19 ....................................................
ٹریفک کنٹرول ڈیوائسز کی اطاعت اور خطرنات حاالت میں قانون کا
انتباہ93 ......................................................................
روڈ وے سے متصل چیزیں17 ...........................................
کام کا ژون 18 ..............................................................
پھسلنا 61 .......................................................................
پھسلنے والے روڈ40, 41 ...................................................
آہستہ چلتی ٹریفک ،اس پر رد عمل43 ......................................
برف ہٹانا 41 ....................................................................
برف ہل 60 ......................................................................
برف کے جھکڑے42 ..........................................................
سوشل سیکیورٹی نمبر کی معلومات 3 .......................................
خالئی کشن:
اگے35 ........................................................................
پیچھے 37 .....................................................................
” ،چار سیکنڈ کا قاعدہ“ 35 ..................................................
اطراف کی جانب 36 .........................................................
رفتار:
ترتیب دینا 38 .................................................................
پوسٹ کئے گئے حد 38 .....................................................
قانون کے مطابق چلنا 59 .....................................................
گھمانا60 ........................................................................
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وہ تھامپسن کو کبھی
فراموش نہیں کرینگے ‘
پارٹی.
نہ ہی تھامپسن ہوگا۔
کیونکہ قانون کے مطابق جو بھی بالغ
 21سال سے کم عمر کے فرد کو بیئر
 ،شراب  ،شراب کولرس یا شراب دیتا
ہے یا فروخت کرتا ہے اسے ایک سال
تک جیل کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے پہلے
بچے کے لئے کم سے کم $ 1,000
جرمانہ اور ہر اضافی نابالغ کے لئے
 $ 2,500ہے
اپنے بیٹے یا بیٹی کو شراب پالنا بھی
غیر قانونی ہے۔ غلطی کرنے سے پہلے
ہمارے مفت بروشر کے لئے کال کریں یا
لکھیں اور“ ،ذمہ دار والدین” کو چاہیے

e
H
e
h
T

جو کہ ڈاونلوڈ کرنے کے الئق  PDFکی
شکل میں آنالئن موجود ہے مندرجہ ذیل
لنک پر:
http://www.lcb.state.pa.us/
webapp/Education/Materials/
Materials_Order_form.asp
ہم اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کچھ
چیزیں آپ کو ایک لمبی مدّت کے لئے یاد
رہینگی.
Pennsylvania Chapter
American Academy of
Pediatrics
Commonwealth of
Pennsylvania
Department of Transportation
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 PAڈرائیور کا دستورالعمل

باب  – 1غیر کمرشل لرنر کے اجازت کے معلومات

رکھنے
یاد رکھنے
الفاظ
کےاہم الفاظ
اورجن ڊانور

جب آپ اپنا الئسنس حاصل کریں تو ان اہم الفاظ کو یاد رکھیں۔
یہ وہ اہم الفاظ ہیں ان ہزاروں افراد کے لئے جو جان بچانے والے اعضاء اور خلیوں کی پیوند کاری کا منتظر ہیں۔ وہ الفاظ جو دوسروں کو دوبارہ
روشنی فراہم کر سکتے ہیں کورنیا ٹرانسپالنٹ کے ذریعہ جلدی شفا حاصل کرنے کے لئے جلد کے عطیہ کے ذ ریعہ یا پھر چلنا پیوندکاری
ہڈی کے ذریعہبغیر درد کے .
اعضاء اور خلیہ کے عطیہ کو “ہاں” کہہ کر جان بچانے کا انتخاب کرنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ الئسنس پر ڈونر کا عہدہ رکھیں اور عطیہ
کارڈ پر دستخط کریں۔ عطیہ کرنے کی خواہش کو بھی اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ بانٹنا چاہئے تاکہ وہ ان اہم فیصلے سے واقف ہوں جو دوسروں
کی مدد کے لئے کیا گیا ہے۔

انسانی اعضاء اور بافتوں کے عطیہ کے بارے
کچھ فوری حقائق

اعضاء اور خلیہ عطیہ کارڈ حاصل کرنے کے لئے رابطہ
کریں:

• ایک عضو اور خلیہ عطیہ کرنے واال  8جانیں بچا سکتا ہے
اور  75سے زیادہ لوگوں کی مدد کرسکتا ہے۔

مشرقی پنسلوینیا میں:

•کوئی بھی شخص عمر یا طبی ہسٹری سے قطع نظر اعضاء
عطیہ کر نے کے لئے اندراج کرسکتا ہے۔

مغربی پنسلوینیا میں:

• ریاست ہائے متحدہ میں تمام بڑے مذاہب اعضاء اور بافتوں
کے عطیہ کی حمایت کرتے ہیں اور عطیہ کے عمل کو
دوسروں کے ساتھ محبت اور سخاوت کا حتمی عمل سمجھتے
ہیں۔

اعضاء اور خلیہ کے وسائل کی اضافی معلومات کے لئے رابطہ کریں:

•عطیہ دہندگان اور ان کے خاندانوں کو اعضاء اور خلیہ کے
عطیہ کے عوض میں کوئی قیمت نہیں دی جائیگی

-

مزید معلومات کے لئے  donatelifepa.orgکو دکھیں

Gift of Life Donor Program.......................................1-888-DONORS-1
Center for Organ Recovery
& Education (CORE). .............................................1-800-DONORS-7
PA Department of Health .......................................1-877-PAHEALTH

