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موتورسواران امروزی دوستان، اقوام و همسایگان هستند. موتورسوار 
دارای حقوق و وظایفی مشابه رانندگان وسایل نقلیه دیگر در جاده است. 

رانندگان باید این را تشخیص دهند و سعی نکنند موتورسیکلت ها را شلوغ 
کنید یا حق تقدم را از موتورسواران بگیرید.

ساالنه حدود 4000 تصادف موتورسیکلت در جاده های پنسیلوانیا رخ می 
دهد. نیمی از این موارد تصادفی بین یک موتور سیکلت و یک نوع وسیله 

نقلیه دیگر بود. و تقریبا دو سوم از این تصادفات نه توسط موتورسوار 
بلکه توسط راننده وسیله نقلیه دیگر ایجاد می شود. 

 مراقب موتورسواران باشید توجه داشته باشید که: موتورسیکلت 
ها کوچک هستند و ممکن است به سختی دیده شوند. موتورسیکلت ها 

مشخصات بسیار کوچک تری نسبت به سایر وسایل نقلیه دارند، که می تواند 
قضاوت درباره سرعت و مسافت موتورسیکلت نزدیک تر را دشوارتر کند. 

مانور یک موتورسوار را پیش بینی کنید. شرایط جاده که آزار جزئی برای 
رانندگان وسایل نقلیه است، خطرات بزرگی برای موتورسواران به همراه 

دارد. 

فاصله بین خودروها را بیشتر کنید: هنگامی که پشت یک موتورسیکلت 
هستید سه یا چهار ثانیه زمان بگذارید تا موتورسوار زمان کافی برای 

مانور یا توقف در مواقع اضطراری داشته باشد. در شرایط آب و 
هواییخشک، موتورسیکلت ها می توانند سریعتر از یک وسیله نقلیه توقف 

کنند. 

قصد خود را مشخص کنید: قبل از تغییر خط یا ادغام با ترافیک، به قصد 
خود اشاره کنید و به موتورسوار اجازه دهید جریان ترافیک را پیش بینی 

کند و یک موقعیت خط امن پیدا کند. 

فریب چراغ های چشمک زن موتورسیکلت را نخورید – سیگنال های 
موتورسیکلت معموالً خود به خود کنسل نمی شوند و راکبان گاهی فراموش 

می کنند که آنها را خاموش کنند. منتظر بمانید تا مطمئن شوید موتور 
سیکلت می خواهد بپیچد قبل از اینکه ادامه دهید.

به موتور سیکلت احترام بگذارید:  موتورسیکلت یک وسیله نقلیه با اندازه 
کامل است که دارای امتیازات مشابه هر وسیله نقلیه ای در جاده است. به 

یک موتورسوار اجازه دهید عرض خط کامل را داشته باشد. اگرچه ممکن 
است به نظر برسد که در خط ترافیک فضای کافی برای یک وسیله نقلیه 

و یک موتورسیکلت وجود دارد، به یاد داشته باشید که موتورسیکلت برای 
مانور ایمن به فضا نیاز دارد. خط را به اشتراک نگذارید. 

چرخش به چپ
تقریباً نیمی از تصادفات موتورسیکلت مربوط به وسیله نقلیه موتوری 

دیگری است. نزدیک به 40 درصد ناشی از چرخش وسیله نقلیه دیگر به 
چپ در مقابل موتورسوار بود. 

نقطه کور وسیله نقلیه
به یاد داشته باشید، موتورسواران اغلب در نقطه کور وسیله نقلیه پنهان می 

شوند یا به دلیل جثه کوچکتر آنها در یک نگاه سریع گم می شوند. همیشه 
قبل از ورود یا خروج از خط ترافیک و در تقاطع ها، موتورسیکلت ها را 

با بررسی آینه ها و نقاط کور بصری بررسی کنید.

شرایط جاده خطرناک
موتورسواران ممکن است در واکنش به شرایط جاده و ترافیک مانند 

چاله ها، سنگ ریزه، سطوح خیس یا لغزنده، درزهای پیاده رو، تقاطع های 
راه آهن و روسازی شیاردار، سرعت خود را تغییر دهند یا موقعیت خود را 

در یک الین تنظیم کنند. 

شرایط آب و هوایی
هنگامی که سطح جاده خیس یا یخ زده است، توانایی ترمز و هندلینگ 

موتورسواران مختل می شود. 

بادهای قوی
وزش شدید باد می تواند موتورسیکلت را در کل مسیر حرکت دهد، 

اگر موتورسوار برای آن آماده نباشد. وزش باد از سمت کامیون های       
بزرگ در مسیر دیگر می تواند یک خطر واقعی باشد. 

وسایل نقلیه بزرگ
یک وسیله نقلیه بزرگ، مانند ون یا کامیون، می تواند موتورسیکلت را از 
دید راننده مسدود کند. ممکن است به نظر برسد که موتورسوار ناگهان از 

جایی ظاهر می شود. 

اشتراک گذاری جاده نشانه خوبی است که رانندگان و موتورسیکلت ها هر 
دو اهمیت همکاری را درک می کنند. رانندگان و موتورسواران با مهار 
رفتار پرخاشگرانه و استفاده از وسایل نقلیه مطابق با عقل سلیم، ادب و 

قانون می توانند با هم در جاده ها برانند. 

تصادفات به احتمال زیاد در این موقعیت 
های پرخطر رخ می دهد:

NHTSA’s Share the Road Program اطالعات به دست آمده از

به اشتراک گذاشتن جاده با موتورها و ماشین ها
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مقدمه
این کتابچه راهنمای کاربر برای کمک به شما طراحی شده است که به یک راننده ایمن تبدیل شوید. این کتابچه بسیاری از قوانین 
عنوان  به  نه  اما  شود،  استفاده  قوانین  برای  کلی  راهنمای  یک  عنوان  به  باید  دهد.  می  ارائه  را  رانندگی  مورد  در  پنسیلوانیا 
گذارد.  می  تأثیر  پنسیلوانیا  نقلیه  وسایل  و  رانندگان  بر  که  است  قوانینی  حاوی  که  پنسیلوانیا،  خودروی  قانون  برای  جایگزینی 

همچنین الزم به ذکر است که اطالعات موجود در این راهنما ممکن است تغییر کند.

هدف این راهنما آماده کردن شما برای شرکت در آزمون رانندگی و دریافت گواهینامه رانندگی پنسیلوانیا است. با این حال، قوانین 
اصول عملیات جاده و ترافیک ارائه شده در این راهنما در مورد سه نوع وسیله نقلیه شناخته شده توسط قانون پنسیلوانیا اعمال می 
شود: دوچرخه، وسایل نقلیه با اسب و وسایل نقلیه موتوری. به عنوان مثال، همه دوچرخه سواران، درست مانند رانندگان، موظفند 

در پشت چراغ قرمز توقف کنند.

اگر در حال یادگیری رانندگی هستید، این راهنما تمام اطالعاتی را که برای مطالعه برای امتحان رانندگی نیاز دارید در اختیار شما 
قرار می دهد. اگر قبالً گواهینامه رانندگی پنسیلوانیا دارید، می توانید از این راهنما برای مرور برخی از قوانین جاده ای که ممکن 
است فراموش کرده اید استفاده کنید یا درباره برخی از قوانینی که ممکن است جدید باشند یا از آن زمان تغییر کرده اند مطلع شوید.

مهم

قبل از شرکت در آزمون دانش خود، باید درخواست گواهینامه یادگیرنده 
غیرتجاری )DL-180( را تکمیل کنید.

اگر کمتر از 18 سال سن دارید، والدین یا قیم شما باید فرم رضایت 
والدین یا قیم )DL-180TD( را تکمیل کنند.

 www.dmv.pa.gov هر دو فرم را می توانید در وب سایت ما به آدرس
در زیر پیوند فرم ها و انتشارات در باالی صفحه پیدا کنید.

رانندگی یک امتیاز است و نه یک حق. این امتیاز با مسئولیت های زیادی همراه است.

یک مسئولیت بسیار مهم این است که هرگز مشروب خوری و رانندگی را قاطی نکنید.

برای روزها و ساعات کار مرکز جواز یا الیسنس دریوری نزدیک تان،
برای روزها و ساعات کار مرکز گواهینامه رانندگی نزدیک به شما، برای دانلود جدیدترین فرم ها، نشریات، و برگه های اطالعاتی 

یا دسترسی به خدمات آنالین PennDOT، از جمله برنامه ریزی آزمون مهارت های رانندگی در جاده، از وبسایت خدمات 
PennDOT’s Driver and Vehicle به ادرس www.dmv.pa.gov دیدن فرمائید.

لطفاً این راهنما را با دقت بخوانید، قوانین رانندگی را یاد 
 بگیرید و تمرین کنید تا به یک راننده ایمن تبدیل شوید و از امتیاز 

رانندگی خود در ایالت زیبایمان لذت ببرید.

این نشریه برای فروش نیست

آئین نامه رانندگی پنسیلوانیا مقدمه 
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قبل از استفاده از وسیله نقلیه موتوری در پنسیلوانیا، باید مجوز یادگیرنده را دریافت کنید. برای گرفتن گواهینامه رانندگی باید آزمون 
های بینایی، دانش و جاده را بگذرانید و قبول شوید. درخواست مجوز یادگیرنده غیرتجاری )DL-180( به مدت یک )1( سال از 
تاریخ معاینه فیزیکی شما معتبر است. با این حال، تاریخ معاینه فیزیکی ممکن است بیش از شش )6( ماه قبل از تولد 16 سالگی 

شما نباشد.

هنگامی که 16 سال یا بیشتر دارید، لطفاً مراحل ذکر شده در زیر را دنبال کنید تا مجوز یادگیرنده غیرتجاری خود را دریافت کنید. شما نمی 
توانید قبل از تولد 16 سالگی خود برای مجوز خود درخواست دهی.

1.   درخواست مجوز یادگیرنده غیرتجاری )DL-180( را که در وب سایت ما به آدرس www.dmv.pa.gov در زیر لینک فرم ها و 
انتشارات در باالی صفحه یافت می شود، تکمیل کنید.

لینک فرم ها و  یادگیرنده غیرتجاری )DL-180( را که در وب سایت ما به آدرس www.dmv.pa.gov در زیر  درخواست مجوز    .2
انتشارات در باالی صفحه یافت می شود، تکمیل کنید.

اگر بازرس گواهینامه رانندگی نتواند تعیین کند که آیا اطالعات درخواست مجوز یادگیرنده غیرتجاری )DL-180( مطابق با استانداردهای     .3
پزشکی است یا خیر، ممکن است مجوز یادگیرنده شما به تعویق بیفتد. ممکن است نیاز به انجام معاینات پزشکی اضافی باشد. اگر شرایطی 
دارید که به طور جدی توانایی شما در رانندگی را مختل می کند، ممکن است از شما خواسته شود که مجوز یادگیرنده کنترل دوگانه بگیرید 

و رانندگی را با یک مربی معتبر یاد بگیرید.

4.   اگر کمتر از 18 سال سن دارید، والدین، قیم، فردی که جای والدین شماست یا همسری که 18 سال سن دارد یا بیشتر باید فرم رضایت 
والدین یا قیم )DL-180TD( را که در وب سایت ما به نشانی www.dmv.pa.gov زیر لینک فرم ها و انتشارات در باالی صفحه 
است را کامل کن. اگر والدین، قیم، فردی که جای والدین است، یا همسری که 18 سال یا بیشتر دارد نمی تواند متقاضی را همراهی کند، 
DL-180TD باید توسط والدین، قیم، فردی که جای والدین یا همسری که 18 سال سن دارد در حضور سردفتر امضا شود. در صورت 
متفاوت بودن نام خانوادگی شناسایی مناسب مورد نیاز است و تأیید رابطه مورد نیاز است. اگر بیش از 18 سال سن دارید، باید دو )2( 

مدرک اقامت ارائه دهید:

.W-2 فرم •       •  قبوض آب و برق فعلی )آب، گاز، برق، تلویزیون، و غیره( .  
•  مجوز فعلی سالح )فقط برای شهروندان ایاالت متحده(       •  سوابق مالیاتی.      

•  اسناد رهنی.       •  قراردادهای اجاره.      

پس از مطالعه دفترچه راهنما و انجام مراحل ذکر شده در باال، هنگامی که آماده شرکت در آزمون دانش خود هستید، موارد ذکر شده در زیر را 
به مرکز گواهینامه رانندگی بیاورید:

درخواست مجوز فراگیر غیرتجاری تکمیل شده شما )DL-180(. این فرم را پست نکنید. اگر کمتر از 18 سال سن دارید، فرم رضایت   •  
والدین یا قیم )DL-180TD( را نیز همراه داشته باشید(.

گواهی تاریخ تولد و شناسایی. این مدارک باید اصل باشند )فتوکپی پذیرفته نخواهد شد(.  •  
کارت تامین اجتماعی شما.  •  

هزینه قابل اجرا. )توجه: لطفاً برای روش)های( پرداخت قابل قبول به پشت فرم مراجعه کنید(.  •  

اثبات تاریخ تولد شما استفاده شود، در پشت درخواست مجوز یادگیرنده  توجه داشته باشید: فرم های شناسایی که ممکن است برای  لطفاً 
غیرتجاری )DL-180( به همراه هزینه ها ذکر شده است.

اگر بینایی خود را توسط HCP یا اپتومتریست خود آزمایش نکنید، بینایی شما در مرکز گواهینامه رانندگی آزمایش می شود. اگر از عینک 
یا لنز استفاده می کنید، لطفاً آنها را با خود بیاورید. سپس در آزمون دانش در مورد عالئم، قوانین، قوانین رانندگی و اقدامات ایمن که در ادامه 
در این راهنما توضیح داده شده است، شرکت خواهید کرد. پس از قبولی در آزمون دانش، ممتحن به شما مجوز یادگیرنده می دهد که برای یک 
)1( سال اعتبار دارد. هنگامی که مجوز یادگیرنده خود را دریافت کردید، ممکن است شروع به تمرین رانندگی کنید. PennDOT به رانندگان 
جوان توصیه می کند تا زمانی که تاریخ آزمون قبل از تاریخ واجد شرایط بودن چاپ شده در مجوز زبان آموز شما نباشد، آزمون جاده خود را 

در این زمان برنامه ریزی کنند.

درخواست برای مجوز یادگیری

فصل  1:
اطالعات   مجوز  یادگیرنده  غیرتجاری

این فصل اطالعاتی را که باید در مورد دریافت مجوز یادگیرنده پنسیلوانیا بدانید، ارائه می دهد. حوزه های مورد بررسی عبارتند از:
• آزمون ها • درخواست مجوز یادگیرنده                   
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اگر کمتر از 18 سال سن دارید، باید حداقل 65 ساعت مهارت در پشت فرمان را تکمیل کنید که شامل حداقل 10 ساعت رانندگی 
در شب و پنج )5( ساعت رانندگی در آب و هوای بد قبل از تست جاده است. این آموزش به شما کمک می کند تا مهارت های 

الزم برای تبدیل شدن به یک راننده خوب و ایمن را به شما بیاموزد.
به یاد داشته باشید: یک راننده دارای گواهینامه که حداقل 21 سال سن دارد یا یک والدین، قیم، شخصی که جای والدین شماست 
یا همسری که 18 سال یا بیشتر سن دارد و دارای گواهینامه رانندگی است، باید همواره با شما در صندلی جلوی وسیله نقلیه شما 
سوار شود. عالوه بر این، رانندگان زیر 18 سال نمی توانند بیش از تعداد کمربندهای ایمنی در وسیله نقلیه سرنشین داشته باشند.
پس از اینکه شش )6( ماه اجباری از تاریخ صدور مجوز خود را منتظر ماندید و یک گواهی پایان کار امضا شده برای 65 
ساعت مهارت آموزی شامل حداقل 10 ساعت رانندگی در شب و پنج )5( ساعت رانندگی در آب و هوای بد را دریافت کردید، 
می توانید در آزمون جاده ای خود شرکت کنید. اگر مجوز یادگیرنده شما منقضی شود یا اگر آزمون جاده را پس از سه )3( 
 )DL-31( تالش قبول نشوید، می توانید یک درخواست مجوز یادگیرنده غیرتجاری برای افزودن/توسعه/جایگزینی/تغییر/تصحیح

دریافت کنید.
اگر از مجوز یادگیرنده خود برای رانندگی در خارج از مشترک المنافع پنسیلوانیا استفاده می کنید، لطفاً با شرکت بیمه خود و 

اداره حمل و نقل ایالت دیگر بررسی کنید تا مطمئن شوید که مجوز زبان آموز شما معتبر است.
اگر هر گونه اطالعات مربوط به مجوز یادگیرنده ی شما صحیح نیست، هنگامی که برای آزمایش به مرکز گواهینامه رانندگی 

می آیید، مدرکی مبنی بر اطالعات صحیح را برای ممتحن بیاورید.
اگر در آزمون دانش مردود شوید، ممتحن درخواست مجوز یادگیرنده غیرتجاری )DL-180( و فرم رضایت والدین یا سرپرست 
شما )DL-180TD( را به شما برمی گرداند. شما می توانید تنها یک بار در هر روز بدون توجه به محل آزمون در آزمون دانش 

شرکت کنید. فرم های خود را در مکانی امن نگه دارید زیرا باید آنها را در زمان آزمایش مجدد با خود بیاورید.

تعیین اهداکننده عضو
هر بار که گواهینامه رانندگی پنسیلوانیا خود را تمدید می کنید، از شما پرسیده می شود که آیا می خواهید نام “ارگان دهنده” را در گواهینامه 
رانندگی خود داشته باشید یا خیر. لطفاً قبل از رفتن به مرکز مجوز عکس تصمیم بگیرید. هنگام گفتن »بله« برای تعیین اهداکننده عضو 

در مرکز مجوز عکس، کلمات »اهداکننده عضو« در گواهینامه رانندگی شما ظاهر می شود.

متقاضیان زیر 18 سال می توانند در گواهینامه رانندگی خود، نام اهداکننده عضو را درخواست کرده و دریافت کنند. با این حال، آنها باید 
رضایت کتبی از والدین، قیم، شخصی که جای والدین است یا همسری که 18 سال یا بیشتر دارد، داشته باشند. آنها ممکن است با عالمت 
زدن قسمت مناسب در فرم رضایت والدین یا سرپرست )DL-180TD( رضایت دهند. برای اطالعات در مورد اهدای عضو و بافت، با 

شماره DONOR-PA-877-1 تماس بگیرید.

همچنین می توانید از طریق وب سایت ما به نشانی www.dmv.pa.gov، نام “ORGAN DONOR” را به سابقه راننده خود اضافه 
کنید. از طریق این کانال خدمات، به شما این امکان داده می شود که این کارت را برای حمل با گواهینامه رانندگی خود چاپ کنید.

)ODTF( صندوق اعتماد آگاهانه اهدای عضو

شما این فرصت را دارید که به صندوق آگاهی اهدای بافت و اندام یادبود فرماندار رابرت پی کیسی کمک مالی کنید. صندوق اعتماد، بودجه 
ای برای حمایت از برنامه های مختلف اهدای عضو در سرتاسر مشترک المنافع و ارائه اطالعات عمومی در مورد این برنامه ها ایجاد 
خواهد کرد. اگر می خواهید در این صندوق مشارکت کنید، روی فرم گواهینامه رانندگی خود عالمت بزنید. این کمک به هزینه گواهینامه 

رانندگی اضافه می شود و باید هنگام ارسال فرم خود به PennDOT در پرداخت شما لحاظ شود.

تعیین سرباز سابق
شما این فرصت را دارید که نام سرباز سابق را به گواهینامه رانندگی خود اضافه کنید، که به وضوح نشان می دهد که شما یک سرباز 
سابق نیروهای مسلح ایاالت متحده هستید. برای واجد شرایط بودن، باید در نیروهای مسلح ایاالت متحده خدمت کرده باشید، از جمله یک 

جزء ذخیره یا گارد ملی، و تحت شرایطی غیر از عدم صالحیت از خدمت مرخص شده یا از خدمت خارج شده باشید.

)VTF( صندوق اعتماد سربازان سابق

شما این فرصت را دارید که در VTF سهمی کسر مالیات داشته باشید. مشارکت شما به برنامه ها و پروژه های پشتیبانی برای سربازان 
اهدایی را به  این کمک اضافی بخشی از هزینه نیست، لطفا مبلغ  آنجایی که  از  پنسیلوانیا و خانواده هایشان کمک خواهد کرد.  سابق 
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پرداخت خود اضافه کنید. همچنین، لطفاً قسمت مناسب در فرم را عالمت بزنید تا مطمئن شوید که مشارکت شما به درستی انجام می 
شود.

اطالعات شماره امنیت اجتماعی
طبق قانون، وزارتخانه موظف است شماره تأمین اجتماعی، قد و رنگ چشم شما را طبق مقررات بخش a(1510( و/یا 1609          از قانون 
خودرو پنسیلوانیا بدست آورد. این اطالعات به عنوان اطالعات شناسایی در تالش برای به حداقل رساندن تقلب در گواهینامه رانندگی استفاده 
خواهد شد. شماره تامین اجتماعی شما بخشی از سوابق عمومی راننده شما نیست. قانون فدرال اجازه استفاده از شماره تامین اجتماعی را توسط 
مقامات صدور مجوز ایالتی برای اهداف شناسایی می دهد. شماره سوشال سکیوریتی شما روی مجوز تحصیلی یا گواهینامه رانندگی شما چاپ 

نخواهد شد.

استانداردهای بینایی پنسیلوانیا
بینایی هر دو چشم شما ضعیف باشد و همچنان بتوانید گواهینامه رانندگی بگیرید. هرچند، ممکن است از شما خواسته  ممکن است 
شود که از عینک یا لنزهای تماسی استفاده کنید، فقط به رانندگی در روز محدود شوید یا فقط با وسایل نقلیه مجهز به آینه بغل کار 

کنید.

اگر بینایی شما استانداردهای بینایی را برآورده نکند، معاینه کننده یک گزارش فرم معاینه چشم )DL-102( به شما می دهد. شما 
این فرم را تکمیل کنند. پس از تکمیل  یا پزشک خانواده بخواهید چشم شما را آزمایش کنید و  بینایی سنج، چشم پزشک  باید از یک 

فرم، می توانید برای ادامه آزمایش به مرکز گواهینامه رانندگی مراجعه کنید.

چه کسی به گواهینامه رانندگی پنسیلوانیا نیاز دارد؟
افرادی که دارای گواهینامه رانندگی خارجی معتبر از کشور خود هستند، مجاز به رانندگی در پنسیلوانیا به مدت حداکثر یک سال   •
از تاریخ ورود خود به ایاالت متحده، یا تا زمان انقضای گواهینامه خارجی خود، هر کدام که زودتر برسد، هستند. مجوزهای 
رانندگی بین المللی به شدت توصیه می شود، اما الزامی نیست. قراردادهای متقابل با کشورهای فرانسه، آلمان، کره و تایوان 
وجود دارد که امکان انتقال گواهینامه رانندگی غیرتجاری معتبر را بدون آزمایش جاده یا دانش فراهم می کند. با این حال، یک 

تست بینایی اجرا خواهد شد. )انتقال گواهینامه رانندگی از پورتوریکو، فرانسه یا آلمان در همان روز انجام نمی شود.(
افرادی که در پنسیلوانیا زندگی می کنند و حداقل 16 سال سن دارند و می خواهند یک وسیله نقلیه موتوری رانندگی کنند.  •

افرادی که به تازگی به پنسیلوانیا نقل مکان کرده اند و در حال ایجاد اقامت پنسیلوانیا هستند - اگر گواهینامه رانندگی معتبری   •
از ایالت دیگری یا کانادا دارید، باید ظرف 60 روز پس از نقل مکان به پنسیلوانیا گواهینامه رانندگی پنسیلوانیا دریافت کنید و 

گواهینامه رانندگی خارج از ایالت خود را تسلیم کنید. 
افرادی در نیروهای مسلح ایاالت متحده که آدرس قانونی آنها در پنسیلوانیا است - این شامل اعضای ذخیره مستقر در پنسیلوانیا   •

می شود، که باید گواهینامه رانندگی برای کار با وسیله نقلیه غیر نظامی دریافت کنند.

اطالعات مجوز یادگیرنده ی جوان
مجوز یادگیرنده شما به مدت یک )1( سال از تاریخ صدور چاپ شده در مجوز اولیه زبان آموز شما معتبر خواهد بود. در این مدت، اگر زیر 

18 سال سن دارید، محدودیت های خاصی برای امتیاز رانندگی شما وجود دارد. آن ها هستند:

شما فقط می توانید تحت نظارت یک راننده دارای گواهینامه رانندگی کنید که حداقل 21 سال سن دارد یا یک والدین، قیم، فردی که جای   •
والدین است یا همسری که 18 سال یا بیشتر دارد و دارای گواهینامه رانندگی است. راننده ناظر باید در صندلی جلو بنشیند.

نمی توانید بیش از کمربند ایمنی موجود در وسیله نقلیه ای که در حال رانندگی هستید، مسافر حمل کنید.  •

اطالعات گواهینامه رانندگی جوان
مانند جواز متعلم کم سن، جواز یا الیسنس دریوری فرد کم سن همچنان محدودیت هایی دارد. این محدودیت ها عبارتند از:

شما نمی توانید بین ساعت 11 شب و ساعت 5 صبح رانندگی کنید ، مگر اینکه والدین، قیم، فردی که جای والدین است یا همسری که 18   •
سال یا بیشتر دارد همراه شما باشد.

با این حال، می توانید بین ساعت 11 شب و ساعت 5 صبح رانندگی کنید، اگر در خدمات عمومی یا خیریه فعالیت می کنید، عضو یک 
شرکت آتش نشانی داوطلب هستید یا در آن ساعات کار می کنید. در این موارد، شما باید سوگندنامه محضری یا گواهی مجوز از کارفرما، 
با  باید  این سوگندنامه محضری  باشید که برنامه کاری احتمالی شما را نشان دهد.  یا رئیس آتش نشانی خود را همراه داشته  سرپرست 

گواهینامه رانندگی شما نگهداری شود.

•  نمی توانید بیش از کمربند ایمنی موجود در وسیله نقلیه ای که در حال رانندگی هستید، مسافر حمل کنید.
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شما نمی توانید بیش از یک )1( مسافر زیر 18 سال که یکی از اعضای اصلی خانواده نیست حمل کنید، مگر اینکه والدین، قیم،   •
فردی که جای والدین است یا همسری که 18 سال یا بیشتر دارد در وسیله نقلیه باشند. شما. پس از شش )6( ماه اول رانندگی 
با گواهینامه جونیور، این محدودیت به بیش از سه )3( مسافر زیر 18 سال که اعضای اصلی خانواده نیستند افزایش می یابد، 
مگر اینکه یکی از والدین، قیم، و یا فردی که جای والدین است ، یا همسری که 18 سال یا بیشتر دارد در وسیله نقلیه همراه 
شماست. این محدودیت برای هیچ راننده جوانی که تا به حال در تصادفی که مسئولیت جزئی یا کامل آن بر عهده شما بوده یا به 

خاطر تخلف رانندگی محکوم شده باشد، اعمال نمی شود.
اگر شش )6( نمره نفی یا بیشتر جمع آوری کنید یا به دلیل رانندگی با سرعت 26 مایل در ساعت )مایل در ساعت( یا بیشتر   •

بیش از حد مجاز سرعت اعالم شده محکوم شوید، یک تعلیق اجباری 90 روزه دریافت خواهید کرد.
اگر شرایط زیر را داشته باشید، می توانید پس از یک سال )1( گواهینامه رانندگی جونیور ، گواهینامه رانندگی معمولی دریافت   •

کنید:
دوره آموزشی راننده را که توسط وزارت آموزش PA تایید شده است گذرانده باشید.	 

به مدت یک )1( سال تصادفی که مسئولیت آن به طور جزئی یا کامل به عهده شماست، نداشته اید.	 

به مدت یک )1( سال به دلیل نقض قوانین خودرو پنسیلوانیا محکوم نشده باشید.	 

رضایت والدین، قیم، فردی که جای والدین است یا همسری که حداقل 18 سال سن دارد را داشته باشید.	 

اگر این شرایط را دارید، می توانید با ارائه درخواست برای تغییر از گواهینامه رانندگی جونیور به گواهینامه رانندگی غیرتجاری 
معمولی )DL-59( برای گواهینامه رانندگی معمولی درخواست دهید. وقتی 18 ساله شوید، گواهینامه رانندگی شما به طور خودکار 

به یک گواهینامه رانندگی معمولی تبدیل می شود.

به چه کالسی از گواهینامه رانندگی نیاز دارید؟
بنابراین، کالس گواهینامه  نقلیه شما صادر می شود.  در پنسیلوانیا، گواهینامه رانندگی به طور خاص برای کالس و نوع وسیله 
رانندگی که باید داشته باشید به طور خاص به نوع وسیله نقلیه شما بستگی دارد. به طور کلی، اکثر متقاضیان گواهینامه رانندگی 
پنسیلوانیا، وسایل نقلیه مسافری معمولی، وانت یا ون میرانند. این راهنما برای ارائه اطالعات مورد نیاز برای دریافت گواهینامه 

رانندگی کالس C غیرتجاری طراحی شده است، که کالسی است که این نوع وسایل نقلیه را پوشش می دهد.

کالس های گواهینامه رانندگی
کالس A )حداقل سن 18 سال(: برای کار با هر ترکیبی از وسایل نقلیه با وزن ناخالص 26,001 پوند یا بیشتر، در جایی   •
که وسیله نقلیه )های( بکسل شده بیش از 10,000 پوند باشد، الزم است. مثال: وسیله نقلیه تفریحی، زمانی که وسیله یدک 

کش 11,000 پوند و وسیله نقلیه بکسل شده 15,500 پوند )وزن ترکیبی کل 26,500 پوند( رتبه بندی می شود.

کالس B )حداقل سن 18 سال(: برای استفاده از هر وسیله نقلیه ای که دارای امتیاز بیش از 26,000 پوند است، الزم است.   •
به عنوان مثال: خانه های موتوری با امتیاز 26,001 پوند یا بیشتر.

کالس C )حداقل سن 16 سال(: گواهینامه رانندگی کالس C برای افراد 16 ساله یا باالتر صادر می شود که صالحیت خود   •
را برای رانندگی با هر وسیله نقلیه ای نشان داده اند، به جز مواردی که به مدرک کالس M نیاز دارند، و دارای شرایط الزم 
تعاریف کالس A یا کالس B  نیستند. هر آتش نشان یا عضو گروه امداد و نجات یا اورژانس که دارنده گواهینامه رانندگی 
کالس C باشد و دارای گواهینامه مجوز از رئیس آتش نشانی یا رئیس گروه امداد و نجات یا اورژانس باشد، مجاز خواهد 
بود تا هر وسیله نقلیه آتش نشانی یا اورژانسی که در آن آتش نشانی، گروه نجات یا اورژانس یا شهرداری ثبت شده است را 
براند. دارنده گواهینامه کالس C مجاز به رانندگی یک سیکل موتوری با گیربکس اتوماتیک و ظرفیت سیلندر 50 سی سی 

یا کمتر یا یک موتورسیکلت سه چرخ با کابین بسته است.

کالس M )حداقل سن 16 سال(: گواهینامه رانندگی کالس M برای آن دسته از افراد 16 سال یا بیشتر که توانایی خود را   •
در راه اندازی موتورسیکلت یا دوچرخه موتوری نشان داده اند صادر می شود. اگر فردی واجد شرایط رانندگی فقط با موتور 
سیکلت یا دوچرخه موتوری باشد، گواهینامه رانندگی کالس M برای او صادر می شود. اگر روی یک دوچرخه موتوری 
آزمون بدهید، محدودیت “8” در گواهینامه رانندگی شما ظاهر می شود. این محدودیت شما را از استفاده از موتورسیکلت منع 
می کند. اگر روی موتورسیکلت با بیش از دو )2( چرخ تست کنید، محدودیت “9” در گواهینامه رانندگی شما ظاهر می شود. 
این محدودیت شما را از کار با موتور سیکلت دو چرخ منع می کند. لطفاً به دفترچه راهنمای اپراتور موتور سیکلت پنسیلوانیا 
)PUB 147( یا برگه اطالعات موتور سیکلت، دوچرخه های موتوری و موتورسیکلت گازی که در وب سایت خدمات راننده 

و وسایل نقلیه PennDOT در مرکز اطالعات موتور سیکلت قرار دارد، مراجعه کنید.
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کالس تجاری B ، A یا C: رانندگانی که به گواهینامه رانندگی تجاری نیاز دارند، باید دفترچه راهنمای رانندگی تجاری پنسیلوانیا   •
)PUB 223( را دریافت کنند، که حاوی اطالعات دقیق الزم برای آماده شدن برای آزمونها است. این راهنما در وب سایت خدمات 

راننده و خودرو PennDOT در مرکز اطالعات راننده تجاری موجود است.

تست  ها
آزمون دانش

اندازه  ایمن  پنسیلوانیا و شیوه های رانندگی  آزمون دانش دانش شما را در مورد عالئم راهنمایی و رانندگی، قوانین رانندگی 
چینی  عربی،  اسپانیایی،  زیر  های  زبان  به  صوتی  و  نوشتاری  صورت  دو  به  توان  می  را  دانش  آزمون  کند.  می  گیری 
نپالی،  ژاپنی،  ایتالیایی،  یونانی،  ای،  برمه  انگلیسی،  ویتنامی،  اوکراینی،  روسی،  ای،  کره  هندی،  فرانسوی،  )ماندارین(، 
سراسر  در  رانندگی  گواهینامه  مراکز  تمامی  در  درخواست،  در صورت  اردو  و  سومالیایی  های  زبان   ، داد.  ارائه  لهستانی 
کشورهای مشترک المنافع. در صورت رد شدن در آزمون دانش، مجاز به شرکت مجدد در آزمون روز کاری بعد خواهید بود. 

قبل از اینکه بتوانید مجوز یادگیرنده معتبر دریافت کنید، این آزمون باید با موفقیت تکمیل شود.

امتحان جاده
اگر کمتر از 18 سال دارید، ما به رانندگان جوان خود اجازه می دهیم تا آزمون مهارت های خود را تا شش )6( ماه قبل برنامه ریزی کنند. 
رانندگان جوان تشویق می شوند تا در اسرع وقت برنامه ریزی و زمان بندی کنند. توصیه می کنیم رانندگان جوان ما از این فرصت استفاده کنند.

برای شرکت در آزمون جاده غیرتجاری باید وقت قبلی گرفته شود. می توانید تست جاده خود را از طریق وب سایت خدمات راننده و خودرو 
به آدرس www.dmv.pa.gov برنامه ریزی کنید. اگر به اینترنت دسترسی ندارید، می توانید با شماره تلف 5542-423-800-1، آزمون 

رانندگی خود را برنامه ریزی کنید.

عالوه بر این، PennDOT به کسب  وکارهای شخص ثالث گواهی داده است تا آزمون مهارت ها را با هزینه ای مبتنی بر بازار انجام دهند. همه 
ممتحنین شخص ثالث دارای گواهینامه PennDOT هستند و آزمون مشابه آزمونی است که در مرکز گواهینامه رانندگی PennDOT  انجام 

می دهید. برای لیستی از مشاغل شرکت کننده در منطقه خود، به www.dmv.pa.gov مراجعه کنید.

شما باید موارد زیر را قبل از انجام تست جاده ای به ممتحن ارائه دهید:
)همه موارد باید برای وسیله نقلیه ای که برای تست جاده استفاده می کنید معتبر باشند.(

مجوز معتبر یادگیرنده شما.  •
فرم گواهینامه امضا شده والدین یا قیم )DL-180C( برای 65 ساعت آموزش پشت فرمان، اگر زیر 18 سال دارید.  •

کارت ثبت نام معتبر برای وسیله نقلیه ای که قصد دارید برای آزمون جاده رانندگی کنید.  •
اثبات اینکه وسیله نقلیه در حال حاضر بیمه شده است.  •

گواهینامه رانندگی معتبر شخصی که حداقل 21 سال سن دارد یا یکی از والدین، قیم، فردی که جای والدین است یا همسری که حداقل   •
18 سال سن دارد ، و شما را به مرکز گواهینامه رانندگی همراهی میکند.

در صورت عدم همراه داشتن اصل مدارک )نه کپی( ذکر شده در باال، آزمون از شما گرفته نخواهد شد.

قبل از شروع آزمون، یک بازرس گواهینامه رانندگی بررسی می کند که آیا وسیله نقلیه شما دارای کارت ثبت نام معتبر، بیمه فعلی، 
برچسب بازرسی دولتی معتبر و در صورت نیاز، برچسب آالیندگی معتبر است. چراغ ها، بوق، ترمزها، برف پاک کن ها، چراغ های 
راهنما، آینه ها، درها، صندلی ها و الستیک های خودروی شما نیز برای اطمینان از عملکرد صحیح و رعایت استانداردهای ایمنی 
بررسی می شوند. اگر مشخص شود که بخشی از وسیله نقلیه شما ناامن است یا الزامات بازرسی دولتی را برآورده نمی کند، مجاز 
به شرکت در تست جاده نخواهید بود. اگر وسیله نقلیه شما مجهز به کمربند ایمنی است، مطمئن شوید که آنها تمیز و آماده استفاده 

هستند. شما و ممتحن باید آنها را در طول آزمون جاده بندید.

آزمون دانش شامل 18 سوال چند گزینه ای است.
برای قبولی در آزمون باید به 15 سوال پاسخ صحیح دهید.

موقعیت های احتمالی رانندگی در وب سایت ما به آدرس
www.dmv.pa.gov/DriverServices/Teen-Drivers/ (
Pages/default.aspx#.VpAM5aMo670( تحت مرکز اطالعات 
مرکز  تحت  راهنما  این  آنالین  نسخه  و  است  موجود  نوجوان  رانندگان 
 QR اطالعات رانندگان نوجوان موجود است. می توانید با استفاده از کدهای

در سمت راست، برنامه آزمایشی گواهینامه رانندگی PA را دانلود کنید.

برای اندروید خود مستقیما از گوگل پلی دانلود کنید
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.

nicus

اپلیکیشن تمرین تست 
گواهینامه رانندگی پنسیلوانیا

برای اندروید خود مستقیما از گوگل پلی دانلود کنید
https://itunes.apple.com/us/app/pa-drivers-license-practice/

id925842053?mt=8
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اگر وسیله نقلیه شما این بازرسی را پشت سر بگذارد، ممتحن شما را آزمایش می کند تا ببیند آیا می توانید ایمن رانندگی کنید یا خیر.

اگر به طور خطرناک رانندگی کنید، قانون را نقض کنید، باعث تصادف شوید، از دستورالعمل های ممتحن پیروی نکنید یا اشتباهات رانندگی 
بیش از حد انجام دهید، در آزمون جاده مردود خواهید شد.

ممتحن ممکن است از شما بخواهد که قبل از شرکت در آزمون جاده ای موارد زیر را انجام دهید:
کنترل های خودرو: کارکردن بوق، چراغ ها )چراغ های پارک، چراغ های جلو و پایین، چراغ های راهنما(، برف پاک کن ها، ترمز   •
پارکینگ )اضطراری(، فالشرهای 4 طرفه )چراغ های خطر(، یخ زدا، و غیره. عدم عملکرد صحیح هر یک از کنترل های خودرو 

منجر به شکست در تست جاده می شود.

پارک موازی: وسیله نقلیه خود را در وسط راه بین دو )2( تابلوی پارک ایستاه در فضایی به طول 24 فوت و عرض هشت )8( فوت   •
پارک کنید. کل وسیله نقلیه شما باید کامالً در داخل فضا باشد، و نمی توانید با هیچ یک از تابلوهای پارک ایستاه عقب یا جلوی وسیله 
نقلیه خود تماس برقرار کنید، از خط رنگ شده عبور کنید، یا به سمت حاشیه یا از آن باال بروید. شما یک )1( تالش دارید تا با موفقیت 

وسیله نقلیه خود را با استفاده از حداکثر سه )3( تنظیم پارک کنید.

توجه: وسایل نقلیه مجهز به سیستم های راهنمای پارکینگ پیشرفته )وسایل نقلیه خود پارکینگ( را می توان برای آزمایش استفاده کرد. با این 
حال، ویژگی خود پارک کردن باید خاموش باشد و مجاز به فعال کردن آن در طول تست جاده نیستید.

ممتحن تنها مسافر شما در طول تست جاده خواهد بود. وقتی تست جاده شروع می شود، به شما گفته می شود که کجا رانندگی کنید و چه 
مانورهایی انجام دهید. به نحوه نزدیک شدن و اطاعت از عالئم هشدار دهنده، عالئم ایست و چراغ راهنمایی بسیار توجه خواهد شد. ممتحن 
به نحوه کنترل وسیله نقلیه توسط شما، استفاده از سیگنال ها یا هر گونه کنترل وسیله نقلیه که ممکن است در طول آزمایش برای ارتباط با سایر 

راننده ها ضروری باشد توجه می کند.

اگر در آزمون جاده ای در مرکز گواهینامه رانندگی PENNDOT موفق شوید، گواهینامه رانندگی خود را در آن زمان دریافت 
خواهید کرد.

شما به این دالیل در آزمون جاده شکست خواهید خورد:
)اینها چند نمونه از دالیل احتمالی عدم موفقیت در آزمون جاده ای هستند(

اگر کمتر از 18 سال سن دارید و در آزمون جاده ای مردود هستید، قانون پنسیلوانیا شما را ملزم می کند که هفت )7( روز صبر کنید تا بتوانید 
دوباره در آزمون جاده شرکت کنید. این تاخیر در شرکت مجدد در آزمون به شما زمان تمرین و بهبود مهارت های رانندگی را می دهد. شما سه 
)3( شانس با هر گواهینامه یادگیرنده برای قبولی در آزمون جاده قبل از انقضای گواهینامه یادگیرنده را دارید. پس از شکست سوم، باید مجددا 

برای تمدید گواهینامه یادگیرنده خود اقدام کنید.

اگر بعد از سه )3( بار امتحان جاده خود را قبول نکنید یا اگر گواهینامه یادگیرنده شما منقضی شود، می توانید درخواستی برای افزودن/توسعه/
جایگزینی/تغییر/تصحیح گواهینامه یادگیرنده غیرتجاری )DL-31( دریافت کنید. اگر در طی سه )3( سال از تاریخ معاینه فیزیکی خود در 
آزمون جاده ای شرکت نکرده اید یا با موفقیت به پایان نرسیده اید، باید با یک درخواست گواهینامه غیرتجاری یادگیرنده دیگر )DL-180( را 

از نو شروع کنید و مجدداً در آزمون دانش شرکت کنید.

•  ناتوانی در اجرای هر گونه کنترل وسیله نقلیه    

نقض هر گونه قوانین راهنمایی و رانندگی     •
)به عنوان مثال، رعایت نکردن عالمت ایست(

رانندگی خطرناک یا بی احتیاطی  •

ایجاد خطا در شیوه های رانندگی ایمن  •
عدم پیروی از دستورالعمل های ارائه شده توسط   •

ممتحن

ایجاد تصادف       •
عدم استفاده از چراغ راهنما  •

آئین نامه رانندگی پنسیلوانیا فصل 1 - راهنمای راننده PA اطالعات مجوز یادگیرنده غیرتجاری                              
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عالئم راهنمایی و رانندگی در تقاطع ها برای کنترل حرکت وسایل نقلیه و عابران پیاده نصب می شود. 
عالئم راهنمایی و رانندگی در خطوط عمودی یا افقی مرتب می شوند. وقتی به صورت عمودی چیده می 
شوند، قرمز همیشه در باال و سبز در پایین است. وقتی آنها به صورت افقی چیده شوند، قرمز همیشه 

در سمت چپ و سبز در سمت راست است.

چراغ ها و پیکان های قرمز، زرد و سبز

هنگامی که چراغ قرمز ثابت وجود دارد، باید قبل از عبور از خط توقف مشخص شده یا خط عابر پیاده بایستید. اگر هیچ خطی 
نمی بینید، قبل از ورود به تقاطع توقف کنید. قبل از ادامه مسیر منتظر چراغ سبز باشید.

می توانید در حالی که چراغ قرمز است به راست بپیچید، مگر اینکه عالمت قرمز NO TURN ON RED در تقاطع نصب 
شده باشد. ابتدا باید توقف کنید، عابران پیاده و سایر ترافیک ها را بررسی کنید.

همچنین می توانید پس از توقف پشت چراغ قرمز به چپ بپیچید، اگر در الین چپ هستید و از یک خیابان یک طرفه به خیابان 
یک طرفه دیگر می پیچید، مگر اینکه تابلویی به شما بگوید که نپیچید. ابتدا باید توقف کنید و تسلیم عابران پیاده و سایر ترافیک 

شوید.

یک چراغ زرد ثابت به شما می گوید که به زودی یک چراغ قرمز ثابت ظاهر می شود. اگر به سمت یک تقاطع رانندگی می کنید 
و چراغ زردی ظاهر می شود، سرعت خود را کم کنید و برای توقف آماده شوید. اگر در داخل تقاطع هستید یا نمی توانید قبل از 

ورود به تقاطع ایمن توقف کنید، با دقت ادامه دهید.

چراغ سبز ثابت به این معنی است که اگر جاده آزاد است، می توانید از تقاطع عبور کنید. همچنین می توانید به راست یا چپ 
بپیچید، مگر اینکه عالمتی به شما بگوید این کار را نکنید. با این حال، هنگام پیچیدن، باید تسلیم سایر وسایل نقلیه و عابران پیاده 

در چهارراه شوید.

یک فلش قرمز ثابت به این معنی است که باید توقف کنید و نمیتوانید در جهتی که فلش اشاره می کند بچرخید. قبل از ادامه، منتظر 
یک فلش سبز یا یک فلش زرد چشمک زن باشید. همان قاعده ی گردش پشت چراغ قرمزکه برای یک سیگنال قرمز ثابت مجاز 

است برای یک فلش قرمز ثابت مجاز است.

یک فلش زرد ثابت به این معنی است که حرکت مجاز توسط فلش سبز یا فلش زرد چشمک زن در حال پایان است و سیگنال 
به زودی قرمز می شود. قبل از ورود به تقاطع باید سرعت خود را کم کرده و آماده توقف کامل شوید. اگر در داخل تقاطع 
هستید یا نمی توانید قبل از ورود به تقاطع به طور ایمن توقف کنید، می توانید چرخشی که در فلش قبلی شروع شده را با 

کنید. کامل  احتیاط 

یک فلش سبز ثابت به این معنی است که می توانید به مسیری که فلش نشان می دهد بچرخید. وقتی در مرحله پیکان سبز بپیچید، 
نوبت شما “محافظت” می شود زیرا ترافیک روبرو با چراغ قرمز متوقف می شود. اگر پیکان سبز به چراغ سبز تبدیل شود، 

همچنان میتوانید در آن جهت بپیچید، اما ابتدا تسلیم عابران پیاده و »ترافیک های مقابل« شوید. 

سیگنال ها

فصل 2:
عالئم، چراغ ها و نشانه گذاری های کف خیابان

این فصل اطالعاتی را ارائه می دهد که باید در مورد جاده های پنسیلوانیا بدانید. این فصل به موارد زیر میپردازد:
•  عالمت گذاری روسازی •  عالئم             •  عالئم      

آئین نامه رانندگی پنسیلوانیا فصل 2 - عالئم، چراغ ها و نشانه گذاری های کف خیابان
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سیگنال های چشمک زن
چراغ قرمز چشمک زن 

 STOP به معنای عالمت
است. شما باید کامال متوقف 

شوید. سپس، به هر دو 
طرف نگاه کنید، و تنها پس 

از آزاد شدن تقاطع ادامه 
دهید.

چراغ زرد چشمک زن 
به معنای احتیاط است. 

سرعت خود را کم کنید، 
نگاه کنید و با احتیاط 

ادامه دهید.

فلش زرد چشمک زن 
به این معنی است که می توانید با 
احتیاط در جهت فلش بچرخید، اما 

ابتدا باید تسلیم ترافیک و عابران پیاده 
شوید. هنگامی که در طول فاز فلش 
زرد چشمک زن می چرخید، نوبت 

شما محافظت نمی شود. ترافیک روبرو 
چراغ سبز خواهد داشت.

چراغ های راهنمایی بدون کارکرد
هنگامی یک عالمت راهنمایی و رانندگی کار نمی کند باید طوری رفتار کرد که انگار یک عالمت توقف چهار طرفه است.

سیگنال های اندازه گیری رمپ
برخی از رمپ های ورودی بزرگراه دارای عالئم راهنمایی و رانندگی در انتهای رمپ هستند که به طور متناوب بین سبز ثابت و قرمز ثابت 
است. سیگنال های اندازه گیری رمپ برای کنترل جریان ترافیک در بزرگراه های بسیار شلوغ استفاده می شوند و معموالً در ساعات اوج شلوغی 
کار می کنند. قبل از ورود به بزرگراه باید منتظر سیگنال سبز باشید. در رمپ های تک الین، هر بار که چراغ سبز می شود، فقط یک )1( 
ماشین ممکن است وارد بزرگراه شود. برای چند الین روی رمپ ها، برای هر خط یک رمپ متر وجود خواهد داشت. چراغ سبز از ورود شما 

به بزرگراه محافظت نمی کند - برای ورود به بزرگراه همچنان باید به دنبال شکاف ایمن در ترافیک باشید.

سیگنال های کنترل استفاده از خط
همچنین ممکن است سیگنال های ویژه ای مستقیماً روی خطوط برای کنترل ترافیک قرار داده شود. اینها معموالً در باجه های عوارض، روی 
پل ها، تونل ها و در جاده های چند خطه در شهرهایی که جهت حرکت برای یک خط خاص تغییر می کند تا جریان ترافیک به داخل یا خارج 
از شهر در ساعات اوج شلوغی کاهش یابد، استفاده می شوند. سیگنال های زیر نشان می دهد که چگونه باید از خطوط مشخص یک خیابان یا 

بزرگراه استفاده شود:

یک پیکان سبز رو به پایین ثابت روی یک خط ترافیک به این معنی است که می توانید از خط استفاده کنید.

یک “X” زرد ثابت روی یک خط ترافیک به این معنی است که شما باید خط را تغییر دهید زیرا جهت حرکت برای آن خط در 
شرف تغییر است. آماده شوید تا با خیال راحت از خط خارج شوید.

عالمت “X” قرمز ثابت روی یک خط به این معنی است که شما مجاز به استفاده از خط ترافیک نیستید.

یک فلش سفید ثابت و یک طرفه برای گردش به چپ روی یک خط به این معنی است که فقط اگر در آن خط باشید، می توانید به 
چپ بپیچید.

یک فلش سفید ثابت و دو طرفه برای گردش به چپ بر روی یک خط به این معنی است که فقط اگر در آن الین باشید می توانید به 
چپ بپیچید، اما خط با رانندگانی که از جهت مخالف به چپ می چرخند مشترک است.
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سیگنال ها ی عابرپیاده
عابران پیاده باید از عالئم را هنمایی و رانندگی و عابرپیاده تبعیت کنند. عالئم عابرپیاده که باید از آنها اطاعت کنید چراغ ها ی WALK و   
DON’T WALK  یا تصویر روشن یک فرد در حال راه رفتن )به معنی راه رفتن( ویک دست بلند شده )یعنی راه نروید( است. در صورت عدم 

وجود عالئم عابرپیاده درتقاطع، عابرین پیاده باید از چراغ قرمز، زرد وسبز را هنمایی کنند.

گا هی اوقا ت عابران پیاده از وظایف خود درترافیک و عالئم عابرپیاده آگاه نیستند. مراقب عابران پیاده باشید که ممکن است ازسیگنال اطاعت 
نکنند. همیشه تسلیم عابران پیاده باشید.

هنگامی که یک فرد پیاده 
روی ثابت یا عالمت 

WALK ظاهر میشود، 
عبور کنید، اما مراقب 

چرخش وسایل نقلیه ای 
باشید که ممکن است به طور 

قانونی حق تقدم را نداشته 
باشند.

هنگامی که چشمک زن 
DON’T   WALK یا 
دست برافراشته چشمک 

زن شروع می شود:

اگر در خیابان هستید،    .a
عبور را تمام کنید.

اگر از جدول کنار    .b
خیابان خارج نشده 
اید شروع به عبور 

نکنید.

هنگامی که پیام ثابت 
DON’T WALK یا 

دست باال رفته ثابت نمایش 
داده می شود، عبور نکنید.

عابرپیاده نابینا
هنگام رانندگی در نزدیکی یک عابرپیاده نابینا که عصای سفید حمل می کندیاباسگ را هنما راه می رود، باید سرعت خود را کم کنید، 
همیشه حق تقدم راتسلیم کنید و سپس با احتیاط ادامه دهید.برا ی جلوگیر ی از آسیب یا خطربرا ی عابرپیاده آماده توقف وسیله نقلیه 

خودباشید.

سیگنال های منطقه مدرسه
سیگنال های منطقه مدرسه، سیگنال های زرد چشمک زن هستند که روی عالئم محدودیت سرعت منطقه مدرسه قرار 
می گیرند. هنگامی که سیگنال های زرد چشمک می زند یا در طول دوره های زمانی مشخص شده نباید سریعتر از 15 
مایل در ساعت حرکت کنید. تجاوز از سرعت مجاز در منطقه مدرسه سه )3( نمره در سوابق رانندگی شما به همراه 

خواهد داشت و همچنین جریمه خواهید شد.

سیگنال های تقاطع راه آهن
به رانندگان با تابلوی تقاطع راه آهن هنگام نزدیک شدن به گذرگاه راه آهن هشدار داده میشود. به 
گذرگاه های راه آهن باید همیشه با احتیاط نزدیک شوند. همیشه باید به هر دو طرف نگاه کنید و قبل 

از عبور از خطوط راه آهن به هر قطار یا سیگنالی که نزدیک می شود گوش دهید.
هنگامی که سیگنالی از نزدیک شدن قطار وجود دارد، باید در تمام گذرگاه های راه آهن توقف کنید. 
این سیگنال ها شامل چراغ های قرمز چشمک زن، دروازه عبور پایین  آمده، عالمت گذاری پرچم دار 
یا سیگنال صوتی هشدار قطار است. به جلو حرکت نکنید یا سعی نکنید دروازه ای را دور بزنید 
یا سیگنال قطاری که در حال نزدیک شدن است را نادیده نگیرید. اگر هیچ سیگنالی در تقاطع راه 
آهن وجود ندارد، اگر نزدیک شدن قطار را دیدید یا شنیدید، باید سرعت خود را کم کنید و برای 

توقف آماده شوید.
فقط پس از تکمیل همه سیگنال ها  و سپس تنها زمانی که شواهدی وجود دارد که قطاری به گذرگاه 

نزدیک نمیشود با احتیاط ادامه دهید.
اگر قطاری در حال نزدیک شدن است و سیگنال صوتی خود را به صدا درآورده است یا به وضوح 

قابل مشاهده و در مجاورت خطرناک گذرگاه است، باید توقف کنید.
وسیله نقلیه خود را در مسیر راه آهن متوقف نکنید، صرف نظر از اینکه قطاری در حال آمدن 
است یا خیر. اگر به دلیل عالئم راهنمایی و رانندگی، تابلوی ایست یا به هر دلیل دیگری ترافیک 
شدیدی درست شده است، مطمئن شوید که وسیله نقلیه خود را در مکانی توقف می کنید که کامالً 

از ریل راه آهن فاصله دارد.
برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه عبور ایمن از تقاطع بزرگراه-راه آهن به فصل 3 مراجعه کنید.

از چراغ ها و سیگنالهای خط 
زاه اهن پیروی کنید
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عالئم
رنگ  و  شکل  دسته،  هر  در  عالئم  بیشتر  راهنمایی.  و  دهنده  هشدار  تنظیمی،  عالئم  شوند:  می  تقسیم  اصلی  دسته   )3( سه  به  عالئم 

دارند. خاصی 

عالئم نظارتی
تابلوها به شما در مورد  نباید انجام دهید. مقررات درج شده بر روی این  یا  باید  عالئم نظارتی به شما می گوید که طبق قانون چه کاری 
محدودیت سرعت، جهت تردد، محدودیت های گردش، محدودیت پارک و غیره توصیه می کند. شما با رعایت نکردن پیام های موجود در 
تابلوهای نظارتی، ممکن است جریمه شوید یا امتیاز منفی روی گواهینامه خود دریافت کنید زیرا قانون شکنی کرده اید.  شما همچنین ایمنی 
تابلوی  تابلوهای نظارتی به خطر می اندازید - برای مثال، توقف نکردن در محل  پیام های موجود در  خود و دیگران را با رعایت نکردن 
ایست، عبور از خودروی دیگری که عبور از آن امن نیست، رانندگی با سرعت باالتر از حد مجاز اعالم شده یا رانندگی با راه اشتباه در 

یک خیابان یک طرفه.

معموالً عالئم نظارتی مستطیل یا مربع عمودی سیاه و سفید هستند، مانند عالئم SPEED LIMIT . برخی از عالئم نظارتی سیاه، سفید و 
 STOP، با دایره و خط مورب. سایر عالئم نظارتی قرمز و سفید هستند، مانند عالئم NO LEFT TURN قرمز هستند، مانند عالمت

WRONG WAY و YIELD، DO NOT ENTER

 STOP تنها تابلوی هشت ضلعی )8 ضلعی( است که در بزرگراه می بینید. در یک تقاطع با عالمت STOP عالمت
، باید کامالً توقف کنید، عابران پیاده را بررسی کنید و از ترافیک عبور کنید تا قبل از رفتن دوباره به طور کامل از 

تقاطع رد شوید. کاهش سرعت بدون توقف کامل غیرقانونی است.

هنگامی که یک خط عابر پیاده یا یک خط توقف )نوار باالی سفید( می بینید، قبل از اینکه جلوی وسیله نقلیه شما به 
اولین خط رنگ شده برسد، توقف کنید. اگر نمی توانید ترافیک را ببینید، تسلیم عابر پیاده شوید و سپس با احتیاط از خط 
عبور کنید تا بتوانید به وضوح ببینید. ترافیک و عابران پیاده را بررسی کنید و زمانی که تقاطع خالی است جلو بروید.

این عالمت همراه با عالئم توقف نیز استفاده می شود. این عالمت به رانندگان اجازه می دهد بدون توقف به سمت 
راست بپیچند.

عالمت توقف چهار طرفه به این معنی است که چهار عالمت توقف در این تقاطع وجود دارد. ترافیک از هر چهار 
جهت باید متوقف شود. اولین وسیله نقلیه ای که به تقاطع می رسد باید ابتدا به جلو حرکت کند. اگر دو وسیله نقلیه به 
طور همزمان به تقاطع برسند، راننده سمت چپ به راننده سمت راست تسلیم می شود. در صورت مواجهه با یکدیگر، 

هر دو می توانند با احتیاط پیش بروند، مراقب پیچ های احتمالی باشند.

عالئم YIELD به شکل مثلثی )3 وجهی( هستند. با دیدن این تابلو باید سرعت خود را کم کنید و ترافیک را بررسی 
کنید و به عابران پیاده حق تقدم بدهید و به ترافیک مقابل بپیوندید. شما فقط در مواقع ضروری متوقف می شوید. 
زمانی که بتوانید این کار را با خیال راحت و بدون تداخل با جریان عادی ترافیک انجام دهید، ادامه دهید. به یاد 
داشته باشید، قبل از اینکه بتوانید در مکان های STOP یا YIELD به حرکت ادامه دهید، باید فضای کافی در 

ترافیک داشته باشید.
این عالمت همراه با یک عالمت تسلیم در یک پل یک طرفه یا محل زیرگذر استفاده می شود تا به رانندگان هشدار دهد که 

جاده یک طرفه از آنها می خواهد که حق تقدم را در مقابل ترافیک مخالف تسلیم کنند.

عالمت RAILROAD CROSSBUCK این عالمت در تقاطع راه آهن که در آن مسیرها خط آهن از جاده عبور 
می کنند قرار داده شده است. شما باید عالمت کراس باک را به عنوان یک عالمت YIELD در نظر بگیرید. اگر 
نزدیک شدن قطار را دیدید یا شنیدید، سرعت خود را کم کنید و برای توقف آماده شوید. برای اطالعات بیشتر در مورد 

ایمنی گذرگاه راه آهن به فصل 3 مراجعه کنید.
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کنند.  می  کار  تیمی  صورت  به   WRONG WAY و   DO NOT ENTER تابلوهای 
ابتدای خیابان ها و رمپ های یک طرفه قرار می گیرد.  DO NOT ENTER در  تابلوی 
وقتی این تابلو را می بینید، در آن خیابان یا سطح شیب دار در جهتی که رو به روی شماست 

نکنید. رانندگی 

تابلوهای WRONG WAY دورتر در خیابان یک طرفه یا سطح شیب دار قرار می گیرند. اگر به 
طور تصادفی به خیابان یا سطح شیب دار بپیچید، آنها برای جلب توجه شما در آنجا قرار می گیرند.

عالمت ONE WAY به این معنی است که ترافیک مجاز است فقط در جهتی که عالمت نشان می دهد حرکت 
به رو  برخورد رو  با  احتماالً  کند،  در جهت مخالف حرکت می  که  بپیچید  خیابان یک طرفه  به یک  اگر  کند. 

خواهید شد.

بزرگراه تقسیم شده
این عالمت به این معنی است که جاده ای که در آن هستید با یک بزرگراه تقسیم شده تالقی می کند. بزرگراه تقسیم 
شده در واقع دو )2( جاده یک طرفه است که توسط یک ریل میانی یا راهنما از هم جدا شده اند. در جاده اول فقط 

می توانید به راست بپیچید و در جاده دوم فقط می توانید به چپ بپیچید.

 

کامیون ممنوع، دوچرخه ممنوع ، 
عبور عابر پیاده ممنوع

رانندگان کامیون، دوچرخه و عابران پیاده نمی توانند از جاده 
هایی که این عالئم نصب شده است استفاده کنند.

  کامیون ممنوع            دوچرخه ممنوع                  عبور عابر  
                                  پیاده ممنوع 

عالئم زیر در جایی قرار دارند که انجام برخی اقدامات در هر زمان یا در همه زمان ها ممنوع است:

 

عبور نکنید
این عالمت ممکن است در مناطقی قرار داده شود که نمی توانید از کنار خودروهایی که در همان جهت حرکت می کنند 
عبور کنید. اغلب با عالمت زرد رنگی همراه است که می گوید NO PASSING ZONE )به “عالئم هشداردهنده” 

کنید(. مراجعه 

چه  که  دهند  نشان  تا  می گیرند  قرار  می کنند  کنترل  که  ترافیکی  خط  باالی  تقاطع ها،  نزدیک  یا  در  )جهت دار(  خط  از  استفاده  کنترل  عالئم 
مانور)هایی( از آن خط مجاز است.

 

 

DIVIDED
 

HIGHWAY

دور برگردان 
ممنوع

این عالمت دور برگردان را 
ممنوع می کند. برای رفتن در 

جهت مخالف یک چرخش کامل 
انجام ندهید.

گردش به 
راست ممنوع

این عالمت نشان می دهد که 
گردش به راست ممنوع است. در 

این تقاطع به راست نپیچید.

گردش به چپ 
ممنوع

این عالمت نشان می دهد که 
گردش به چپ ممنوع است. در 

این تقاطع به چپ نپیچید.

پارک 
ممنوع

شما نمی توانید وسیله نقلیه را 
در مکان هایی که این تابلو 
نصب شده است پارک کنید.

خط مرکز فقط گردش به چپ
این عالمت نشان می دهد که یک خط برای 

استفاده انحصاری از وسایل نقلیه چپگرد در هر 
جهت در نظر گرفته شده است و برای عبور از 

ترافیک یا عبور از آن استفاده نمی شود.

این عالمت نشان می دهد که در تقاطع جلو، 
ترافیک در الین چپ باید به سمت چپ بپیچد 

و ترافیک در الین مجاور ممکن است به سمت 
چپ یا مستقیم ادامه یابد.
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عالئم کنترل استفاده از خط )ادامه(

   

 

 

 

   

SPEED LIMIT حداکثر سرعت قانونی را در  عالمت 
شرایط ایده آل برای قسمت بزرگراهی که در آن نصب شده 

با  به رانندگی  ایمنی شما ممکن است  است نشان می دهد. 
سرعت کمتر از سرعت اعالم شده در شرایط بد بستگی 

باشد. داشته 

شما نمی توانید در طول چرخه چراغ قرمز در تقاطعی که یکی از این عالئم نصب شده 
است بپیچید. باید صبر کنید تا سیگنال سبز شود.

 

پارکینگ رزرو شده 
اگرچه این عالمت سیاه و سفید نیست، اما یک عالمت تنظیمی است. این مکان ها را مشخص می کند که پارکینگ برای افراد 
دارای معلولیت یا جانبازان شدیداً ناتوان است. خودروهای پارک شده در این فضاها باید دارای پالک یا پالکارد مجاز پارک باشند. 

خودروهای غیرمجاز پارک شده در این فضاها مشمول جریمه و هزینه یدک کشی می شوند.

مستقیم یا گردش 
به راست                   

فقط گردش 
به راست                    

فقط گردش 
به چپ                

گردش به چپ 
یا راست

می  کنترل  این  مانند  عالئمی  با  که  هستید  مسیری  در  اگر 
دهند  می  نشان  ها  فلش  که  جهتی  هر  در  توانید  می  شود، 

کنید. حرکت 

از راست 
برانید

این تابلوها رانندگان را راهنمایی 
می کنند که در سمت راست 

جزیره ترافیکی یا تقسیم کننده 
حرکت کنند.

ترافیک مخالف
 سبز شده است

این عالمت در جایی نصب شده 
است که ترافیک مخالف ممکن است 

پس از قرمز شدن سیگنال شما به 
حرکت خود ادامه دهد.

گردش به چپ با رعایت حق تقدم 
خودروی مقابل در چراغ سبز 
این عالمت نشان می دهد که 

گردش به چپ مجاز است، 
اما باید تسلیم ترافیک مقابل 
شوید. معموالً در تقاطع ها، 

در نزدیکی چراغ راهنمایی 
گردش به چپ قرار می گیرد 

تا به رانندگان یادآوری کند که 
هنگام روشن شدن سیگنال سبز 

دایره ای، گردش به چپ محافظت 
نمی شوند.

ترافیک مخالف سبز 
شده است

این عالمت در جایی 
نصب شده است 

که ترافیک مخالف 
ممکن است پس از 
قرمز شدن سیگنال 
شما به حرکت خود 

ادامه دهد.

سیگنال گردش 
به راست

این عالمت نزدیک به یک عالمت راهنمایی 
و رانندگی نصب شده است تا نشان دهد که 
سیگنال حرکات گردش به راست را کنترل 

می کند.

 »ONLY« اگر در خطی هستید که با عالمتی با فلش پیچ و کلمه
می توانید  بپیچید.  باید  رسیدید،  تقاطع  به  وقتی  می شود،  کنترل 
فقط در جهتی که پیکان اشاره می کند، حرکت کنید، حتی اگر به 

اشتباه در الین فقط برای گردش باشید.

حقیقت تصادف نوجوانان
به  توجه  با  غیرمجاز  سرعت  با  “رانندگی 
شرایط” دلیل شماره 1 تصادفات راننده های 

16 و 17 ساله است.
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عالئم هشدار دهنده
عالئم هشدار دهنده به شما در مورد شرایط روی یا نزدیک جاده پیش رو می گویند. آنها به شما در مورد خطرات احتمالی یا تغییرات در شرایط 
جاده هشدار می دهند. آنها قبل از شرایط نصب شده اند، بنابراین شما زمان دارید تا ببینید چه چیزی در پیش است، تصمیم بگیرید که چگونه 
باید پاسخ دهید و در صورت لزوم سرعت خود را کاهش دهید یا مسیر سفر را تغییر دهید. عالئم هشدار دهنده معموال به شکل الماس هستند با 

نمادها یا کلمات سیاه در زمینه زرد.

منطقه ممنوعه عبور
این تنها عالمت هشدار دهنده به شکل پرچم است. این عالمت شروع یک منطقه ممنوعه عبور را نشان می دهد و در 

سمت چپ جاده رو به راننده قرار می گیرد.

عالئم شورون
یک تغییر شدید در جهت جاده مانند یک پیچ به چپ یا راست وجود دارد. جاده در جهتی که شورون نشان 
می دهد خم می شود. هنگامی که در یک پیچ استفاده می شود، یک عالمت هشدار پیچ پیشرفته وجود خواهد 

داشت و ممکن است چندین عالمت شورون در سراسر پیچ قرار داده شود.

مجموعه ای از پیچ ها
جاده پیش رو ابتدا در یک جهت و سپس در جهت دیگر منحنی می شود )مجموعه ای از دو 

)2( پیچ(. سرعت خود را کم کنید و برای حرکت در مجموعه پیچ ها آماده شوید.

گردش های تند به راست و چپ
جاده پیش رو ابتدا در یک جهت و سپس در جهت دیگر به شدت میپیچد. سرعت خود را به 

میزان قابل توجهی کاهش دهید و برای پیمایش در مجموعه گردش ها آماده شوید.

پیچ به راست
جاده جلوتر به سمت راست میپیچد. شما 

باید سرعت خود را کم کنید و وسیله نقلیه 
خود را کمی در سمت راست مرکز خط 
خود قرار دهید، همانطور که از پیچ به 

سمت راست عبور می کنید.

گردش تند به راست
جاده پیش رو به شدت به سمت راست می 

پیچد. شما باید سرعت خود را به میزان قابل 
توجهی کاهش دهید، وسیله نقلیه خود را 

کمی در سمت راست مرکز خط خود قرار 
دهید و برای حرکت در پیچ تند به راست 

آماده شوید. برخی از تابلوهای پیچ تند دارای 
سرعت توصیه ای هستند که روی تابلو قرار 

گرفته یا در زیر آن نصب شده اند.

پیچ به چپ
جاده جلوتر به سمت چپ میپیچد. باید 

سرعت خود را کم کنید، در مرکز خط 
خود بمانید و برای حرکت به سمت پیچ به 

چپ آماده شوید.

گردش تند به چپ
جاده پیش رو به شدت به سمت چپ می 
پیچد. باید سرعت خود را به میزان قابل 
توجهی کاهش دهید، در مرکز خط خود 

بمانید و برای حرکت در پیچ تند چپ 
آماده شوید. برخی از تابلوهای پیچ تند 

دارای سرعت توصیه ای هستند که روی 
تابلو قرار گرفته یا در زیر آن نصب 

شده اند.
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جاده پر پیچ و خم )سری پیچ ها(
این عالمت نشان می دهد که سه )3( یا بیشتر پیچ پشت سر هم در جاده پیش رو وجود دارد.

فلش بزرگ یک جهتی
جاده پیش رو با زاویه شدید تغییر جهت می دهد. قبل از اینکه به چنین پیچ شدیدی برسید، به همان اندازه که می 

خواهید در یک تقاطع بپیچید، سرعت خود را کم کنید.

پیچ ورودی جاده
جاده اصلی به سمت چپ میپیچد و یک جاده فرعی از سمت راست وارد می شود. با احتیاط بیشتر به تقاطع نزدیک 
شوید. راننده ای که برای ورود به جاده اصلی آماده می شود ممکن است نتواند شما را در حال نزدیک شدن از اطراف 
پیچ ببیند و ممکن است جلوی شما الین عوض کند و اگر خیلی سریع برانید فضای کمی برای جلوگیری از تصادف 

برای شما باقی می گذارد.

کامیون رولور
این عالمت پیچ هایی را مشخص می کند که در آن کامیون هایی که با سرعت بیش از حد حرکت می کنند، پتانسیل 

واژگونی دارند.

عالئم مشاوره سرعت
این عالمت را می توان با هر عالمت هشدار الماس شکلی استفاده کرد. باالترین سرعتی که باید در اطراف یک پیچ 

تند سمت چپ جلو برانید 25 مایل در ساعت است.

ادغام ترافیک
این عالمت در یک جاده اصلی قرار داده شده است تا به شما بگوید ممکن است ترافیک از یک جاده دیگر یا یک 
رمپ با الین شما ادغام شود. در این مثال، ترافیک از سمت راست وارد الین شما می شود. ورود ترافیک باید به 

ترافیک از قبل در جاده اصلی تسلیم شود.

خط اضافه شده
این عالمت پیش از نقطه ای که دو جاده به 
هم می رسند قرار می گیرد. به این معنی 
ترافیک  زیرا  نیست  ضروری  ادغام  که 
ورودی از خط جدیدی استفاده می کند که 

به جاده اضافه شده است.

منطقه داخلی
از این عالمت برای هشدار استفاده می شود 
هستید  دیگر  جاده ای  با  ادغام  حال  در  که 
و  خروج  حال  در  ترافیک  مقداری  زیرا 

عبور از مسیر شما است.
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ترافیک دو طرفه جلوتر
خیابان یا جاده یک طرفه جلوتر به پایان می رسد. سپس در جاده ای با دو )2( خط ترافیک در جهت مخالف حرکت خواهید 
کرد. در الین خود در سمت راست خط مرکزی بمانید. این عالمت همچنین ممکن است با فاصله در امتداد جاده دو طرفه 

قرار گیرد.

الین به پایان میرسد
این عالئم به شما می گوید که یک )1( خط در یک جاده چند خطه جلوتر 
به پایان می رسد. در این مثال ها، ترافیک در الین سمت راست باید به 

سمت چپ ادغام شود.

نشانه های تقاطع
عالئم زیر انواع تقاطع ها را نشان می دهد. با پیشاپیش نشان دادن نحوه اتصال جاده ها به یکدیگر، این عالئم به شما اطالع می دهند کی جاده ای 
که در آن حرکت می کنید مستقیماً از تقاطع ادامه نمی یابد. عالئم همچنین در مورد مشکالت احتمالی در حرکت سایر وسایل نقلیه به شما هشدار می 

دهند. با جستجوی پیش رو و آماده شدن برای کاهش سرعت، در صورت لزوم، با احتیاط بیشتری به همه این نوع تقاطع ها نزدیک شوید.

 

فلش بزرگ دو جهته
این عالمت در سمت دور یک تقاطع T قرار می گیرد تا به شما بگوید که فقط می توانید به چپ یا راست بروید. جاده ای 

که در آن هستید مستقیماً در تقاطع ادامه نمی یابد.

پل باریک یا زیرگذر جلوتر  
هر الین روی پل یا زیرگذر باریک تر می شود و معموالً شانه ای وجود ندارد. شما باید سرعت خود را کم کنید و مطمئن 
شوید که در مسیر خود باقی خواهید ماند. اگر راننده ای که از جهت مخالف نزدیک می شود، وسیله نقلیه عریض دارد یا 

بخشی از خط شما را می گیرد، صبر کنید تا منطقه را پاکسازی کند.

وقتی خیس است لغزنده است
شرایط لغزنده خاص زمانی که مرطوب است وجود دارد. در هوای مرطوب، سرعت خود را کاهش دهید و فاصله میان 

خودروها را افزایش دهید. شتاب نگیرید و سریع ترمز نکنید. با سرعت بسیار پایین بپیچید.

بزرگراه تقسیم شده آغاز می شود
بزرگراه پیش رو به یک بزرگراه تقسیم شده با 
تقسیم کننده  یا  دو جاده یک طرفه و یک میانه 
حرکت  مخالف  جهت  در  را  ترافیکی  که  است 
از  شود.  می  تبدیل  کند،  می  جدا  هم  از  میکند 

سمت راست تقسیم کننده یا میانه برانید.

بزرگراه تقسیم شده به پایان می رسد
حال  در  آن  در  که  ای  شده  تقسیم  بزرگراه 
حرکت هستید به پایان می رسد. سپس شما در 
بود. در  ترافیک دو طرفه خواهد  با  ای  جاده 
سمت راست خط مرکزی حرکت کنید و مراقب 

ترافیک روبرو باشید.

تقاطع جاده جاده فرعی تقاطع 
”T“

تقاطع 
”Y“

تقاطع 
دایره ای
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عبور گوزن
این عالمت در مناطقی نصب می شود که گوزن ها به طور مکرر از آنها عبور می کنند و تصادف با گوزن رخ داده است.

پاکسازی کم
این عالمت ممکن است در یک زیرگذر یا در ورودی یک تونل یا پارکینگ قرار گیرد. 

اگر وسیله نقلیه شما بلندتر از ارتفاع درج شده در تابلو است وارد نشوید.

نشانه های شانه
این عالئم قبل از مکان هایی که شانه پایین تر از جاده است یا شانه نرم 
  LOW SHOULDER آسفالت نشده( است قرار می گیرد. عالمت(
در جایی استفاده می شود که شانه به اندازه سه )3( اینچ زیر سطح جاده 
باشد. عالمت SHOULDER DROP OFF  برای مواقع سقوط 

حتی شدیدتر استفاده می شود.
اگر از جاده منحرف شدید و یک )1( چرخ روی یک شانه پایین یا 
شانه نرم افتاد، ترمزها را نکوبید یا به شدت هدایت نکنید تا دوباره 
به جاده بازگردید - به راحتی می توانید کنترل وسیله نقلیه خود را از دست بدهید! برای اطالعاتی در مورد چگونگی بازیابی ایمن پس از انحراف 

از روسازی، به فصل 3 مراجعه کنید.

تپه/سرباالیی
یک تپه شیب دار جلوتر است. سرعت خود را کم کنید تا بتوانید سرعت را کنترل کنید و در فرسودگی ترمزهای خود 

صرفه جویی کنید.

سیگنال راهنمایی و رانندگی در جلو
یک عالمت راهنمایی و رانندگی در تقاطع جلو 
آن  نباشید  قادر  است  ممکن  شما  دارد.  وجود 
چراغ  اگر  ببینید.  تپه  یا  پیچ  یک  دلیل  به  را 
تازگی سبز شده  به  اگر چراغ  )یا  قرمز است 
است(، ممکن است صفی از وسایل نقلیه جلوتر 
متوقف شود. با دیدن این عالمت، سرعت خود 
توقف  برای  لزوم  صورت  در  و  کنید  کم  را 

آماده شوید.

عبور دوچرخه از جلو
دوچرخه سواران ممکن است در حال عبور از 
مسیر شما باشند. در صورت لزوم برای کاهش 
سرعت آماده باشید. این عالمت ممکن است پس 
زمینه زرد )مانند شکل( یا پس زمینه زرد مایل 

به فلورسنت داشته باشد.

عالمت توقف جلوتر
یک عالمت STOP در تقاطع جلو وجود 
دارد. ممکن است نتوانید آن را ببینید زیرا 
یا چیز دیگری مانع دید شما  تپه  پیچ،  یک 
از  صفی  است  ممکن  همچنین  است.  شده 
 STOP عالمت  جلوی  در  نقلیه  وسایل 
وقتی  ببینید.  نتوانید  که  باشد  شده  متوقف 
آمادگی برای  بینید، در  این عالمت را می 

توقف، سرعت خود را کم کنید.

تقاطع راه آهن جلوتر
به گذرگاه راه آهن نزدیک می شوید. وقتی 
این عالمت را می بینید، شروع به جستجو 
و گوش دادن به قطار کنید. این عالمت به 
تا در  قبل نصب شده است  از  اندازه کافی 
مسیرها  به  رسیدن  از  قبل  لزوم،  صورت 
توقف کنید. برای اطالعات بیشتر در مورد 
ایمنی گذرگاه راه آهن به فصل 3 مراجعه 

کنید.
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عالمت تقاطع پیشرفته / تقاطع راه آهن
جاده متقاطع دارای یک تقاطع راه آهن در فاصله بسیار کمی از تقاطع است. اگر قصد دارید به جاده متقاطع بپیچید و 

اگر قطاری در حال نزدیک شدن است، آماده توقف باشید.

دوچرخه/وسایل نقلیه موتوری که جاده را به اشتراک میگذارند 
در نقاط تنگ جاده )بدون شانه، خطوط باریک، و غیره( استفاده می شود تا به شما به عنوان یک راننده هشدار دهد تا 

فضای کافی برای دوچرخه سواران برای اشتراک گذاری جاده فراهم کنید.

 

محل عبور عابر پیاده
در یک گذرگاه مشخص شده یا جلوتر از مکان هایی که عابران پیاده ممکن است از مسیر شما عبور کنند استفاده می 
شود. آماده باشید که در صورت لزوم سرعت خود را کاهش دهید یا متوقف کنید. این عالمت ممکن است پس زمینه 

زرد )مانند شکل( یا پس زمینه زرد مایل به فلورسنت داشته باشد.

مدرسه
این تنها تابلوی پنج ضلعی شکل است که در جاده ها استفاده می شود. این بدان معنی است که شما به یک منطقه مدرسه 
نزدیک می شوید. اگر عالمت با یک فلش رو به پایین همراه باشد، به این معنی است که شما در گذرگاه منطقه مدرسه 
هستید. باید سرعت خود را کم کنید، مراقب کودکانی باشید که از جاده عبور می کنند و در صورت لزوم توقف کنید. 

این عالمت ممکن است پس زمینه زرد )مانند شکل( یا پس زمینه زرد مایل به فلورسنت داشته باشد.

وسیله نقلیه با اسب
این عالمت در مناطقی نصب شده است که وسایل نقلیه با اسب حرکت کند یا با وسایل نقلیه موتوری از جاده مشترک 

عبور می کنند.
 

اشیاء مجاور جاده
اجسام نزدیک به لبه جاده گاهی اوقات به نشانگری نیاز دارند تا رانندگان را از خطر احتمالی هشدار دهد. اینها شامل تکیه گاه های زیرگذر، 
انتهای پل ها، ریل های راهنما و سازه های دیگر است. در برخی موارد، ممکن است یک جسم فیزیکی درگیر نباشد، بلکه یک وضعیت کنار 
جاده مانند سقوط یا تغییر ناگهانی در مسیر جاده وجود داشته باشد. چنین اشیاء و شرایط کنار جاده با نشانگرهای زیر نشان داده می شوند، جایی 

که نوارها در جهتی که باید برای جلوگیری از خطر حرکت کنید، زاویه دارند:

خطر سمت چپ
از راست برانید

خطر در وسط
از چپ یا راست برانید

خطر سمت راست
از چپ برانید
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عالئم منطقه کار )عالئم منطقه کار و منطقه ساخت و ساز(
عالئم منطقه کار معموالً به شکل الماس هستند، مانند عالئم هشدار دهنده، اما به جای زرد با حروف سیاه، نارنجی با حروف سیاه هستند. 
این عالئم مناطق تعمیر و نگهداری، ساخت و ساز یا تاسیسات را مشخص می کند که کارگران یا تجهیزات ممکن است رو یا نزدیک جاده 

باشند. با دیدن این عالئم هوشیار باشید و سرعت خود را کم کنید.

هنگام سفر در یک منطقه کاری، صرف نظر از زمان روز، چراغ های جلوی خود را روشن کنید. این 
قانون برای همه مناطق کاری است، نه فقط برای مناطق فعال. استفاده از چراغ های جلو باعث می شود 
وسیله نقلیه شما برای سایر ترافیک ها و همچنین کارگران بزرگراه قابل مشاهده باشد. اگر توسط پلیس 
به دلیل تخلف رانندگی در یک منطقه کاری شما را نگه دارد و چراغ های جلوی وسیله نقلیه شما روشن 

نباشد، 25 دالر اضافی جریمه خواهید شد.

فعال قرار می گیرد.  انتهای یک منطقه کاری  ابتدا و  WORK ZONE در  این عالئم 
منطقه کاری فعال بخشی از یک منطقه کاری است که در آن کارگران ساختمانی، تعمیر و 

نگهداری یا تاسیسات در جاده یا در شانه بزرگراه در کنار یک الین باز رانندگی هستند.

جاده در دست تعمیر است
این تابلو به شما اطالع می دهد که کار جاده ای 
در پیش است و همچنین به شما هشدار می دهد 

که سرعت خود را کاهش دهید.

الین جلو بسته شد
این عالمت به شما می گوید که یک خط خاص 
در یک فاصله مشخص جلوتر بسته خواهد شد. 

کارگران پیش رو
کارگران ممکن است در جاده باشند یا بسیار 
نزدیک به جاده باشند، بنابراین هنگام تردد 

در منطقه مراقب باشید.

پرچم داران پیش رو هستند) جاده 
سازی در پیش است(

عالمت سمت چپ نشان می دهد که پرچم دار 
در حال کنترل ترافیک پیش رو است. 

همانطور که در سمت راست نشان داده شده 
است، پرچم گذاران از پاروهای STOP و 

SLOW یا یک پرچم قرمز برای نشان دادن 
توقف یا کاهش سرعت استفاده می کنند. هنگام 

نزدیک شدن و سفر از یک منطقه کاری به 
پرچم داران توجه ویژه ای داشته باشید.

آیا می دانستید؟
کارگران بزرگراه فرم هایی دارند برای گزارش دادن رانندگانی 
که با سرعت زیاد رانندگی میکنند یا رانندگی ناایمن در مناطق 
کار انجام می دهند و آنها را به  پلیس گزارش میکنند، پلیس ممکن 

است بلیت صادر کند و منجر به جریمه و نمره منفی شود.

جاده بسته سیل
این تابلو به شما اطالع می دهد که جاده 

پیش رو به دلیل سیل بسته است. باید 
از یک مسیر جایگزین استفاده کنید. به 

فصل 3 در مورد اقداماتی که در صورت 
مواجهه با جاده آب گرفتگی باید انجام 

دهید، مراجعه کنید.

ترافیک
میبایست
توقف و
صبر کنید

ترافیک
مبایست

به آهستگی
حرکت کنید
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تابلوهای پیکان الکتریکی
تابلوهای فلش چشمک زن الکترونیکی بزرگ )حرکت/ادغام به راست یا چپ( که در جاده ها یا روی وسایل نقلیه نصب شده اند، به رانندگان 
نزدیک شدن به خطوط بسته را توصیه می کنند. ادغام خود را خیلی قبل از عالمت شروع کنید. پانل پیکانی که یکی از پیام های نشان داده 
شده در شکل را در سمت راست نمایش می دهد )احتیاط( نشان می دهد که یک منطقه کاری در جلو وجود دارد. کنار الین حرکت با احتیاط 

بیشتری رانندگی کنید.

دستگاه های رسانه
بشکه ها، لوله ها، مخروط ها و پانل های عمودی همگی 

دستگاه هایی هستند که در مناطق کاری استفاده می شوند تا 
شما را در تغییر الگوهای ترافیک راهنمایی کنند و شما را از 

خطرات مرتبط با کار جاده دور نگه دارند.

عالئم راهنما
تابلوهای راهنما اطالعاتی درباره جاده های متقاطع ارائه می کنند، به شما کمک می کنند به شهرها و شهرک ها هدایت میکنند و نقاط دیدنی در 
امتداد بزرگراه را نشان دهند. عالئم راهنما همچنین به شما کمک می کند تا بیمارستان ها، ایستگاه های خدمات، رستوران ها و متل ها را 

پیدا کنید. معموال این نشانه ها مستطیل های افقی هستند.

تابلوهای راهنمای بزرگراه / شاهراه
سه تابلوی زیر نمونه هایی از تابلوهای راهنمای بزرگراه و شاهراه هستند. آنها سبز با حروف سفید هستند. بیشتر تابلوهای بزرگراه ها و 
شاهراه ها به همین صورت نصب می شوند. به عنوان مثال، معموالً یک عالمت پیشروی وجود دارد که به دنبال آن یک عالمت پیشروی 
دیگر وجود دارد. عالمت سوم سپس در خروجی نصب می شود. چندین عالمت ضروری است زیرا سرعت زیاد و ترافیک سنگین در 
برای  چند خط  یا  یک  تغییر  به  نیاز  است  ممکن  رانندگان  همچنین،  غافل شوند.  تابلو  یک  دیدن  از  رانندگان  باعث می شود  ها  بزرگراه 

خروج داشته باشند.

شماره های خروج
اعداد خروجی با نشانگرهای مایل مطابقت دارند. این تغییر به رانندگان اجازه می دهد تا فواصل بین خروجی ها را به سرعت محاسبه کنند، به عنوان 

مثال، فاصله بین خروجی 95 و خروجی 20، 75 مایل است. 

اگر یک پانل زرد با پیام EXIT ONLY روی تابلوی بزرگراه باشد، 
الین زیر تابلو از طریق تقاطع ادامه نخواهد داد. در عوض، خط از 
جاده خارج می شود تا ک رمپ را تشکیل دهد. اگر در الینی هستید که 
فقط دارای خروجی است، می توانید خط را تغییر دهید یا اگر در این 

خط بمانید باید از بزرگراه خارج شوید.

به سمت راست حرکت کنید/ادغام شوید     به سمت چپ حرکت کنید/ادغام شوید                احتیاط                              
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در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما اطالع می دهد از کدام سمت بزرگراه خارج خواهید شد:

 

سیستم شماره گذاری بین ایالتی
عالمت سپر قرمز، سفید و آبی نشان می دهد که یک بزرگراه بین ایالتی است. این بین ایالتی ها برای کمک به رانندگان 
برای یافتن مسیر خود در مناطق ناآشنا شماره گذاری شده اند. یک کد برای نشان دادن اینکه آیا مسیر عمدتاً از شرق 
و غرب یا شمال و جنوب حرکت می کند و برای نشان دادن اینکه آیا مسیر در شرق، میانه یا غرب ایاالت متحده است 

استفاده می شود.

رمزگشایی سیستم شماره گذاری بین ایالتی. زمانی که متوجه شوید که چگونه آنها را به وجود می آورند، اعداد روی سپر بین ایالتی می 
توانند کمک ناوبری بزرگی باشند. آنها به طور کلی از این الگو پیروی می کنند:

  I-94 در جنوب به I-10 مسیرهای بین ایالتی یک یا دو رقمی زوج به طور کلی مسیرهای شرقی-غربی هستند. در سطح ملی، اعداد از  •
در شمال افزایش می یابد. در پنسیلوانیا، I-76  در قسمت جنوبی ایالت و I-84 و I-80 در قسمت شمالی قرار دارند.

  I-95    به ساحل شرقی I-5 مسیرهای بین ایالتی یک یا دو رقمی با اعداد فرد عموماً مسیرهای شمال به جنوب هستند. اعداد از ساحل غربی  •
افزایش می یابد. در پنسیلوانیا، I-79  در قسمت غربی ایالت و I-95 در قسمت شرقی قرار دارد.

بزرگراه های بین ایالتی با شماره سه رقمی به دیگر بزرگراه های اصلی متصل می شوند. اگر اولین رقم از سه )3( یک عدد زوج باشد،   •
بزرگراه معموالً به بزرگراه های بین ایالتی در دو انتها متصل می شود، مانند I-276 در فیالدلفیا. بسیاری اوقات چنین مسیرهایی به عنوان 

“حلقه” یا “کمربند” شناخته می شوند.
هنگامی که اولین رقم از سه )3( رقم فرد باشد، بزرگراه معموالً یک مسیر “spur” است که تنها در یک انتها )1( به یک بین ایالتی دیگر   •

متصل می شود، گاهی اوقات به مرکز شهری مانند I-180 در ویلیام اسپورت می رود. 

نشانگرهای مایل
نشانگرهای مایل در برخی از بزرگراه ها برای نشان دادن تعداد مایل ها از نقطه ای که مسیر تردد به ایالت وارد 
شده یا از ابتدای آن، در صورتی که به مرزهای ایالت امتداد نداشته باشد، استفاده می شود. اعداد در بخش غربی 
ایالت برای جاده های شرق به غرب و در بخش جنوبی ایالت برای جاده های شمال به جنوب از صفر شروع می 
شود. اعداد با سفر به شرق یا شمال افزایش می یابد و با سفر به غرب یا جنوب کاهش می یابد. به عنوان مثال، 
هنگامی که از غرب در I-80 بین ایالتی وارد پنسیلوانیا می شوید، نشانگرهای مایل از مایل 1 شروع می شوند و 
با حرکت به سمت شرق افزایش می یابند. دانستن نحوه خواندن نشانگرهای مایل می تواند به شما کمک کند تا دقیقاً 

بدانید کجا هستید و مکان تقریبی را در صورتی که مجبور به تماس با امداد جاده ای هستید، تعیین کنید.

سبز  کوچک  باشد، عالمت  بزرگراه  در سمت چپ  اگر خروجی   •
رنگ شماره EXIT در باالی تابلوی مستطیلی سبز در سمت چپ 

تابلو خواهد بود.
اگر خروجی در سمت راست بزرگراه باشد، عالمت کوچک سبز   •
رنگ شماره EXIT در باالی تابلوی مستطیلی سبز رنگ در سمت 

راست تابلو خواهد بود.
فلش در جهت خروجی  باشد،  فلش های سفید  دارای  اگر عالمت   •

قرار می گیرد.
خروجی 7 برای مسیر 22 
بزرگراه  راست  سمت  در 

خواهد بود.

خروجی 13 برای مسیر 22 در سمت چپ 
بزرگراه خواهد بود.
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نشانگرهای مسیر
عالئم زیر نشان دهنده مسیری است که شما در آن سفر می کنید.

 

عالئم خدمات
تابلوهای زیر نمونه هایی از تابلوهای خدماتی هستند. این تابلوها مربع یا مستطیل، آبی با حروف یا نمادهای سفید هستند و محل سرویس های مختلف 

واقع در خروجی بعدی را نشان می دهند.

تابلوهای راهنمای توریستی 
این عالئم مربع یا مستطیل هستند و ممکن است آبی یا 
قهوه ای با حروف سفید باشند. این تابلوها رانندگان را 
به سمت جاذبه های گردشگری مانند موزه ها، مکان 
های دیدنی تاریخی یا پارک های ایالتی یا ملی هدایت 

می کنند.

نشانگر مسیر به شما نشان می دهد که 
جاده مسیر ترافیکی 22 ایاالت متحده 

است.

صفحه اتصال در این نشانگر مسیر نشان می 
دهد که شما در حال نزدیک شدن به تقاطع مسیر 

ترافیکی 22 ایاالت متحده هستید.

پیکان تکمیلی در این مجموعه نشانگر مسیر به 
این معنی است که برای ادامه مسیر ترافیکی 22 

ایاالت متحده غربی به پیچ راست نزدیک می 
شوید.

نشانگر کیستون به شما نشان می دهد که جاده 
مسیر ترافیک 39 پنسیلوانیا است.

صفحه جهت در این نشانگر مسیر نشان می 
دهد که شما در حال حرکت به سمت غرب در 

مسیر ترافیکی 22 ایاالت متحده هستید.

 ”TO“ عالمت نشانگر مسیر و عالمت پیشرو
و عالمت تکمیلی فلش به این معنی است که 
اگر می خواهید به مسیر ترافیکی 22 ایاالت 

متحده دسترسی پیدا کنید، باید به جلو ادامه 
دهید.

بیمارستانتلفنغذا برنزینگازوئیل اتاق کرایه ای
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عالمت گذاری کف خیابان
بیشتر جاده ها دارای خط کشی دائمی برای نشان دادن مرکز جاده، خطوط سفر یا لبه های جاده هستند. خط کشی هایی که مرکز جاده را نشان 
می دهند خطوط توپر یا شکسته هستند. این خط کشی های روسازی نیز نشان دهنده استفاده از خطوط ویژه است. خطوط زرد ترافیکی را که 
در جهت مخالف حرکت می کنند جدا می کنند. خطوط زرد برای عالمت گذاری مرکز جاده های دو خطه و برای عالمت گذاری لبه سمت چپ 
بزرگراه های تقسیم شده، خیابان های یک طرفه و رمپ ها استفاده می شود. خطوط سفید یکپارچه خطوط ترافیکی را که در یک جهت حرکت 

می کنند جدا می کنند. همچنین از خطوط سفید ثابت برای عالمت گذاری لبه سمت راست جاده استفاده می شود.

به عنوان یک قاعده کلی، از خطوط ترافیک شکسته می توان عبور کرد و از خطوط ثابت نمی توان، مگر در هنگام گردش.
چند نمونه از خط کشی های مختلف روسازی و معانی آنها به شرح زیر است:

دو  و  دو طرفه  جاده  یک  مرکز  منفرد،  و  یک خط وسط زرد شکسته 
بانده را نشان می دهد. در صورت وجود شرایط امن، عبور از هر دو 
طرف مجاز است. هنگام عبور باید از الین مربوط به ترافیک روبرو 

کنید. استفاده 

یک خط مرکزی دوتایی و زرد رنگ، مرکز یک جاده دو طرفه را نشان 
باشد،  نشده  مشخص   NO PASSING عالمت  با  اگر  حتی  دهد.  می 
عبور از ترافیکی که در هر دو جهت حرکت می کند در جاده هایی که 

به این شکل عالمت گذاری شده اند مجاز نیست.

ترکیبی از یک رنگ زرد یکپارچه و یک خط مرکزی زرد شکسته نیز مرکز 
یک جاده دو طرفه را نشان می دهد. اگر خط شکسته در سمت جاده شما باشد 
و شرایط ایمن وجود داشته باشد، میتوانید است عبور کنید، اما زمانی که یک 

خط زرد یکپارچه در سمت جاده شما  باشد، نمیتوانید عبور نکنید.

الگوهای عالمت گذاری مانند این ممکن است در بسیاری از بزرگراه های 
سه یا پنج بانده یافت شود. خط مرکزی بیرونی و زرد رنگ یکپارچه به این 
معنی است که نمی توانید از خط مرکزی برای عبور استفاده کنید. خطوط 
مرکزی زرد شکسته و زرد رنگ یکپارچه نشان می دهد خودروهایی که 
در هر جهت حرکت می کنند میتوانند از خط مرکزی فقط برای گردش به 
چپ استفاده کنند. برای اطالعات بیشتر در مورد استفاده ایمن از الین های 

گردش در مرکز به فصل 3 مراجعه کنید.
 

اغلب  مرکزی(  های  کننده  )تقسیم  میانه  بدون  بانده  چند  های  بزرگراه 
همانطور که نشان داده شده است عالمت گذاری می شوند. خطوط سفید 
شکسته نشان می دهد که خودروهایی که به همان سمت حرکت می کنند می 
توانند از کدام خطوط استفاده کنند. می توانید برای عبور از خطوط سفید 
شکسته عبور کنید )مطمئن شوید که خط عبور خالی است( اما نمی توانید 
از خطوط مرکزی دوتایی زرد عبور کنید. ترافیک در جهت مخالف در 

الین سمت چپ خط مرکزی زرد در جریان است.

این الگو در اکثر بزرگراه های دسترسی محدود با میانه ها )تقسیم کننده 
سفید  یک خط  با  جاده  راست  لبه سمت  شود.  می  استفاده  مرکزی(  های 
زرد  یک خط  با  هر طرف  لبه سمت چپ  است.  شده  یکپارچه مشخص 
با خطوط  یکپارچه مشخص شده است. خطوط ترافیکی برای هر طرف 

سفید شکسته مشخص شده اند که میتوانید از آنها عبور کنید.

عالئم روسازی همچنین شامل کلمات نقاشی شده روی پیاده رو و فلش هایی است که مکمل پیام های ارسال شده روی عالئم نظارتی و هشدار 
دهنده است. به عنوان مثال، عبارت STOP AHEAD قبل از تقاطع با عالمت STOP، YIELD یا مثلث های سفید رنگ آمیزی شده در 
 BIKE ،قبل از گذرگاه راه آهن RXR ،قبل از منطقه مدرسه SCHOOL ،سراسر خط نشان می دهد که باید تسلیم ترافیک نزدیک شوید
LANE برای یک خط رزرو شده برای دوچرخه سواران است،  ONLY با فلش چپ یا راست نشان میدهد الین فقط برایگردش رزرو شده 

است و فلش های سفید بزرگ جهت حرکت در خیابان های یک طرفه و بزرگراه های خارج از رمپ را نشان میدهد.
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سواالت مروری فصل 2

1. وقتی این عالمت را می بینید، باید:
A.  کامالً توقف کنید، عابران پیاده را بررسی کنید و از ترافیک عبور کنید

B.  بدون توقف کامل سرعت خود را کاهش دهید
C.  کامالً متوقف شوید و منتظر چراغ سبز باشید

D.  سرعت خود را کاهش دهید و ترافیک را بررسی کنید

2. این شکل و رنگ یک عالمت __________ است.
A.  توقف کنید
B.  راه اشتباه

C.  بازده
D.  وارد نشوید

3. این عالمت به این معنی است:
A.  توقف کنید

B.  بدون دور برگردان
C.  تسلیم شوید
D.  وارد نشوید

4. این عالمت به این معنی است:
A.  دور برگردان ممنوع

B.  گردش ممنوع
C.  گردش به چپ ممنوع

D.  گردش به راست ممنوع

5. این عالمت به این معنی است:
A.  دور برگردان ممنوع
B.  گردش به چپ ممنوع

C.  گردش به راست ممنوع
D.  گردش ممنوع

6. این عالمت به این معنی است:
A.  باید به چپ یا راست بپیچید

B.  شما در حال نزدیک شدن به یک تقاطع T هستید
C.  جاده ای که در آن هستید با یک بزرگراه تقسیم شده تالقی می کند

D.  یک روگذر را در باالی یک بزرگراه تقسیم شده تعیین می کند

7. هنگام رانندگی در نزدیکی عابر پیاده باید احتیاط بیشتری به خرج دهید
    استفاده از عصای سفید به دلیل این است که: 

A.  آنها ناشنوا هستند
B.  دارای معلولیت ذهنی هستند

C.  نابینا هستند
D.  مشکل راه رفتن دارند

8. هنگام رانندگی در نزدیکی یک عابر پیاده نابینا که عصای سفید با خود حمل می کند یا از یک سگ راهنما استفاده میکند، باید:
A.  سرعت خود را کم کنید و آماده توقف باشید

B.  حق تقدم را در پیش بگیرید
C.  به طور معمول ادامه دهید

D.  به سرعت دور شوید
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9. اگر هیچ سیگنالی در تقاطع راه آهن وجود ندارد، باید:
A.  در صورت مشاهده یا شنیدن نزدیک شدن قطار، سرعت خود را کم کنید و برای توقف آماده شوید

B.  در سریع ترین زمان ممکن روی مسیرها حرکت کنید
C.  با سرعت عادی ادامه دهید

D.  به آرامی روی مسیرها حرکت کنید

10. می توانید در یک تقاطع راه آهن در اطراف دروازه ها رانندگی کنید:
A.  وقتی قطار گذشت

B.  هرگز
C.  هنگامی که چراغ ها چشمک نمی زند

D.  هنگامی که رانندگان دیگر در اطراف دروازه ها رانندگی می کنند

11. اگر این عالمت را در باالی الین خود می بینید، باید:
A.  نمیتوانید در این خط از آزادراه خارج شوید

B.  میتوانید از طریق تقاطع ادامه دهید یا از آزادراه در این خط خارج شوید
C.  میتوانید در این خط بمانید و از طریق تقاطع ادامه دهید

D.  اگر در این خط ماندید باید از آزادراه خارج شوید

12. عالئم راهنماي بزرگراه و شاهراه عبارتند از:
A.  نارنجی با حروف سیاه

B.  سبز با حروف سفید
C.  زرد با حروف مشکی
D.  قرمز با حروف سفید

13. از این عالمت برای هشدار به رانندگان در موارد زیر استفاده می شود:
A.  تقاطع های آینده

B.  راه سازی
C.  پیچ های جاده پیش رو

D.  تغییرات در خطوط ترافیکی

14. این عالمت به شما می گوید که:
A.  هیچ گردشی در این جاده مجاز نیست

B.  جاده جلوتر باریک می شود
C.  یک سری پیچ در پیش است

D.  هنگام خیس بودن جاده ممکن است لغزنده باشد

15. این عالمت به این معنی است:
A.  جلوتر پیچی به سمت چپ است

B.  سری پیچ ها
C.  پیچ s شکل جلوتر

D.  لغزنده هنگام خیس ودن

16. این عالمت نشان می دهد که:
A.  تپه ای شیب دار جلوتر است

B.  هیچ کامیونی در تپه مجاز نیست
C.  جاده چوب بری در پیش است

D.  کامیون ها روی تپه هستند

17. عالمت الماسی به رنگ زرد و سیاه:
A.  در مورد شرایط موجود در جاده یا نزدیکی آن به شما هشدار می دهد

B.  به شما کمک می کند تا به شهرها و شهرهای پیش رو هدایت شوید
C.  در مورد قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به شما می گوید

D.  در مورد جاده سازی پیش رو به شما می گوید
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18. عالمت با این شکل و رنگ یک عالمت _____________ است.
A.  منطقه عبور ممنوع

B.  راه اشتباه
C.  تقاطع راه آهن

D.  توقف 

19. کدام یک از این عالئم برای نشان دادن انتهای بزرگراه تقسیم شده استفاده می شود؟
2  .A
4  .B
3  .C
1  .D

20. از این عالمت برای هشدار به رانندگان در مورد موارد زیر استفاده می شود:
A.  خط به پایان می رسد، ادغام سمت چپ

B.  پیچ های جاده پیش رو
C.  تقاطع های پیش رو

D.  راه سازی

21. این عالمت یک نوع از موارد زیر را نشان می دهد:
A.  تقاطع

B.  پیچ جاده
C.  گردش به راست

D.  تغییر خط

22. این عالمت یک نوع از موارد زیر را نشان می دهد:
A.  گردش به راست

B.  تقاطع
C.  تغییر خط
D.  پیچ جاده

23. وقتی این عالمت را می بینید باید بیشتر نگران چه چیزی باشید؟
A.  رانندگی در حالی که چراغ های جلوی شما از هم تراز نیستند، زیرا یک 

    طرف ماشین شما باالتر از طرف دیگر است
B.  آسیب رساندن به الستیک، در صورت دریفت کردن روی شانه

C.  هیدرو پلنینگ اگر روی شانه آب باشد
D.  از دست دادن کنترل وسیله نقلیه خود، در صورت حرکت روی شانه، به دلیل افتادن

24. معنی این عالمت چیست؟
A.  چراغ راهنمایی و رانندگی جلو قرمز است

B.  چراغ راهنمایی و رانندگی پیش رو خراب است
C.  چراغ راهنمایی و رانندگی پیش رو سبز است

D.  یک چراغ راهنمایی و رانندگی در جلو وجود دارد

25. این عالمت به این معنی است:
A.  انتهای بزرگراه تقسیم شده

B.  خیابان یک طرفه شروع می شود
C.  خیابان یک طرفه خاتمه می یابد

D.  بزرگراه تقسیم شده آغاز می شود

26. از باال به پایین، ترتیب مناسب برای چراغ راهنمایی به شرح زیر است:
A.  قرمز، زرد، سبز
B.  قرمز، سبز، زرد
C.  سبز، قرمز، زرد
D.  سبز، زرد، قرمز
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27. اگر یک فلش سبز به نور سبز تبدیل شود، شما:
A.  ممکن است همچنان بچرخد، اما باید تسلیم ترافیک پیش رو شوید

B.  ممکن است دیگر بچرخد و باید مستقیم ادامه یابد
C.  هنوز هم حق تقدم برای گردش دارید

D.  دیگر الزم نیست  به مسیری که فلش نشان می دهد بچرخید

28. نور زرد ثابت در یک تقاطع به این معنی است:
A.  بروید

B.  تسلیم شدن به خودروهای دیگر
C.  سرعت خود را کاهش دهید و برای توقف آماده شوید

D.  توقف کنید

29. فلش زرد چشمک زن به این معنی است که شما:
A.  هنگامی که فلش سبز ظاهر شد، باید کنید و به گردش ادامه دهد

B.  باید سرعت خود را کاهش داده و برای توقف آماده شود
C.  میتوانید بپیچد، اما ابتدا باید تسلیم ترافیک و عابران پیاده شود

D.  حق تقدم گردش دارید

30. نور زرد چشمک زن به این معنی است که شما باید:
A.  سرعت خود را کم کنید و با احتیاط ادامه دهید

B.  اگر راه باز است ادامه دهید
C.  توقف کنید و زمانی که چراغ سبز ظاهر شد ادامه دهید

D.  توقف کنید و زمانی که راه باز شد ادامه دهید

31. هنگامی که یک مورد را می بینید باید متوقف شوید:
A.  چراغ قرمز چشمک زن

B.  نور زرد ثابت
C.  فلش زرد

D.  نور زرد چشمک زن

32. نور سبز ثابت در یک تقاطع به این معنی است که شما:
A.  باید سرعت خود را کاهش داده و برای توقف آماده شود

B.  قبل از ادامه باید توقف کنید و ترافیک روبرو را بررسی کند
C.  اگر جاده باز است می توانید از تقاطع رانندگی کنید

D.  نمیتوانید به راست بپیچید

33. یک نور زرد ثابت به این معنی است که یک نور _______ به زودی ظاهر می شود.
A.  زرد چشمک زن

B.  سبز ثابت
C.  قرمز ثابت

D.  چشمک زن قرمز

34. میتوانید با احتیاط از نور زرد عبور کنید، اگر:
A.  یک وسیله نقلیه اضطراری از خط شما عبور می کند

B.  گذرگاه عابر پیاده وجود ندارد
C.  شما در حال چرخش به راست هستید

D.  شما در چهارراه هستید

35. ممکن است با چراغ قرمز به چپ بپیچید اگر:
A.  هیچ ترافیکی در جهت مخالف وجود ندارد

B.  از یک خیابان دو طرفه به یک خیابان یک طرفه می پیچید
C.  از یک خیابان یک طرفه به یک خیابان یک طرفه دیگر می پیچید

D.  ماشین جلوی شما به چپ می پیچد
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36. اگر چراغ راهنمایی خراب است یا کار نمی کند، باید:
A.  توقف کنید و منتظر بمانید تا تعمیر شود

B.  توقف کنید و منتظر باشید تا یک افسر پلیس برسد
C.  طوری ادامه دهید که انگار یک عالمت توقف چهار طرفه است

D.  همانطور که به طور معمول عمل میکنید ادامه دهید

37. میتوانید با چراغ قرمز به سمت راست بپیچید در صورتی که:
A.  ابتدا توقف کنید و ترافیک و عابران پیاده را بررسی کنید

B.  یک فلش قرمز به سمت راست داشته باشید
C.  در الین چپ هستند

D.  ابتدا سرعت خود را کم کنید

38. هنگامی که با چراغ سبز گردش به راست میکنید، شما باید:
A.  سرعت رانندگی را در حالت عادی حفظ کنید

B.  توقف کنید و مراقب ترافیک روبرو باشید
C.  تسلیم به عابرین پیاده باشید

D.  سرعت عادی رانندگی خود را افزایش دهید

39. زمانی که چراغ های زرد روی عالمت سرعت منطقه مدرسه چشمک می زنند، محدودیت سرعت _______ مایل در ساعت است.
25  .A
15  .B
20  .C
35  .D

40. چراغ قرمز چشمک زن در یک تقاطع راه آهن به این معنی است:
A.  توقف کنید، تا زمانی که سیگنال ها کامل نشده اند ادامه ندهید

B.  سرعت را کم کنید و در صورت امن بودن ادامه دهید
C.  با احتیاط ادامه دهید
D.  شما حق تقدم دارید

41. این فلش سبز روی سیگنال کنترل استفاده از خط به این معنی است که:
A.  می توانید از این خط استفاده کنید

B.  تردد در این باند ممنوع است
C.  شما حق تقدم دارید

D.  شما باید در این خط ادغام شوید

42. این عالمت به این معنی است:
A.  عابران پیاده جلوتر

B.  پایان منطقه ساخت و ساز
C.  تقاطع مدرسه در جلو
D.  پرچم دار جلوتر است

43. این عالمت به این معنی است که:
A.  یک گروه خدمات اجتماعی در حال جمع آوری زباله در امتداد بزرگراه پیش رو است

B.  کارگران در منطقه کاری پیش رو در جاده یا بسیار نزدیک به آن هستند
C.  کودکان در حال بازی هستند

D.  یک گذرگاه عابر پیاده در جلو وجود دارد

44. هنگامی که یک صفحه فلش در یک منطقه کاری یکی ازالگوهای زیر وجود دارد به این معنی است:
A.  المپ های روی تابلو سوخته اند

B.  با احتیاط رانندگی کنید
C.  فوراً خط را تغییر می دهد

D.  رادیو خود را روی ایستگاهی تنظیم کنید که به روز رسانی ترافیک را ارائه می دهد
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45. خط مرکزی در تصویر برای موارد زیر استفاده می شود:
A.  رانندگی منظم

B.  فقط گردش به چپ
C.  فقط عبور کردن

D.  فقط وسایل نقلیه اضطراری

46. اگر خطی که دو خط را تقسیم می کند یک خط ___________ باشد، ممکن است عبور کنید.
A.  سفید شکسته

B.  زرد یکپارچه دوتایی
C.  زرد یکپارچه
D.  سفید یکپارچه

47. خطوط ترافیکی که در یک جهت حرکت می کنند با خطوط ____ تقسیم می شوند.
A.  زرد
B.  سفید

C.  قرمز
D.  سیاه

48. نمیتوانید از هر دو طرف خط مرکزی _______ از ماشین دیگری عبور نکنید.
A.  ترکیب زرد یکپارچه و شکسته

B.  زرد شکسته تکی
C.  زرد یکپارچه دوتایی

D.  تک شکسته سفید

49. میتوایند از خطوط زرد یکپارچه عبور کنید:
A.  تا از ترافیکی که در همان جهت حرکت می کند، عبور کنید

B.  فقط در ساعات روز
C.  در هر زمان
D.  هنگام گردش

50. لبه جاده در سمت راست با یک خط ___________ مشخص شده است.
A.  سفید شکسته

B.  زرد یکپارچه
C.  سفید یکپارچه

D.  صدای زرد شکسته

51. خطوط حرکت ترافیک در جهت مخالف با خطوط ____ تقسیم می شوند.
A.  سفید
B.  قرمز
C.  سیاه
D.  زرد

52. وقتی این عالمت سیاه و زرد را می بینید به این معنی است:
A.  جاده سمت راست فقط برای تردد یک طرفه است

B.  انحراف به سمت راست به دلیل جاده سازی
C.  سرعت خود را کاهش دهید زیرا جاده جلو با زاویه شدید تغییر جهت می دهد

D.  در سمت راست شما یک چهارراه در جلو وجود دارد

53. وقتی این عالمت را می بینید به این معنی است:
A.  یک شی در جاده وجود دارد

B.  ترافیک از سمت راست می آید
C.  جاده به شدت به سمت چپ میپیچد

D.  یک نقطه ادغام در پیش است
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54. در تقاطعی که با عالمت توقف کنترل می شود، اگر وقتی پشت نوار سفید رنگ شده روی 
کف خیابان متوقف می شوید، نمی توانید دید خوبی از ترافیک 

بین خیابان ها ببینید، باید:
A.  5 ثانیه صبر کنید، سپس ادامه دهید.

B.  قبل از ادامه بوق خود را به صدا درآورید
C.  پنجره های خود را پایین بکشید، به ترافیک گوش دهید و سپس ادامه دهید

D.  به آهستگی به جلو بکشید، ترافیک و عابران پیاده را بررسی کنید و در صورت ایمن بودن ادامه دهید

55. محدودیت های سرعت نصب شده نشان دهنده:
A.  حداقل سرعت مجاز قانونی

B.  سرعت دقیقی که باید با آن سفر کنید تا جریمه نشوید
C.  حداکثر سرعت مطمئن در شرایط ایده آل جاده و آب و هوا

D.  حداکثر سرعت مطمئنه در تمام شرایط جاده

56. یک بزرگراه با ترافیک دو طرفه با کدام یک از این عالئم مشخص می شود؟
1  .A
2  .B
3  .C
4  .D

57. از خط مرکزی، چه مانورهایی را می توانید انجام دهید؟
A.  گردش به چپ
B.  دور برگردان 

C.  عبور از ترافیک کندتر
D.  همه موارد فوق

58. کدام یک از این عالئم به این معنی است که رانندگان باید از سمت راست حرکت کنند؟
  2  .  A
1  .  B
3  . C
4  . D
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فصل -2 پاسخ سواالت

A .1A .20B .39
C .2A .21A .40
D .3B .22A .41
A .4D .23D .42
C .5D .24B .43
C .6D .25B .44
C .7A .26B .45
A .8A .27A .46
A .9C .28B .47

B .10C .29C .48
D .11A .30D .49
B .12A .31C .50
C .13C .32D .51
C .14C .33C .52
D .15D .34C .53
A .16C .35D .54
A .17C .36C .55
A .18A .37C .56
A .19C .38A .57

A .58
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شما باید انتخاب های مهمی داشته باشید - گاهی حتی قبل از اینکه وسیله نقلیه خود را روشن کنید - که بر ایمنی شما در هنگام قرار گرفتن در پشت 
فرمان تاثیر می گذارد. با اطمینان از اینکه شما و وسیله نقلیه تان برای رانندگی مناسب هستید، شروع کنید.

بررسی وسیله نقلیه: آماده شدن برای رانندگی
ایمنی تایر - الستیک ها بخش مهمی از رانندگی ایمن هستند. قبل از رانندگی مطمئن شوید که الستیک هایتان آج و فشار باد کافی دارند. قبل از ورود    .1
به خودرو، فشار الستیک را با استفاده از psi توصیه شده )پوند بر اینچ مربع( که در دفترچه راهنمای خودرو یا درب سمت راننده خودرو قرار 
دارد، بررسی کنید. برای بررسی psi خود از فشار سنج تایر استفاده کنید. الستیک های خود را “سرد” بررسی کنید - قبل از رانندگی یا حداقل سه 
ساعت پس از رانندگی. اگر psi شما باالتر از عددی است که روی درب درج شده است، اجازه دهید هوا خارج شود تا زمانی که مطابقت داشته 

باشد. اگر زیر آن است، هوا را اضافه کنید )یا از یک متخصص الستیک کمک بگیرید( تا زمانی که به عدد مناسب برسد. 
همچنین می توانید عمق آج را با استفاده از تست پنی اندازه گیری کنید. هر ماه یک بار، یا قبل از شروع یک سفر جاده ای طوالنی، الستیک های خود 

را از نظر سایش و آسیب دیدگی بررسی کنید. یک راه آسان برای بررسی سایش، استفاده از تست پنی است.
1.  یک پنی بردارید و بدن آبراهام لینکلن را بین انگشت شست و سبابه خود نگه دارید.

2.  نقطه ای از الستیک خود را انتخاب کنید که به نظر می رسد آج پایین ترین نقطه است و سر لینکلن را در یکی از شیارها قرار دهید.
3.  اگر قسمتی از سر لینکلن توسط آج پوشیده شده باشد، شما با مقدار مطمئن آج رانندگی می کنید. اگر آج شما به زیر آن برسد، توانایی

ماشین شما برای چسبیدن به جاده در شرایط نامساعد بسیار کاهش می یابد.  
ابزارهایی را که برای تعویض الستیک خود نیاز دارید همیشه در وسیله نقلیه خود نگه دارید، مانند الستیک زاپاس، آچار چرخ ، جک، 
چراغ قوه، مشعل ها و مثلث های بازتابنده، گوه های چرخ، کیت تعمیر الستیک صاف و دستکش. برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه 

تعویض الستیک، لطفاً به صفحه 63 مراجعه کنید.
سیاالت – سطوح تمام مایع، مانند روغن موتور، شیشه شوی، و سوخت را بررسی کنید و در صورت نیاز طبق دفترچه راهنمای خودرو،    .2

خودرو را پر کنید.
صندلی راننده را تنظیم کنید - باید بتوانید به راحتی به پدال ها و سایر کنترل ها برسید و دید واضحی از شیشه جلو داشته باشید. دفترچه    .3

راهنمای مالک اطالعاتی در مورد نحوه تنظیم تجهیزات وسیله نقلیه شما ارائه می دهد.
کمربند ایمنی خود را ببندید - در هر سفر کمربند روی پا و کمربند شانه را ببندید. به اطالعات مربوط به قانون کمربند ایمنی پنسیلوانیا،    .4

قانون صندلی کودک و اطالعات ایمنی کیسه هوا در فصل 5 توجه کنید.

اقالم شل را در محفظه سرنشین ایمن کنید - در تصادف، اقالم شل در وسیله نقلیه شما به پرتابه تبدیل می شوند که با همان سرعتی    .5
پشتی،  مانند کوله  اجسام سنگین تر  امکان  تا حد  دهد.  ادامه می  به حرکت خود  از برخورد حرکت می کرد  قبل  نقلیه شما  که وسیله 
ایمنی خودرو محکم کنید. هرگز اقالم را روی عرشه شیشه عقب  یا با کمربند  چمدان و ابزار را در صندوق عقب خود قرار دهید 

نکنید. نگهداری 
آینه های دید  باشد  نقلیه خود، ممکن است الزم  نقاط کور اطراف وسیله  آینه های جانبی را تنظیم کنید - برای حذف  نمای عقب و    .6
نقلیه خود  در پشت وسیله  بتوانید مستقیماً  باید طوری تنظیم شود که  آینه دید عقب  عقب و بغل برای هر راننده متفاوت تنظیم شوند. 
ترافیک را ببینید. آینه)های( جانبی باید طوری تنظیم شوند که وقتی به چپ/راست خم می شوید، به سختی می توانید کناره وسیله نقلیه 

خود را ببینید. بعد از تنظیم صندلی، آینه ها را تنظیم کنید.
نکته: آویزان شدن هر شی یا جسمی از آینه عقب در حین حرکت خالف قانون است. شما نمی توانید چیزی را آویزان کنید، قرار دهید    
یا به آینه دید عقب بچسبانید که ممکن است دید را از طریق شیشه جلوی جلو مسدود یا مختل کند. برچسب ها، مجوزها و پالکاردها 

را فقط می توان در زمانی که وسیله نقلیه پارک شده است به آینه دید عقب چسباند.
جلوپنجره – قرار دادن هر چیزی روی شیشه جلو که دید راننده از جاده را مسدود کند، خالف قانون است.   .7

  

فصل 3: 
آموزش رانندگی

این فصل اطالعاتی را ارائه می دهد که به شما کمک می کند تا یک راننده ایمن شوید. این فصل این موضوعات را پوشش 
می دهد:

• عوامل راننده • ابتدا انتخاب ایمنی       
• شرایط خاص و شرایط اضطراری • مهارت های روزمره رانندگی               

ابتدا ایمنی را انتخاب کنید

بستن کمربند ایمنی 
که  است  کاری  موثرترین  و  تنهاترین 
یا  مرگ  خطر  کاهش  برای  توانید  می 

جراحت انجام دهید!

آیا می دانستید؟
در سال 2017، 80.2 درصد از افرادی که در پنسیلوانیا تصادف داشتند از کمربند 
ایمنی استفاده می کردند. رانندگان 16 تا 24 ساله بیشترین تعداد جراحات و تلفات 
ناشی از باز شدن قفل را در بین هر گروه سنی و کمترین استفاده از کمربند ایمنی 

را داشتند.
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تهویه را تنظیم کنید - باید هوای تازه را در وسیله نقلیه خود به طور ثابت حفظ کنید. این به شما کمک می کند هنگام رانندگی هوشیار    .8
بمانید و از مسمومیت مونوکسید کربن )گاز اگزوز( محافظت کنید. برای اطالعات بیشتر در مورد مسمومیت با مونوکسید کربن به فصل 

6 مراجعه کنید.
تکیه گاه های سر را تنظیم کنید - یک تکیه گاه که به خوبی پشت سر شما را بالشتک می کند، می تواند از آسیب های گردن در تصادف    .9
جلوگیری کند یا از شدت آن بکاهد. پشت سری خود را طوری تنظیم کنید که باالی پشت سری حداقل به اندازه باالی گوش شما باشد. 

راهنمای مالک خود را برای دستورالعمل ها بررسی کنید.
10. از عینک طبی/لنزهای تماسی خود استفاده کنید - اگر معموالً از لنزهای اصالحی استفاده می کنید، همیشه آنها را در حین رانندگی استفاده 

کنید. در شب از عینک آفتابی یا لنزهای رنگی استفاده نکنید.
11.  درهای خود را قفل کنید - قفل کردن درها و بستن کمربند ایمنی به شما کمک می کند که در تصادف از وسیله نقلیه خود پرت نشوید. پرت 
شدن از وسیله نقلیه احتمال مرگ شما را 75 درصد افزایش می دهد. همچنین وقتی در یک تقاطع توقف می کنید یا به داخل پارکینگ می 

روید، احتمال سرقت یا قربانی شدن را کاهش می دهد.
عوامل راننده . 2

ممکن است وسیله نقلیه شما آماده حرکت باشد، اما ایمنی شما به همان اندازه به عوامل راننده زیر بستگی دارد.

بی توجهی
بی توجهی به حدی است که باعث تصادف شود، می تواند ناشی از حواس پرتی یا کمبود خواب باشد.

حواس پرتی در رانندگی
هر چیزی که باعث شود 1( توجه خود را از رانندگی دور کنید، 2( چشمان خود را از جاده بردارید یا 3( دستان خود را از فرمان بردارید، 

حواس پرتی است. شما نمی توانید به این سرعت واکنش نشان دهید اگر:
خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن. همه اینها مشکالت ایمنی ایجاد می کنند زیرا اغلب شما میبایست دستان خود را از روی   •
فرمان و چشمان خود را از جاده بردارید. رانندگانی که در حین رانندگی غذا می خورند یا می نوشند، در کنترل وسیله نقلیه 

خود، ماندن در مسیر خود دچار مشکل می شوند و مجبورند بیشتر ترمز کنند.
تنظیم دستگاه های صوتی مانند: رادیو، کاست، سی دی، پخش کننده آی   •
پاد/Mp3. توجه: هدفون/قطعات گوشی را فقط می توان در یک گوش 

برای مقاصد ارتباطی استفاده کرد.
برای  صحبت کردن با تلفن همراه )خواه هندزفری باشد یا نباشد(. لطفاً   •

اطالعات بیشتر در مورد قوانین ضد پیامکی به فصل 5 مراجعه کنید.
تعامل با سایر مسافران. این می تواند به همان اندازه مشکل ساز باشد، به   •
خصوص برای رانندگان نوجوان. اگر شما یک راننده نوجوان هستید و 
نوجوانان دیگری را به عنوان مسافر همراهی می کنید، آمار نشان می 
دهد که احتمال تصادف شما بیشتر از زمانی است که به تنهایی رانندگی 

می کنید یا با مسافران بزرگسال رانندگی می کنید.
جستجو یا جابجایی یک شی در وسیله نقلیه.  •

خواندن، نوشتن یا ارسال پیامک.  •
نظافت شخصی )شانه کردن موها، آرایش کردن(.  •

فضولی در هنگام عبور از صحنه تصادف یا منطقه کار.  •
نگاه کردن به افراد، اشیا یا رویدادهایی که خارج از جاده اتفاق می افتد.  •

کمبود خواب
به خاطر سپردن چیزها  بینایی شما مختل می شود و در درک و  وقتی خسته هستید، کندتر واکنش نشان می دهید، قضاوت و 

آیا می دانستید؟
حواس پرتی رانندگان و بی توجهی به شرایط جاده و ترافیک عامل 25 تا 30 درصد تصادفات رانندگی گزارش شده توسط پلیس است. این مورد 

هر سال حدود 1.2 میلیون حادثه به تصادفات اضافه میکند.

آیا می دانستید؟
درصد   )3( سه  در  است  داده  نشان  تحقیقات 
مواقع یک راننده نرمال و حواس جمع متوجه 
که  ای  راننده  مانند  مهم  ای  جاده  حادثه  یک 
تلفن  با  که  بزرگسالی  نمیشود.  میکند  خالف 
همراه تماس می گیرد، 13 درصد مواقع همان 
رویداد را از دست می دهد. نوجوانی که در 
حال شماره گیری تلفن همراه است، 53 درصد 

مواقع آن را از دست می دهد.
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مشکل دارید. رانندگی در حالت خستگی اثراتی مشابه با رانندگی تحت تأثیر الکل دارد. بیدار ماندن به مدت 18 ساعت رانندگی 
شما را به اندازه 0.05 درصد الکل خون دچار اختالل می کند. بیدار ماندن برای 24 ساعت متوالی رانندگی شما را به اندازه 
داشتن سطح الکل خون 0.10 درصد مختل می کند. اگر به اندازه کافی خسته باشید، ممکن است به خواب بروید و حتی هرگز 
متوجه این موضوع نشوید. حتی برای چند ثانیه خوابیدن پشت فرمان برای کشتن شما کافی است. نوجوانانی که کمتر از هشت 
)8( ساعت در شب می خوابند، در معرض خطر تصادف با وسیله نقلیه هستند. اگر در هنگام رانندگی احساس خستگی می کنید 

بهترین کار این است که رانندگی نکنید.

عوامل سالمتی
ایمنی رانندگی شما می تواند تحت تأثیر مشکالت بینایی، شنوایی یا شرایط پزشکی باشد.

بینایی خود را هر یک )1( یا دو )2( سال یکبار بررسی کنید. دید محیطی )جانبی(، تشخیص فاصله و توانایی شما برای دیدن در شرایط   •
نور کم می تواند به دلیل بیماری و به عنوان بخشی طبیعی از روند پیری بدتر شود. شما همیشه این را نمی دانید و نمی توانید اقدامات 
اصالحی انجام دهید، مگر اینکه بینایی شما به طور منظم بررسی شود. اگر نیاز به استفاده از عینک یا لنز دارید، مطمئن شوید که هر 

بار که رانندگی می کنید از آنها استفاده می کنید.

شنوایی می تواند به شما از خطراتی که نمی بینید هشدار دهد، مانند وسیله نقلیه دیگری که در نقطه کور شما است. شنوایی همچنین برای   •
اطالع شما از نزدیک شدن یک وسیله نقلیه اضطراری )پلیس، آتش نشانی، آمبوالنس( یا تشخیص قطار در تقاطع راه آهن مهم است.

بیماری ها و شرایط پزشکی مختلف، حتی مشکالت کوچکی مانند سفتی گردن یا زانو درد، می تواند تأثیر جدی بر توانایی شما در کنترل   •
موثر وسیله نقلیه داشته باشد. خطرناک ترین مشکالت سالمتی شامل اختالالت تشنجی است که باعث از دست دادن هوشیاری میشود، 
دیابت و بیماری های قلبی است. در پنسیلوانیا، پزشکان باید افرادی را که تشخیص داده اند دارای شرایطی هستند که می تواند توانایی 

رانندگی ایمن آنها را مختل کند، به PennDOT گزارش دهند.

الکل و رانندگی
در پنسیلوانیا و سراسر کشور، رانندگانی که الکل مینوشند مسبب هزاران   •
مرگ و جراحات ناشی از تصادف هستند. تقریباً 40 درصد از کل مرگ 

و میرهای ناشی از رانندگی مربوط به رانندگان الکلی است.

آمار اخیر پنسیلوانیا نشان می دهد که 30 درصد از رانندگان 16 تا 20   •
ساله که در تصادفات وسایل نقلیه موتوری جان خود را از دست داده اند، 
پنسیلوانیا،  در  که  است  این در حالی  اند.  الکلی مصرف کرده  مشروب 

و همچنین در هر ایالت دیگر در ایاالت متحده، قوانین تساهل صفر وجود دارد، به این معنی که اگر زیر 21 سال سن دارید، نمیتوانید 
مشروب بنوشید.

اگر راننده زیر 21 سال هستید و غلظت الکل خون شما BAC( 0.02 ( درصد یا بیشتر است، در نظر گرفته می شود که تحت تأثیر   •
رانندگی )DUI( هستید.

حتی کمترین مقدار الکل باعث کاهش تمرکز، ادراک، قضاوت و حافظه شما می شود و مهارت های رانندگی شما آسیب می بیند. هیچ   •
کس نمی تواند با خیال راحت بنوشد و رانندگی کند.

با تجمع الکل در خون، خطاهای رانندگی شما افزایش می یابد. دید و قضاوت شما تحت تأثیر قرار می گیرد، واکنش های شما کاهش   •
می یابد و توانایی خود را برای کنترل ایمن و مؤثر وسیله نقلیه خود از دست خواهید داد. و در عین حال، الکل مهارت های شما را از 
بین می برد و باعث می شود به طور خطرناکی اعتماد به نفس داشته باشید. بنابراین، رانندگانی که مشروب الکلی مینوشند می توانند 

از کنترل خارج شوند و حتی آن را ندانند.

بسیاری از مردم بر این باورند که فقط نوشیدن زیاد مشروبات الکلی خطرناک است. این درست نیست. حتی رانندگانی که سطح الکل   •
خون آنها 0.04 است )نصف “محدودیت قانونی” 0.08 برای بزرگساالن 21 سال یا بیشتر( بین دو )2( تا هفت )7( برابر بیشتر در 

  

آیا می دانستید؟
هر سال در سرتاسر ایاالت متحده، به خواب رفتن در حین رانندگی باعث حداقل 100,000 تصادف می شود.  •

در این تصادفات 1,500 نفر کشته و 40,000 نفر مجروح می شوند.  •
از 100,000 تصادف وسیله نقلیه که هر ساله به رانندگی خواب آلود مربوط می شود، تقریباً نیمی از آنها رانندگان 15   •

تا 24 ساله را شامل می شوند.

آیا می دانستید؟
در ایاالت متحده، هر نیم ساعت یک )1( نفر 
جان خود را از دست می دهد و هر دو )2( 
زیرا  شود،  می  مجروح  نفر   )1( یک  دقیقه 
رانندگی  و  الکل  نوشیدن  حال  در  شخصی 

بوده است.
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ندارد.  وجود  خونشان  در  الکل  که  رانندگانی  به  نسبت  هستند،  تصادف  معرض 
حتی اگر میزان الکل خون شما بسیار کمتر از حد مجاز باشد، باز هم جان خود 
توانید  می  که  الکلی  مطمئن  مقدار  تنها  انداخت.  به خطر خواهید  را  دیگران  و 

بنوشید و سپس رانندگی کنید، صفر است.
الکل بر افراد تأثیر متفاوتی می گذارد. سطح الکل خون شما تحت تأثیر سن، وزن،   •
جنسیت، وضعیت جسمانی، مقدار غذای مصرفی و هر دارو یا دارویی که در سیستم 
شما وجود دارد، می باشد. عالوه بر این، نوشیدنی های مختلف ممکن است حاوی مقادیر 
متفاوتی الکل نیز باشند. اطمینان حاصل کنید که می دانید چه مقدار الکل در نوشیدنی 
هایی که مصرف می کنید وجود دارد. شما باید یک )1( نوشیدنی را 1.5 اونس مشروب  

پروف80, 12 اونس آبجو معمولی یا 5 اونس از شراب در نظر بگیرید.
برای مدیریت مسئوالنه نوشیدن خود، اگر در سن قانونی نوشیدن الکل هستید، بیش از یک )1( نوشیدنی در ساعت ننوشید. یک فرد با   •
وزن متوسط حداقل یک )1( ساعت طول می کشد تا الکل موجود در هر نوشیدنی را پردازش کند. بیش از یک )1( نوشیدنی در ساعت به 

احتمال زیاد سطح الکل خون شما را به بیش از حد مجاز می رساند.
قانون یک )1( نوشیدنی در ساعت برای همه کار نمی کند. الکل در افراد کوچکتر متمرکزتر است و به دلیل تفاوت در نحوه پردازش الکل   •
توسط بدن ما، زنی که به میزان مساوی در مدت زمانی مشابه با مردان هم وزن خود مصرف می کند ممکن است سطح الکل خون باالتری 

داشته باشد.
فقط زمان “شما را هوشیار می کند.” شما نمی توانید با نوشیدن قهوه یا سایر نوشیدنی های کافئین دار، یا با گرفتن دوش آب سرد، سطح   •

الکل خون خود را کاهش دهید.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مجازات مشروبات الکلی و رانندگی و نوشیدن افراد زیر سن قانونی، به فصل 4 مراجعه کنید.

مواد مخدر و رانندگی
داروهای  از  بسیاری  بلکه  کند،  می  مختل  را  ایمن  رانندگی  در  شما  توانایی  الکل  تنها  نه  است.  کشنده  هم  و  غیرقانونی  هم  ناقص  رانندگی 
غیرقانونی، نسخه ای و بدون نسخه نیز می توانند توانایی شما را در رانندگی ایمن مختل کنند. مواد مخدر به غیر از الکل در حدود 20 درصد 
از مرگ و میر ساالنه در بین رانندگان دخیل است. عالوه بر این، ترکیب دارو و الکل عوارض جانبی را بیشتر می کند و خطر تصادف را تا 

حد زیادی افزایش می دهد.

داروها بر عملکرد مغز شما تأثیر می گذارند و می توانند به طور جدی توانایی شما در رانندگی ایمن را مختل کنند. به عنوان مثال، ماری 
جوانا می تواند زمان واکنش را کاهش دهد، قضاوت زمان و مسافت را مختل کند و هماهنگی را کاهش دهد. کوکائین یا مت آمفتامین می تواند 
باعث پرخاشگری و بی احتیاطی راننده در هنگام رانندگی شود و انواع خاصی از آرام بخش ها می توانند باعث سرگیجه و خواب آلودگی 
شوند. مواد افیونی می توانند شما را خواب آلود کنند و زمان واکنش را کاهش دهند. داروهای تجویزی و بدون نسخه مانند قرص های خواب، 
داروهای سرفه، آنتی هیستامین ها و ضداحتقان ها می توانند مهارت های رانندگی شما را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار دهند. همیشه مهم 
است که برچسب های هشدار دهنده در مورد عوارض جانبی دارو را قبل از رانندگی مرور کنید. اگر در مورد عوارض جانبی دارو سؤالی 
دارید، مهم است که قبل از رانندگی با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. به یاد داشته باشید: هنگامی که برچسب هشدار می گوید - ماشین 

آالت سنگین را نرانید - وسیله نقلیه شما ماشین آالت سنگین محسوب می شود!

  https://youtu.be/c5mNHOhcpwA .برای کسب اطالعات بیشتر روی لینک کلیک کنید

 1-800-662-HELP )4357( به شماره PA Get Help Now اگر نگران مصرف یکی از عزیزان خود یا مصرف مواد خود هستید، خط راهنمای
در دسترس است. این منبع رایگان به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته برای پاسخگویی به سواالت شما و ارتباط شما با ارائه دهندگان درمان آماده 

است.

آیا می دانستید؟
از  پس  دارد،  وزن  پوند   110 که  خانمی 
کمتر  که  آبجو سبک  اونس   8 فقط  نوشیدن 
  BAC  ، است  پر  قوطی  یا  بطری  از یک 
0.03 خواهد داشت. یک مرد 140 پوندی 
قوطی  یا  بطری  کامل  اونس   12 از  پس 
آبجو سبک ، BAC 0.025 خواهد داشت. 

ایمن کار کنید
پس از نوشیدن مقداری الکل رانندگی نکنید، و از رانندگی کردن فردی که نوشیده جلوگیری کنید!

    

   

آیا می دانستید؟
طبق بررسی NHTSA 2013-2014 کنار جاده ای در مورد مصرف الکل و مواد مخدر توسط رانندگان، تست تقریباً  1 نفر از   •

هر 4 راننده برای حداقل یک دارو که می تواند بر مهارت های رانندگی ایمن تأثیر بگذارد مثبت بوده است.
تست مواد مخدر 43 درصد از رانندگانی که در تصادف کشته شده اند، مثبت بوده است... 37 درصد آنها از نظر تست الکلشان   •

مثبت بوده است. 
داروهای تجویزی نیز می توانند بر رانندگی تأثیر بگذارند. هنگام شروع هر داروی جدید با پزشک خود صحبت کنید و مطمئن   •

شوید که از عوارض جانبی احتمالی آگاه هستید.
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مهارت های روزانه رانندگی
این بخش با برجسته کردن علل خاص تصادفات و انواع تصادفات عمده در بین رانندگان جدید در پنسیلوانیا آغاز می شود. مهارت های 

رانندگی ایمن ذکر شده در زیر در این بخش توضیح داده شده است: 
          •  مدیریت فضا             •  مدیریت سرعت      •  گردش، ادغام و عبور

          •  حق تقدم در تقاطع ها       •  حق تقدم در پیچ ها            •  حق تقدم در بزرگراه ها و تقاطع ها

بیشتر تصادفات ناشی از خطای انسانی است. یا راننده نمی تواند نحوه استفاده از وسیله 
نقلیه یا سیستم بزرگراه را درک کند، یا به عالئم، چراغ ها، خط کشی های پیاده رو یا 
رانندگانی  گیرد.  نادرستی می  یا تصمیمات  کند  نمی  کافی  توجه  رانندگان  اقدامات سایر 
که  شوند  می  خطاهایی  دچار  زیاد  احتمال  به  دارند،  تجربه  سال   )5( پنج  از  کمتر  که 

منجر به تصادف می شود.

مروری بر 10 دلیل اصلی که رانندگان جدید در پنسیلوانیا )16 و 17 ساله( در سال 2017 دچار تصادف شدند، در زیر نشان داده شده   •
است. رانندگان جوان و همه رانندگان باید از این عوامل مهم آگاه باشند:

انواع عمده تصادفاتی که رانندگان جدید )16 و 17 ساله( در پنسیلوانیا درگیر آن هستند عبارتند از:  •
 )3 ها.  تقاطع  در  و  ورودی،  های  رمپ  راهروها،  مانند  ها،  جاده  تقاطع  محل  در  تصادفات   )2 ثابت.  جسم  به  زدن  1( ضربه 
برخوردهای عقب و 4( شاخ به شاخ. حدود 92 درصد از تمام تصادفات و 93 درصد از مرگ و میرهای ناشی از تصادفات فقط 
با این چهار )4( نوع تصادف مرتبط است. اجتناب از تصادفات وسیله نقلیه به یادگیری و به کارگیری مهارت های رانندگی ایمن 

موضوع این فصل بستگی دارد.

مدیریت فضا
اگر راننده دیگری در نزدیکی شما مرتکب اشتباه شود، به   •
تنها راه  به موقعیت واکنش نشان دهید.  تا  دارید  نیاز  زمان 
خواهید  واکنش  برای  کافی  زمان  اینکه  از  اطمینان  برای 
نقلیه  وسایل  و  خود  بین  زیادی  فضای  که  است  این  داشت 

اطذاف خود بگذارید.

داده شده است،  نشان  نمودار سمت راست  همانطور که در   •
شش )6( فضای اطراف وسیله نقلیه شما وجود دارد که باید 

بتوانید آنها را مدیریت کنید.

بهترین کار این است که یک بالشتک فضایی در تمام طرفین   •
وسیله نقلیه خود نگه دارید.

یک بالشتک فضایی را جلوتر نگه دارید
)قانون 4 ثانیه(

رانندگی بیش از حد از نزدیک در پشت سر وسیله نقلیه دیگر• 
سرعت گرفتن                                            • 
جبران بیش از حد یا کمتر در یک پیچ• 
حواس پرتی                                           • 
کند شدن یا توقف ناگهانی• 

رانندگی با سرعت غیرمجاز با توجه به شرایط            • 
ادامه بدون مجوز• 

  پس از توقف                            
گردش نامناسب یا بی دقت                                 • 
رانندگی نامناسب• 
بی تجربگی                                                 • 

حقیقت تصادف نوجوان
تمام  از  درصد   7.2  ،2017 سال  در 
تصادفات  در  پنسیلوانیا  ساله   16 رانندگان 

قابل گزارش در پنسیلوانیا بودند.

مسیر سفر

فاصله ایمن روبه رو چیست؟ فاصله 4 ثانیه ای رو به رو، همانطور   •
که در باال در منطقه 1 نمودار مدیریت فضا نشان داده شده است، 
در  خطر  از  جلوگیری  برای  که  دهد  می  را  امکان  این  شما  به 
ترمز  یا  هدایت  را  ماشین  است،  زمین خشک  کف  اگر  بزرگراه، 

کنید.
اگر خیلی نزدیک باشید و وسیله نقلیه جلویی شما به طور ناگهانی   •
متوقف شود یا سرعت را کم کند، نمی توانید از تصادف جلوگیری 

کنید.

ثانیه
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رعایت فاصله ایمن رو به رو به شما این امکان را می دهد که به مشکلی که پیش رو دارید بدون نیاز به توقف وحشتناک واکنش نشان دهید،   •
که می تواند باعث تصادف راننده بعدی با عقب وسیله نقلیه شما شود.

برای تعیین مسافت رو به رو، به سپر عقب خودروی جلویی خود دقت کنید. وقتی سپر از خط کشی جاده یا یک شی کنار جاده مانند تیر   •
تلفن عبور می کند، شروع به شمارش کنید که چند ثانیه طول می کشد تا به همان نقطه در جاده برسید. اگر عالمت گذاری یا شی را در 

کمتر از چهار )4( ثانیه رد کنید، خیلی نزدیک هستید.

گاهی اوقات شما نیاز به فضای اضافی  بیشتری پیش روی خود نیاز دارید. 
در موراد زیر بیشتر از موارد معمول به فاصله بین خوردو نیاز دارید:

سفر در جاده هایی که خیس و لغزنده هستند یا آسفالت نیستند - کشش کمتری وجود دارد، بنابراین توقف بیشتر طول می کشد.  •
راننده پشت سر شما می خواهد عبور کند - باید جایی جلوتر از شما باشد تا راننده از شما عبور کند.  •

در حال تعقیب راننده ای هستید که دید عقب او مسدود شده است - رانندگان کامیون، اتوبوس، وانت یا خودروهایی که کمپینگ یا تریلر   •
را می کشند ممکن است بدون اینکه بدانند شما پشت سر آنها هستید ناگهان سرعت خود را کاهش دهند.

شما یک وسیله نقلیه بزرگ را دنبال می کنید که جلوی دید شما را مسدود می کند - برای دیدن اطراف وسیله نقلیه به فضای بیشتری   •
نیاز دارید.

در حال تعقیب راننده ای هستید که بار سنگینی را حمل می کند یا تریلر را می کشد - وزن اضافی توقف را دشوارتر می کند.  •
نزدیک شدن به وسایل نقلیه ای که آهسته حرکت میکنند، از جمله دوچرخه.  •

اتوبوس های مدرسه، تاکسی ها، اتوبوس های عمومی و خصوصی و کامیون هایی که مواد خطرناک حمل می کنند را دنبال می کنید   •
- این وسایل نقلیه باید در گذرگاه های راه آهن توقف کنند و توقف های غیرمنتظره دیگری داشته باشند.

شما در حال رانندگی در سراشیبی هستید – ترمز برای کاهش سرعت وسیله نقلیه برای شما سخت تر است ، به خصوص در سرعت   •
های باال.

شما در سرباالیی متوقف شده اید - وقتی ترافیک شروع به حرکت کند، ممکن است وسیله نقلیه جلویی به سمت وسیله نقلیه شما برگردد.  •

دارید بالشتک فضایی در کناره ها نگه  یک 
و   2 مناطق  در  که  همانطور  طرفین،  در  فضایی  بالشتک  یک 
نقلیه  وسیله  اگر  است،  شده  داده  نشان  فضا  مدیریت  نمودار   3
برای  فضایی  شود،  شما  خط  وارد  ناگهانی  طور  به  دیگری 

بالقوه شما هستند. فرار  این مناطق  به شما می دهد.  واکنش 

نکات کلیدی که باید به خاطر بسپارید عبارتند از:
چند  های  خیابان  در  دیگر  نقلیه  وسایل  کنار  در  رانندگی  از   •
الینه خودداری کنید. دید شما را مسدود می کنند و راه فرار 

شما را می بندند و احتماال در نقطه کور آنها هستید.

تا جای ممکن فضای بیشتری را در کنار وسیله نقلیه خود و   •
وسایل نقلیه روبروی خود نگه دارید.

برای وسایل نقلیه ای که وارد بزرگراه ها می شوند، با عالمت دادن و حرکت به یک الین داخلی، در صورت ایمن بودن، فضا را باز   •
کنید.

بین وسیله نقلیه خود و وسایل نقلیه پارک شده فاصله بگذارید. ممکن است شخصی در یک وسیله نقلیه را باز کند یا از بین وسایل نقلیه   •
پارک شده خارج شود، یا ممکن است یک وسیله نقلیه به طور ناگهانی از آن خارج شود.

اگر حداقل هشت )8( فوت فضا در حداقل یک طرف وسیله نقلیه خود ندارید تا از آن به عنوان مسیر فرار استفاده کنید، باید با افزایش   •
فاصله میان خودروها، فضای بیشتری را به جلو در نظر بگیرید.

معموالً در مرکز خط خود رانندگی خواهید کرد. اما گاهی 
دید.  خواهید  را  خطراتی  جاده  طرف  دو  هر  در  اوقات، 
است  ممکن  راست،  سمت  تصویر  مثال  در  که  همانطور 
وسایل نقلیه پارک شده در سمت راست شما و وسایل نقلیه 
روبرو در سمت چپ شما وجود داشته باشد. در این مورد، 
بین  وسط  مسیر  یک  هدایت  با  که  است  این  کار  بهترین 
نقلیه پارک شده، سرعت را  نقلیه روبرو و وسایل  وسایل 

کاهش دهید و “تفاوت را تقسیم کنید”.

مسیر سفر
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یک بالشتک فضایی در پشت خود نگه دارید
در منطقه 6 در نمودار مدیریت فضا، راننده ای که شما را دنبال می 
کند، کنترل بیشتری نسبت به شما بر فضای خالی دارد، اما شما می 
توانید با حفظ سرعت ثابت و عالمت دادن قبل از اینکه مجبور شوید 
برای یک پیچ سرعت خود را کم کنید، کمک کنید. اگر می بینید که 
شخصی خیلی نزدیک شما را تعقیب می کند )رانندگی بیش از حد از 
نزدیک در پشت سر وسیله نقلیه دیگر(، در صورت امکان به سمت 
راست حرکت کنید. اگر خط راست وجود ندارد، می توانید با صبر 
کردن تا زمانی که جاده ی جلویی صاف شود، راننده را تشویق کنید تا 
در اطراف شما حرکت کند، سپس به آرامی روی ترمز خود ضربه 
بزنید تا به آرامی سرعت خود را کاهش دهید. همچنین، هنگامی که 
در حال آماده شدن برای کاهش سرعت یا توقف هستید، به دنبال یک 

مسیر فرار به سمت کنار باشید.

و راست- قسمت های چپ-پشت  در  که  اتفاقاتی  به  نهایت  در 
 5 و   4 های  )منطقه  کنید  توجه  افتد  می  سرتان  پشت  عقب 
دیگر  نقلیه  وسایل  که  بدانید  باید  شما  فضا(.  مدیریت  نمودار 
چقدر به وسیله نقلیه شما نزدیک هستند و با چه سرعتی حرکت 
تغییر  از  قبل  همیشه  هستند،  کور  نقاط  نواحی  این  کنند.  می 

مسیر، آنها را با چرخاندن سر خود بررسی کنید.

 

وسیله نقلیه خود را در جایی که قابل مشاهده است نگه دارید
از رانندگی وسیله نقلیه خود در نقطه کور راننده دیگر خودداری کنید. نقطه کور هر مکانی در اطراف وسیله نقلیه است که راننده بدون حرکت 

سر خود نمی تواند آن را ببیند. در اینجا چند قانون خوب برای جلوگیری از این اشتباه وجود دارد:

طرف  دو  در  مدت  طوالنی  رانندگی  از   •
دیگر  نقلیه  وسیله  عقب  سمت  به  کمی  و 
برای  موقعیت  دو  هر  کنید.  خودداری 
راننده دیگر نقطه کور هستند. یا سرعت 
خود را افزایش دهید یا به عقب برگردید 

تا از نقطه کور راننده خارج شوید.
تا  دیگری،  نقلیه  وسیله  از  عبور  هنگام   •
جایی که می توانید سریع و ایمن از نقطه 
چه  هر  کنید.  عبور  دیگر  راننده  کور 
بیشتر در نقطه کور بمانید، هر دوی شما 

بیشتر در خطر هستید.

نگاه به رو به رو

توانایی شما برای مدیریت موقعیت های ترافیکی خطرناک تا حد زیادی به جستجو و شناسایی مشکالت پیش رو بستگی دارد. نگاه کردن 
به جلو به این معنی نیست که شما باید فقط به مرکز جاده خیره شوید. شما باید به طور مداوم کل جاده، از جمله کناره های جاده را زیر 

باشید. داشته  نظر 

مسیر سفر

مسیر سفر

راننده ای که در تصویر است، در خطی است که به زودی   •
به پایان می رسد. اگر این راننده الین را تغییر ندهد، راننده 
ممکن است مجبور شود سریعاً خط را تغییر دهد یا توقف کند 

و منتظر بماند تا ترافیک پاک شود.
برای جلوگیری از حرکات لحظه آخری، باید به اندازه کافی   •
به جلو نگاه کنید تا چیزها را زودتر ببینید و نسبت به آنها 
واکنش نشان دهید. شما باید بتوانید موقعیت های مشکل را 
12 تا 15 ثانیه جلوتر شناسایی کنید - حدود یک بلوک در 

شهر یا یک چهارم مایل با سرعت بزرگراه.

نقطه کور

نقطه کور

مسیر سفر

منطقه ی که شما میتوانید از
 آینه دید عقب ببینید

منطقه ی که شما میتوانید بدون از
 آینه دید عقب ببینید
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هنگام بررسی صحنه رانندگی، مراقب موارد زیر باشید: 
وسایل نقلیه و افرادی که جلوتر از شما وارد جاده می شوند و ممکن است بسیار کندتر حرکت کنند.  •

وسیله نقلیه ای که زودتر از سرعت میکاهند یا متوقف میشوند و قبل از اینکه بپیچد منتظر تردد دیگر است.  •
عالئم هشدار دهنده خطر پیش رو.  •

عالئمی که به شما در مورد مکان های پیش رو می گویند و/یا اطالعاتی در مورد نحوه دسترسی به آنها به شما می دهند.  •

نگاه به طرفین

نگاه کردن به کناره ها به ویژه در تقاطع ها، جاده ها، ورودی ها و خروجی های مراکز خرید، و ورودی ها و خروجی های بزرگراه ها مهم است - هر 
مکانی که یک جریان ترافیک با جریان دیگری برخورد می کند.

وقتی به یک تقاطع رسیدید، قانون »چپ-راست-چپ« را دنبال کنید: 
ابتدا به سمت چپ نگاه کنید، زیرا وسایل نقلیه ای که از سمت چپ می آیند به شما نزدیک تر هستند.  •

به سمت راست نگاه کنید.  •

قبل از بیرون کشیدن دوباره به سمت چپ نگاه کنید. ممکن است خودرویی را ببینید که اولین باری که نگاه کردید ندیدید.  •

وقتی وارد تقاطع شدید، دوباره به چپ و راست نگاه کنید. تصور نکنید که ترافیک دیگر همیشه متوقف می شود، حتی زمانی که چراغ راهنما 
یا عالمت ایست وجود دارد. اگر ساختمان ها، درختچه ها یا وسایل نقلیه پارک شده دید شما را از تقاطع خیابان مسدود کرده است، به آرامی به 

جلو حرکت کنید تا زمانی که بتوانید به وضوح ببینید.

نگاه کردن به پشت سر
این  بگیرید،  دنده عقب  یا  تغییر دهید  دارید مسیر را  کنید. هنگامی که قصد  ترافیک پشت سر خود را بررسی  امکان  تا حد  باید  همچنین 

امر بسیار مهم است.

تغییر خطوط شامل:
تغییر از یک الین به الین دیگر در یک جاده.  •

ورود به بزرگراه از خط ورودی.  •
ورود به جاده از حاشیه یا شانه.  •

قبل از تغییر مسیر، چراغ راهنما مناسب را بزنید. به آینه عقب و آینه بغل خود نگاه کنید و مطمئن شوید که کسی از کنار شما نخواهد گذشت. 
تنها به آینه ها یا حسگرها وابسته نباشید، به شانه های چپ و راست خود نگاه کنید تا مطمئن شوید کسی در نقاط کور وسیله نقلیه شما نیست. 
این نقاط را به سرعت بررسی کنید. بیش از یک ثانیه چشم خود را از جاده پیش رو برندارید. در جاده هایی با سه )3( یا بیشتر الین، قبل 
از تغییر خط، همه خطوط را بررسی کنید - ممکن است فردی در خط دیگری نیز قصد داشته باشد به همان نقطه ای که می خواهید بروید، 

حرکت کند.

دنده عقب:
هنگام دنده عقب، همیشه پشت وسیله نقلیه خود را بررسی کنید - قبل از سوار شدن به وسیله نقلیه خود این کار را انجام دهید. کودکان یا اشیاء 
کوچک از روی صندلی راننده به سختی قابل مشاهده هستند. قبل از دنده عقب ، سر خود را بچرخانید تا بتوانید از پنجره عقب ببینید. تنها به آینه 

یا سنسور خود وابسته نباشید.

مدیریت سرعت
سرعت مطمئن چیست؟ چقدر سرعت خیلی سریع است؟ هیچ پاسخ ساده ای برای این سؤاالت وجود ندارد زیرا یک سرعت واحد وجود ندارد 
که همیشه ایمن باشد. عالوه بر محدودیت سرعت اعالم شده، باید شرایط جاده، شرایط دید و جریان ترافیک دیگر را در انتخاب سرعت مطمئن 
برای رانندگی در نظر بگیرید. همچنین، زمانی که قصد دارید سرعت را تغییر دهید، به شما کمک می کند تا با اطالع رسانی مقاصد خود به 

سایر رانندگان، ایمن بمانید.

محدودیت های سرعت نصب شده
محدودیت های سرعت اعالم شده نشان می دهد که حداکثر سرعت رانندگی ایمن در شرایط 

جاده، ترافیک و آب و هوای ایده آل چقدر است.

حقیقت تصادف نوجوانان
به  توجه  با  غیرمجاز  سرعت  با  “رانندگی 
شرایط” دلیل شماره 1 تصادفات راننده های 

16 و 17 ساله است.
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حداکثر سرعت مجاز در پنسیلوانیا 70 است.  •
حداکثر سرعت مجاز در بزرگراه های بین ایالتی پس از هر تعویض درج می شود.  •

در بزرگراه های دیگر حداکثر سرعت مجاز در فواصل تقریباً ½ مایلی نصب می شود.  •
در مناطق مدرسه، محدودیت سرعت 15 مایل در ساعت زمانی که چراغ های عالمت منطقه مدرسه چشمک می زند یا در بازه زمانی   •

مشخص شده روی تابلوها است. محدودیت سرعت منطقه مدرسه کمتر از سایر محدودیت های سرعت است.
وقتی جاده خیس یا لغزنده است، وقتی نمی توانید به خوبی ببینید یا هر چیز دیگری شرایط را کمتر از حد عالی می کند، کمتر از حد مجاز 
سرعت اعالم شده رانندگی کنید. حتی اگر در محدوده سرعت اعالم شده رانندگی می کنید، همچنان می توانید برای رانندگی با شرایط بسیار سریع، 

جریمه دریافت کنید.

رانندگی دوستدار محیط زیست
رانندگی ایمن کاری بیشتر از محافظت از شما انجام می دهد: در هزینه شما صرفه جویی می کند و آلودگی هوا را کاهش می دهد. استفاده از 
خودرو هزینه های زیادی از جمله بنزین، تعمیر و نگهداری و الستیک را در بر دارد. رانندگان و صاحبان خودرو می توانند چندین قدم را برای 

به حداقل رساندن این هزینه ها بدون هزینه اضافی انجام دهند.

عادات هوشمند رانندگی که باید اتخاذ کنید
کاهش سرعت. مصرف سوخت به ازای هر پنج مایل در ساعت برای رانندگی باالی 60 مایل در ساعت حدود 5 درصد افزایش می یابد.   .1

روی پدال ها راحت باشید. استارت های سریع و توقف های سخت می تواند مصرف سوخت را تا 40 درصد افزایش دهد، اما زمان سفر    .2
را تنها تا 4 درصد کاهش می دهد.

در زمان خنک رانندگی کنید. از رانندگی در گرمترین زمان روز خودداری کنید. هوای خنک تر و متراکم تر می تواند قدرت و مسافت    .3
پیموده شده را افزایش دهد.

خنک بمانید. هنگام رانندگی با سرعت بیش از 40 مایل در ساعت از کولر ماشین خود استفاده کنید.   .4

برای گرم کردن رانندگی کنید. حتی در سردترین روزها، فقط 30 ثانیه طول می کشد تا وسیله نقلیه شما برای رانندگی آماده شود.   .5

به گشت و گذار ادامه دهید. با استفاده از کروز کنترل هنگام رانندگی در بزرگراه های مسطح، به طور متوسط 7 درصد صرفه جویی در    .6
مصرف سوخت داشته باشید.

نور را دنبال کنید. هنگامی که چراغ عیب یابی خودرو )OBD( روشن می شود، ممکن است مصرف سوخت کاهش یابد و آالیندگی ها    .7
افزایش یابد. اگر چراغ OBD روشن شد، برای اطالعات بیشتر با فروشنده خودرو خود صحبت کنید.

ایمن رانندگی کنید. فاصله کافی بین خود و سایر وسایل نقلیه را حفظ کنید. انجام این کار نه تنها از شما محافظت می کند، بلکه از سایش و    .8
پارگی وسیله نقلیه شما نیز جلوگیری می کند.

ماشین خود را بهینه کنید. اگر وسیله نقلیه شما دارای تنظیمات “ECO” است، از آن استفاده کنید.این کار ورودی های پدال گاز شما را    .9
صاف می کند، نقاط تعویض دنده را بهینه می کند و تاثیر کولر بر روی موتور را کاهش می دهد.

10. آن را خاموش کنید. درجا کار کردن باعث هدر رفتن سوخت می شود و ممکن است ممنوع باشد. اگر نیاز به درجا کار کردن دارید، دنده 
را به حالت خنثی تغییر دهید یا پارک کنید تا موتور برخالف ترمز شما کار نکند و سوخت بیشتری مصرف کند.

11.  کمتر رانندگی کنید. راه های مختلفی برای کاهش هزینه ها و صرفه جویی در هزینه با رانندگی کمتر وجود دارد. از وسایل حمل و نقل 
عمومی، دوچرخه یا پیاده روی یا اتومبیل سواری استفاده کنید. عالوه بر این، ترکیب وظایف باعث صرفه جویی در وقت و گاز می شود.

12. خود را آموزش دهید. منابع زیادی برای دریافت و آموزش در مورد بهترین شیوه های رانندگی ایمن وجود دارد.

رانندگی در شب
بیشترین میزان تصادف در ساعات شب رخ می دهد. بیشتر تصادفات جدی در گرگ و میش یا تاریکی رخ می دهد. به طور کلی، نرخ مرگ 
و میر ناشی از ترافیک در شب سه )3( تا چهار )4( برابر بیشتر از روز است. در مقایسه با رانندگی در روز، رانندگی در شب خطرناک 

تر است.

چند دلیل برای این امر وجود دارد:
دید شما در شب به شدت محدود است.  •

تابش خیره کننده چراغ های جلوی سایر وسایل نقلیه ممکن است به طور موقت شما را کور کند.  •
افرادی که خسته هستند یا تحت تأثیر الکل رانندگی می کنند، احتماالً شب در جاده هستند.  •
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با نور کمتر، توانایی شما در قضاوت فاصله ها کاهش می یابد، توانایی شما برای دیدن رنگ ها کاهش می یابد و توانایی شما برای دیدن چیزها 
در دید جانبی کاهش می یابد. به عنوان یک راننده، اگر ناگهان چیزی غیرمنتظره را در جاده پیش روی خود دیدید - یک عابر پیاده، یک دوچرخه 
سوار، یک حیوان و غیره - همیشه باید آماده واکنش باشید و احتماالً در شب غافلگیر خواهید شد. در مقایسه با عالئم و سایر اشیاء کنار جاده، 

عابران پیاده در شب به سختی دیده می شوند.

طبق قانون باید در شب و سایر مواقع از چراغ های جلو به درستی استفاده کنید. چراغ های جلو یک هدف دوگانه دارند: کمک به دیدن و کمک 
به دیده شدن شما. حداقل هفته ای یکبار چراغ های جلو را تمیز کنید. وقتی برای وسیله نقلیه خود بنزین میزنید این کار را انجام دهید - چراغ های 

کثیف ممکن است فقط نیمی از نوری را که باید تولید کنند.

قانون ایالتی رانندگان را در موارد زیر ملزم به استفاده از چراغ های جلو می کند:

هنگامی که به دلیل  کم بود نور کافی در روزهای ابری نمیتوانند ببینند یا در ترافیک سنگین که ممکن است به نظر برسد وسیله نقلیه   •
آنها با محیط اطراف ترکیب شده است، نمی توانند ببینند.

هنگامی که شرایط جوی نامطلوب وجود دارد، از جمله باران، برف، برف، تگرگ، مه، دود یا مه غلیظ. در هوای بد، فقط از نور کم   •
استفاده کنید. نورهای بلند در واقع دید را در این شرایط کاهش می دهند.

هنگامی که آنها نمی توانند عابران پیاده یا وسایل نقلیه را در بزرگراه برای فاصله 1000 فوت جلوتر از وسیله نقلیه ای که در حال   •
حرکت هستند ببینند.

بین غروب و طلوع خورشید.  •

هنگام رانندگی در مناطق کاری.  •

هر زمان که برف پاک کن خودروی شما به دلیل شرایط آب و هوایی به طور مداوم یا متناوب استفاده می شود.  •
توجه: چراغ های روشنایی در روز کافی نیستند. چراغ های عقب شما نیز باید روشن باشد.

سایر اطالعات مهم ایمنی در مورد چراغ های جلو و رانندگی در شب:
هنگام رانندگی در شب، به محض اینکه دیدید وسیله نقلیه دیگری در خط مقابل نزدیک می شود، از نور پایین استفاده کنید، زیرا نور باال می   •
تواند راننده دیگر را کور کند. قانون پنسیلوانیا شما را ملزم می کند که هر زمان که در فاصله 500 فوتی وسیله نقلیه روبرو هستید و زمانی 

که خودرویی را در فاصله 300 فوتی دنبال می کنید از نور پایین استفاده کنید.

اگر وسیله نقلیه ای که از نور باال استفاده می کند به سمت شما آمد، چند بار به سرعت نور باال را فالش کنید. اگر راننده چراغ های خود را   •
سو پایین نمی کند، به سمت راست جاده نگاه کنید. این کار از کور شدن شما با چراغ های جلوی خودروی دیگر جلوگیری می کند و به شما 

این امکان را می دهد که به اندازه کافی خوب ببینید تا زمانی که وسیله نقلیه عبور کند در مسیر خود بمانید.

سعی نکنید راننده دیگر را با روشن نگه داشتن چراغ های خود تنبیه کنید. اگر این کار را انجام دهید، ممکن است هر دوی شما “کور” شوید.  •

اگر تابش خیره کننده چراغ های جلوی خودرویی که شما را دنبال میکند به دلیل انعکاس در آینه عقب شما ناراحت کننده است، می توانید آینه   •
دید عقب را از تنظیم روز به شب تغییر دهید.

بیشتر از حد سرعت مطمئنه نرانید، با رانندگی با سرعت زیاد نمی توانید به موقع برای خطری که در طول جاده جلویی که توسط چراغ های   •
جلوی شما روشن می شود، توقف کنید. چراغ های نورپایین فقط تا فاصله ی 250 فوتی جلوتر می تابند. حتی در پیاده روی خشک، اگر با 
سرعت 55 مایل در ساعت حرکت می کنید، توقف بیش از 250 فوت طول می کشد. برای جلوگیری از رانندگی بیش از حد سرعت مجاز 

در جاده های تاریک در شب، نباید سریع تر از 45 مایل در ساعت رانندگی کنید.

شرایط جاده
توانایی شما برای توقف تا حد زیادی تحت تأثیر وضعیت جاده است. وقتی شرایط جاده نامناسب است باید سرعت خود را کاهش دهید تا بتوانید 
کنترل وسیله نقلیه خود را حفظ کنید. اگر در جاده هایی که لغزنده هستند، به خصوص در پیچ ها، خیلی سریع رانندگی کنید، بیشترین خطر را 

خواهید داشت. زمانی که جاده لغزنده است، پیچ ها و گردش ها را آهسته تر برانید.

کف خیابان مرطوب  •
همه جاده ها در صورت خیس بودن لغزنده هستند، اما در جاده هایی که دارای عالئم هشداردهنده هستند که روی آن  ها                

SLIPPERY WHEN WET نصب شده است، بیشتر مراقب باشید. پیاده روها می توانند در 10 تا 15 دقیقه اول یک طوفان بارانی 

قانون ایالتی جریمه هایی را که از 25$ دالر شروع می شود و سایر هزینه های مرتبط را می طلبد، این جریمه برای رانندگانی 
که در صورت لزوم از چراغ های جلو خود استفاده نمی کنند به 100$ دالر می رسد!
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بسیار لغزنده شوند. باران باعث می شود روغن موجود در آسفالت به سطح بیاید. این مشکل در هوای گرم حتی بدتر می شود، زمانی که 
گرما همراه با آب باعث می شود روغن بیشتری به سطح جاده برود. در هوای سرد و مرطوب، در رانندگی در بخش هایی از جاده که در 

سایه درختان یا ساختمان ها قرار دارند، بیشتر مراقب باشید. این نواحی سریعتر یخ می زنند و در آخر خشک می شوند.

هیدرو پلنینگ   •
در سرعت های بیش از حد، وسیله نقلیه شما می تواند در جاده ای خیس شروع به آب پیمایش کند. هیدروپلنینگ زمانی اتفاق می افتد که الستیک   
های شما چسبندگی خود را در جاده از دست بدهند و مانند اسکی روی یک الیه آب سوار شوند. هرچه با سرعت بیشتری در جاده خیس برانید، 
الستیک هایتان در پاک کردن آب از جاده کمتر موثر می شوند. وقتی آب تنها 1/10 اینچ عمق دارد، می توانید با سرعت 35 مایل در ساعت آب 

پیمایش کنید. الستیک های فرسوده این مشکل را بدتر می کند. با رانندگی آهسته تر می توان آب پیمایش را کاهش داد.

برف و یخ  •
هنگام رانندگی بر روی برف یا یخ، باید رانندگی خود را برای سازگاری با هر موقعیتی تنظیم کنید. کشش الستیک های شما در جاده تا حد   
زیادی کاهش می یابد و به طور جدی بر توانایی فرمان و ترمز شما تأثیر می گذارد. همچنین، در نزدیکی 32 درجه )فارنهایت( بسیار خطرناک 

است، زمانی که بارش به باران یا برف تبدیل می شود - یک الیه نازک آب در باالی یخ لغزنده تر از یخ به تنهایی است.

مراقب “یخ سیاه” باشید. این وضعیتی است که در جاده های صاف زمانی که الیه نازکی از یخ به دلیل کاهش دما تشکیل می شود هنگامی که   
جاده خیس به نظر می رسد اما هیچ اسپری از الستیک های وسایل نقلیه دیگر خارج نمی شود، ممکن است “یخ سیاه” وجود داشته باشد.

بر اساس قانونی که از 10 ژوئیه 2006 اجرایی شد، اگر برف یا یخ که از وسیله نقلیه آنها سقوط کند باعث جراحت یا مرگ سایر رانندگان یا   
عابران پیاده شود، رانندگان با جریمه های سنگین مواجه خواهند شد. هنگامی که برف یا یخ از یک وسیله نقلیه در حال حرکت خارج می شود 
یا می افتد و به وسیله نقلیه یا عابر پیاده دیگری برخورد می کند و باعث مرگ یا صدمات جدی بدنی می شود، راننده وسیله نقلیه ای که از آن 
برف یا یخ آمده است مشمول جریمه ای بین 200$ تا 1,000$ دالر برای هر تخلف است PennDOT. از رانندگان می خواهد قبل از سفر 

تمام یخ و برف را از وسایل نقلیه خود پاک کنند.

وقتی جاده ها صاف می شوند، باید:
سرعت خود را 5 تا 10 مایل در ساعت در جاده های مرطوب کاهش دهید و فاصله بین خودرو را به پنج )5( یا شش )6( ثانیه   •

افزایش دهید.
در جاده های پوشیده از یخ یا برف، باید سرعت خود را حتی بیشتر کاهش دهید. در برف کوبیده شده و یخ زده، سرعت خود را   •
به نصف کاهش دهید. روی یخ، آهسته برانید. حدود 10 برابر بیشتر از حد معمول فاصله بین خود و وسیله نقلیه جلویی بگذارید.
به آرامی ترمز را فشار دهید، اگر شروع به لیز خوردن کردید آن را کم کم رها کنید و زمانی که کنترل را به دست آوردید دوباره   •
آن ترمز کنید. )برای اطالعات مهم در مورد استفاده از ترمزهای معمولی در مقابل ترمزهای ضد قفل در توقف های اضطراری، 

به این بخش “اگر مجبور به ترمز کردن ناگهانی” در ادامه این فصل هستید، مراجعه کنید.(
هنگام رانندگی در جاده های لغزنده از کروز کنترل خود استفاده نکنید. برف، یخ، لجن و باران می تواند باعث چرخش چرخ و   •
از دست دادن کنترل شود. تنها راه برای توقف چرخش چرخ و به دست آوردن مجدد کنترل، کاهش قدرت است. اما، یک سیستم 

کروز کنترل فعال به اعمال قدرت ادامه می دهد و چرخ های شما را در حال چرخش نگه می دارد.
سرعت خود را تنظیم کنید تا از برخورد با وسایل نقلیه دیگر در مناطق لغزنده، مانند نقاط سایه و یخبندان روی پل ها در هوای   •

سرد اجتناب کنید. این امر خطر لغزش به وسیله نقلیه دیگر را کاهش می دهد.
در جاده های یخ زده یا پر از برف، سعی کنید برای رسیدن خود را در یک تقاطع  وقت معین کنید، برای این کار به وسیله نقلیه   •
خود اجازه دهید خالص حرکت کند تا زمانی که چراغ سبز شود و وسایل نقلیه جلوتر از شما شروع به حرکت درآیند. به این 
ترتیب، برای توقف و سپس شتاب گرفتن برای شروع دوباره مجبور نخواهید بود ترمز کنید. همچنین، هنگام رفتن به سرباالیی، 
به اندازه کافی پشت خودروی جلویی قرار بگیرید، بنابراین نیازی به کاهش سرعت یا توقف ندارید. قبل از شروع سراشیبی، برای 

کنترل بهتر دنده را به دنده سنگین تر تغییر دهید.

اگر متوجه شدید که در حال هیدروپلنینگ هستید، موارد زیر را انجام دهید:
هر دو دست را روی فرمان نگه دارید.   .1

به آرامی پای خود را از روی پدال گاز بردارید تا سرعت خودرو کاهش یابد. ترمز نزنید یا سعی نکنید ناگهانی بپیچید    .2
زیرا باعث لغزش وسیله نقلیه شما می شود. با کاهش سرعت وسیله نقلیه شما، میزان آج الستیک در تماس با جاده افزایش 

می یابد و شما شروع به کشش بهتر خواهید کرد.
به آرامی و فقط به اندازه الزم بچرخید تا وسیله نقلیه خود را در جاده نگه دارید.   .3

اگر مجبور به استفاده از ترمز خود هستید، به آرامی ترمز کنید. )برای اطالعات مهم در مورد استفاده از ترمزهای    .4
معمولی در مقابل ترمزهای ضد قفل در توقف های اضطراری به بخش »اگر مجبور به ترمز کردن ناگهانی« در ادامه 

این فصل هستید، مراجعه کنید.(
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شرایط دید
عالوه بر شب، مه و برف شرایطی هستند که دید را کاهش می دهند و می توانند به طور چشمگیری توانایی شما را برای دیدن رو به رو و واکنش سریع و 

ایمن به رویدادهایی که در اطراف شما اتفاق می افتد کاهش دهند.

مه احتماال خطرناک ترین شرایط رانندگی است. شما نمی توانید ببینید به چه چیزی می خواهید ضربه بزنید و دیگران نیز نمی توانند شما را ببینند.

اگر مه آنقدر غلیظ است که نمی توانید ببینید، سفر را شروع نکنید. اگر در مه غلیظ گرفتار شدید، بهتر است به طور کامل از جاده خارج شوید، ترجیحاً داخل 
یک پارکینگ، و صبر کنید تا مه تمام شود. در حین پارک کردن، چراغ های خطر خود را روشن کنید تا وسیله نقلیه شما بیشتر دیده شود و کمربند ایمنی 

خود را بسته نگه دارید.

 

برف همچنین می تواند دید شما را به شدت محدود کند.

بوران برف
بارش برف یک خطر جدی برای رانندگی در زمستان است. بوران برف اغلب در روزهای  صاف و دلپذیر رانندگی اتفاق می افتد، زمانی 
که برف شدید دید را نزدیک به صفر می کند و جاده را در عرض چند ثانیه نرم می کند. به عنوان یک راننده، ممکن است در یک لحظه از 
جاده های صاف و خشک به شرایط خطرناک بروید و زمان کمی برای واکنش اغلب در سرعت های بیش از 60 مایل در ساعت در بین 

به اندازه کافی سرعت خود را کم کنید تا بتوانید با خیال    .1
راحت در فاصله ای که می توانید ببینید، توقف کنید. 

شما باید سرعت سنج خود را به دقت بررسی کنید زیرا 
مه بیشتر اطالعات بصری را که به شما امکان می دهد 

بدانید با چه سرعتی می روید را از بین می برد. این 
امر باعث می شود بدون اینکه آگاه باشید سرعتتان را 

افزایش دهید.

چراغ های جلوی نور پایین خود )و چراغ های مه شکن،    .2
اگر وسیله نقلیه تان دارد( را روشن کنید تا دیگران بتوانند 
شما را ببینند. این کار را چه در روز و چه در شب انجام 
دهید. از نور باالی خود استفاده نکنید. آنها نور خود را به 
سمت باال و مه هدایت می کنند، که نور را به چشمان شما 
بازتاب می کند، تابش خیره کننده ایجاد می کند و دیدن رو 

به رو را برای شما سخت تر می کند.

وقتی باید در شرایط مه آلود رانندگی کنید، همیشه این دو )2( کار را انجام دهید

تمام شیشه ها، کاپوت، صندوق عقب و سقف وسیله    .1
نقلیه خود را قبل از شروع به رانندگی در برف پاک 
کنید. اگر این کار را نکنید، برف از وسیله نقلیه شما 

خارج می شود و روی شیشه جلو شما می ریزد و دید 
شما را مسدود می کند یا می تواند بر روی شیشه جلوی 

راننده ای که شما را تعقیب می کند پخش شود. اگر برف 
یا یخ ناشی از یک وسیله نقلیه در حال حرکت به وسیله 
نقلیه یا عابر پیاده دیگری برخورد کند و باعث مرگ یا 

آسیب جدی بدنی شود، راننده خودرو ممکن است جریمه 
شود.

چراغ های جلو، چراغ های عقب و سیگنال های جهت    .2
دار خود را از برف، یخ و خاک پاک کنید. این امر به 
سایر رانندگان کمک می کند تا شما را ببینند و به شما 
کمک می کند آنچه را که در پیش دارید ببینید. چراغ 

جلوی کثیف، خروجی نور را بیش از 50 درصد کاهش 
می دهد.

قبل از شروع رانندگی اجازه دهید موتور گرم شود. این    .3
به یخ ساز فرصتی می دهد تا شیشه جلو را گرم کرده و 

یخی را که نمی توانید از آن جدا کنید، ذوب کند.

از برف پاک کن های شیشه جلو خود استفاده کنید تا    .4
شیشه جلوی خود را تا حد امکان شفاف نگه دارید. 
مطمئن شوید که مخزن شیشه شوی شما پر است و از 

مایعی استفاده می کنید که یخ نمی زند.
یخ ساز را روشن نگه دارید تا پنجره های بخار شده    .5

تمیز شوند. اگر وسیله نقلیه جدیدتری دارید، ممکن است 
یخ ساز شما بخشی از سیستم تهویه مطبوع شما باشد. 

راهنمای مالک خود را بخوانید تا بدانید که چگونه باید 
از تنظیمات یخ ساز خودرویتان استفاده کرد.

نور کم خود را حتی در طول روز روشن کنید. این    .6
باعث افزایش دید شما برای سایر رانندگان می شود.

برای افزایش توانایی دید در هنگام رانندگی در شرایط برفی، این شش )6( کار را انجام دهید
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ایالت ها باقی می گذارد. این حوادث مربوط به بوران دارای سابقه بوده و یا باعث تصادفات متعدد خودرو در جاده های پنسیلوانیا شده است 
که مجروحین و کشته های متعددی داشته است. در زیر چند نکته برای رانندگان برای بارش برف آورده شده است: 

چک کنید: اگر قصد سفر دارید، پیش بینی هوا را تماشا کنید. سرویس ملی هواشناسی و شرکای پخش تالش خواهند کرد   •
تا در روزهایی که امکان وقوع بوران وجود دارد، از قبل به رانندگان هشدار دهند. عالئم و تابلوهای پیام حمل و نقل 

را برای هر گونه خطر نزدیک کنترل کنید.

برنامه ریزی کنید: برنامه سفر خود را بر اساس زمان، مسیر یا هر دو تنظیم کنید تا به بوران نخورید. بین ایالتی ها به   •
دلیل سفر با سرعت باال و افزایش ترافیک اغلب بزرگترین خطر وجود دارد.

•  اجتناب کنید: اگر در حال رانندگی هستید و دیدید که طوفان در حال نزدیک شدن است یا می دانید که طوفان نزدیک 
است، از جاده خارج شده و منتظر بمانید تا طوفان بگذرد.

•  احتیاط کنید: اگر با بارش برف مواجه شدید، با کاهش تدریجی و فعال کردن چراغ های خطر برای دید بیشتر، بسیار 
احتیاط کنید. روی ترمز خود نکوبید. اگر درگیر یک برخورد شدید، در صورت امکان، در وسیله نقلیه خود بمانید.

سرویس ملی هواشناسی اکنون پیام های “هشدار ریزش برف” را برای جاده های خاصی صادر می کند که این طوفان های خطرناک 
احتماالً تأثیر زیادی بر رانندگان می گذارند و معموالً برای یک جاده کمتر از 45 دقیقه طول می کشند. رانندگان می توانند برای 
دریافت این هشدارها و سایر هشدارهای آب و هوا از طریق پیام متنی یا اپلیکیشن های بسیاری از فروشندگان شخص ثالث، ثبت 
نام کنند. اگر برای مسیر سفر خود اخطار بارش برف دریافت کردید، مراحل باال را دنبال کنید تا برنامه سفر خود را به تاخیر 

بیاندازید یا تغییر دهید.

قانون برف پاک کن چراغ جلو / شیشه جلو
این قانون که در 28 ژانویه 2007 اجرایی شد، رانندگان را ملزم می کند که چراغ های جلوی خود را در هر زمانی که برف 
پاک کن های وسایل نقلیه شان به دلیل شرایط آب وهوایی به طور مداوم یا متناوب استفاده می شود، روشن کنند. چراغ های روشنایی 
در روز کافی نیستند. چراغ های عقب شما نیز باید روشن باشد. رانندگانی که از این قانون پیروی نمی کنند ممکن است با جریمه 

25$ دالری روبرو شوند، اما با هزینه ها و سایر هزینه های مرتبط، این جریمه به 100$ دالر میرسد.

جریان ترافیک
تصادفات اغلب زمانی اتفاق می افتد که برخی از رانندگان سریعتر یا کندتر از سایر وسایل نقلیه در جاده حرکت می کنند.   •

همیشه سعی کنید با جریان ترافیک در محدوده سرعت اعالم شده رانندگی کنید.

ممکن است الزم باشد سرعت خود را تنظیم کنید تا بالشتک فضای خود را بسته به ترافیک اطرافتان حفظ کنید. به عنوان   •
مثال، هنگام سفر در یک مجموعه وسایل نقلیه در بزرگراه، اغلب متوجه می شوید که در نقطه کور شخصی بدون بالشتک 
فضایی برای مواقع اضطراری سفر می کنید. وقتی این اتفاق می افتد، کاهش سرعت شما فقط به اندازه دو )2( یا سه )3( 

مایل در ساعت باعث می شود ترافیک اطراف شما پاک شود، بنابراین دیگر در مجموعه نخواهید بود.

خطر   )1( یک  از  بیش  که  است  این  دهید  تطبیق  ترافیک  جریان  با  را  خود  شوید  مجبور  است  ممکن  که  دیگری  زمان   •
به عنوان مثال، در حالی که دوچرخه سواری در سمت  با آن مواجه خواهید شد.  باشد که همزمان  احتمالی در پیش رو 
راست شما قرار دارد، کار ایمن این است که به چپ حرکت کنید تا در هنگام عبور، فاصله زیادی داشته باشید. اما، اگر 
یک وسیله نقلیه نیز وجود داشته باشد، مشکل ایجاد می کند زیرا معموالً در این شرایط می خواهید در الین خود به سمت 
راست حرکت کنید. شما باید این موقعیت را تنها با مواجهه با یک)1( شرایط ترافیکی در هر زمان مدیریت کنید. سرعت 
خود را کم کنید تا وسیله نقلیه روبروی عبور کند و سپس برای عبور از دوچرخه سوار به چپ حرکت کنید و فضای کافی 

ایمنی باقی بگذارید. برای 

همچنین، هنگامی که به یک صحنه اضطراری نزدیک می شوید، مانند زمانی که پلیس می ایستد یا یک کامیون یدک کش   •
که یک وسیله نقلیه خراب را برمیدارد، باید به یک خط غیر مجاور حرکت کنید. اگر نمی توانید حرکت کنید، باید سرعت 

خود را به حداقل 20 مایل در ساعت کمتر از حد مجاز سرعت اعالم شده کاهش دهید.
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واکنش ها به ترافیک آهسته ی در حال حرکت
مراقب وسایل نقلیه ای باشید که در هماهنگی با جریان ترافیک دیگر و هنگام ورود به جاده مشکل دارند. آنها زمان بیشتری برای افزایش 
سرعت دارند. اینها شامل برخی کامیون های بزرگ و همچنین تجهیزات کشاورزی و وسایل نقلیه اسب کشی می شوند. کامیون ها، به  ویژه 

در سرباالیی های شیب دار، معموالً از فالشرهای خود برای هشدار به سایر رانندگان استفاده می کنند که آهسته حرکت می کنند.

در مناطق روستایی، یک مثلث نارنجی در پشت تراکتورهای مزرعه ای و وسایل نقلیه اسبی طراحی شده 
که برای رانندگی با سرعت 25 مایل در ساعت یا کمتر نمایش داده می شود. این سرعت کمتر از ترافیک 
معمولی است. در مناطق خاصی از پنسیلوانیا، اصالً غیرعادی نیست که جاده را با تراکتورهای مزرعه 

ای و وسایل نقلیه اسبی به اشتراک بگذارید. در فاصله ایمن در عقب بمانید و برای عبور بوق نزنید.

انتقال مقاصد خود به رانندگان دیگر
تصادفات اغلب به این دلیل اتفاق می افتد که یک )1( راننده کاری را انجام می دهد که راننده دیگری انتظارش را ندارد. برای کمک به جلوگیری 

از تصادفات، با رانندگان در جاده ارتباط برقرار کنید. 

به دیگران اجازه دهید بدانند کجا هستید و قصد دارید چه کاری انجام دهید:
سیگنال دادن هنگام کاهش سرعت یا توقف. چراغ های ترمز شما به رانندگان دیگر می گویند که سرعت خود را کم می کنید یا می ایستید.   •
اگر می خواهید در جایی ترمز کنید که رانندگان دیگر انتظارش را ندارند، سریعاً سه )3( یا چهار )4( بار روی پدال ترمز خود ضربه 
بزنید. اگر باید در یک بزرگراه با دسترسی محدود با سرعت کمتر از 40 مایل در ساعت رانندگی کنید، از فالشرهای خطر )چهار طرفه( 

برای هشدار به رانندگان پشت سر خود استفاده کنید.
سیگنال دهی هنگام تغییر جهت. سیگنال دادن به دیگران   •
می گوید که می خواهید بچرخید، اما این حق را به شما 
نمی دهد که بچرخید. طبق قانون پنسیلوانیا، اگر کمتر 
باید  کنید، همیشه  رانندگی می  در ساعت  مایل   35 از 
قبل از پیچیدن، از چراغ راهنماهای خود حداقل 100 
فوت قبل از گردش استفاده کنید. اگر با سرعت 35 مایل 
در ساعت یا بیشتر رانندگی می کنید، باید حداقل 300 
فوت قبل از پیچیدن عالمت دهید. اگر چراغ های راهنما 
استفاده  این عالئم دستی  از  خودرو شما کار نمی کند، 

کنید.
استفاده از سیگنال های اضطراری. اگر وسیله نقلیه شما در بزرگراه خراب شد، باید از جاده خارج شوید. عالمت دهید، سپس با احتیاط از   •
جاده خارج شوید و فالشرهای خطر )چهار طرفه( خود را برای هشدار به سایر رانندگان روشن کنید. تا حد امکان از جاده دور شوید و در 
مکانی پارک کنید که سایر رانندگان بتوانند شما را به راحتی ببینند. کاپوت خود را بلند کنید تا سایر رانندگان بدانند وسیله نقلیه شما خراب 

است.
استفاده از بوق. بوق شما فوراً توجه سایر رانندگان را به خود جلب می کند. زمانی که فکر می کنید راننده یا عابر پیاده دیگری شما   •
را نمی بیند از آن استفاده کنید - برای مثال، اگر کودکی شروع به دویدن در خیابان می کند یا اگر فکر می کنید وسیله نقلیه دیگری 
قصد دارد با شما برخورد کند. همچنین، اگر کنترل وسیله نقلیه خود را از دست دادید، با به صدا درآوردن بوق خود به سایر رانندگان 

هشدار دهید.

You

You

You

در هر زمان تنها یک موقعیت ترافیکی را مدیریت کنید

پشت دوچرخه سوار سرعت خود را کم کنید، اجازه دهید خودروی مقابل عبور کند و 
سپس برای عبور از دوچرخه سوار به چپ حرکت کنید و حداقل 4 فوت فضا برای ایمنی باقی بگذارید.

شما
شما

شما

سیگنال های دست
گردش به چپ گردش به راست توقف کردن یا ایستادن
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گردش، ادغام و عبور
هنگام گردش باید روی عوامل زیادی تمرکز کنید. سرعت احتماالً مهمترین عامل است. هنگام پیچیدن، سرعت را تا حدی کاهش دهید که به 
شما امکان می دهد کنترل وسیله نقلیه خود را حفظ کنید، به شما امکان می دهد در طول پیچ در خط خود بمانید و به شما امکان می دهد در 
موقعیت های غیرمنتظره واکنش نشان دهید. مراقب عابران پیاده و سایر ترافیک ها در خیابانی که به آن میپیچید باشید. بسیاری از خیابان ها 
دارای عالئم، سیگنالها یا نشانه هایی هستند که شما را راهنمایی می کنند. برخی از عالئم نشان می دهد که از چه خطوطی می توانید یا باید 

برای پیچیدن استفاده کنید.

گردش به چپ و راست
در خیابان های دو الینه، دو طرفه یا بزرگراه ها، از نزدیکترین فاصله ممکن به خط 

مرکزی به چپ بپیچید. تا حد امکان از لبه سمت راست جاده به راست بپیچید.

شروع  چپ  خط  از  بانده،  چند  بزرگراه های  و  خیابان ها  در  چپ  به  گردش  برای 
بزرگراهی  به  اگر  کنید.  از الین سمت راست شروع  به راست می پیچید،  اگر  کنید. 
می پیچید که دارای بیش از یک )1( خط در جهتی است که می خواهید حرکت کنید، 
بپیچید. هنگام پیچیدن به چپ به الین  به نزدیک ترین خطی که در آن جهت می رود 

چپ بپیچید و هنگام گردش به راست به الین راست بپیچید. اگر می خواهید به خط دیگری تغییر مسیر دهید، صبر کنید تا با خیال راحت 
گردش خود را کامل کنید.

گردش از یا به یک الین گردش مرکزی
اگر در وسط یک خیابان دوطرفه دیدید که از دو طرف با دو )2( خط مشخص شده است - یک )1( خط بیرونی یکپارچه و یک )1( خط 
داخلی شکسته - به این معنی است که این خط فقط برای گردش به چپ )به نمودار در فصل 2 مراجعه کنید( است. رانندگانی که در هر دو 
جهت حرکت می کنند باید از این خط برای شروع گردش به چپ خود استفاده کنند و رانندگانی که وارد جاده می شوند نیز می توانند از این 

خط برای پایان دادن به گردش به چپ خود از چهارراه قبل از ورود به جریان ترافیک استفاده کنند.

در این شرایط تعارض های ترافیکی زیادی وجود دارد:
وقتی وارد الین مرکزی می شوید تا به سمت چپ بپیچید و به یک راه ورودی یا تقاطع خیابان بپیچید، باید مراقب وسایل نقلیه مقابل در   •

الین گردش وسط و وسایل نقلیه ای باشید که از مسیرها و خیابان ها )در سمت چپ شما( به خط پیچ وسط می پیچند.

هنگامی که از یک راهرو یا تقاطع خیابان به سمت یک خط مرکزی به چپ می پیچید، باید مراقب ترافیکی باشید که از سمت چپ شما   •
می آید، و همچنین رانندگانی که از قبل در الین مرکزی هستند و آماده می شوند تا از هر جهت بپیچند.

سه )3( تا چهار )4( ثانیه قبل از گردش خود عالمت دهید.   .1
وسیله نقلیه خود را در الین مناسب قرار دهید.   .2

سرعت خود را کنترل کنید.   .3
گردش خود را در الین مناسب کامل کنید.   .4

برای تکمیل یک گردش ایمن
نوجوانان تصادف  حقیقت 

رایج  دالیل  از  یکی  دقت  بی  یا  نامناسب  گردش 
تصادفات در بین رانندگان جوان و تازه کار است. در 
عاملی  احتیاطی  بی  یا  نامناسب  گردش   ,2017 سال 
17 ساله  با رانندگان  459 تصادف  به  بود که منجر 

پنسیلوانیا شد. در 

حداقل سه )3( تا چهار )4( ثانیه قبل از ورود به    .1
الین پیچ چپ، چراغ راهنمای چپ خود را روشن 

کنید.
خیلی زود وارد خط گردش مرکزی نشوید. هر چه    .2
بیشتر در خط وسط رانندگی کنید، احتمال بیشتری 

وجود دارد که با شخصی روبرو شوید که از جهت 
دیگر می آید.

وقتی وارد الین گردش وسط می شوید، کامال وارد    .3
آن شوید. انتهای عقب وسیله نقلیه خود را که به الین 

عادی سفر چسبیده و ترافیک را مسدود کرده، رها 
نکنید.

فقط زمانی گردش را انجام دهید که ایمن است. به    .4
دنبال وسایل نقلیه ای باشید که در همان خط به سمت 
شما می آیند، و مطمئن شوید که شکاف کافی بزرگ 
قبل از عبور از ترافیک روبرو وجود دارد. اگر از 

یک چهارراه وارد الین مرکزی می شوید، مراقب 
ترافیک و ترافیک الین مرکزی باشید که برای پیچیدن 

آماده می شوند.

برای استفاده ایمن از الین گردش در مرکز، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید
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دور برگردان ها
اینها فقط در صورتی مجاز هستند که بتوان آن ها را بدون به خطر انداختن سایر ترافیک ها انجام داد. در انتخاب 
مکانی برای دوربرگردان، مطمئن شوید که رانندگانی که از همه جهات می آیند، حداقل 500 فوت با شما فاصله دارند 
و می توانند شما را به وضوح ببینند. دوربرگردان بر روی پیچ ها یا زمانی که به سمت تاج تپه میروید یا به آن نزدیک 

می شوید مجاز نیست. دور برگردان در مکان هایی که با این عالمت مشخص شده اند نیز غیرقانونی است.

گردش به راست در چراغ قرمز
اگر این عالمت را نبینید، می توانید در چراغ قرمز به راست بپیچید. قبل از پیچیدن به سمت راست، همیشه باید ابتدا توقف 
کنید و تسلیم عابران پیاده شوید و از ترافیک عبور کنید. اگر از یک خیابان یک طرفه به یک خیابان یک طرفه دیگر 
می پیچید، می توانید پس از توقف در یک چراغ قرمز به چپ بپیچید، در صورتی که ترافیک ایمن است و عالمت قرمز 
NO TURN ON RED وجود ندارد. این عالمت معموالً در کنار جاده در سمت نزدیک تقاطع و نزدیک به چراغ 

راهنمایی و رانندگی در سمت دور از تقاطع قرار می گیرد.

عبور از ترافیک
هر زمان که از ترافیک عبور می کنید، برای انجام ایمن این کار به فضای کافی نیاز دارید. مقدار فضایی که برای عبور از ترافیک نیاز دارید 

به جاده، شرایط آب و هوایی و ترافیک روبرو بستگی دارد.

به خاطر داشته باشید:
توقف در نیمه راه در عرض یک خیابان تنها زمانی ایمن است که یک خط گردش در مرکز وجود داشته باشد که به اندازه کافی بزرگ   •

باشد تا کل وسیله نقلیه شما را نگه دارد.
اگر در حال عبور یا گردش هستید، مطمئن شوید که هیچ وسیله نقلیه یا عابران پیاده ای راه شما را مسدود نکرده اند. شما نمی خواهید   •

در وسط یک تقاطع با ترافیک به سمت شما گیر بیفتید.
حتی اگر چراغ سبز دارید، اگر وسایل نقلیه راه شما را مسدود کرده اند، وارد تقاطع نشوید. قبل از عبور صبر کنید تا مطمئن شوید که   •

می توانید به طور ایمن از تقاطع عبور کنید.
از جلوی وسیله نقلیه ای که در حال نزدیک شدن است و چراغ راهنمای آن برای ورود یا عبور از خیابان روشن است رد نشوید. ممکن   •
است راننده قصد داشته باشد به خیابان یا مسیری که درست آن سوی شماست بپیچد، ممکن است نظر خود را تغییر داده باشد یا فراموش 
کرده باشد که چراغ راهنمای را خاموش کند. این به ویژه در مورد موتور سیکلت صادق است. چراغ راهنمای های آنها ممکن است خود 

به خود خاموش نشوند. قبل از رفتن صبر کنید تا راننده دیگر واقعاً شروع به گردش کند.
هنگام عبور از ترافیک در مناطقی با تپه ها یا پیچ ها، جایی که نمی توانید ببینید یا دیده شوید، احتیاط بیشتری کنید.  •

ادغام با ترافیک
ادغام با ترافیک همچنین نیاز به قضاوت خوب راننده دارد. چه در حال تغییر خط در بزرگراه باشید و چه از یک رمپ وارد بزرگراه شوید، به 

فضای کافی برای حرکت ایمن به داخل جریان ترافیک نیاز دارید.

رمپ های ورودی بزرگراه ها اغلب دارای خطوط شتاب هستند. این خطوط در کنار الین های اصلی ترافیک قرار دارند و باید به اندازه ای 
طوالنی باشند که به شما اجازه دهند قبل از ورود به خود بزرگراه به سرعت ترافیک برسید. این الین ها همچنین به رانندگان در بزرگراه اجازه 

می دهد تا قبل از ورود به جاده شما را ببینند. عبور از جلوی خودرو در خط شتاب غیرقانونی است.

عبور
باشد. از  یا حتی کشنده  تواند یک مانور بسیار خطرناک  انجام نشود، عبور کردن می  عبور بخش مهمی از رانندگی است. اگر به درستی 

دستورالعمل های زیر استفاده کنید.

 

چراغ راهنما را روشن کنید و به دنبال ورودی در ترافیک باشید..  1
تا سرعت ترافیک شتاب بگیرید..  2
ادغام به ورودی در ترافیک..  3

این سه مرحله را برای ادغام با ترافیک از یک الین شتاب دنبال کنید
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هنگام عبور، در مناطقی که ممکن است وسایل نقلیه یا عابران پیاده وارد جاده شوند یا از آن 
این مکان ها شامل چهارراه ها و ورودی و خروجی های  باشید.  بیشتر مراقب  عبور کنند، 
مراکز خرید است. همچنین، راننده ای که به جاده و به الین چپ میپیچد انتظار ندارد شما را 

در آن الین پیدا کند و حتی ممکن است به سمت شما نگاه نکند.

در یک جاده دو بانده  •
عبور از یک جاده دو خطه نیاز به قضاوت خوب برای جلوگیری از برخورد شاخ به شاخ   
دارد زیرا باید از خطی استفاده کنید که متعلق به ترافیک مقابل است. در سرعت 45 مایل 
در ساعت، این امر به معنی 1 است که برای عبور ایمن از یک وسیله نقلیه کندتر نیاز به 

یه مسیر ایمن باز ¼ مایلی دارید.
شما باید حدود 10 مایل در ساعت سریعتر از وسیله نقلیه )هایی( که از آن عبور می کنید   

حرکت کنید. اگر وسایل نقلیه دیگری جلوتر از وسیله نقلیه ای که می خواهید عبور کنید وجود دارد، می توانید از آنها نیز عبور کنید، اما 
قبل از شروع مانور عبور مطمئن شوید که فضای کافی در جلوی آن وسیله نقلیه برای حرکت دارید.

عبور کردن در شب بسیار خطرناک است زیرا نمی توانید جلوتر را ببینید و تشخیص دقیق فاصله ها دشوارتر است. اگر فقط می توانید   
چراغ های جلوی یک وسیله نقلیه روبه رو ببینید، احتماالً فکر می کنید که دورتر از چیزی است که واقعاً هست.

عبور از سمت راست  •
تحت شرایط خاصی، می توانید از یک وسیله نقلیه دیگر در سمت راست عبور کنید:  

هنگامی که راننده ای که از آن عبور می کنید در حال پیچیدن به چپ یا راهنما زدن به آن سمت است، راننده وسیله نقلیه عبوری   •
باید روی حاشیه یا شانه جاده بماند.

هنگام رانندگی در جاده ای با دو )2( یا بیشتر الین ترافیکی مشخص شده در هر جهت.  •
ممکن است در موراد زیر نتوانید عبور کنید:  •

شما در فاصله 100 فوتی از هر تقاطع یا گذرگاه راه آهن هستید یا در حال عبور هستید، مگر اینکه دستگاه رسمی کنترل ترافیک   •
بگوید که می توانید.

شما در 100 فوتی هر پل، سازه مرتفع یا تونل هستید.  •
شما در حال نزدیک شدن هستید یا روی یک پیچ یا یک تپه )باال( هستید که دید شما را نسبت به ترافیک روبرو محدود می کند.  •

•  روی شانه یک بزرگراه چند بانده هستید.

به دنبال عالئم و نشانه های کف زمین باشید که به شما می گویند در شرایط رانندگی عادی چه زمانی می توانید یا نمی توانید ایمن    .1
عبور کنید. )نمونه هایی از این موارد را می توان در فصل 2 یافت.(

قبل از شروع به عبور، به دقت به جلو نگاه کنید و خطرات موجود در محل عبور را بررسی کنید، مانند مسیرهایی که وسیله نقلیه    .2
می تواند در طول مانور عبور شما از آن وارد جاده شود.

به آینه های بغل و عقب خود نگاه کنید و به سرعت نقاط کور خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید که وقتی شروع به عبور می    .3
کنید هیچ وسیله نقلیه ای در حال عبور از شما نیست.

قبل از عبور، مطمئن شوید که مسیر عبوری باز و ایمن است و عالمت راهنما مناسب را بدهید تا نشان دهد که قصد تغییر مسیر    .4
را دارید. به اندازه کافی زود سیگنال دهید تا دیگران از قبل برنامه های شما را بدانند.

پس از عبور، برنامه خود را برای بازگشت به الین خود را با چراغ راهنما نشان دهید.   .5
قبل از اینکه به داخل الین برگردید، مطمئن شوید که می توانید هر دو چراغ جلو را در جلوی وسیله نقلیه ای که از آن عبور کرده    .6

اید در آینه دید عقب خود ببینید.

به طور کلی، اگر به اندازه فضای کافی در جاده در مقابل شما وجود داشته باشد تا بتوانید از آن عبور کنید، همچنان باید

حقیقت تصادف نوجوانان
جاده  اشتباه  سمت  در  رانندگی 
یکی از عوامل موثر در تصادفات 
ساله   17 و   16 رانندگان  بین  در 
 ،2017 تا   2013 از سال  است. 
 15 و  شده  انجام  تصادف   384

نفر کشته شده اند.
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حق تقدم در تقاطع ها
قانون به کسی حق تقدم در تقاطع ها را نمی دهد. فقط می گوید 
نظر  از  راننده  یک  که  زمانی  حتی  شود.  تسلیم  باید  کسی  چه 
باشد، در صورت عدم  تقدم  تسلیم شدن در حق  به  ملزم  قانونی 
تسلیم  یا  توقف  به  ملزم  همچنان  رانندگان  سایر  کار،  این  انجام 
شدن در صورت لزوم برای جلوگیری از تصادف هستند. هرگز 
بر داشتن حق تقدم اصرار نکنید؛ ممکن است منجر به تصادف 

شود. 

مختلف  های  موقعیت  در  باید  کسی  چه  اینکه  بر  حاکم  قوانین 
رانندگی تسلیم شود در زیر فهرست شده است. اگر هیچ عالمت، 
عالمت یا پلیسی وجود ندارد که به شما بگوید در تقاطع چه باید 

بکنید، باید این قوانین را دنبال کنید:
رانندگان باید تسلیم عابرین پیاده شوند که: الف( از هر تقاطع بدون چراغ راهنمایی )با یا بدون خط عابر( عبور کنند. ب( از    .1
جاده در گذرگاه های خط کشیده شده، خواه در تقاطع باشد یا نباشدعبور میکنند ج( در یک پیاده رو که از یک جاده یا کوچه 
عبور می کند راه میروند د( هنگامی که راننده در حال پیچیدن به پیچ است و عابران پیاده از چراغ راهنمایی رانندگی عبور 
می کنند. رانندگان باید همیشه تسلیم عابر پیاده نابینایی شوند که عصای سفید حمل می کند یا توسط سگ راهنما هدایت می 

شود.
رانندگانی که به چپ می پیچند باید تسلیم خودروهای مقابل شوند که مستقیم به جلو می روند.   .2

رانندگانی که وارد یک تقاطع دایره ای )یا دوربرگردان( می شوند باید حق تقدم را به رانندگانی که قبالً در دایره هستند، بدهند.   .3
هنگامی که دو وسیله نقلیه در یک زمان یا تقریباً در یک زمان به یک تقاطع از جاده های مختلف نزدیک می شوند یا وارد    .4

یک تقاطع می شوند، رانندگانی که از سمت چپ می آیند باید به وسایل نقلیه ای که از سمت راست می آیند تسلیم شوند.
وسیله نقلیه ای که از یک کوچه، جاده شخصی یا راهرو وارد بزرگراه عمومی می شود باید منتظر بماند تا راه اصلی پاک    .5

شود.
در توقف چهار طرفه، تمام وسایل نقلیه باید توقف کنند. اولین وسیله نقلیه ای که به تقاطع می رسد باید ابتدا به جلو حرکت    .6
کند. اگر دو )2( وسیله نقلیه به طور همزمان به تقاطع برسند، راننده سمت چپ به راننده سمت راست تسلیم می شود. در 

صورت مواجهه با یکدیگر، هر دو می توانند با احتیاط پیش بروند، مراقب پیچ های احتمالی باشند.

نزدیک شدن به تقاطع ها
همانطور که به یک تقاطع نزدیک می شوید، به دنبال عالئم، چراغ ها و خط کشی های پیاده رو باشید که به شما می گویند چه حرکاتی 

از کدام خطوط مجاز است. از قبل به موقعیت صحیح بپیچید یا از تقاطع عبور کنید.

عالئم و نشانه گذاری کف زمین برای تعیین الین
بسیاری از خیابان ها دارای عالئم یا خط هایی هستند که نشان می دهند از یک خط خاص برای 
تقاطع  از  اگر زمانی که می خواهید مستقیماً  استفاده می شود.  ترافیکی خاص  یک حرکت 
عبور کنید وارد خطی شوید که فقط برای گردش 
اما  بپیچید،  اگر می خواهید  بپیچید.  باید  است،  ها 
شده  مشخص  ترافیک  عبور  برای  که  خطی  به 
است رسیدید، باید مستقیماً از طریق تقاطع ادامه 
دهید. در تقاطع نشان داده شده در سمت راست، 
الین  در  اگر  می گویند  شما  به  نشانه ها  و  عالئم 
و  بپیچید  راست  به  می توانید  فقط  هستید،  راست 
اگر در الین چپ هستید، می توانید به چپ بپیچید 

یا مستقیماً از تقاطع عبور کنید.

داده  نشان  نمودار  در  ها  گذاری  نشانه  و  عالئم 
شده در سمت چپ، شامل دو خط گردش به چپ 
است. ممکن است از هر یک از خطوط به چپ 

بپیچید، اما راننده کنار شما ممکن است در همان زمان به چپ بپیچد. در حین پیچ، الین 
را عوض نکنید، زیرا باعث می شود با راننده ای که در کنار شما می پیچد تصادف 
است.  شده  منحرف  شما  پیچ  مسیر  در  که  باشید  کناری  راننده  مراقب  همچنین  کنید. 

نوجوانان تصادف  حقیقت 
نوجوان  رانندگان  که  هستند  هایی  مکان  ها  تقاطع 
در  دارند.  را  خود  تصادفات  از  باالیی  درصد 
به  مربوط  تصادفات   )1/3( سوم  یک  از  بیش 
نوجوان  راننده  پنسیلوانیا،  در  ساله   16 رانندگان 
در حال خروج از تابلوی ایست یا گردش به چپ 

بود. ترافیک  در 
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عالئم و نشانه ها در اینجا نشان می دهند که اگر در خط راست هستید، باید به راست بپیچید. اگر در الین چپ هستید، باید به 
از تقاطع عبور کنید. چپ بپیچید. اگر در خط مرکزی هستید، می توانید به چپ بپیچید یا مستقیماً 

چراغ های راهنمایی و رانندگی و عالئم توقف
ایمنی شما در تقاطع ها بستگی زیادی به پاسخ مناسب شما به چراغ های سبز، زرد و قرمزی دارد که در عالئم راهنمایی و رانندگی و عالئم 

توقف دو طرفه و چهار طرفه می بینید.

عالئم یک طرفه، راه اشتباه و وارد نشوید
بسیاری از خیابان های شهرها خیابان های یک طرفه هستند. اگر تابلوهای ONE WAY را در تقاطع مشاهده کنید، متوجه خواهید شد که ترافیک 
در یک خیابان خاص فقط در یک )1( جهت حرکت می کند. این یکی دیگر از سرنخ های جاده است که می بینید وسایل نقلیه پارک شده در دو 

طرف جاده در یک جهت حرکت می کنند.

در جاده هایی که با بزرگراه های تقسیم شده تالقی می کنند، عالئم WRONG WAY, ONE WAY و DO NOT ENTER را با هم 
خواهید دید. شما می توانید یک بزرگراه تقسیم شده را به عنوان دو )2( خیابان یک طرفه در نظر بگیرید. اکثر آنها دارای یک مانع فیزیکی 
هستند که ترافیک را در هر جهت از هم جدا می کند. این می تواند یک مانع بتنی باریک باشد، یا می تواند یک منطقه سیمانی گسترده یا چمن 

باشد. معموالً با نزدیک شدن به تقاطع تابلوی DIVIDED HIGHWAY را در جاده خود خواهید دید.

پیچیدن به راست در یک بزرگراه تقسیم شده با پیچیدن به راست در هر تقاطع دیگری تفاوتی ندارد. مطمئن شوید که یک شکاف امن برای گردش 
به راست در مقابل ترافیکی که از سمت چپ شما نزدیک می شود دارید.

با این حال، پیچیدن به چپ به یک بزرگراه تقسیم شده، خطر خاصی دارد. اگر متوجه نمی شوید که به یک بزرگراه تقسیم شده می پیچید، ممکن 
است قبل از اینکه به جداکننده فیزیکی برسید، به چپ بپیچید و در نهایت با ترافیکی که از سمت چپ شما نزدیک می شود، برخورد شدیدی داشته 

باشید. باید به تابلوهای DO NOT ENTER و WRONG WAY توجه کنید.

برای گردش صحیح به چپ در یک بزرگراه تقسیم شده، بایدهنگامی که یک شکاف ایمن درترافیکی که از سمت چپ به شما نزدیک میشود وجود 
دارد، از “اولین” جاده عبور کنید، و سپس در زمانی که یک شکاف ایمن درترافیکی که از سمت راست در جاده “دوم” به شما نزدیک وجود 

دارد به سمت چپ در سمت دیگر مانع بپیچید.

حرکت به داخل و از طریق تقاطع ها ایمن
برای عبور از یک تقاطع با عالمت توقف دو طرفه - برای عبور از یک خیابان 30 مایل در ساعت یا تقریباً یک بلوک فضای خالی به   •
راست و چپ، به فاصله 6 ثانیه ای در هر دو جهت نیاز دارید. در عالمت توقف، ابتدا به سمت چپ نگاه کنید، سپس به سمت راست خود 

برای شکاف ایمن نگاه کنید، و سپس قبل از ادامه، به سرعت دوباره سمت چپ خود را بررسی کنید.

برای گردش به راست - به چپ، مستقیم به جلو، راست و سپس دوباره به چپ نگاه کنید تا مطمئن شوید که ترافیکی وجود ندارد. بین خود   •
و هر وسیله نقلیه ای که از سمت چپ نزدیک می شود، حدود هشت )8( ثانیه فاصله بگذارید.

برای گردش به چپ - مطمئن شوید که یک شکاف واضح برای پیچیدن در مقابل ترافیک روبرو دارید و ترافیک در تقاطع خیابان متوقف   •
شده است. اگر از یک خیابان کوچک به یک خیابان اصلی می پیچید، فاصله 9 ثانیه ای بین خود و هر وسیله نقلیه ای که از سمت راست 

نزدیک می شود، بگذارید. 

هنگام گردش به چپ مهم است که از درگیری با وسایل نقلیه که از جهت مخالف 
به چپ می پیچند جلوگیری شود. در نمودار سمت راست، یک “X” را در مرکز 
تقاطع تصور کنید. با گردش قبل از رسیدن به “X”، از “گردش پیچ در پیچ” با 
راننده دیگر که به چپ می چرخد جلوگیری می کنید. با همیشه گردش کردن به 
نزدیک ترین خط به خط مرکزی، از تداخل با ترافیکی که از جهت مخالف و به 

سمت راست به همان خیابان می آید، جلوگیری می کنید. 

مهمتر از همه: هرگز تا زمانی که نتوانید تمام خطوطی را که باید از آن عبور 
کنید کامالً ایمن و باز هستند و میتوانید با خیال راحت بپیچید، یک پیچ به چپ 

را شروع نکنید.
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جوغندلز - برخی از جاده ها در مناطق شلوغ و تجاری دارای یک مانع فیزیکی هستند   •
که ترافیک را در جهت مخالف تقسیم می کند و در تقاطع های عالمت دار عالمت هایی 

  ,NO U-TURN یا NO LEFT TURN  دارند که می گویند
ALL TURNS FROM RIGHT LANE. در این شرایط، جاده ممکن است با 
جوغندل هایی برای پیچیدن به چپ طراحی شود. به جای اینکه مستقیماً در ترافیک 
مقابل به چپ بپیچید، از یک الین گردش به سمت راست با انحنای عقب استفاده می کنید 

تا جاده اصلی را در چراغ راهنمایی قطع کنید و سپس به چپ بپیچید.

تقاطع های دایره ای - دوربرگردان ها و دایره های ترافیکی، تقاطع های دایره ای   •
هستند که در آن ترافیک در خالف جهت عقربه های ساعت حرکت می کند، به طوری 
که همه گردش ها به داخل و خارج از دایره به سمت راست می گردند. با این کار 
خطر تصادف از جلو، چپ و راست از بین می رود. دوربرگردان ها قوانین خاصی 

دارند و طراحی خاصی دارند که آنها را از دایره های ترافیکی متمایز می کند.

ما بر نحوه استفاده از دوربرگردان ها تمرکز خواهیم کرد زیرا این نوع تقاطع های 
در  یا  اند  شده  پرسرعت  و  قدیمی  بزرگ،  ترافیکی  های  دایره  جایگزین  ای  دایره 
بسیاری از جوامع به جای تقاطع هایی با چراغ های راهنمایی و رانندگی در درجه 

اول به دلیل مزایای ایمنی و عملیاتی نصب می شوند.

دوربرگردان ها گاهی در انتهای رمپ تقاطع ها نصب می شوند. دوربرگردان ها 
نقطه ورودی و خطوط تسلیم روی کف خیابان در  YIELD در هر  دارای عالئم 
تابلوی مقصد  دارای یک  بیشتر دوربرگردان ها همچنین  نقطه ورودی هستند.  هر 

در مسیر هستند، بنابراین شما می دانید هر جاده خروجی شما را به کجا می برد.

آیا می دانستید؟
شایع ترین علت تصادفات در دوربرگردان ها رانندگانی هستند 

که قبل از ورود تسلیم نمی شوند.

نزدیک شدن و ورود:
هنگام نزدیک شدن به یک دوربرگردان، سرعت خود را آهسته کنید و برای تسلیم شدن به عابران پیاده در خط عابر آماده باشید.   .1

به سمت خط تسلیم مکث کنید، به سمت چپ نگاه کنید و ترافیک نزدیک به دوربرگردان را بررسی کنید،    .2
ترافیک گردشی حق تقدم دارد.

هنگامی که شکاف کافی در ترافیک وجود دارد وارد میدان شوید.    .3
خروج از میدان:

پس از ورود به میدان، در خالف جهت عقربه های ساعت به سمت نقطه خروجی خود حرکت کنید. شما اکنون    .1
حق تقدم دارید.  

همانطور که به خروجی خود نزدیک می شوید، از راهنمای گردش به راست استفاده کنید.   .2
مراقب عابران پیاده در خط عابر باشید و برای تسلیم شدن آماده باشید.   .3

از دوربرگردان خارج شوید.   .4
آماده باشید برای:

وسایل نقلیه اضطراری - هنگامی که وسایل نقلیه اضطراری نزدیک می شوند وارد میدان نشوید، به طرفین بکشید. اگر در 
دوربرگردان هستید، فوراً از میدان خارج شده و به طرفین بکشید. هرگز در میدان توقف نکنید.

 دوچرخه سواران - دوچرخه سواران این گزینه را دارند که در هنگام استفاده از دوربرگردان به عنوان یک وسیله نقلیه یا عابر 
پیاده عمل کنند.هنگامی که به عنوان یک وسیله نقلیه عمل می کنند، آنها از قوانین یکسانی پیروی می کنند. هرگز از دوچرخه 

سواری که به عنوان وسیله نقلیه در یک دوربرگردان است سبقت نگیرید.
 عابران پیاده - رانندگان باید هنگام ورود و خروج از یک دوربرگردان تسلیم عابرین پیاده شوند. عابران پیاده از خطوط عابر 

پیاده و جزایر جدا کننده برای عبور از هر یک از پایه های دوربرگردان استفاده خواهند کرد.

نحوه استفاده از تقاطع دایره ای

Wait fora gap 
in traffic before 

enteringa  
roundabout.

Traffic moves 
COUNTERCLOCKWISE

in ar oundabout.

Truck Apron

Crosswalk

SplitterI sland

Look to your 
left. Yieldt o 

vehicles in the 
roundabout.

صحن کامیون

قبل از ورود 
به یک گردونه 

منتظر شکاف در 
ترافیک بمانید.

پیاده روی صلیب

جزیره اسپلیتتر

به سمت چپت نگاه 
کن. عملکرد به 
وسایل نقلیه در 

گردونه.

ترافیک حرکت می 
کند در مقابل در یک 

گردونه.

جزیره
 سنتر
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حق تقدم در پیچ ها
نقلیه سنگین هستند  توانید قوانین فیزیک را شکست دهید. وسایل  این است که نمی  باید فهمید  پیچ ها  مهم ترین چیزی که در مورد 
به جای حرکت در  نقلیه شما  کنید، وسیله  پیچ خیلی سریع رانندگی می  اگر در یک  که  بدان معناست  این  دارند.  اینرسی زیادی  و 
آن  تا  آن را کاهش دهید  یا سرعت  کنید  آن را هدایت  کنید  نیست چقدر سعی می  جلوتر حرکت می کند، مهم  پیچ، مستقیماً  اطراف 
را در الین خود نگه دارید. شما یا از جاده خارج خواهید شد )در یک پیچ خمیده به چپ( یا به خط دیگر ترافیک )در یک منحنی 
خمش راست( خواهید رفت. برای اینکه این اتفاق بیفتد الزم نیست خیلی سریع سفر کنید. اگر پیچ تیز و جاده خیس یا یخ زده باشد، 

بیشترین کاهش سرعت مورد نیاز است.

برای حفظ کنترل روی پیچ ها، باید سرعت خود را کاهش دهید.
قبل از اینکه وارد پیچ شوید این کار را انجام دهید.

همانطور که به یک پیچ نزدیک می شوید، معموالً یک عالمت هشدار الماس زرد را می بینید که نحوه خم شدن جاده را نشان می دهد. اگر 
جاده با زاویه 90 درجه خم شود، ممکن است یک تابلوی زرد مستطیلی با یک فلش بزرگ به سمت چپ یا راست ببینید. برخی از پیچ های 
نیز دارای عالئم هشداردهنده شورون در سراسر پیچ هستند. اینها در شب یا در شرایط دید ضعیف بسیار مفید هستند. انواع مختلف عالئم 

هشدار دهنده پیچ نشان داده شده در فصل 2 را مرور کنید.

در اینجا نحوه رانندگی ایمن در پیچ ها آمده است:
در پیچ های سمت راست کمی به سمت راست مرکز خط و در پیچ های چپ در وسط خط خود حرکت کنید.   .1

هرچه پیچ تیزتر باشد، باید سرعت خود را کاهش دهید.   .2

به دنبال ترافیکی باشید که از جهت مخالف می آید. یک تندرو به راحتی می تواند به سمت خط شما سرگردان شود.   .3

برای راهنمایی در مورد نحوه هدایت وسیله نقلیه خود، جلو را با دقت و سرعت بررسی کرده و به لبه داخلی پیچ نگاه کنید. اگر پیچ های    .4
متعددی وجود دارد، به لبه داخلی هر پیچ تا آنجایی که می بینید نگاه کنید.

حقیقت تصادف نوجوانان
متداول ترین نوع تصادف برای رانندگان 16 ساله 
خارج  و  نقلیه  وسیله  تک  تصادف  پنسیلوانیا،  در 
 3291  ،2017 تا   2013 از سال  است.  از جاده 

تصادف شده و 20 نفر کشته شده اند.

عکس ارائه شده توسط 
پلیس ایالت پنسیلوانیا.

جهت رانندگی
جهت رانندگی

جهت اینرسی

جهت اینرسی

فیزیک سرعت در یک پیچ خم شده به چپفیزیک سرعت در یک پیچ خم شده به راست

آئین نامه رانندگی پنسیلوانیا فصل 3 – آموزش رانندگی 



- 52 -

Capítulo 3: Aprender a conducirManual del conductor de PA

حق تقدم در بزرگراه ها و جاده های تبادلی
تصادفات در بزرگراه ها شدیدتر هستند زیرا ترافیک با سرعت باالیی در حال حرکت است. شما در تقاطع بزرگراه ها، زمانی که در حال 

تغییر خط هستید، و زمانی که ترافیک به دلیل ازدحام به طور غیرمنتظره ای کند یا متوقف می شود، ریسک بیشترین خطر را دارید.
ورود به بزرگراه ها

اولین تصمیم حیاتی شما هنگام ورود به بزرگراه این است که مطمئن شوید اشتباهاً به رمپ خروجی نپیچیده اید و به سمت ترافیک دیگر 
حرکت نکنید. سطح شیب دار خروجی با عالئم ONE WAY و همچنین عالئم DO NOT ENTER و WRONG WAY مشخص می 
 .HIGHWAY ENTRANCE شود. گاهی اوقات، اما نه همیشه، رمپ ورودی دارای یک تابلوی سبز رنگ است که روی آن نوشته

اگر یک خط سفید در سمت راست خود و یک خط زرد در سمت چپ مشاهده کردید، در جهت درست حرکت می کنید.
برخی از ورودی ها و خروجی های بزرگراه بسیار نزدیک به هم هستند و تنها یک “خط عبوری تداخلی” کوتاه در بین آنها وجود دارد. 
ترافیک ورودی و خروجی از بزرگراه باید از خط عبوری تداخلی مشترک باشد. یک تهدید بالقوه توسط دو )2( راننده ایجاد می شود که 
می خواهند همزمان از یک فضا استفاده کنند. اگر شما راننده ای هستید که وارد بزرگراه می شود، باید به راننده در حال خروج تسلیم 
شوید. رمپ های ورودی بزرگراه ها اغلب دارای خطوط شتاب هستند. این خطوط در کنار خطوط اصلی ترافیک قرار دارند و باید به 
اندازه ای طوالنی باشند که به شما اجازه دهند قبل از ورود به خود بزرگراه به سرعت ترافیک برسید. هنگامی که در حین رانندگی در 

رمپ ورودی بزرگراه به دنبال شکاف هستید، به روی شانه و آینه بغل خود نگاه کنید.

خروج از بزرگراه ها
برای خروج از قبل در مسیر مناسب قرار بگیرید. تا زمانی که وارد خط خروجی نشده اید سرعت خود را کم نکنید. اگر خروجی خود را از 
دست دادید، به مسیر بعدی بروید. در بزرگراه توقف یا عقب نشینی نکنید. از چندین خط منحرف نشوید تا سعی کنید در آخرین ثانیه از خروجی 
خارج شوید. برای گردش از میانه عبور نکنید. این مانورها غیرقانونی هستند و می توانند برای سالمت و ایمنی شما بسیار خطرناک باشند. رمپ 

های خروجی دارای عالمت هشدار هستند تا حداکثر سرعت مطمئن را به شما اطالع دهند.

سفر در بزرگراه ها
نیمی از تصادفات مرگبار در بزرگراه ها شامل وسایل نقلیه ای است که در نتیجه سرعت زیاد و/یا خستگی راننده از جاده خارج شده اند - سرعت 

65 مایل در ساعت تقریباً 100 فوت در ثانیه است - کمتر از یک )1( ثانیه طول می کشد تا از جاده خارج شود. 
هنگامی که برای عبور از یک وسیله نقلیه کندتر در بزرگراه تغییر خط می دهید، هر بار فقط یک )1( الین را تغییر دهید، هر بار که خط را 

تغییر می دهید از چراغ راهنما استفاده کنید و آن را در زمان زیادی روشن کنید تا سایر رانندگان آن را ببینند .

اگر می بینید که وسیله نقلیه ای در شرف ورود به بزرگراه از روی رمپ است، یک حسن نیت متداول این است که خط را عوض کنید تا راننده 
راحت تر وارد بزرگراه شود. حتی اگر راننده ورودی باید حق تقدم را به شما بدهد، اما چنین ادبی از سوی شما باعث می شود که ترافیک روان 

حرکت کند. اما، ابتدا بررسی کنید تا مطمئن شوید که اطراف وسیله نقلیه شما امن است.

خطر دیگر هنگام رانندگی در بزرگراه ها بی توجهی به دلیل “هیپنوتیزم بزرگراه” است. این زمانی اتفاق می افتد که برای مدت طوالنی مستقیم 
به جاده خیره می شوید و به طور فعال جلو، پشت و اطراف وسیله نقلیه خود را اسکن نمی کنید. اگر به این روش “منطقه بندی” را انجام دهید، به 
احتمال زیاد در رو به روی خود به ترافیکی برخورد میکنید که در حال آهسته شدن یا  متوقف شدن است. از تصادفات مرگبار در بزرگراه ها، 

20 درصد مربوط به برخورد از عقب است. بی توجهی و نزدیکی بیش از حد ماشین ها به هم عامل اکثر این تصادفات است.

توقفگاه خودرو
اگر خیابانی که در آن هستید حاشیه دارد، تا جایی که می توانید نزدیک آن پارک کنید، اما بیش از 12 اینچ دورتر نباشید. اگر محدودیتی ندارد، 

تا حد امکان از جاده فاصله بگیرید. 
زمانی که باید در جاده پارک کنید، از فالشرهای چهار طرفه خود استفاده کنید و به وسایل نقلیه عبوری فضای کافی بدهید. اطمینان حاصل کنید 

که وسیله نقلیه شما حداقل از 500 فوت در هر دو جهت دیده می شود. 
پارک  ترافیک  در جهت حرکت  همیشه 
نقلیه  وسیله  که  شوید  مطمئن  کنید. 
وسیله  اگر  کند.  حرکت  تواند  نمی  شما 
دارد،  اتوماتیک  تعویض  شما  نقلیه 
یا  “پارک”  دنده را روی  ترمز دستی و 
اگر وسیله نقلیه شما تعویض دستی دارد، 
روی “معکوس” یا “اول” تنظیم کنید. اگر 
روی تپه پارک شده اید، چرخ های خود 
را همانطور که در نمودار نشان داده شده 
است بچرخانید. وقتی وسیله نقلیه خود را 
پارک  حاشیه  بدون  یا  با  سرازیری  در 
می کنید، باید فرمان خود را بچرخانید تا 

چرخ ها کامالً به سمت راست باشند.

فرمان 
به راست 
چرخیده

پارک در سراشیبی 
با حاشیه

پارک در سرباالیی 
با حاشیه

سرباالیی و سراشیبی
 بدون حاشیه

فرمان 
به چپ 
چرخیده

فرمان
 به راست 

چرخیده

چگونه وسیله نقلیه خود را روی تپه پارک کنید
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به جز در مواقع اضطراری یا در مواردی که افسر پلیس به شما دستور داده است، هرگز خودرو خود را در مکان های زیر متوقف نکنید، 
بایستید یا پارک نکنید:

 

 

 

نکات پارک موازی

اگر خیابانی که در آن هستید حاشیه دارد، باید تا حد امکان نزدیک به آن پارک کنید، اما بیش از 12 اینچ فاصله نداشته باشید. 
اگر محدودیتی ندارد، باید تا حد امکان از جاده فاصله بگیرید. 

قبل از ترک وسیله نقلیه خود، موتور را خاموش کنید، کلید را بردارید و همه درها را قفل کنید. قبل از بیرون آمدن، ترافیک پشت سرتان 
را بررسی کنید.

برای تماشای فیلم آموزشی پارکینگ موازی PennDOT ما روی لینک زیر کلیک کنید.

https://www.youtube.com/watch ? v=iZs-q6PmC7E

موازی با    .1
خودروی جلویی 
و دو )2( فوت 

دورتر از آن توقف 
کنید. 

چرخ ها را به    .2
شدت به سمت 

راست و عقب به 
آرامی به سمت 

خودروی پشت سر 
بچرخانید.

همانطور که درب جلوی    .3
شما از سپر پشتی 

ماشین جلویی می گذرد، 
به سرعت چرخ ها را 

صاف کنید و مستقیم به 
عقب ادامه دهید.

هنگامی که از خودروی    .4
جلویی فاصله دارید، 

چرخ ها را به شدت به 
سمت چپ و به آرامی 

به سمت خودروی پشت 
سر بچرخانید.

چرخ ها را به شدت    .5
به سمت راست 

بچرخانید و به سمت 
مرکز جای پارک 

بکشید.

روش پارک در حاشیه سمت راست در نمودار زیر توضیح داده شده است.

در کنار جاده وسیله نقلیه ای که قبالً متوقف شده یا در   •
)پارکینگ  است  شده  پارک  خیابان  حاشیه  یا  لبه  امتداد 

دوبل(.
در پیاده رو.  •

در یک تقاطع.  •
روی خط عابر پیاده.  •

در امتداد یا روبروی هر خیابان حفاری یا محل کار.  •
تونل  در  یا  مرتفع،  های  سازه  سایر  یا  پل  هر  روی   •

بزرگراه
در هر مسیر راه آهن.  •

بین جاده های یک بزرگراه تقسیم شده، از جمله تقاطع.  •
در فاصله 50 فوتی نزدیکترین راه آهن در گذرگاه راه   •

آهن.

در هر مکانی که تابلوهای رسمی پارک را ممنوع می کند.  •
در هر مکانی که عالئم رسمی توقف را ممنوع می کند.  •

در مقابل یک راهرو عمومی یا خصوصی.  •
در فاصله 15 فوتی شیر آتش نشانی.  •

در فاصله 20 فوتی از خط عابر پیاده در یک تقاطع.  •
در فاصله 30 فوتی از هر عالمت چشمک زن، عالمت توقف،   •

عالمت تسلیم یا دستگاه کنترل ترافیک واقع در کنار جاده.
در فاصله 20 فوتی ورودی راهرو به ایستگاه آتش نشانی.  •

جایی که وسیله نقلیه شما مانع از حرکت آزادانه تراموا می شود.  •
های  دستگاه  اینکه  مگر  محدود،  دسترسی  با  بزرگراه  یک  در   •

رسمی کنترل ترافیک نشان دهند که شما مجاز هستید.
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شرایط خاص و اضطراری
صفحات زیر به شما اطالعاتی ارائه میکند درباره نحوه رانندگی ایمن و کاهش خطر تصادف در این شرایط خاص - در مناطق کار بزرگراه، در 
تقاطع راه آهن، و هنگامی که با عابران پیاده، دوچرخه سواران، کامیون ها، اتوبوس ها یا وسایل نقلیه اضطراری برخورد می کنید - و زمانی 

که باید مقابله با خشم جاده ای و شرایط اضطراری مختلف رانندگی. 

اطالعات مربوط به رویدادهای خاص و شرایط اضطراری برای رانندگان برای برنامه ریزی سفر مفید است. یک راننده ممکن است با بررسی 
رسانه هایی مانند www.511PA.com از تأخیرهای نامطلوب یا حتی شرایط بالقوه ناایمن جاده جلوگیری کند تا ببیند آیا مسیر سفر آنها قبل از 

حرکت مشخص است یا خیر.

مناطق کاری
مناطق کاری مناطقی هستند که دارای فعالیت های ساخت و ساز، تعمیر و نگهداری یا خدماتی هستند و با دستگاه های نارنجی مانند مخروط 
ها یا سایر دستگاه های موقت کنترل ترافیک شناسایی می شوند. ممکن است با پرچم داری مواجه شوید که ترافیک را هدایت می کند و لباس 
انعکاسی می پوشد. عالئم هشدار دهنده، وسایل نقلیه هشداردهنده پیشرو یا تابلوهای پیام متغیر ممکن است حداقل در فاصله 200 فوتی نزدیک به 
یک منطقه کاری قرار داده شوند. هنگامی که اولین عالمت را می بینید، به جاده، وسایل نقلیه، تجهیزات و افرادی که ممکن است با آنها برخورد 

کنید، به شدت توجه کنید. برخی از مناطق کاری توسط پلیس ایالت پنسیلوانیا همراهی می شود. 

گاهی  چمن زنی  و  ترک ها  آب بندی  خط،  رنگ آمیزی  مانند  جابجایی،  عملیات 
تا به رانندگان  نقلیه سایه دار در پشت عملیات استفاده می کنند  اوقات از وسایل 
هشدار دهند که یک منطقه کاری در جلو وجود دارد و همچنین به عنوان محافظت 
آن  به  اینکه  مگر  نکنید  عبور  متحرک  عملیات  از یک  می کند.  از خدمه عمل 

هدایت شود.

منطقه کاری فعال جایی است که کارگران در کنار جاده یا نزدیک آن قرار دارند. 
همیشه مراقب کارگران ساختمانی باشید و برای شرایط غیرعادی مانند خطوط 
باریک، روسازی ناهموار، خطوط ناهموار و تغییر مسیر ناگهانی آماده باشید. 

رانندگان باید حق تقدم را به کارگران و وسایل نقلیه ساختمانی در مناطق کاری 
واگذار کنند. طبق قانون، هنگام رانندگی در این مناطق، باید چراغ های جلوی 
نقلیه خود را روشن کنید، نه فقط چراغ های روشنایی در روز. ممکن  وسیله 

است به دلیل عدم استفاده از چراغ های جلو در یک منطقه کاری فعال جریمه شوید. همچنین جریمه برای برخی تخلفات در مناطق کاری فعال 
از جمله سرعت غیرمجاز دو برابر می شود. عالوه بر این، برخی تخلفات منجر به تعلیق گواهینامه رانندگی می شود.

ویدیوی جدیدی درباره رانندگی ایمن در مناطق کاری و نزدیکی آن در آدرس زیر موجود است:  
.https://www.penndot.gov/TravelInPA/Safety/TrafficSafetyAndDriverTopics/WorkZone

این ویدیو همچنین برای دوره های آموزش رانندگی در مدرسه در دسترس است.

با نزدیک شدن به یک منطقه کاری، برای ترافیک کند یا متوقف شده آماده باشید و این قوانین ایمنی را دنبال کنید:
سفر خود را برنامه ریزی کنید. اگر مسیر دیگری را در اطراف منطقه کاری انتخاب کنید، ممکن است از تأخیر در سفر جلوگیری کنید.  •

از کروز کنترل خود در مناطق کاری استفاده نکنید.  •

فاصله بین خودروها را دو برابر کنید. رایج ترین نوع تصادف در مناطق کار، برخورد از عقب است.  •

به محض مشاهده پیامی مبنی بر بسته بودن خط شما، آماده شوید تا مسیر خود را تغییر دهید.  •

از خط سفید یکپارچه در یک منطقه کاری عبور نکنید. در خط خود بمانید  •

با احتیاط ادامه دهید و در حین رانندگی در منطقه کاری با سرعت مطمئن حرکت کنید. برای تماشای کارهای جاده ای سرعت خود را کم   •
نکنید یا توقف نکنید.

در یک منطقه کاری توقف نکنید تا از کارگران راهنمایی بخواهید.  •

از پرچم داران اطاعت کنید - اقتدار آنها بر دستگاه های کنترل ترافیک معمولی غلبه می کند.  •

به یاد داشته باشید: پرچم داران منطقه کاری می توانند با استفاده از فرم دستگیری پلیس، رانندگان ناایمن، رانندگانی که با سرعت میرانند، 
و رانندگان متجاوز را به پلیس گزارش دهند!

آیا می دانستید؟
 40,000 ایاالت متحده، حدود  هر ساله در 
نفر، از جمله کارگران بزرگراه و رانندگان، 
مناطق  در  نقلیه  وسایل  تصادفات  نتیجه  در 
کاری مجروح یا کشته می شوند. بی احتیاطی 
تلفات  اصلی  از عوامل  و سرعت غیرمجاز 

رانندگی در مناطق کار است.

آئین نامه رانندگی پنسیلوانیا فصل 3 – آموزش رانندگی 



- 55 -

Capítulo 3: Aprender a conducirManual del conductor de PA

تقاطع راه آهن
بیشتر گذرگاه های راه آهن فقط با یک عالمت هشدار پیشرفته و یک کراس باک محافظت می شوند. اکثر گذرگاه ها دروازه ای برای توقف ترافیک 

ندارند. هنگام نزدیک شدن به تمام گذرگاه های راه آهن باید به طور ویژه هوشیار باشید.

گذرگاه های آشنا بدون ترافیک زیاد قطار می تواند خطرناک ترین مورد باشد. اگر اغلب از چنین گذرگاهی استفاده می کنید و معموالً قطاری 
نمی بینید، ممکن است شروع کنید به این باور که قطارها هرگز از آن عبور نمی کنند. باور داشتن این امر می تواند خطرناک باشد.

این نکات را در گذرگاه های راه آهن به خاطر بسپارید:
وقتی به گذرگاه راه آهن نزدیک می شوید، همیشه به چپ، راست و سپس دوباره به چپ نگاه کنید. حتی اگر گذرگاه فعال است و سیگنال   •

ها چشمک نمی زنند، این کار را انجام دهید - ممکن است کار نکنند.
اگر در یک تقاطع راه آهن با بیش از یک مسیر متوقف شده اید، به محض عبور قطار مسیر را ادامه ندهید. قبل از شروع در هر دو مسیر،   •
منتظر بمانید تا نمای واضحی از هر دو مسیر داشته باشید. حتی با یک )1( مسیر، بالفاصله پس از عبور قطار از مسیر حرکت نکنید - 

قطار دیگری را که ممکن است نزدیک شود دوباره بررسی کنید.
هرگز سعی نکنید هنگام نزدیک شدن یا ورود به یک گذرگاه راه آهن از کنار شخصی عبور کنید.  •

کورکورانه راه خودروی دیگری را که از مسیر عبور می کند دنبال نکنید. اگر وسیله نقلیه دیگری را دنبال می کنید، قبل از اینکه وارد   •
مسیر شوید، مطمئن شوید که فضای کافی برای عبور از تمام مسیر دارید. اگر ترافیک جلوتر از شما کند می شود، قبل از شروع عبور 

صبر کنید تا ایمن شود. هرگز در مسیرها به دام نیفتید.
اگر مرتکب این اشتباه شدید که روی تقاطع راه آهن گیر افتادید و قطار در حال نزدیک شدن است، سریع وسیله نقلیه را ترک کنید و تا   •

جایی که می توانید از مسیر دور شوید.

به اشتراک گذاشتن جاده با عابران پیاده، 
دوچرخه سواران و موتور سیکلت سواران و رانندگان سیکلت موتور گازی

عابرین پیاده و دوچرخه سواران شایسته احترام شما به عنوان راننده وسیله نقلیه هستند. همه این گروه ها در تصادف آسیب پذیرتر هستند، اما حق 
استفاده از جاده های عمومی را مانند شما دارند. نکات ایمنی زیر را به خاطر بسپارید.

تسلیم شدن به عابران پیاده که در تقاطع ها یا در گذرگاه ها عبور می کنند.  •
گردش به سمت راست در زمان چراغ قرمز به معنای توقف است، به همه جهات نگاه کنید، و سپس در زمانی که امن است گردش   •

را انجام دهید. چشمتان به عابران پیاده باشید و زمان کافی را به آنها اختصاص دهید تا از خط عابر پیاده عبور کنند.
همیشه سرعت را کاهش دهید، و زمانی که کودکان در مجاورت هستند احتیاط بیشتری به خرج دهید. آنها ممکن است خطر را   •

درک نکنند و ممکن است بدون نگاه کردن از جلوی شما فرار کنند.
شما باید محدودیت های سرعت منطقه مدرسه را رعایت کنید و در صورت چشمک زدن سیگنال های قرمز برای اتوبوس های   •

مدرسه توقف کنید. مناطق مدرسه و ایستگاه های اتوبوس مدرسه مکان هایی با تمرکز باالی کودکان هستند.
با عابران پیاده سالمند و عابران پیاده دارای معلولیت صبور باشید. آنها برای عبور از یک خیابان به زمان بیشتری نیاز دارند.  •

قبل از دنده عقب، همیشه عابران پیاده را در مسیر خود بررسی کنید.  •
حق تقدم را به عابران پیاده نابینا بدهید که خواه عصاي سفید یا سگ راهنما دارند و یا توسط دیگران هدایت مي شوند.  •

هنگامی که از پشت به وسیله نقلیه متوقف شده نزدیک می شوید، سرعت خود را کم کنید و تا زمانی که مطمئن نشدید عابر پیاده   •
از جلوی آن عبور نمی کند، عبور نکنید.

هنگامی که عابران پیاده شما را می بینند، هرگز ایمن نیست که عابر پیاده را در هر زمانی و مخصوصا در مکان های بدون   •
عالمت یا در بلوک میانی دور بزنید.

عابران پیاده

آیا می دانستید؟
هر یک ساعت و نیم، یک قطار با یک وسیله نقلیه یا یک عابر پیاده در ایاالت متحده برخورد می کند. احتمال مرگ شما در تصادف 

با قطار 40 برابر بیشتر از تصادف با وسیله نقلیه دیگر است.
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اشتراک جاده با کامیون و اتوبوس
فرقی نمی کند جاده را با وسیله نقلیه، کامیون، اتوبوس یا سایر وسایل نقلیه بزرگ به اشتراک بگذارید، برای ایمنی مهم است که قوانین راهنمایی 
و رانندگی را رعایت کنید، قوانین جاده را رعایت کنید و با حالت دفاعی رانندگی کنید. قوانین خاصی برای به اشتراک گذاشتن جاده با کامیون 
ها و اتوبوس ها وجود دارد و در زیر چند پیشنهاد وجود دارد که می توانید برای ایمن تر کردن سفر خود از آنها استفاده کنید. نکته کلیدی برای 
بزرگراه های ایمن تر، دانستن نقطه کور کامیون یا اتوبوس )No-Zone( است. No-Zone مناطق خطرناک اطراف کامیون ها و اتوبوس ها 

را نشان می دهد که احتمال وقوع تصادف در آنها بیشتر است.

عبور از یک کامیون
در یک بزرگراه همسطح، عبور از یک کامیون فقط سه )3( تا پنج )5( ثانیه بیشتر از یک وسیله نقلیه طول می کشد. در یک سرباالیی، یک 
کامیون اغلب سرعتش کم میشود، بنابراین عبور از آن آسان تر از یک وسیله نقلیه است. در سرپاینی، تکانه کامیون باعث می شود که سریعتر 

حرکت کند، بنابراین ممکن است الزم باشد سرعت خود را افزایش دهید.
 هنگامی که وسایل نقلیه خیلی زود پس از عبور جلو ماشین میپیچند و ناگهان سرعت خود را کاهش می دهند، رانندگان کامیون مجبور می شوند 

با زمان یا فضای کمی  که دارند برای جبران خسارت جبران کنند.
 مطمئن شوید که فضای زیادی بین وسیله نقلیه شما و هر وسیله نقلیه پیش روی شما در الین عبوری وجود دارد تا اگر کامیون شروع به کشیدن 
به الین شما کرد، گیر نیفتید. بدون معلق ماندن در نقطه کور کامیون به سرعت عبور کنید. برای مقابله با اثرات تالطم، هر دو دست خود را 
روی فرمان نگه دارید. ممکن است بخواهید در سمت چپ خط عبور بمانید. عبور خود را در اسرع وقت تکمیل کنید و در کنار وسیله نقلیه دیگر 
نمانید. مطمئن شوید که فقط زمانی که جلوی کامیون را در آینه دید عقب خود می بینید به عقب برگردید. پس از عبور از کامیون، سرعت خود 

را حفظ کنید. در مورد عبور از پیچ هایی که در آن خطر خطا و پتانسیل برخورد بیشتر وجود دارد، دو بار فکر کنید.

هنگام عبور از کامیون به خودتان زمان زیادی بدهید. در سرعت های بزرگراه، عبور ایمن از یک کامیون می تواند تا 30 
ثانیه طول بکشد. وقتی عبور کردید، این کار را سریع انجام دهید. به طور مداوم در کنار کامیون رانندگی نکنید - شما در 
نقطه کور راننده کامیون هستید. پس از عبور، تنها زمانی تغییر مسیر دهید که بتوانید چراغ های جلو یا گریل جلوی کامیون 

را در آینه دید عقب خود ببینید.

نکات ایمنی )برای اطالعات بیشتر به فصل 5 مراجعه کنید(
هنگام نزدیک شدن یا عبور از دوچرخه، سرعت خود را تا حد مطمئن کاهش دهید.  •

پس از عبور از کنار دوچرخه سوار، سرعت خود را کاهش ندهید یا سریع توقف نکنید. توقف سریع می تواند منجر به تصادف   •
دوچرخه سوار با وسیله نقلیه شما شود.

در نزدیکی دوچرخه سواران بوق نزنید، مگر اینکه مجبور باشید این کار را برای جلوگیری از تصادف انجام دهید.  •
برای اطالعات بیشتر، کتابچه راهنمای راننده دوچرخه پنسیلوانیا )PUB 380( را می توانید در این آدرس بیابید:

http://www.dot.state.pa.us/public/pubsforms/Publications/Pub%20380.pdf

دوچرخه سواران

طبق قانون، باید به راننده موتورسیکلت/موتور گازی اجازه دهید تا از یک )1( خط کامل استفاده کند.  •
اکثر تصادفات موتورسیکلت/وسیله نقلیه یا موتورسیکلت گازی/خودرو در تقاطع ها اتفاق می افتد. معموالً زمانی که راننده وسیله نقلیه   •

باید حق تقدم را تسلیم می کرد، در مقابل موتورسیکلت/موتور سیکلت در حال حرکت به چپ می پیچد.
تصور نکنید که موتورسیکلت/موتور سیکلت گازی در حال گردش است که چراغ راهنما آن را چشمک می زند. چراغ راهنماهای   •
موتورسیکلت/موتور سیکلت گازی ممکن است مانند یک وسیله نقلیه به طور خودکار خاموش نشوند. تا زمانی که موتورسیکلت را واقعاً 

در حال گردش نبینید، جلوی موتورسیکلت/موتورسیکلت گازی بیرون نکشید.
موانعی که ممکن است برای یک ماشین سوار جزئی باشد، می تواند برای یک موتورسوار/راننده موتورسیکلت گازی کشنده باشد.   •
برای رانندگان موتورسواران/موتور گازی سواران برای ایجاد تغییرات ناگهانی در خطوط یا سرعت آنها آماده باشید تا از خطر در جاده 

جلوگیری کنند.
همان مسافت 4 ثانیه ای یا بیشتر را که برای سایر وسایل نقلیه مجاز می دانید، در نظر بگیرید. زمانی که جاده یا شرایط آب و هوایی بد   •

است، فاصله خود را پشت موتورسیکلت/موتور سیکلت گازی حفظ کنید.
برای تماشای ویدیوی ایمنی موتورسیکلت PennDOT ما روی لینک زیر کلیک کنید.

https://www.youtube.com/watch ? v=SZjHD9iIz-o

موتور سیکلت سواران و رانندگان موتور سیکلت گازی

واقعیت:
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گذر از کامیون
با  می توانید  می شود،  رد  شما  نقلیه  وسیله  از  کامیونی  وقتی 
راندن در سمت دور از خط خود به راننده کامیون کمک کنید. 
اگر کمی سرعت خود را کاهش دهید و سپس سرعت خود را 
ثابت نگه دارید، کار را برای راننده کامیون آسان تر خواهید 
کرد. در هر صورت، در زمانی که کامیون از کنار شما می 
گذرد، سرعت خود را افزایش ندهید. کامیون ها در هر دو 
نسبت  بزرگتری  بسیار   No-Zone نقلیه خود طرف وسیله 
این No-Zone ها  در  وقتی  دارند.  به خودروهای سواری 
رانندگی می کنید، رانندگان کامیون نمی توانند شما را ببینند. 
به  شروع  کامیون  و  هستید  کامیون  یک  کور  نقطه  در  اگر 
حرکت به سمت خط شما می کند، خونسرد باشید و به موقعیت 

وسیله نقلیه خود نسبت به جلوی کامیون توجه داشته باشید. برای جلوگیری از برخورد تصمیم بگیرید که سرعت خود را افزایش دهید یا کاهش 
دهید. شانه را به عنوان یک راه فرار در نظر بگیرید. 

وقتی با کامیونی روبرو می شوید که از جهت مخالف می آید، تا جایی که ممکن است از کناره ها فاصله بگیرید تا از تصادف به پهلو جلوگیری 
کنید و تالطم باد بین وسیله نقلیه خود و کامیون را کاهش دهید. به یاد داشته باشید، تالطم باد وسایل نقلیه را از هم جدا می کند. آنها را به هم نمی 

کشد. بالشتک زیادی بین وسیله نقلیه خود و هر وسیله نقلیه پیش روی خود نگه دارید.

به دنبال یک کامیون
کامیون ها به دلیل اندازه شان به مسافت های طوالنی تری برای توقف نیاز دارند. با این حال، وسیله نقلیه ای که خیلی نزدیک دنبال می شود 
ممکن است نتواند به اندازه کافی سریع متوقف شود تا از جلو به عقب کامیون جلوگیری کند. اگر یک کامیون را دنبال می کنید، از منطقه 
No-Zone آن دوری کنید. از دنبال کردن خیلی نزدیک خودداری کنید و وسیله نقلیه خود را طوری قرار دهید که راننده کامیون بتواند آن 
را در آینه های جانبی خود ببیند. سپس دید خوبی از جاده پیش رو خواهید داشت و راننده کامیون می تواند هشدارهای زیادی برای توقف یا 
پیچیدن به شما بدهد. زمان بیشتری برای واکنش و توقف ایمن خواهید داشت. هنگام تعقیب کامیون یا اتوبوس، اگر نتوانید آینه های جانبی 

وسیله نقلیه روبروی خود را ببینید، راننده وسیله نقلیه بزرگ نمی تواند شما را ببیند.

هنگام توقف در تپه، فضای زیادی بین خود و کامیون بگذارید. هنگامی که راننده پای خود را از ترمز خارج می کند، کامیون ها ممکن است 
به عقب برگردند.

وقتی در شب یک کامیون یا هر وسیله نقلیه ای را دنبال می کنید، همیشه چراغ های جلو را کم کنید. نورهای روشن از وسیله نقلیه پشتی، 
وقتی از آینه های جانبی بزرگ کامیون منعکس می شود، راننده کامیون را کور می کند.

حداقل چهار )4( ثانیه الزم است تا شما را از نقطه کور عقب کامیون دور نگه دارد، و در اینجا یک روش آسان برای محاسبه فاصله 
صحیح وجود دارد: همانطور که یک کامیون از یک جسم ثابت در کنار جاده عبور می کند، شروع به شمارش کنید، هزار و یک ، 
هزار و دو و غیره. همانطور که سپر جلوی شما به همان جسم می رسد باید به هزار و چهار برسید. اگر قبل از هزار و چهار برسید، 

خیلی نزدیک به عقب کامیون هستید.

گردش ها
به چراغ های راهنما کامیون توجه زیادی داشته باشید. رانندگان کامیون باید گردش های گسترده ای انجام دهند تا قسمت عقب کامیون یا عقب 
تریلر تراکتور بتواند از گوشه یا هر مانع ایستاده دیگری عبور کند. گاهی اوقات، از فضای خطوط دیگر برای پاکسازی گوشه ها استفاده می 
شود. برای جلوگیری از تصادف، تا زمانی که عمل گردش کامل نشده است عبور نکنید. باز هم به چراغ های راهنما دقت کنید. )به مثال زیر 

مراجعه کنید.(

واقعیت:

)No-Zones(  نمونه ای از نقطه کور کامیون

بدون منطقه

بدون منطقه

ن 
دو

ب
طقه

من

ون
بد

طقه
 من

کامیون ها پیچ های گسترده ای انجام می دهند. ممکن است به نظر واقعیت:
یا به چپ می پیچند در حالی که  برسد که کامیون ها مستقیم می روند 
واقعاً در حال گردش به راست هستند. این تکنیک - همراه با نقاط کور 
در کنار تریلر - تالش برای عبور از یک کامیون در حال گردش را به 
یک مانور خطرناک تبدیل می کند. رانندگان کامیون نمی توانند وسایل 
نقلیه ای را که بین آنها و حاشیه خیابان فشرده شده است ببینند. در 
جای خود بمانید و به رانندگان کامیون فضای کافی برای گردش بدهید.

یک نمونه از گردش به راست گسترده
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بارهای بزرگ
بارهای بزرگ با وسایل نقلیه خلبان همراه هستند. جابجایی بارهای بزرگ مانند تریلرهای تراکتور عمل می کند و باید با قوانینی مشابه با کامیون 
ها رفتار شود. بیشتر بارهای بزرگ در خطوط تعیین شده کار می کنند. با این حال، به دلیل عرض بیش از حد، موانع بر روی لبه می تواند 

باعث عبور آنها از خط زرد یا سفید شود.
 طبق قانون، وسایل نقلیه خلبان باید به رانندگان در مورد بارهای بزرگ و/یا وسایل نقلیه آهسته در حال حرکت هشدار دهند. وسایل نقلیه خلبان 
ملزم به داشتن عالئم و چراغ های مخصوص برای کمک به شناسایی آنها هستند و رانندگان باید توجه داشته باشند که هنگام مشاهده آنها به یک 

وسیله نقلیه بزرگ نزدیک می شوند. وقتی این خودروها را می بینید، لطفا احتیاط بیشتری کنید.

تصادف دنده عقب
هرگز سعی نکنید از پشت کامیونی که آماده دنده عقب است عبور کنید. اغلب، زمانی که راننده کامیون در حال آماده شدن برای دنده عقب از 
جاده به محل بارگیری است، چاره ای جز مسدود کردن موقت جاده وجود ندارد. اینجاست که برخی از رانندگان و عابران پیاده به جای اینکه 
چند ثانیه منتظر بمانند تا کامیون مانور خود را کامل کند، سعی می کنند از پشت کامیون عبور کنند. در عبور از پشت کامیون، راننده یا عابر 

پیاده وارد منطقه No-Zone کامیون شده و ممکن است تصادف رخ دهد.

ترمز
برخالف ترمزهای هیدرولیک وسایل نقلیه، کامیون ها و اتوبوس ها ممکن است ترمز هوا داشته باشند و توقف مسافت بیشتری را طی کنند. یک 
کامیون بارگیری شده با الستیک های خوب و ترمزهای به درستی تنظیم شده، که با سرعت 65 مایل در ساعت در یک جاده صاف و خشک 
حرکت می کند، برای توقف کامل به حداقل 600 فوت نیاز دارد )در مقایسه با فاصله توقف 400 فوت برای یک وسیله نقلیه مسافربری(. 

ضروری است از ورود به جاده خودداری کنید و در صورت خروج از جاده، از تغییر مسیر در مقابل وسیله نقلیه بزرگ خودداری کنید.

رمپ های فرار
در سرپایینی های طوالنی مدت، ممکن است رمپ های ویژه “فرار” یا “گریز” برای کامیون ها وجود داشته باشد. این رمپ ها فقط برای وسایل 
نقلیه بزرگی که خارج از کنترل هستند یا به دلیل خرابی ترمز نمی توانند متوقف شوند، استفاده می شوند. هرگز در مجاورت این رمپ ها توقف 

یا پارک نکنید.
اتوبوس ها

اتوبوس ها وسایل نقلیه ای هستند که فضای بیشتری را در یک جاده نسبت به یک وسیله نقلیه معمولی اشغال می کنند. هنگام به اشتراک گذاشتن 
جاده با اتوبوس یا کامیون باید همین روند را رعایت کرد.

اتوبوس های مدرسه
پنسیلوانیا قوانین خاصی دارد که هنگام رانندگی در نزدیکی اتوبوس مدرسه باید از آنها پیروی کنید. این قوانین از کودکان و رانندگان محافظت 

می کند.

هنگامی که اتوبوس مدرسه آماده توقف می شود، چراغ های کهربایی )زرد( آن شروع به چشمک زدن می کنند. هنگامی که اتوبوس با چراغ 
های قرمز چشمک زن و بازوی توقف دراز شده توقف می کند، باید حداقل 10 فوت دورتر از اتوبوس توقف کنید، چه پشت اتوبوس باشید و چه 
در همان جاده به سمت آن بیایید یا به تقاطعی نزدیک شوید که اتوبوس مدرسه در آن متوقف شده است. . تا زمانی که چراغ های قرمز چشمک 

نمی زنند، بازوی توقف جمع شده و بچه ها به مکانی امن برسند، متوقف بمانید )تصویر زیر را ببینید(.

فقط یک استثنا برای الزام توقف اتوبوس مدرسه وجود دارد. اگر به اتوبوس مدرسه ای نزدیک می 
شوید که با چراغ های قرمز چشمک زن متوقف شده و بازوی ایست باز شده است و در طرف مقابل 
یک بزرگراه تقسیم شده رانندگی می کنید، )مثالً موانع بتنی/فلزی، ریل های راهنما یا درختان/
صخره ها/روی آب ها/میانه چمن (، مجبور نیستید متوقف شوید. سرعت خود را کاهش دهید و با 

احتیاط به رانندگی ادامه دهید.
این تصویر را ببینید که به توضیح قانون توقف اتوبوس مدرسه در پنسیلوانیا کمک می کند.

https://www.penndot.gov/TravelInPA/Safety/TrafficSafetyAndDriverTopics/Pages/School-Bus-Safety.aspx

همه وسایل نقلیه
باید متوقف شود!

مدرسه  اتوبوس  نکردن  توقف 
و  زن  چشمک  قرمز  چراغ  با 
منجر  طوالنی  توقف  بازوی 
گواهینامه  روزه   60 تعلیق  به 
در  نفی  نمره   )5( پنج  رانندگی، 
جریمه  و  شما  رانندگی  سوابق 

می شود.

فاصله 10 فوتی
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وسایل نقلیه و موقعیت های اضطراری
برخی وسایل نقلیه دارای آژیر و چراغ های قرمز چشمک زن یا ترکیبی از چراغ های قرمز و آبی چشمک زن هستند. چراغ ها به خودروهای 
اورژانس کمک می کنند تا به سرعت در ترافیک حرکت کنند و به تماس های اضطراری پاسخ دهند. خودروهای اورژانس شامل خودروهای 

آتش نشانی، خودروهای پلیس، آمبوالنس ها، خودروهای خونرسانی و خودروهای مجهز ویژه هستند. مراقب آنها باشید.

هنگامی که صدای آژیر را می شنوید یا خودرویی را می بینید که از هر جهت با چراغ های قرمز چشمک زن یا ترکیبی از چراغ های قرمز و 
آبی نزدیک می شود، باید:

در شرایط اضطراری، همه رانندگان باید از دستورات هر افسر پلیس یونیفرم پوش، کالنتر، پاسبان یا هر فرد با لباس مناسب، از جمله پلیس 
آتش نشانی، اطاعت کنند.

آژیرها را جدی بگیرید و راه را برای آمبوالنس، ماشین آتش نشانی یا وسیله نقلیه پلیس باز کنید. ممکن است روزی شما کسی باشید که درخواست 
کمک می کند، یا زندگی یکی از دوستان یا اعضای خانواده شما در خطر باشد.

قانون حق تقدم عبور خودروهای الویت دار 
واکنش  منطقه  مجاور  که  کنند  حرکت  الینی  در  که  کند  می  ملزم  را  رانندگان   ، دار  الویت  خودروهای  عبور  تقدم  حق  قانون 
اضطراری و یا وسیله نقلیه فرد معلول نیست. منطقه واکنش اضطراری منطقه ای است در نزدیکی یک جاده که در آن خدمات 
توسط پلیس، کالنتر، بازرس، بازرس پزشکی، آتش نشان، پلیس آتش نشانی، ماموران آتش نشانی، پرسنل امداد و نجات، پرسنل 
به مواد خطرناک و/یا پرسنل ساخت و نگهداری  پاسخ  تیم  بازیابی، اعضای  خدمات فوریت های پزشکی، پرسنل یدک کش و 
بزرگراه ارائه می شود. وسیله نقلیه فرد ناتوان، وسیله نقلیه ای است که در خط ترافیک قرار دارد یا در کنار یک خط ترافیک 
که به وضوح با حداقل دو المپ سیگنال، شراره جاده، عالئم احتیاط و/یا هر وسیله کنترل ترافیک دیگری مشخص شده است. 
اگر رانندگان به دلیل ترافیک یا شرایط دیگر نتوانند از آنجا حرکت کنند، باید سرعت خود را به حداقل 20 مایل در ساعت کمتر 
از حد مجاز سرعت اعالم شده کاهش دهند. در مواردی که مجری قانون ممکن است حضور نداشته باشد، قانون به کارگران 
جاده ای و امدادگران اورژانس اجازه می دهد تخلفات رانندگان را گزارش کنند. مجری قانون ممکن است بر اساس این گزارش 
ها استنادهایی صادر کند. قصور در حرکت یا کاهش سرعت می تواند منجر به یک تخلف شود که جریمه ای تا سقف $500 
دالر برای تخلف اول، 1,000$ دالر برای تخلف دوم و 2,000$ دالر برای یک تخلف در پی خواهد داشت. جرم سوم و بعدی 
عالوه بر این، جریمه تخلفات رانندگی در مناطق کار دو برابر خواهد شد. هر فردی که به دلیل تخلف از این قانون محکوم شود، 
2 امتیاز در سوابق رانندگی وی ارزیابی می شود. اگر تخلف از این قانون منجر به صدمات شدید بدنی یا مرگ شخص دیگری 
شود، تعلیق گواهینامه 90 روزه و جریمه ای تا سقف 1,000$ دالر در پی خواهد داشت. در صورتی که تخلف از این قانون 
منجر به صدمات شدید بدنی به پاسخگوی اورژانسی یا فردی در داخل یا نزدیک خودروی معلول شود، 6 ماه تعلیق گواهینامه و 
جریمه ای تا سقف 5,000$ دالر در پی خواهد داشت. اگر تخلف از این قانون منجر به فوت یک امدادگر یا فردی در داخل یا 

نزدیک وسیله نقلیه معلول شود، یک سال تعلیق و جریمه ای تا سقف 10,000$ دالر در پی خواهد داشت.

وسایل نقلیه با اسب و سواران اسب
در مناطقی که ممکن است با وسایل نقلیه اسبی یا با اسب سواران روبرو شوید، نکات مهمی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید. 
بسیاری از وسایل نقلیه اسبی رنگ تیره دارند و به همین دلیل در سحر، غروب یا شب به سختی دیده می شوند. هنگام تعقیب یا 
توقف در پشت یک وسیله نقلیه اسب سوار، مطمئن شوید که فضای زیادی بین دو )2( وسیله نقلیه بگذارید. پس از توقف، وسایل 
نقلیه اسب کشی اغلب به عقب می چرخند، و فاصله بیش از حد نزدیک، توانایی راننده وسیله نقلیه را برای دیدن شما محدود می کند. 
این امر همچنین فضای کافی را برای زمانی که برای پاس کردن آماده می شوید فراهم می کند. وقتی از کنار وسیله نقلیه اسبی یا اسب 
سواری رد می شوید، خیلی سریع رانندگی نکنید و بوق نزنید، زیرا ممکن است اسب را وحشت زده کند. همچنین، برای جلوگیری از 
ترسیدن اسب پس از عبور، حتماً قبل از عقب نشینی به الین سمت راست، فضای کافی بین وسیله نقلیه خود و اسب بگذارید. همیشه 

به یاد داشته باشید وقتی در جاده هستید همه حقوق یکسانی دارند.

مسافران در یک کامیون روباز 
اگر شخصی در بستر کامیون باشد، وانت بار باز یا کامیون رو باز نمی تواند با سرعت بیش از 35 مایل در ساعت حرکت کند. 

هنگامی که کودک زیر 18 سال تخت کامیون را اشغال می کند، ممکن است چنین کامیونی رانده نشود.

استثناهای این قانون عبارتند از:
فرزند یک کشاورز، که برای انجام کار در مزرعه یا مزارع بین بخش هایی از مزرعه یا مزارع تحت مالکیت یا اداره آن   •

کشاورز حمل می شود.

به حاشیه یا کنار جاده بکشید و توقف کنید.  •
موازی و تا حد امکان نزدیک به حاشیه برانید.   •

در خیابان های یک طرفه، به سمت نزدیک ترین کنار جاده 
برانید و توقف کنید.

از تقاطع ها دوری کنید.  •

دوباره  گذشت  شما  کنار  از  اضطراری  نقلیه  وسیله  اینکه  از  بعد   •
رانندگی کنید و حداقل 500 فوت از آن فاصله بگیرید.

مطمئن شوید که وسیله نقلیه اضطراری دیگری نیامده است  •
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کودکی که برای انجام کارهای مزرعه به کار گرفته می شود و بین بخش هایی از مزرعه یا مزارع تحت مالکیت یا اداره کارفرما   •
یا کارفرمایان کودک حمل می شود.

کودک دارای پروانه شکار معتبر است که در طول فصل شکار بین کمپ شکار و شکار یا بین شکارگاه منتقل می شود.  •

کودکی که فقط در طول برگزاری رژه در یک رژه رسمی مجاز شرکت می کند.  •

برف روب ها
رانندگان گاوآهن که در زمستان برف را میروبند دید بسیار محدودی در آینه های خود دارند. گاوآهن ها اغلب باید بچرخند و 
رانندگان آنها نمی توانند شما را پشت سرشان ببینند. حتما فاصله ایمن را رعایت کنید. این به وسیله نقلیه شما در برابر آسیب دیدن 

با نمک، مایعات یخ زدا و گلوله های ضد لغزش پرتاب شده از برف روب ها کمک می کند. 

همچنین، این وسایل نقلیه ممکن است دارای پاروهایی باشند که چندین پا از دو طرف بیرون می آیند. دیدن اینها برای رانندگان 
در آب و هوای بد یا در شب دشوار است و تا به حال در تصادفات متعددی با سوایپ از کنار درگیر شده اند. برای ایمن بودن، 

نباید سعی کنید از برف روب، چه در سمت چپ و چه در سمت راست، عبور کنید.

مقابله با خشم جاده
هرگز خشم خود را در جاده به شخص دیگری تالفی نکنید. گاهی اوقات حوادث 
خشم جاده ای ناشی از سوء تفاهمات ساده بین رانندگان است. یک راننده ممکن 
اقدامی  را  آن  دیگری  راننده  که  ای در قضاوت مرتکب شود  لحظه  است خطای 

تهاجمی می داند، هر چند هدف آن نبوده است.
 وقتی کسی جلوی شما پیچید هرگز آن مساله را شخصی نگیرید. فقط آن را رها 

بگیرید. نادیده  دیگر را  کنید و راننده 
اگر اتفاقی افتاد، تالفی نکنید. این یک حواس پرتی جدی است که توجه خود را 

روی یک “مسابقه” با راننده دیگری متمرکز کنید. در صورت لزوم برای جلوگیری از تصادف کمتر قادر به پاسخگویی به 
بود. پیاده خواهید  یا عابران  نقلیه  اقدامات سایر وسایل  چراغ های راهنمایی و رانندگی، عالئم و 

بود  باشد. شما ممکن  با شما  اگر حق  با شماست، حتی  که حق  نکنید  بیاموزید. اصرار  دیگری درس  راننده  به  نکنید  سعی 
بمیرید!

در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما کمک می کند در صورت برخورد با یک راننده تهاجمی ایمن بمانید:
 

 

اگر یک راننده تهاجمی شما را تعقیب کرد، به خانه نروید. در عوض، به ایستگاه پلیس، فروشگاه یا مکان دیگری بروید که در آنجا 
می توانید کمک بگیرید و شاهدانی وجود داشته باشند.

برخورد با شرایط اضطراری رانندگی
اگر شما مانند اکثر رانندگان هستید، این شانس را نخواهید داشت تا قبل از وقوع در 
شرایط اضطراری نحوه عمل خود را تمرین کنید. اما، دانستن اینکه در شرایط خاص 
رانندگی چه باید کرد، همچنان می تواند تفاوت ایجاد کند. انجام یک اقدام اشتباه یا عدم 
اقدام در زمانی که مشکلی پیش می آید، بدیهی است که احتمال تصادف با وسیله نقلیه 

شما را افزایش می دهد.

راه خود را از موقعیت اضطراری خارج کنید
هنگامی که برای جلوگیری از تصادف انتخابی بین ترمز یا فرمان دارید، معموالً بهتر است برای جلوگیری از خطر، به جای ترمز 
کردن، بتوانید هدایت کنید، به خصوص در سرعت های باالی 25 مایل در ساعت. این امر به این دلیل است که زمان واکنش شما برای 

آیا می دانستید؟
از حدود 1500 مرگ و میر در بزرگراه 
 60 حدود  سال،  هر  در   PA در  ها 
رانندگی  به  900 مورد  یا حدود  درصد 

پرخاشگرانه نسبت داده می شود.

آیا می دانستید؟
در بررسی 12000 تصادف، 37 
اقدامی  هیچ  رانندگان  از  درصد 
انجام  تصادف  از  جلوگیری  برای 

ندادند.

تمام تالش خود را بکنید تا از سر راه راننده تهاجمی خارج شوید.  •
مسیر عبور را مسدود نکنید. اگر کسی خواست رد شود به او اجازه   •

دهید.
با افزایش سرعت، راننده تهاجمی را به چالش نکشید. این امر فقط   •

راننده را عصبانی تر می کند و شما را به خطر می اندازد.

از تماس چشمی با راننده متخاصم خودداری کنید.• 
حرکات را نادیده بگیرید، و به عقب اشاره نکنید.• 
اگر دستگاه هندزفری دارید و می توانید با خیال راحت • 

این کار را انجام دهید ، با پلیس یا 911 تماس بگیرید.
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انحراف سریعتر از زمان واکنش شما به ترمز است. اما، شما باید مهارت های فرمان پذیری خوبی داشته باشید تا در مواقع اضطراری 
کنترل وسیله نقلیه خود را حفظ کنید.

به عنوان یک قانون کلی، شما باید فرمان را با دو دست بگیرید. این امر به ویژه در مواقع اضطراری مهم است، زیرا فرمان 
فرار مستلزم آن است که فرمان را به سرعت حداقل یک دوم دور در یک جهت )1( بچرخانید، و پس از عبور از جسم، چرخ را 
تقریباً یک دایره کامل در جهت مخالف بچرخانید. سپس به فرمان مرکزی باز می گردید تا به حرکت در جهت اصلی سفر خود 

ادامه دهید. در سرعت های باالتر، ورودی فرمان کمتری برای حرکت خودرو به چپ یا راست مورد نیاز است.
همانطور که در سمت راست نشان داده شده است، به نگه داشتن فرمان عادت کنید. اگر 
در  را  فرمان  باید  دست هایتان  می گیرید،  نظر  در  ساعت  صفحه  یک  به عنوان  را  فرمان 
موقعیت ساعت 9 و 3 یا ساعت 8 و 4 نگه دارند، هر کدام راحت تر است. به جای گرفتن 

قسمت داخلی رینگ، انگشتان شست خود را در امتداد صورت فرمان نگه دارید.
با نگه داشتن دست ها در این حالت روی فرمان:

در طول یک مانور فرمان اضطراری که می تواند باعث خارج شدن شما از کنترل یا فرار از   •
جاده شود، کمتر احتمال دارد که تصحیح بیش از حد انجام دهید.

در صورت تصادف، احتمال اینکه کیسه هوا بازوها و دست های شما را به عقب برگرداند، حتی ممکن است بشکند، کمتر است.  •

بازوهای شما در رانندگی های طوالنی راحت ترند و کمتر خسته می شوند.  •

موقعیت عقربه ساعت ده )10( و دو )2( قابل قبول است. با این حال، اگر کیسه هوا باز شود، در خطر آسیب هستید. دو )2( راه برای 
استفاده از فرمان برای چرخش وجود دارد. در روش »دست روی دست«، راننده برای گرفتن سمت مقابل از فرمان  دست میبرد می برد 
و فرمان را از باال می کشد و در صورت لزوم تکرار می کند. در روش “فشار کش”، یک )1( دست فرمان را به سمت باال فشار می دهد 

در حالی که دست دیگر به سمت باال می لغزد و سپس فرمان را به سمت پایین می کشد و این عمل را تا پایان چرخش تکرار می کند

اگر نمی توانید از تصادف جلوگیری کنید، این را به خاطر داشته باشید: پیشگیری از آسیب در تصادف بیشتر به بستن کمربند ایمنی، تنظیم 
صحیح پشتی های سر، داشتن کیسه هوا در وسیله نقلیه و قرار گرفتن شما با حداقل 10 اینچ با فاصله از کیسه هوای بستگی دارد. 

اگر مجبورید ناگهانی ترمز کنید
اگر می خواهید با عجله ترمز کنید، ایمنی شما به دانستن اینکه آیا وسیله نقلیه شما دارای ترمزهای معمولی است یا ضدقفل )ABS( و نحوه 

استفاده از آنها بستگی دارد.

بدون ABS، ترمزها را به طور مکرر فشار داده و رها کنید. پمپ کردن ترمز خودرو شما را کند می کند و آن را تحت کنترل نگه می   •
دارد. ضربه زدن به ترمز می تواند چرخ های شما را قفل کند و باعث سر خوردن خودرو شما شود.

با ABS، فشار محکم و مداوم را روی ترمز نگه دارید - وسیله نقلیه شما نمی لغزد. پدال ترمز را پمپ نکنید. از صداهای مکانیکی و/یا   •
ضربان های خفیف نگران نباشید.

برای تعیین نوع سیستم ترمز خودروی شما باید دفترچه راهنمای مالک خود را بررسی کنید. قبل از اینکه در شرایط اضطراری قرار بگیرید 
این کار را انجام دهید. دانستن نحوه فشار دادن ترمز در شرایط اضطراری ممکن است جان شما را نجات دهد.

اگر وسیله نقلیه شما شروع به لغزش کرد
لیز خوردن  به  یا یخ زده شروع  نقلیه شما در جاده خیس  اگر وسیله 
اگر  کنید.  هدایت  بروید  خواهید  می  که  سمتی  به  و  کنید  نگاه  کرد، 
عقب وسیله نقلیه شما به سمت چپ می لغزد، چرخ را به سمت چپ 
بچرخانید. اگر عقب وسیله نقلیه شما به سمت راست می لغزد، چرخ 
لغزش  یک  اصالح  برای  که  هنگامی  بچرخانید.  راست  سمت  به  را 
هدایت می کنید، لغزش دیگری ممکن است در جهت مخالف باشد، اما 
لغزش دوم به بدی لغزش اول نخواهد بود. آماده باشید که لغزش دوم 
با هدایت در جهتی که عقب وسیله  را به همین ترتیب متوقف کنید - 
نقلیه شما در حال لغزش است. ممکن است قبل از اینکه کامالً کنترل 
“اصالحات”  این  از  مورد  چند  آورید،  دست  به  را  خود  نقلیه  وسیله 

الزم باشد.

هنگام لغزش، از ترمز خود استفاده نکنید. اگر ترمز بگیرید، لغزش 
بدتر می شود. شما در خطر قفل کردن چرخ ها و از دست دادن تمام 

هستید. فرمان  کنترل 

چرخش به راست                 

عقب ماشین به 
راست میلغزد                         

عقب ماشین به 
چپ میلغزد

چرخش به چپ

آئین نامه رانندگی پنسیلوانیا فصل 3 – آموزش رانندگی 



- 62 -

Capítulo 3: Aprender a conducirManual del conductor de PA

جاده های سیل زده
در جاده های پر آب، حتی در سرعت های کم، به اندازه شش )6( اینچ آب می تواند باعث شود کنترل وسیله نقلیه یا کامیون خود را از 
 )SUV( فوت آب اکثر وسایل نقلیه، از جمله وسایل نقلیه ورزشی )دست بدهید و برخی وسایل نقلیه کوچک را شناور کنید. دو )2
را با خود خواهد برد. هنگامی که یک وسیله نقلیه از جاده خارج می شود و به داخل آب عمیق تر می رود، ممکن است غلت بزند و 
پر از آب شود و راننده و سرنشینان داخل آن به دام بیفتند. اگر در جاده آب متحرکی وجود دارد، مطمئن ترین کار این است که مسیر 

دیگری را پیدا کنید.
توجه: رانندگی در اطراف یا از طریق عالئم یا وسایل کنترل ترافیک که جاده یا بزرگراه را به دلیل شرایط خطرناک می بندند، خالف 

قانون است. برای اطالعات بیشتر در مورد قانون و مجازات های آن به فصل 5 مراجعه کنید.
سیل:

تقریباً   2006 از سال  بیماری،  از  پیشگیری  و  کنترل  اساس گزارش مرکز  بر  است.  پنسیلوانیا  مهمترین خطرات  از  یکی  سیل 
نیمی از مرگ و میر ناشی از سیل در پنسیلوانیا مربوط به وسایل نقلیه بوده است. اگر در حال رانندگی هستید و به جاده ای پر آب 
رسیدید، این عبارت ساده را به خاطر بسپارید: “بپیچید، غرق نشوید” مسیر سفر دیگری را پیدا کنید و سعی نکنید از جاده های 
سیل زده عبور کنید. تصویب هرگونه مانع کنترل سیل خالف قانون است. این فهرست چندین دلیل را نشان می دهد که چرا سیالب 

ها بسیار خطرناک هستند:

بهترین گزینه شما وقتی به جاده ای پر از سیل می رسید این است که یک مسیر جدید به مقصد خود پیدا کنید. اگر در سیل گیر کردید، سریع از 
وسیله نقلیه خود خارج شده و به سمت ارتفاعات حرکت کنید. اطالعات بیشتر در مورد سیل را از سرویس ملی هواشناسی می توانید به صورت 

آنالین پیدا کنید:  
www.weather.gov/safety/flood-turn-around-dont-drown

اگر گاز شما گیر کند
اگر پدال گاز بچسبد، وسیله نقلیه شما ممکن است سریعتر و سریعتر حرکت کند.

اگر این اتفاق بیفتد:
چشم خود را به جاده نگه دارید. می توانید چند بار روی پدال ضربه بزنید تا ببینید آیا به حالت عادی بازمی گردد یا نه، یا ممکن است بتوانید    .1

آن را با انگشت پا بلند کنید، اما سعی نکنید پدال را با دست آزاد کنید.

در صورت گیر کردن پدال، فوراً به حالت خنثی تغییر دهید و از ترمز استفاده کنید. این باعث می شود موتور شما مسابقه دهد، اما قدرت    .2
از چرخ های شما حذف می شود.

روی فرمان تمرکز کنید و زمانی که سرعت خود را کاهش داده اید و به سرعت مطمئنی رسیدید، از جاده خارج شوید. توقف کنید، موتور    .3
را خاموش کنید و فالشرهای اضطراری خود را بپوشید.

اگر می خواهید سرعت را کاهش دهید یا سریع متوقف کنید، احتراق را روی “خاموش” قرار دهید. آن را روی “LOCK” قرار 
ندهید زیرا توانایی فرمان را از دست خواهید داد. سپس، ترمز خود را فشار دهید. برای هدایت و ترمز با احتراق خاموش نیاز به 

تالش بیشتری دارد.

اگر وسیله نقلیه شما دچار نقص ترمز شده است
در خودروهای جدیدتر، سیستم ترمز تقسیم شده احتمال خرابی کامل ترمز را کاهش می دهد. اگر چراغ هشدار سیستم ترمز شما روشن 
شود، ممکن است در دو )2( از چهار )4( چرخ، احتماالً یک )1( چرخ جلو و یک )1( چرخ عقب ترمز کنید. این به شما امکان می دهد 
تا به کنار جاده یا ایستگاه خدمات بعدی بروید. قبل از اینکه خودرو شروع به کند شدن کند احساس می کنید که پدال ترمز بیشتر از حد 
معمول پایین می آید و باید بیشتر روی پدال فشار دهید. فاصله توقف شما افزایش یافته است، بنابراین مراقب باشید که وسیله نقلیه شما به 

کجا می رود. تعویض دنده پایین تر به شما کمک می کند سرعت خود را کاهش دهید.

شش اینچ آب، به اندازه یک اسکناس دالر، می تواند باعث از دست دادن کنترل یا توقف برخی خودروها شود.  •
•  دوازده اینچ آب متحرک می تواند بسیاری از اتومبیل ها را شناور کند.

•  دو فوت آب متحرک می تواند اکثر خودروهای SUV و وانت را به حرکت درآورد.
•  آب روی هر جاده ای می تواند بسیاری از خطرات، از جمله گم شدن آسفالت و پل ها را پنهان کند. جابجایی آب 

نیز می تواند جاده را ضعیف کند.
•  سفر در شب ممکن است جاده های سیل زده را پنهان کند.

توجه:
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بعد از اینکه وسیله نقلیه خود را متوقف کردید، برای کمک تماس بگیرید. سعی نکنید رانندگی کنید.
اگر الستیک شما منفجر شده است

گاهی اوقات صدای کوبیدن قبل از منفجر شدن الستیک شروع می شود، اما معموالً نمی دانید که چه زمانی الستیک باد می کند. شما باید با نگه 
داشتن الستیک های خود در شرایط خوب و بادکرده مناسب در برابر فوران محافظت کنید.

هنگامی که الستیک جلو منفجر می شود، فرمان شما می لرزد و شما احساس می کنید که وسیله نقلیه ناگهان به یک سمت کشیده می شود. هنگامی 
که الستیک عقب منفجر می شود، یک گوشه خودرو به طور ناگهانی سقوط می کند و شما احساس خواهید کرد که عقب خودرو به جلو و عقب 

می لرزد.
اگر یکی از الستیک های شما منفجر شد، موارد زیر را انجام دهید:

فرمان را محکم بگیرید.   .1
از ترمز خود دور بمانید! ترمز پس از انفجار باعث لغزیدن و از دست دادن کنترل وسیله نقلیه شما می شود.   .2

به آرامی پای خود را از روی پدال گاز بردارید.   .3
به جایی که می خواهید بروید هدایت کنید، اما به آرامی هدایت کنید - از اعمال فرمان بزرگ یا پرشتاب خودداری کنید.   .4

می توانید تا زمانی که نیاز دارید روی یک الستیک پنچر سوار شوید تا به یک نقطه امن برسید و آن را عوض کنید. اگر مجبور به استفاده 
از ترمز خود هستید، آنها را به آرامی فشار دهید. اجازه دهید خودرو تا توقف کند شود. قبل از تعویض الستیک مطمئن شوید که خارج 

از جاده است.

1.   دنده را به پایین تغییر دهید و به دنبال مکانی برای کاهش 
سرعت تا توقف باشید.

پدال ترمز را چند بار به سرعت پمپ کنید. این اغلب باعث    .2
ایجاد فشار ترمز کافی برای توقف خودرو می شود.

دستی  ترمز  از  کند،  نمی  کار  ترمز  پدال  کردن  پمپ  اگر    .3
)اضطراری( استفاده کنید. اگر چرخ های عقب قفل شدند و 
شروع به لیز خوردن کردید، ترمز را نگه دارید تا بتوانید 

ترمز دستی را رها کنید.

چشمان خود را روی جایی که می روید متمرکز کنید و به دنبال    .4
مکانی امن برای خارج شدن از جاده باشید. به دنبال یک مکان 

باز برای هدایت یا هدایت به یک جاده سرباالیی باشید.
خطر  در  شما  و  شود  نمی  متوقف  همچنان  نقلیه  وسیله  اگر    .5
را  خود  احتراق  حل،  راه  آخرین  عنوان  به  هستید،  تصادف 
خاموش کنید. آن را به حالت “LOCK” نچرخانید زیرا این کار 
باعث قفل شدن فرمان شما نیز می شود. سپس، به پایین ترین 
دنده خود بروید. این می تواند به گیربکس شما آسیب برساند، 
بنابراین این کار را تنها به عنوان آخرین تالش برای جلوگیری 

از تصادف انجام دهید.

اگر خودروی قدیمی تری دارید و ترمزهایتان ناگهان از کار افتاد، باید

نیاز دارید همیشه در  ابزاری را که برای تعویض الستیک خود 
گیره،  آچار  زاپاس،  الستیک  مانند  دارید،  نگه  خود  نقلیه  وسیله 
جک، پیچ گوشتی، چراغ قوه، فلرها و مثلث های انعکاسی، گوه 

های چرخ، کیت تعمیر الستیک صاف، دستکش و غیره.
دستورالعمل های اساسی برای تعویض الستیک. توجه: این فرآیند 
ممکن است از وسیله نقلیه ای به وسیله نقلیه دیگر متفاوت باشد، 

بنابراین لطفاً به دفترچه راهنمای مالک خودرو مراجعه کنید.
وسیله نقلیه را روی سطح صافی که دور از ترافیک و تا حد    .1

امکان دور از جاده است پارک کنید.
ترمز دستی را فشار دهید و وسیله نقلیه را با قرار دادن آجر،    .2
از  یا گیره چرخ در جلو و عقب هر یک  گوه های چوبی، 

الستیک های خوب باقی مانده محکم کنید.
اگر وسیله نقلیه دارای روکش چرخ یا کالهک توپی است، با    .3
استفاده از پیچ گوشتی یا انتهای صاف آچار شاخک آن را به 

دقت جدا کنید.
در حالی که وسیله نقلیه روی زمین است، با استفاده از آچار    .4
انتهایی که با مهره های گیره خودرو متناسب است، مهره ها 
را باز کنید. در طی این مرحله، مهره های گیره را به طور 

کامل از پیچ و مهره های گیره جدا نکنید.
جک را روی زمین محکم و ایمن در زیر قاب یا سیستم تعلیق    .5
خودرو قرار دهید و/یا با مراجعه به دفترچه راهنمای مالک 
خودرو برای قرارگیری مناسب جک. وسیله نقلیه را با جک 

کنید تا الستیک تقریباً 6 اینچ از زمین فاصله بگیرد.

مهره ها را به طور کامل بردارید و آنها را در یک منطقه امن    .6
قرار دهید )داخل روکش چرخ یا کالهک توپی به خوبی کار 
می کند(. الستیک معیوب را با گرفتن با دو دست خارج کنید و 
آن را مستقیم و به طور یکنواخت از پیچ و مهره های گیره جدا 

کنید.
چرخ زاپاس/الستیک را روی پیچ های گیره چرخ نصب کنید و    .7
تمام مهره های گیره را با دست نصب کنید. پس از اینکه مهره 
ها به درستی بر روی گیره ها رزوه شدند، می توان از آچار 
پیچ برای سفت کردن مهره ها استفاده کرد. اما فقط از حداقل 
کامل  طور  به  را  ها  مهره  زمان  این  )در  کنید  استفاده  فشار 

بچرخانید(.
این  در  اما  بیاورید،  پایین  زمین  روی  آرامی  به  را  خودرو    .8

مرحله جک را از زیر خودرو خارج نکنید.
پس از مراجعه به دفترچه راهنمای اپراتور خودرو برای توالی    .9
با  را  گیره  های  مهره  گشتاور،  و مشخصات  مناسب  گشتاور 

استفاده از آچار پیچی محکم کنید.
10. جک، الستیک/چرخ، ابزار و تجهیزات ایمنی را در صندوق 

عقب خودرو محکم کنید.
اگر وسیله نقلیه دارای روکش چرخ یا کالهک توپی باشد، دفترچه 
وسیله  اگر  دهد.  ارائه  را  نصب  دستورالعمل  باید  مالک  راهنمای 
نقلیه دارای کالهک های مرکزی است، درپوش وسط را روی چرخ 
آن  روی  مساوی  طور  به  دست  پاشنه  از  استفاده  با  و  دهید  قرار 
ضربه بزنید. قبل از حرکت، از محکم بودن پوشش چرخ یا کالهک 

مرکزی اطمینان حاصل کنی.

نحوه تعویض الستیک پنچر
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اگر وسیله نقلیه شما از آسفالت خارج شود و روس شانه بیوفتد
اگر ندانید که چگونه کنترل فرمان را پس از تجربه “افتادن” در امتداد لبه جاده جایی که شانه پایین تر از پیاده رو است، دوباره به دست 
آورید، می تواند یک تصادف جدی ایجاد کند. اگر خیلی نزدیک به لبه جاده رانندگی می کنید یا خیلی سریع از یک پیچ عبور می کنید و 

اجازه می دهید الستیک جلویی تان از جاده خارج شود، ممکن است »افتادن« اتفاق بیفتد.

“ افتادن “ به خصوص در جاده های روستایی نسبتاً رایج است. آنها همچنین می توانند در جایی که جاده ها دوباره روکش می شوند و یک 
برآمدگی در شانه وجود دارد نیز رخ می دهد.

اگر ندانید که چگونه از آن خالص شوید، یک “افتادن” می تواند به سرعت تبدیل به یک وضعیت اضطراری شود. مهمترین چیزهایی که 
باید به خاطر بسپارید عبارتند از: تند نرانید و ناگهانی ترمز نکنید. اگر چرخ را به شدت بچرخانید تا دوباره به جاده برگردید، می تواند 
باعث شود که وسیله نقلیه به طرفین با سرعت حرکت کند و وارد ترافیک مقابل شود. اگر با دو )2( چرخ روی پیاده رو و دو )2( چرخ 

روی شانه نرم ترمز شدید کنید، احتماالً خودرو از کنترل خارج می شود.

 

اگر وسیله نقلیه دیگری در مسیر شما در حال نزدیک شدن است
ابتدا برای جلب توجه بوق خود را به صدا درآورید. اگر راننده دیگر حرکت نکرد، در صورت امکان سعی کنید به سمت راست فرار کنید. اگر 
به چپ منحرف شوید و راننده دیگر در آخرین لحظه تصحیح کند، باز هم تصادف خواهید کرد. اگر برخورد اجتناب ناپذیر است، محکم و پیوسته 

ترمز کنید. هر مایل در ساعت که سرعت شما را کاهش می دهد، برخورد را کاهش می دهد.

مراسم تشییع جنازه
اگر در جاده تشییع جنازه دیدید، تسلیم وسایل نقلیه حاضر در صف شوید. هنگامی که وسیله نقلیه اصلی از یک تقاطع عبور کرد، بقیه راهپیمایی 
ممکن است از طریق تقاطع پیش برود، ترافیک دیگر باید تسلیم شود. اجازه دهید موکب عبور کند و از داخل و خارج موکب عبور نکنید، مگر 

اینکه در حین تشییع جنازه توسط یک افسر پلیس یا یک مامور یا کارمند مدیر تشییع جنازه هدایت شود.

تمام وسایل نقلیه حاضر در مراسم تشییع جنازه باید چراغ های جلو و فالشرهای اضطراری خود را روشن کرده و پرچم یا عالئم دیگری که آنها 
را بخشی از مراسم تشییع می کند، داشته باشند. وسایل نقلیه در مراسم تشییع جنازه نیز ممکن است چراغ بنفش چشمک زن یا گردان در طول 

مراسم بر روی خودرو نمایش داده شود.

درصورتی که وسیله نقلیه اصلی در حالی که چراغ سبز بود از تقاطع حرکت کند، رانندگان در دسته های تشییع جنازه می توانند از طریق چراغ 
قرمز یا عالمت ایست حرکت کنند.در مورد عالمت ایست، وسیله نقلیه پیشرو باید قبل از عبور از تقاطع، ابتدا به طور کامل متوقف شود. دسته 

های تشییع جنازه باید تسلیم وسایل نقلیه اضطراری شوند.

وقتی دو چرخ شما در سمت راست هر دو از آسفالت خارج   .1
می شوند، پدال گاز را کم کم رها تا سرعت خود را کاهش 
خطر  از  جلوگیری  برای  اگر  نکنید.  ترمز  ناگهانی  دهید. 
روی شانه باید ترمز کنید، از ترمز تدریجی و کنترل شده 

برای جلوگیری از قفل شدن چرخ ها استفاده کنید.

فرمان را محکم بگیرید و موازی با جاده با دو )2( چرخ   .2
هدایت  سقوط(  لبه  )در  بیرون  )2( چرخ  دو  و  جاده  روی 
کنید. از خراشیدن الستیک ها در لبه پیاده رو جلوگیری کنید. 
آرام بمانید و فرمان را محکم بگیرید. یک شانه نرم یا خیس 
وسیله نقلیه شما را به سمت راست می کشد. سعی نکنید به 

شدت به جاده برگردید.

به آرامی ادامه دهید تا زمانی که بسیار آهسته رانندگی کنید -   .3
کمتر از 25 مایل در ساعت و ترجیحاً نزدیک به 10 مایل در 

ساعت - و وسیله نقلیه خود را تحت کنترل داشته باشید.

در مسیری که دوباره وارد می شوید، ترافیکی را که از سمت   .4
عقب نزدیک می شود، بررسی کنید. چراغ راهنمای چپ خود 

را روشن کنید.

آرامی به سمت چپ هدایت کنید تا چرخ های سمت راست روی   .5
آسفالت قرار گیرند، وقتی هوا روشن است. به محض اینکه 
احساس کردید چرخ هایتان به جاده برگشتند، به آرامی به سمت 

راست هدایت کنید تا صاف شوید.

با خیال راحت به آسفالت برگشتید و کنترل کامل  زمانی که   .6
وسیله نقلیه خود را در دست گرفتید، برای مطابقت با جریان 

ترافیک سرعت خود را افزایش دهید.

اگر از آسفالت خارج شدید باید چه کاری انجام دهید
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سواالت مروری فصل 3

1. رانندگان نوجوان به احتمال زیاد در تصادف درگیر می شوند زمانی که:
A.  آنها با حیوان خانگی خود به عنوان مسافر در حال رانندگی هستند

B.  با مسافران بزرگسال رانندگی می کنند
C.  با مسافران نوجوان رانندگی می کنند

D.  بدون مسافر رانندگی می کنند

2. رانندگانی که در حین رانندگی می خورند و می نوشند:
A.  هیچ خطای رانندگی ندارند

B.  مشکل در رانندگی با سرعت کم دارند
D.  رانندگان بهتری هستند زیرا گرسنه نیستند

C.  در کنترل وسایل نقلیه خود مشکل دارند

3. آمادگی برای کشیدن سیگار و سیگار کشیدن در حین رانندگی:
A.  بر توانایی های رانندگی تأثیری نگذارید

B.  کمک به حفظ هوشیاری راننده است
C.  فعالیت های منحرف کننده هستند
D.  فعالیت های منحرف کننده نیستند

4. مهم ترین نوع تصادف برای رانندگان 16 ساله در پنسیلوانیا عبارتند از:
A.  وسیله نقلیه تکی/فرار از جاده

B.  در یک بین ایالتی کنار زده شدن
C.  رانندگی برعکس در یک خیابان فرعی

D.  رانندگی روی شانه بزرگراه

5. هنگام عبور از دوچرخه سوار، باید:
A.  بوق خود را بزنید تا به دوچرخه سوار هشدار دهید

B.  تا حد امکان به سمت چپ حرکت کنید
C.  در مرکز خط باقی بمانید

D.  فالشرهای چهار طرفه خود را بپوشید

6. هنگامی که در منطقه ای که کودکان در آن بازی می کنند رانندگی می کنید، باید از آنها انتظار داشته باشید:
A.  بدانند چه زمانی  برای عبور امن است

B.  قبل از عبور از خیابان در حاشیه توقف کنند
C.  بدون اینکه نگاه کنند از جلوی شما بدوند
D.  عبور نکنند مگر اینکه با بزرگسال باشند

7. اگر پشت موتورسیکلت در حال رانندگی هستید، باید:
A.  اجازه دهید موتورسیکلت از یک خط کامل استفاده کند

B.  بر روی شانه در کنار موتورسیکلت رانندگی کنید
C.  اجازه دهید موتورسیکلت فقط از نصف خط استفاده کند

D.  از همان خطی که موتورسیکلت در حال حرکت است عبور کنید

8. هنگام سفر پشت موتورسیکلت:
A.  فاصله را با حداقل 2 طول خودرو مجاز کنید

B.  حداقل 2 ثانیه فاصله را در نظر بگیرید
C.  حداقل 4 ثانیه فاصله را در نظر بگیرید

D.  فاصله را با حداقل 4 طول موتور سیکلت در نظر بگیرید
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9. هنگام رانندگی در نزدیکی عابر پیاده که از عصای سفید رنگ استفاده می کند، باید احتیاط بیشتری به کار ببرید،زیرا:
A.  آنها ناشنوا هستند

B.  دارای معلولیت ذهنی هستند
C.  نابینا هستند

D.  مشکل راه رفتن دارند

10. هنگام رانندگی در نزدیکی یک عابر پیاده نابینا که عصای سفید با خود حمل می کند یا از سگ راهنما استفاده می کند، باید:
A.  سرعت خود را کم کنید و آماده توقف باشید

B.  حق تقدم را بگیرید
C.  به طور معمول ادامه دهید

D.  به سرعت دور شوید

11. هنگامی که راننده در حال چرخش است و عابر پیاده بدون توجه به چراغ راهنمایی از آن عبور می کند، چه کسی باید تسلیم شود؟
A.  هر که دیرتر حرکت کرد

B.  راننده
C.  هر که کندتر باشد

D.  عابر پیاده

12. یک مثلث نارنجی در پشت یک وسیله نقلیه نشان می دهد که وسیله نقلیه:
A.  مواد رادیواکتیو را حمل می کند
B.  گردش های گسترده ای می کند

C.  با سرعت کمتری نسبت به ترافیک عادی حرکت می کند
D.  مکرر توقف می کند

13. در شب، دیدن آن از همه سخت تر است:
A.  عالئم راه

B.  عابرین پیاده
C.  سایر رانندگان

D.  چراغ های خیابان

14. هنگامی که راننده کامیون پشت سر شما می خواهد از وسیله نقلیه شما عبور کند، سرعت شما باید:
A.  ثابت بماند یا کاهش یابد

B.  تغییر الین دهید
C.  تغییر کند

D.  افزایش کند

15. هنگام اشتراک جاده با یک کامیون، مهم است که به یاد داشته باشید که، به طور کلی، کامیون ها:
A.  برای توقف، مسافت های طوالنی تری نسبت به اتومبیل ها طی کنید

B.  نسبت به خودروها به زمان کمتری برای گذراندن سرپاینی نیاز دارند
C.  به شعاع گردش کمتری نسبت به خودروها نیاز دارند

D.  برای عبور از شیب نسبت به خودروها به زمان کمتری نیاز دارند

16. اگر در یک تقاطع راه آهن با بیش از یک مسیر توقف کنید:
A.  صبر کنید تا دید واضحی از هر دو مسیر داشته باشید

B.  در مسیر راه آهن توقف کنید و منتظر قطار دیگری باشید
C.  به محض عبور قطار از آنجا عبور کنید

D.  هنگامی که یکی از مسیرها آزاد است، عبور کنید
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17.اگر کامیونی را دنبال می کنید که قبل از گردش به راست در یک تقاطع به چپ می چرخد، باید به خاطر داشته باشید که این کامیون بسیار 
خطرناک است:  

A.  سعی کنید بین کامیون و جدول خود را جمع کنید تا به راست بپیچید
B.  ترمزهای خود را تا زمانی که کامیون گردش را کامل کند فشار دهید

C.  قانون فاصله 4 – ثانیه را زیر پا بگذارید
D.  برای راننده کامیون بوق بزنید

18. تنها زمانی که مجبور نیستید برای اتوبوس مدرسه ای که چراغ های قرمز آن چشمک می زند و بازوی توقف آن دراز است توقف کنید، 
زمانی است که:  

A.  در طرف مقابل یک بزرگراه تقسیم شده رانندگی می کنید
B.  پشت اتوبوس هستند

C.  عدم حضور کودکان را مشاهده کنید
D.  می تواند با خیال راحت از سمت چپ عبور کند

19. وقتی چراغ های اتوبوس مدرسه در حال چشمک زدن است و بازوی توقف آن دراز است، باید:
A.  حداقل 10 فوت دورتر از اتوبوس توقف کنید

B.  در صورتی که کودکان از اتوبوس خارج شده اند، عبور کنید
C.  اگر اتوبوس در طرف مقابل مانع قرار دارد توقف کنید

D.  از کنار اتوبوس به آرامی رانندگی کنید

20. پس از عبور قطار، باید:
A.  مجدداً قطارهای نزدیک را بررسی کنید و با احتیاط ادامه دهید

B.  منتظر چراغ سبز باشید
C.  در مسیرها ادامه دهید

D.  بوق بزنید و ادامه دهید

21. اگر الزم است زمانی که رانندگان دیگر انتظار آن را ندارند سرعت خود را کاهش دهید یا متوقف کنید، باید:
A.  چند بار به سرعت روی پدال ترمز ضربه بزنید

B.  از ترمز اضطراری خود استفاده کنید
C.  از روی شانه خود به دنبال ترافیک در نقطه کور خود باشید

D.  آماده باشید تا بوق بزنید

22. هنگامی که قصد دارید گردش کنید، باید عالئم گردش خود را فعال کنید:
A.  فقط در صورتی که رانندگان دیگری شما را دنبال کنند

B.  همانطور که جلوی ماشین شما به تقاطع می رسد
C.  3 تا 4 ثانیه قبل از رسیدن به تقاطع

D.  2 طول ماشین قبل از رسیدن به تقاطع

23. قبل از عبور از یک وسیله نقلیه دیگر باید:
A.  چراغ های جلو خود را فلش بزنید تا به راننده هشدار دهید

B.  فالشرهای چهار طرفه خود را برای هشدار به راننده روشن کنید
C.  چراغ راهنما مناسب بدهید تا نشان دهد در حال تغییر مسیر هستید

D.  بوق خود را به صدا درآورید تا توجه رانندگان را جلب کنید

24. نقطه کور شما منطقه ای از جاده است که:
A.  بدون حرکت دادن سر نمی توانید ببینید

B.  مستقیماً پشت وسیله نقلیه شما است
C.  شما در آینه عقب خود می بینید

D.  در آینه بغل خود می بینید
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25 . قبل از عبور از یک وسیله نقلیه دیگر، باید عالمت دهید:
A.  درست قبل از تغییر مسیر

B.  در هر زمان
C.  پس از تغییر مسیر

D.  به اندازه کافی زودتر تا دیگران از برنامه های شما مطلع شوند

26. قبل از تغییر خط در بزرگراه چند بانده، باید:
A.  بوق خود را به صدا درآورید

B.  چراغ های جلو را روشن کنید
C.  سرعت خود را کاهش دهید

D.  آینه ها و نقاط کور خود را بررسی کنید

27. هنگامی که در جاده پارک می کنید، باید:
A.  از فالشرهای چهار طرفه خود استفاده کنید

B.  در یک زاویه پارک کنید
C.  چراغ راهنما را روشن نگه دارید

D.  چراغ های خود را روشن کنید

28. قبل از دنده عقب، باید:
A.  به آینه های خود تکیه کنید تا ببینید آیا ادامه کار واضح است یا خیر

B.  چراغ های خود را روشن کنید
C.  در را باز کنید تا ببینید آیا ادامه کار ایمن است یا خیر

D.  سر خود را بچرخانید و از پنجره عقب نگاه کنید

29. برای کمک به جلوگیری از تصادفات، باید:
A.  با سایر رانندگان در جاده ارتباط برقرار کنید

B.  سایر رانندگان در جاده را نادیده بگیرید
C.  در خیابان های فرعی و جاده های پشتی رانندگی کنید

D.  از رانندگی در ساعات شلوغی خودداری کنید

30. راننده:
A.  راننده در حال کاهش سرعت یا توقف است

B.  راننده در حال گردش به چپ است
C.  راننده در حال گردش به راست است

D.  راننده در حال باز کردن درب آنها است

31. اگر راهنمای شما خراب شد، باید از _____ برای نشان دادن اینکه در حال گردش هستید استفاده کنید.
A.  بوق شما

B.  چراغ های جلوی شما
C.  سیگنال های دستی

D.  فالشرهای اضطراری شما

32. هنگام سفر با سرعت کمتر از 40 مایل در ساعت در بزرگراهی با دسترسی محدود، باید:
A.  بر روی شانه رانندگی کنید

B.  از نورهای بلند خود استفاده کنید
C.  بوق خود را به صدا درآورید تا به دیگران هشدار دهید

D.  از فالشرهای چهار طرفه خود استفاده کنید

33. زمانی باید بوق بزنید که: 
A.  در حال حرکت از طریق یک تقاطع هستید
B.  در حال عبور از یک دوچرخه سوار هستید

C.  کودکی را ببینید که می خواهد به خیابان میدود
D.  در حال پارکینگ موازی هستند
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34. وقتی وسایل نقلیه دیگر از _____ پا دورتر قابل مشاهده نیستند، باید از چراغ های جلو استفاده کنید
1000  .A
1500  .B
1800  .C
1200  .D

35. اگر وسیله نقلیه ای که از نور باال استفاده می کند به سمت شما آمد، باید:
A.  نور باالی خود را روشن کنید

B.  چراغ های جلو را خاموش کنید
C.  بوق خود را به صدا درآورید
D.  نور باالی خود را فلش بزنید

36. اگر وسیله نقلیه ای که از نور باال استفاده می کند به سمت شما می آید، باید به سمت _____جاده نگاه کنید
A.  هر طرف

B.  مرکز
D.  سمت راست

C.  سمت چپ

37. در یکی از موراد زیر میتوانید بوق بزنید:
A.  باید به سرعت متوقف شود

B.  در حال عبور از ماشین دیگری هستید
C.  کنترل ماشین خود را از دست داده اید

D.  در حال عبور از یک دوچرخه سوار هستید

38. چراغ های ترمز شما به رانندگان دیگر می گوید که:
A.  در حال چرخش هستند

B.  ترمز اضطراری خود را روشن کنید
C.  در حال تغییر مسیر هستند

D.  کند می شوند یا متوقف می شوند

39. قبل از گردش، باید:
A.  از سیگنال خود استفاده کنید

B.  چرخ را بچرخانید
C.  سرعت خود را افزایش دهید

D.  تغییر مسیر دهید

40. راننده:
A.  در حال گردش به چپ است

B.  در حال کند شدن است
C.  در حال توقف است

D.  در حال گردش به راست است

41. راننده:
A.  در حال گردش به چپ است

B.  در حال کند شدن است
C.  در حال توقف است

D.  در حال گردش به راست است

42. اگر ماشین دیگری در خطر برخورد با شما باشد، باید:
A.  بوق خود را به صدا درآورید

B.  دستان خود را تکان دهید
C.  از چراغ های اضطراری خود استفاده کنید

D.  چراغ های جلوی خود را روشن کنید
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43. اگر در حین رانندگی احساس خستگی می کنید، بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است:
A.  قهوه بخور

B.  پنجره خود را باز کنید
C.  رانندگی را متوقف کنید

D.  رادیو را روشن کنید

44. تأثیری که کمبود خواب بر توانایی رانندگی ایمن شما می گذارد مانند موارد زیر است:
A.  اثری که الکل دارد

B.  اثری که آمفتامین ها دارند
C.  تأثیری که خشم دارد

D.  تأثیری که رانندگی با نوجوانان دارد

45. نوجوانان باید سعی کنند هر شب حداقل ___ بخوابند تا از خطر تصادفات رانندگی خواب آلود جلوگیری کنند.
A.  7 ساعت
B.  6 ساعت
C.  8 ساعت
D.  9 ساعت

46. اگر راننده دیگری ناگهان جلو شما بپیچد، باید:
A.  کنار راننده بکشید و سر او فریاد بزنید

B.  راننده دیگر را نادیده بگیرید
C.  نور باال خود را به سمت راننده فالش بزنید

D.  با شدن برای او تالفی کنید

47. اگر شخصی در حال رانندگی پرخاشگرانه پشت سر شما است، باید:
A.  سعی کنید از سر راه راننده تهاجمی خارج شوید

B.  در حالی که راننده از کنار شما می گذرد خیره شوید
C.  وقتی از کنار شما می گذرند سرعت خود را افزایش دهید

D.  مسیر عبور را مسدود کنید

48. برای یک فرد متوسط، بدن چند دقیقه برای پردازش الکل در یک نوشیدنی نیاز دارد؟
  15  .  A
60  .  B
90  . C
30  . D

49 __________ تمرکز، ادراک، قضاوت و حافظه شما را محدود میکند
A.  فقط سطح الکل خون بیشتر از حد مجاز 

B.  الکل کاری ندارد با تمرکز، ادراک، قضاوت و حافظه شما
C.  حتی کمترین مقدار الکل

D.  فقط سطح الکل خون بیشتر از 0.05

50. مصرف مواد مخدر همراه با الکل:
A.  خطر ایجاد تصادف را افزایش می دهد

B.  به خودی خود خطرناکتر از الکل نیست
C.  اثر الکل را بر توانایی شما در رانندگی کاهش می دهد

D.  تأثیری بر توانایی عمومی رانندگی شما ندارد

51. همانطور که الکل در خون شما رسوب می کند:
A.  واکنش های شما را کند می کند

B.  باعث می شود اعتماد به نفس کمتری داشته باشید
C.  شروع به متابولیسم سریعتر خود می کند
D.  خطاهای رانندگی شما را کاهش می دهد
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52. اگر سطح الکل خون شما 0.04 باشد،:
A.  احتمال تصادف شما 2 تا 7 برابر بیشتر از افرادی است که مصرف نکرده اند

B.   باالتر از حد مجاز الکل خون شما هستند اما برای رانندگی خوب است
C.  می توانید بسیار مطمئن باشید که با خیال راحت رانندگی خواهید کرد
D.  باید قبل از سوار شدن پشت فرمان ماشین، مقدار زیادی قهوه بنوشید

53. هنگامی که صدای آژیر موتور آتش نشانی را می شنوید، باید:
A.  سرعت خود را کم کنید تا زمانی که از شما رد شود

B.  با فالشرهای روشن رانندگی کنید
C.  به کنار جاده بکشید و توقف کنید

D.  سرعت خود را افزایش دهید و از نزدیکترین خروجی خارج شوید

54. اگر الستیک شما منفجر شده است، باید:
A.  اجازه دهید فرمان آزادانه حرکت کند

B.  اجازه دهید ماشین کند شود تا توقف کند
C.   به رانندگی ادامه دهید تا به یک گاراژ برسید

D.   برای توقف سریع خودرو، به شدت ترمز کنید

55. اگر ماشین شما در بزرگراه خراب شد، باید:
A.  در ماشین خود بنشینید و منتظر کمک باشید

B.   از فالشرهای چهار طرفه خود برای هشدار دادن به سایر رانندگان استفاده کنید
C.   به رانندگان عبوری بوق بزنید

D.   چراغ های جلوی خود را در ترافیک روبرو روشن کنید

56. هنگامی که یک خودروی اضطراری با چراغ های چشمک زن می بینید، باید:
A.  سرعت خود را کم کنید و در مسیر خود به حرکت ادامه دهید

B.  به رانندگی در الین خود ادامه دهید
C.  به حاشیه بکشید و متوقف شوید

D.  دقیقاً همان جایی که هستید بایستید

57. هنگام رانندگی در یک خیابان یک طرفه یک وسیله نقلیه اضطراری با چراغ های چشمک زن پشت ماشین شماست، شما:
A.  با فالشرهای روشن رانندگی کنید

B.  به سمت نزدیکترین سمت جاده برانید و توقف کنید
C.  سرعت خود را افزایش دهید و از نزدیکترین خروجی خارج شوید

D.  سرعت خود را کم کنید تا زمانی که وسیله نقلیه از کنار شما رد شود

58. پس از اینکه یک وسیله نقلیه اضطراری با آژیر روشن از کنار شما عبور کرد، باید:
A.  نزدیک ماشین پلیس رانندگی کنید

B.   با سرعت ماشین پلیس رانندگی کنید
C.  از رانندگی نزدیکتر از 500 فوت پشت وسیله نقلیه اضطراری خودداری کنید

D.  در نزدیکی جدول بسیار آهسته رانندگی کنید

59. تصادفات در مناطق کاری معموالً نتیجه موارد زیر است:
A.  باد کردن الستیک

B.  هیدروپالنینگ به دلیل پاشیده شدن آب در جاده
C.  از دست دادن کنترل فرمان پس از رانندگی روی رنگ خیس

D.  بی احتیاطی و سرعت غیرمجاز

60. هنگام رانندگی در یک منطقه کاری، این یک تمرین ایمنی خوب است که:
A.  نزدیک وسیله نقلیه جلویی برانید تا ترافیک آزادانه جریان داشته باشد

B.  فاصله معمولی خود را به نصف کاهش دهید
C.  کروز کنترل خود را روشن کنید

D.  مسافت معمول خود را دو برابر کنید
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61. در خیابان ها یا بزرگراه های دو طرفه، دو الینه، باید گردش به چپ را در حالت زیر شروع کنید:
A.  نزدیک به خط مرکزی
B.  نزدیک به خط بیرونی

C.  در مرکز خط
D.  در هر نقطه از خط

62. برای گردش به چپ در خیابان ها و بزرگراه های چند الینه، باید از نقطه زیر شروع کنید:
A.  وسط تقاطع
B.  الین راست

C.  الین چپ
D.  هر الینی

63. در یک جاده دو الینه ، ممکن است از یک وسیله نقلیه دیگر در سمت راست عبور کنید زمانی که:
A.  رانندگی در رمپ ورودی تک الین

B.  راننده ای که از آن عبور می کنید کندتر از سرعت مجاز اعالم شده حرکت می کند
C.  هرگز عبور نکنید

D.  راننده ای که از کنار آن عبور می کنید در حال پیچیدن به چپ است

64. برای عبور از یک وسیله نقلیه کندتر در یک جاده دو الینه باید:
A.  از الین مرکزی عبور نکنید

B.  چراغ های خود را به سمت ترافیک مقابل روشن کنید
C.  از شانه استفاده کنید

D.  از آن الینی استفاده کنید که متعلق به ترافیک مقابل است

65. این عالمت گذاری های کف خیابان به شما می گوید که در تقاطع جلوتر:
A.  ترافیک الین مرکزی ممکن است مستقیم باشد یا به چپ بپیچد

B.  فقط می توانید از الین مرکزی به راست بپیچید
C.  الین مرکزی در یک الین ادغام می شود

D.  ترافیک الین مرکزی باید به چپ بپیچد

66. مهم ترین چیزی که باید در مورد مدیریت سرعت و پیچ ها به خاطر بسپارید این است که:
A.  همانطور که وارد پیچ می شوید با محدودیت سرعت اعالم شده رانندگی کنید، سپس در تندترین قسمت پیچ سرعت خود 

    را کم کنید
B.  قبل از اینکه وارد پیچ شوید سرعت خود را کم کنید

C.  قبل از ورود به پیچ به آرامی شتاب بگیرید
D.  در حد مجاز سرعت تعیین شده جاده، قبل، سرتاسر و بعد از پیچ رانندگی کنید

67. رانندگانی که به دور برگردان یا دایره ترافیکی وارد میشوند:
A.  قبل از ورود باید متوقف شود

B.  باید تسلیم رانندگان در دوربرگردان یا ترافیک شوند
C.  اگر اول رسیدند حق تقدم دارند

D.  در صورت وجود دو الین، حق تقدم داشته باشد

68. قانون به _______ حق تقدم در تقاطع ها می دهد.
A.  هیچ کس

B.  رانندگانی که گردش به چپ میکنند
C.  رانندگانی که مستقیم میروند

D.  رانندگانی که گردش به راست میکنند

69. در تقاطع با عالمت توقف، باید توقف کنید و:
A.  آینه دید عقب خود را بررسی کنید تا درب عقب خودرو وجود نداشته باشد

B.  هنگامی که وسیله نقلیه جلویی شما رفت، بروید
C.  ابتدا به راست نگاه کنید، سپس به چپ، سپس دوباره به راست نگاه کنید

D.  ابتدا به چپ، سپس به راست و سپس دوباره به چپ نگاه کنید
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70. هنگام ورود به بزرگراه از رمپ ورودی، به طور کلی باید:
A.  باالتر از سرعت ترافیک وارد شوید تا جلو بروید

B.  برای اجتناب از وسایل نقلیه دیگر به آرامی وارد شوید
C.  ابتدا توقف کنید، سپس به آرامی وارد ترافیک شوید

D.  برای رسیدن به سرعت ترافیک شتاب بگیرید

71. هنگام خروج از بزرگراه، باید سرعت خود را کاهش دهید:
A.  در جاده اصلی، درست قبل از خط خروج

B.  یک بار که باجه عوارض را دیدید
C.  هنگامی که به خط خروجی حرکت کردید

D.  وقتی برای اولین بار عالمت خروج را می بینید

72. هنگام رانندگی در رمپ ورودی آزادراه، باید به دنبال شکافی در ترافیک آزادراه باشید:
A.  فقط به آینه دید عقب نگاه کنید

B.  فقط به آینه بغل نگاه کنید
C.  در آینه های دید عقب و بغل نگاه کنید

D.  به آینه ها نگاه کنید و سر را به روی شانه های خود بچرخانید

73. اگر می خواهید از آزادراه خارج شوید، اما خروجی خود را از دست داده اید، باید:
A.  به خروجی بعدی بروید و از اتوبان خارج شوید

B.  یک دور برگردان از وسط انجام دهید
C.  روی شانه بکشید و ماشین خود را به سمت خروجی برگردانید

D.  از یک افسر پلیس بخواهید شما را به سمت خروجی اسکورت کند

74. شما منتظر هستید در یک تقاطع چند الینی به چپ بپیچید، و ترافیک مخالف دید شما را مسدود می کند، باید:
A.  هنگامی که اولین خطی که باید از آن عبور کنید ایمن و باز است، به سرعت شتاب بگیرید

B.  قبل از اینکه بپبچید صبر کنید تا بتوانید تمام الین هایی که میبایست از آن عبور کنید را ببینید
C.  منتظر بمانید تا راننده مقابل شما را در آن سمت تقاطع دست تکان دهد

D.  به محض اینکه الین ترافیک مخالف ایمن و باز استسر ماشین خود را وارد آن الین بکنید

75. وقتی هیچ عالمت، چراغ راهنمایی یا پلیسی به شما نمی گوید که در یک تقاطع چه کاری انجام دهید، قانون می گوید:
A.  رانندگان سمت راست باید تسلیم رانندگان سمت چپ شوند
B.  هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید چه کسی باید تسلیم شود

C.  رانندگانی که مستقیم حرکت می کنند باید به رانندگانی که در تقاطع به چپ می پیچند تسلیم شوند
D.  رانندگانی که به چپ می پیچند باید به رانندگانی که مستقیماً از تقاطع عبور می کنند تسلیم شوند

76. “هیپنوتیزم بزرگراه” یک وضعیت راننده است که می تواند ناشی از موارد زیر باشد:
A.  خیره شدن به جاده برای مدت طوالنی

B.  توقف مکرر برای استراحت
C.  خواب زیاد شب قبل از سفر 

D.  سفرهای کوتاه در بزرگراه ها

77. هنگام عبور از بزرگراه چند بانده:
A.  مطمئن شوید که مسیر عبوری باز و ایمن است

B.  فقط از سمت راست عبور کنید
C.  مراقب ترافیک پیش رو باشید
D.  نیازی به عالمت دادن نیست

آئین نامه رانندگی پنسیلوانیا فصل 3 – آموزش رانندگی 



- 74 -

Capítulo 3: Aprender a conducirManual del conductor de PA

78. “قاعده چهار ثانیه” به این اشاره دارد که چگونه باید:
A.  تسلیم خودروهای دیگر شد

B.  در تابلوهای توقف پیچید
C.  ماشین دیگری را دنبال کرد

D.  از یک تقاطع عبور کرد

79. بهترین کار این است که یک کوسن فضایی داشته باشید:
A.  فقط در پشت وسیله نقلیه خود

B.  فقط در سمت چپ و راست وسیله نقلیه خود
C.  فقط جلوی وسیله خود

D.  در همه طرف وسیله خود

80. داشتن به یک بالشتک فضایی مهم است زیرا:
A.  از حواس پرتی سایر وسایل نقلیه جلوگیری می کند

B.  به شما زمان می دهد تا به موقعیت ها واکنش نشان دهید
C.  ترافیک را با سرعت مطمئن حفظ می کند

D.  سایر رانندگان را هوشیار نگه می دارد

81. هنگام توقف در کدام مورد زیر باید یک بالشتک با فضای بزرگترداشته باشید:
A.  در سرباالیی

B.  در یک تقاطع
C.  در یک عالمت توقف

D.  در عوارضی

82. هنگام گردش ، باید سرعت خود را _____ کنید.
A.  زیاد

B.  حفظ کنید
C.  متفاوت باشد
D.  کاهش دهید

83. هنگام رانندگی در ترافیک، ایمن تر است که:
A.  سرعت خود را تغییر دهید تا هوشیار باشید

B.  سریعتر از جریان ترافیک رانندگی کنید
C.  کندتر از جریان ترافیک رانندگی کنید

D.  با جریان ترافیک رانندگی کنید

84. حداکثر محدودیت سرعت در این حالت ____ مایل در ساعت است.
  55  .  A
50  .  B
60  . C
70  . D

85. در کدام یک از موارد زیر میبایست کمتر از سرعت مجاز راند:
A.  هر چیزی شرایط را کمتر از حد ایده ال می کند

B.  دیگران کمتر از حد مجاز رانندگی می کنند
C.  ورود به بزرگراهی که در آن ماشین های دیگر وجود دارد

D.  شما در یک جاده چهار بانده هستید

86. مقدار فضایی که برای عبور از ترافیک نیاز دارید به موارد زیر بستگی دارد:
A.  شرایط جاده و آب و هوا و ترافیک روبرو

B.  وجود عالمت توقف
C.  استفاده از چراغ های راهنما

D.  ماشین های پشت سر شما
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87. توانایی شما برای توقف تحت تأثیر موارد زیر است:
A.  چراغ های سیگنال

B.  سایر خودروهای موجود در جاده
C.  زمان روز

D.  وضعیت راه

88. کدام یک از موارد زیر در مورد سرعتی که در آن سفر می کنید درست است؟
A.  سرعت مطمئن رانندگی به شرایط زیادی بستگی دارد

B.  آهسته رانندگی کردن همیشه ایمن تر است
C.  حد مجاز سرعت همیشه یک سرعت مطمئن است

D.  شتاب گرفتن همیشه خطرناک است

89. برای آماده شدن برای هر چیزی که در جاده پیش رو دارید، باید:
A.  به طور مداوم کل جاده و کنار جاده را اسکن کنید

B.  همیشه مستقیم به جلو خیره شوید
C.  با پای چپ به آرامی روی پدال ترمز حرکت کنید

D.  تمرکز خود را به سمت وسط جاده حفظ کنید

90. در سرعتهای بزرگراه، در جاده خشک، فاصله ایمن بین دو ماشین حداقل چقدر است:
A.  3 ثانیه فاصله گرفتن از خودروی پیش روی 

B.  2 ثانیه فاصله گرفتن از خودروی پیش رو
C.  4 ثانیه فاصله گرفتن از خودروی پیش رو

D.  2 طول ماشین فاصله گرفتن از خودروی پیش روی

91. برای جلوگیری از نیاز به توقف اضطراری )یا “هول شدن”( در حین رانندگی در ترافیک، چه کاری می توانید انجام دهید؟
A.  بوق بزنید تا دیگران از حضور شما آگاه شوند
B.  به جلو نگاه کنید و فاصله ایمن را رعایت کنید

C.  فقط در الین سمت راست رانندگی کنید
D.  کندتر از جریان ترافیک رانندگی کنید

92. هنگامی که یک ماشین در روبروی شما سمت چپ و یک دوچرخه سوار در سمت راست است، باید:
A.  روی شانه بکشید

B.  تفاوت را تقسیم کنید
C.  اجازه دهید ماشین عبور کند و سپس دوچرخه را رد کنید

D.  دوچرخه را به سرعت رد کنید

93. اگر راننده ای که در مسیر شما به سمت شما می آید، باید:
A.  به راست هدایت کنید، بوق بزنید و شتاب بگیرید

B.  به چپ هدایت کنید، بوق بزنید و ترمز کنید
C.  به راست هدایت کنید، بوق بزنید و ترمز کنید

D.  در مرکز خط خود بمانید، بوق بزنید و ترمز کنید

94. اگر قسمت عقب وسیله نقلیه شما شروع به لغزش به سمت چپ کرد، باید:
A.  به چپ هدایت کنید
B.  ترمز خود را بزنید

C.  شتاب بگیرید
D.  به راست هدایت کنید
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95. موثرترین کاری که می توانید برای کاهش خطر آسیب دیدگی یا کشته شدن در تصادفات رانندگی 
انجام دهید این است:  

A.  کمربند ایمنی خود را ببندید
B.  رانندگی خود را به روزهای هفته محدود کنید

C.  در بزرگراه های چند بانده در الین سمت راست بمانید
D.  رانندگی خود را به زمان های بین ساعت  3:00 تا 6:00 بعد از ظهر محدود کنید 

96. هنگام رانندگی در جاده هایی که صاف و لغزنده هستند، باید:
A.  گردش را آهسته تر انجام دهید

B.  به سرعت الین عوض کنید
C.  سریع شتاب بگیرید

D.  شدید ترمز کنید

97. کدام یک از موارد زیر در مورد رانندگی در جاده خیس صادق است؟
A.  همانطور که شما سریعتر رانندگی می کنید، تایرهای شما کارایی کمتری دارند

B.  آب تاثیری بر خودروها با الستیک خوب ندارند
C.  آب عمیق تر خطر کمتری دارد

D.  با کاهش سرعت، جاده لغزنده تر می شود

98. هنگام رانندگی در جاده های لغزنده، باید:
A.  از مسیرهای جایگزین استفاده کنید

B.  همانطور عمل کنید  که در جاده های خشک رانندگی می کنید
C.  فاصله بین خودرو را افزایش دهید

D.  از عبور از پل ها یا تقاطع ها خودداری کنید

99. هنگام رانندگی در جاده های خیس، باید:
A.  در محدوده سرعت مجاز برانید

B.  کمی سریعتر از حد مجاز رانندگی کنید
C.  5 تا 10 مایل کمتر از حد مجاز رانندگی کنید

D.  نزدیک خودروی جلویی بمانید

100. هنگام رانندگی در جاده های خیس، باید:
A.  فاصله بین خوردورها را به 5 یا 6 ثانیه افزایش دهید

B.  فاصله بین خوردورها را به 2 ثانیه کاهش دهید
C.  نگران رعایت فاصله نباشید

D.  قانون فاصله 4 ثانیه ای را حفظ کنید

101.در کدام مورد زیر جاده ها سریعتر یخ می زنند:
A.  تخت

B.  منحنی
C.  در آفتاب
D.  سایه دار

102. جاده ها در کدام مورد زیر بسیار لغزنده می شوند:
A.  زمانی که یک ساعت یا بیشتر باران می بارد

B.  روز بعد از باران
C.  برای 10 تا 15 دقیقه اول یک طوفان بارانی

D.  درست پس از پایان باران

103. هیدروپلنینگ معموالً ناشی از موارد زیر است:
A.  توقف بیش از حد

B.  توقف های ناگهانی
C.  گردش های ناگهانی
D.  سرعت بیش از حد
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104. با رانندگی درحالت زیر میتواند از هیدروپلنینگ جلوگیری کرد:
A.  از روی آب کم عمق

B.  سریعتر
C.  آهسته تر

D.  از روی آب های عمیق

105. هنگام رانندگی در مه، باید از _________ خود استفاده کنید.
A.  نور پایین چراغ های جلو

B.  چراغ های جلو
C.  چراغ های پارکینگ

D.  فالشرهای خطر

106. در مقایسه با رانندگی در روز، رانندگی در شب:
A.  کمتر خطرناک است

B.  به همان میزان خطرناک است
C.  خطرناک تر است

D.  برای چشمان شما آسان تر است

107. هر چیزی که شما را مجبور به _______ کند، می تواند باعث تصادف شما شود.
A.  چشم از جاده بردارید

B.  دستان خود را از روی فرمان بردارید
C.  توجه خود را از رانندگی دور کنید

D.  همه موارد فوق

108. رانندگان حواس پرت در هنگام استفاده از کدام یک از موارد زیر در معرض خطر بیشتری برای تصادف هستند:
A.  سی دی پلیر

B.  رادیو
C.  تلفن همراه

D.  همه موارد فوق

109. هنگامی که در یک خط ترافیک هستید که در حال عبور از یک مسیر راه آهن است که سیگنال یا دروازه ندارد:
A.  شما حق تقدم دارید و نیازی به بررسی قطار ندارید

B.  می توانید از رانندگان کندتری که از مسیر عبور می کنند عبور کنید
C.  قبل از شروع عبور، باید مطمئن شوید که فضایی برای عبور از مسیرها بدون توقف وجود دارد

D.  همه موارد فوق

110. هنگام نزدیک شدن به اتوبوس مدرسه متوقف شده با چراغ قرمز چشمک زن و بازوی استاپ باز، باید:
A.  5 فوت دورتر از اتوبوس توقف کنید

B.  فقط در صورت مشاهده کودکان متوقف شوید
C.  توقف کنید و متوقف بمانید تا زمانی که ادامه کار ایمن به نظر برسد

D.  توقف کنید و تا زمانی که چراغ قرمز متوقف شود و بازوی استاپ جمع شود متوقف شوید
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فصل -3 پاسخ سواالت

.1C

.2D

.3C

.4A

.5B

.6C

.7A

.8C

.9C
.10A
.11B
.12C
.13B
.14A
.15A
.16A
.17A
.18A
.19A
.20A
.21A
.22C
.23C
.24A
.25D
.26D
.27A
.28D
.29A
.30A
.31C
.32D
.33C
.34A
.35D
.36C
.37C
.38D
.39A
.40D

.41A

.42A

.43C

.44A

.45C

.46B

.47A

.48B

.49C

.50A

.51A

.52A

.53C

.54B

.55B

.56C

.57B

.58C

.59D

.60D

.61A

.62C

.63D

.64D

.65A

.66B

.67B

.68A

.69D

.70D

.71C

.72D

.73A

.74B

.75D

.76A

.77A

.78C

.79D

.80B

.81A

.82D

.83D

.84D

.85A

.86A

.87D

.88A

.89A

.90C

.91B

.92C

.93C

.94A

.95A

.96A

.97A

.98C

.99C
.100A
.101D
.102C
.103D
.104C
.105A
.106C
.107D
.108D
.109C
.110D
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هدف از سیستم نمره منفی کمک به بهبود عادات رانندگی و اطمینان از رانندگی ایمن است. زمانی که راننده ای مرتکب تخلفات 
رانندگی مشخص شود، نمره به سوابق رانندگی اضافه می شود PennDOT .زمانی که یک رکورد رانندگی به شش )6( نمره 

یا بیشتر برسد شروع به انجام اقدامات اصالحی می کند.

هنگامی که یک سوابق رانندگی برای اولین بار به شش )6( نمره یا بیشتر برسد، راننده یک اخطار کتبی برای شرکت در امتحان 
نمره ویژه کتبی دریافت می کند. هنگامی که سابقه رانندگی به کمتر از شش )6( نمره نفی کاهش یابد و برای بار دوم به شش 
)6( یا بیشتر برسد، راننده باید در جلسه دادرسی دپارتمان شرکت کند. جمع آوری بیشتر شش )6( نمره یا بیشتر منجر به جلسات 

دادرسی اضافی در دپارتمان و/یا تعلیق امتیاز رانندگی شما می شود.

عالوه بر این الزامات، در صورت کسب شش )6( نمره یا بیشتر یا محکوم شدن به رانندگی با سرعت 26 مایل در ساعت یا 
بیشتر از حد مجاز سرعت اعالم شده، امتیاز رانندگی برای افراد زیر 18 سال را به حالت تعلیق در خواهد آمد. اولین تعلیق به 

مدت 90 روز خواهد بود. هر گونه رویداد اضافی منجر به تعلیق 120 روزه خواهد شد.
جدولی که تعداد نمره های داده شده برای تخلفات رانندگی خاص را نشان می دهد، در سایت www.dmv.pa.gov، در برگه 

اطالعات “سیستم امتیاز پنسیلوانیا” یافت می شود.

حذف امتیاز منفی برای رانندگی ایمن
به ازای هر 12 ماه متوالی که شخص تعلیق یا ابطال یا تخلفی مرتکب نشده باشد که منجر به تخصیص امتیاز منفی یا تعلیق یا لغو 
امتیاز رانندگی شود، سه )3( نمره منفی از سوابق رانندگی حذف می شود. هنگامی که یک رکورد رانندگی به صفر کاهش می یابد 

و برای 12 ماه متوالی در نقاط صفر باقی می ماند، هر گونه تجمع بیشتر نمره به عنوان اولین تجمع نمره تلقی می شود.

تعلیق و لغو

اگر به یکی از تخلفات رانندگی زیر محکوم شوید، امتیاز رانندگی شما به حالت تعلیق در می آید یا لغو می شود )این فقط یک 
لیست جزئی است(:

 

اگر قرار است امتیاز رانندگی شما به حالت تعلیق، لغو، و/یا رد صالحیت )تحریم( درآید، یک اخطار کتبی برای شما ارسال می شود که 
تاریخ شروع تحریم را ذکر می کند. گواهینامه رانندگی و/یا گواهینامه یادگیرنده یا کارت دوربین شما باید تا تاریخ اجرایی شدن تحریم های 
ایالتی و پلیس محلی برای دریافت گواهینامه رانندگی اطالع  ذکر شده در اعالمیه به اداره گواهینامه رانندگی بازگردانده شود یا به پلیس 

داده می شود.

سیستم نقطه پنسیلوانیا به

فصل 4: 
اطالعات سوابق رانندگی

این فصل اطالعات مهمی در مورد سوابق رانندگی شما ارائه می دهد. PennDOT یک رکورد رانندگی برای هر راننده دارای گواهینامه 
در پنسیلوانیا حفظ می کند. اداره گواهینامه رانندگی گزارش هایی را در مورد تخلفات و محکومیت های مختلفی که هر راننده از پلیس و 
 www.dmv.pa.gov دادگاه دریافت می شود نگه می دارد. می توانید یک نسخه از سوابق رانندگی خود را در وب سایت ما به آدرس
دریافت کنید. شما به شماره گواهینامه رانندگی، تاریخ تولد، چهار رقم آخر شماره تامین اجتماعی و اطالعات کارت اعتباری خود نیاز 

دارید.

رانندگی کردن وسیله نقلیه در حالی که بدن   •
تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل است.

جنایتی که در آن یک وسیله نقلیه دخیل بوده  •
قتل با وسیله نقلیه.  •
رانندگی بی پروا.  •

مسابقه در بزرگراه ها.   •
فرار از دست افسر پلیس.  •

رانندگی  گواهینامه  که  زمانی  در  رانندگی   •
شما از قبل معلق یا باطل شده است

رانندگی بدون چراغ برای جلوگیری از شناسایی.  •
عدم توقف ماشین بعد از تصادف   •

)زدن و فرار کردن(.
دومین تخلف یا هر تخلف اضافی با ماشین بدون داشتن یک گواهینامه معتبر در طی   •

5 سال
توقف نکردن برای اتوبوس مدرسه که چراغ قرمز چشمک زن آن روشن است و   •

بازوی ایست آن باز است )تعلیق 60 روزه(.
عدم رعایت دروازه یا مانع گذرگاه راه آهن   •

)تعلیق 30 روزه(.
به  بیشتر  اطالعات  )برای  امدادی  عبور خودروهای  تقدم  قانون حق  عدم رعایت   •

صفحه 59 مراجعه کنید(
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همه تعلیق ها، ابطال ها و رد صالحیت ها )تحریم ها(، صرف نظر از زمانی که گواهینامه رانندگی یا برگه تاییدیه تسلیم شده است، 
از تاریخ الزم االجرا شدن ذکر شده در اعالمیه تحریم شروع می شود. تسلیم هر یک از این موارد قبل از تاریخ اجرایی شدن تحریم 
باعث شروع زودهنگام تحریم نمی شود. طبق قانون، گواهینامه رانندگی یا فرم تصدیق )فرم اذعان( باید تسلیم شود. شما می توانید 
در دادگاه عمومی )بخش مدنی( در کشور محل اقامت خود نسبت به تحریم اعتراض کنید. درخواست تجدیدنظر باید ظرف 30 روز 
از تاریخ ارسال اخطار وزارتخانه ثبت شود. قبل از اینکه امتیاز رانندگی شما بازگردانده شود، عالوه بر اجرای تحریم، باید تمام 

الزامات بازیابی را رعایت کنید.
پس از بازیابی امتیاز رانندگی، سوابق رانندگی شما بدون توجه به تعداد نمره هایی که قبل از تعلیق امتیاز رانندگی در سابقه شما 

ظاهر شده است، پنج )5( نمره را نشان می دهد، مگر در موارد:
تعلیق 15 روزه ناشی از جلسه دادرسی برای جمع دوم شش )6( نمره منفی.  •

تعلیق به دلیل عدم پاسخگویی به یک جریمه.  •

رانندگی بدون بیمه
طبق قانون ایالت پنسیلوانیا، شما باید بیمه مسئولیت خودرو را در وسیله نقلیه ثبت نامی خود همیشه حفظ کنید.  •

اگر PennDOT متوجه شود وسیله نقلیه شما برای مدت 31 روز یا بیشتر تحت پوشش بیمه نبوده است، ثبت نام شما به مدت   •
سه )3( ماه به حالت تعلیق در می آید. عالوه بر این، اگر وسیله نقلیه خود را بدون بیمه استفاده کنید یا اجازه استفاده از ان 

رابدهید، امتیاز رانندگی شما نیز برای مدت سه )3( ماه به حالت تعلیق در خواهد آمد.
برای بازیابی امتیاز رانندگی و ثبت نام، باید موارد زیر را ارسال کنید:   •

اثبات اینکه وسیله نقلیه شما در حال حاضر بیمه شده است. 	  
 هزینه های مورد نیاز بازیابی 	

اگر توسط پلیس متوقف شدید، چه کاری باید انجام دهید
افسران مجری قانون برای افرادی که متهم به نقض قانون وسایل نقلیه موتوری در پنسیلوانیا هستند، جریمه کتبی ترافیکی صادر می 
کنند. شما باید دستورات افسر را در زمان توقف انجام دهید وگرنه ممکن است دستگیر شوید. متوجه خواهید شد که یک افسر پلیس 
وقتی چراغ های قرمز و آبی چشمک زن را در باالی خودروی پلیس فعال می کند، از شما می خواهد که کنار بزنید. در برخی 

موارد، یک وسیله نقلیه پلیس بدون عالمت ممکن است فقط به چراغ قرمز چشمک زن مجهز باشد.

خیال  با  امکان  حد  تا  و  کنید  فعال  را  خود  راهنما  چراغ   •
راحت به لبه سمت راست جاده برانید، توقف کنید و وسیله 

نقلیه خود را ایمن دور از ترافیک پارک کنید.
پایین  را  پنجره  و  کنید  خاموش  را  خود  رادیو  و  موتور   •

بیاورید تا بتوانید با افسر ارتباط برقرار کنید.
شب  اگر  افسر،  شدن  نزدیک  از  قبل  و  توقف  محض  به   •

است، چراغ داخلی خودرو خود را روشن کنید.
حرکات خود و مسافران خود را محدود کنید - به هیچ چیز   •

در وسیله نقلیه دست نزنید.
هشدار  افسر  به  فوراً  اسلحه،  نوع  هر  حمل  صورت  در   •

دهید.
مسافران  از  و  دهید  قرار  فرمان  روی  را  خود  دستان   •

بخواهید که دستان خود را در دید قرار دهند.
با نزدیک شدن افسر درهای وسیله نقلیه خود را بسته نگه   •
دارید و در داخل وسیله نقلیه خود بمانید، مگر اینکه افسر 

از شما بخواهد که خارج شوید.

افسر  تا زمانی که  ایمنی خود را بسته نگه دارید  کمربند   •
متوجه شود شما به طور مناسب بسته شده اید.

صبر کنید تا افسر از شما بخواهد گواهینامه رانندگی، ثبت   •
نام و کارت های بیمه خود را بیرون آورید. کیف پول خود 

را به افسر تحویل ندهید - فقط موارد درخواستی.
اشتباهی  چه  گوید  می  شما  به  افسر  باشید.  مودب  همیشه   •
کردید. ممکن است فقط یک اخطار دریافت کنید یا ممکن 
دلیل تخلف راهنمایی و رانندگی جریمه بگیرید.  به  است 
دادگاهی  در  دارید  حق  نیستید،  موافق  جریمه  با  اگر 
خود  استدالل  توانید  می  آن  در  که  باشید  داشته  حضور 
را ارائه دهید. بحث کردن با افسر در صحنه به نفع شما 
حرفه ای  شیوه ای  به  شما  با  که  می کنید  فکر  اگر  نیست. 
رفتار نشده است، باید در یک زمان پس از توقف ترافیک 
سوپروایزر  یک  و  بگیرید  تماس  مربوطه  پلیس  اداره  با 

بخواهید.

هر زمان که یک وسیله نقلیه پلیس پشت سر شما توقف می کند، برای ایمنی شما و دیگران، پلیس به شما توصیه می کند موارد 
زیر را انجام دهید:
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به یاد داشته باشید، چراغ های پلیس می توانند قرمز و آبی باشند یا فقط در خودروهای پلیس بدون عالمت قرمز باشند. ممکن است 
در کنار این چراغ ها از چراغ های سفید چشمک زن نیز استفاده کنند. اگر وسیله نقلیه فقط چراغ های آبی آن چشمک می زند، 
پس افسر پلیس نیست. اگر چراغ های قرمز و آبی چشمک زن یا فقط چراغ های قرمز چشمک زن را دیدید و هنوز مطمئن نیستید 
که فردی که از شما میخواهد کنار بزنید واقعاً یک افسر پلیس است، می توانید به نزدیک ترین منطقه پر نور و پرجمعیت برانید، 
اما تصدیق کنید که درخواست را متوجه شدید. با روشن کردن فالشرها و رانندگی با سرعت کم متوقف شوید. می توانید از افسر 
باید  دارد،  بدون عالمت  نقلیه ای  یا وسیله  نیست  یونیفرم  اگر فردی که شما را متوقف کرده است،  کنید، و  درخواست شناسایی 
این کار را انجام دهید. اکثر افسران در وسایل نقلیه بدون عالمت یونیفورم پلیس به تن دارند و افسران پلیس همیشه یک کارت 

شناسایی عکس دار و یک نشان دارند.

تصادفات
در هنگام تصادف متوقف نشوید مگر اینکه درگیر تصادف باشید یا کمک اضطراری هنوز نرسیده باشد. حواستان به رانندگی باشد و به 
حرکت ادامه دهید و مراقب افرادی باشید که ممکن است در جاده یا نزدیک آن باشند. راه را برای پلیس، آتش نشانان، آمبوالنس ها، یدک 

کش ها و سایر خودروهای امدادی مسدود نکنید.
اگر در تصادف هستید، باید موارد زیر را انجام دهید:

وسیله نقلیه خود را در محل یا نزدیک صحنه تصادف متوقف کنید. اگر می توانید، وسیله نقلیه خود را از جاده خارج کنید تا جلوی ترافیک    .1
را نگیرید. بسیاری از تصادفات زمانی ایجاد می شوند که ترافیک برای یک تصادف اولیه متوقف یا کند می شود.

اگر کسی صدمه دید یا فوت کرد با پلیس تماس بگیرید. اگر رانندگان وسایل نقلیه صدمه ببینند و نتوانند با پلیس تماس بگیرند، شاهدان در    .2
محل یا نزدیک صحنه تصادف باید برای کمک تماس بگیرند.

در صورت نیاز با یدک کشی با پلیس تماس بگیرید.   .3
اطالعات فهرست شده در زیر را از سایر راننده)های( دخیل در تصادف دریافت کنید:   .4

• نام و آدرس    • شماره تلفن
• شماره های ثبت   • نام شرکت های بیمه و شماره بیمه نامه

نام و آدرس سایر افراد درگیر در تصادف و شاهدان تصادف را دریافت کنید.   .5
اگر تصادف شامل یک وسیله نقلیه پارک شده یا آسیب به اموال است، فورا توقف کنید و سعی کنید مالک را پیدا کنید. اگر نمی توانید مالک    .6
را پیدا کنید، یادداشتی را در جایی بگذارید که قابل مشاهده باشد و با پلیس تماس بگیرید. یادداشت باید شامل تاریخ و زمان تصادف، نام شما 

و شماره تلفنی باشد که می توانید با آن تماس بگیرید.
اگر پلیس تصادف را بررسی نکرد و شخصی فوت یا مجروح شد، یا اگر وسیله    .7
نقلیه باید یدک کش شود، فرم گزارش تصادف راننده )AA-600( را ظرف پنج 

)5( روز به آدرس زیر ارسال کنید:
PA Department of Transportation

Bureau of Highway Safety & Traffic Engineering
P.O. Box 2047

Harrisburg, PA 17105-2047

فرار یا گریز از پلیس
هر سال حدود 450 تصادف گزارش میشود که هنگامی رخ داده است که راننده تالش میکرده از پلیس فرار کند و این امر منجر به 40 

تا 50 جراحت یا مرگ در جاده های پنسیلوانیا می شود.
اگر راننده ای به دلیل فرار یا تالش برای فرار از پلیس محکوم شود، مجازات یک سال تعلیق امتیاز رانندگی، 500$ دالر جریمه به 

اضافه هزینه های دادگاه و سایر هزینه ها است و می تواند شامل حبس شود.

رانندگی تحت تأثیر الکل یا یک ماده کنترل شده
چه چیزی DUI )رانندگی تحت تأثیر( را تشکیل می دهد؟

مجازات رانندگی در شرایطی که تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر باشد، شدید است. در پنسیلوانیا، اگر در سن قانونی نوشیدن الکل )21 یا 
بیشتر( هستید، اگر سطح الکل خون شما 0.08 یا باالتر باشد، در نظر گرفته می شود که »در حالی که تحت تأثیر هستید« رانندگی می کنید. 
اما، اگر پلیس شما را به دلیل رانندگی نامنظم )خیلی آهسته، خیلی سریع، گذراندن مسیر، انجام پیچ های گسترده، توقف بدون دلیل، عدم 

رعایت عالئم و چراغ راهنمایی و رانندگی و غیره( متوقف کند، ممکن است در سطوح پایین BAC نیز به دلیل DUI محکوم شوید.

لطفا توجه داشته باشید:
برای دریافت فرم گزارش تصادف راننده 
)AA-600(، از وب سایت ما به آدرس 

www.dmv.pa.gov دیدن کنید، یا با پلیس 
محلی یا ایالتی خود تماس بگیرید.
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قانون رضایت ضمنی پنسیلوانیا )تست شیمیایی برای الکل یا مواد مخدر(
قانون رضایت ضمنی برای شما به عنوان یک راننده بسیار مهم است. قانون مربوط به آزمایشات شیمیایی، می گوید که شما فقط با داشتن 
گواهینامه رانندگی در پنسیلوانیا با شرکت در چنین آزمایشی موافقت کرده اید. اگر پلیس شما را به دلیل رانندگی تحت تأثیر الکل یا مواد 
مخدر دستگیر کند و از انجام یک )1( یا چند آزمایش شیمیایی تنفس یا خون خودداری کنید، امتیاز رانندگی شما به طور خودکار برای 
 )ARD( سال به حالت تعلیق در می آید. این تعلیق عالوه بر تعلیق اعمال شده برای محکومیت یا وضعیت توانبخشی تسریع شده )یک )1

برای رانندگی در حالت تحت تأثیر است.

حتی اگر در هنگام رانندگی تحت تاثیر مواد، مجرم شناخته نشوید، امتیاز رانندگی شما برای اولین بار وقتی از گرفتن نفس یا آزمایش خون 
سرباز زنید برای یک )1( سال به حالت تعلیق در خواهد آمد. اگر از شرکت در آزمون امتناع کنید و به دلیل DUI مقصر شناخته شوید، 
ممکن است، بسته به سطح BAC شما در زمان دستگیری امتیاز رانندگی شما به مدت دو سال و نیم )2 1/2( به حالت تعلیق درآید. اگر 
آزمایش شیمیایی را رد کنید و قبالً محکومیت DUI یا امتناع قبلی برای آزمایش شیمیایی داشته باشید، با 18 ماه تعلیق برای سرباز زدن، 

به اضافه 18 ماه دیگر برای محکومیت DUI، و تعلیق کلی سه )3( ساله مواجه خواهید شد.

هزینه بازیابی امتناع از آزمایش شیمیایی
رانندگانی که از ارائه آزمایش شیمیایی امتناع می ورزند، ملزم به پرداخت هزینه بازیابی امتناع آزمایش شیمیایی خواهند بود. جرم اول 
500$ دالر، جرم دوم 1,000$ دالر و جرم سوم یا بعدی 2,000$ دالر است. هزینه بازیابی امتناع آزمایش شیمیایی عالوه بر هزینه 
بازیابی مورد نیاز بر اساس کد خودرو پنسیلوانیا، عنوان 75، بخش 1960 است. هزینه بازیابی امتناع آزمایش شیمیایی باید با چک تأیید 

شده یا حواله پرداخت شود.

مجازات های شدید
مجازات ها برای این سه )3( مورد شدیدتر می شوند: هر چه غلظت الکل خون شما بیشتر باشد، صدمات و آسیب های ناشی از 

تصادف در حین رانندگی تحت تأثیر شدیدتر می شود، و تعداد دفعات بیشتری برای DUI محکوم می شوید.

سه )3( جدول زیر جریمه های رانندگی تحت تأثیر در سطوح مختلف نقص را خالصه می کند. عالوه بر مجازات های ذکر 
شده در این جداول، مدرسه ایمنی بزرگراه الکل برای تخلفات اول یا دوم در هر سطحی از نقص الزامی است. متخلفان بار اول 
و , متخلفانی که  DUI  را تکرار میکنند و الکل خون آنها سطح باالیی است و افرادی که به دلیل امتناع از آزمایش شیمیایی، 
نقلیه موتوری که میرانند خواهند  اینترالک اشتعال در هر وسیله  امتیاز عملیاتی دریافت می کنند، ملزم به نصب سیستم  تعلیق 
بود. فردی که دارای الزامات اینترالک اشتعال  است و به دنبال بازگرداندن امتیاز رانندگی خود است، به عنوان شرط صدور 
گواهینامه محدود، ملزم است هر وسیله نقلیه موتوری مجهز به سیستم اینترالک اشتعال را داشته باشد و در طول مدت محدودیت 
مورد  وسیله  یا  شده  ثبت  وسیله  یا  نیست،  وی  به  متعلق  موتوری  نقلیه  وسیله  هیچ  اگر  یا  باشد  مجهز  سیستم  این  به  گواهینامه 
استفاده ندارد که مطابق با مقررات PennDOT گواهی شود. همچنین ممکن است دادگاه از شما بخواهد که تحت غربالگری 
و درمان سوء مصرف الکل در هر سطحی از نقص برای جرایم اول و بعدی قرار بگیرید. عالوه بر این، قاضی ممکن است 

تا 150 ساعت خدمات اجتماعی را اعمال کند.

اگر کمتر از 21 سال سن دارید و به دلیل رانندگی تحت تأثیر محکوم شده اید )BAC شما 0.02 یا باالتر است(، مشمول مجازات 
های فهرست شده در جدول 2، “نرخ باال” خواهید بود، حتی اگر BAC شما از سطوح تعیین شده برای آن مجازات ها کمتر باشد.

1، “اختالالت عمومی”،  به جای موارد ذکر شده در جدول  یا آسیب مالی شود،  بدنی، مرگ  به جراحت  اگر در تصادفی که منجر 
مشمول جریمه های فهرست شده در جدول 2، “نرخ باال” هستید، حتی اگر BAC شما پایین تر از سطوح فهرست شده در جدول 2، 

“نرخ باال” باشد.
هرکسی که تحت تأثیر مواد کنترل شده رانندگی کند و رانندگانی که آزمایش شیمیایی را رد کنند مشمول جریمه های فهرست شده در 

جدول 3 با عنوان “باالترین نرخ” خواهند بود.

 

اگر زیر 21 سال سن دارید، قوانین پنسیلوانیا به شما اجازه رانندگی با هیچ مقدار قابل اندازه گیری الکل در سیستم خود را نمی 
دهد. اگر زیر 21 سال دارید، اگر سطح الکل خون شما 02. یا بیشتر باشد، رانندگی شما تحت تاثیر در نظر گرفته می شوید.
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برای اولین تخلف در باال و باالترین میزان آسیب، ممکن است در برنامه توانبخشی تسریع شده )ARD( پذیرفته شوید.

جدول 1 - نقص عمومی: 0.08 تا 0.099 غلظت الکل خون
)توجه: این جریمه ها برای رانندگانی که در سن شرب قانونی هستند اعمال می شود.(

سومین تخلفدومین تخلفاولین تخلفمجازات
10 روز تا 2 سال در زندان5 روز تا 6 ماه در زندان6 ماه دوره ازمایشیمحکومیت

5,000$-500$2,500$-300$300$جریمه

بدون اقدامگواهینامه
 تعلیق 12 ماهه و 1

 سال اشتعال اینترالک
مورد نیاز

 تعلیق 12 ماهه و 1
 سال اشتعال اینترالک

مورد نیاز

جدول 2 - نرخ باال: 0.10 تا 0.159 غلظت الکل خون
 BAC به میزان 0.02 یا بیشتر؛ رانندگان وسایل نقلیه تجاری با BAC توجه: این جدول همچنین برای رانندگان زیر 21 سال با(
0.04 یا بیشتر؛ رانندگان اتوبوس مدرسه با BAC به میزان 0.02 یا بیشتر؛ و رانندگان با  BAC به میزان 0.08 تا 0.099 

که  در تصادفی که منجر به صدمات جدی بدنی، مرگ یا خسارت وسیله نقلیه یا اموال می شود، درگیر شده اند، اعمال میشود.(

سومین تخلفدومین تخلفاولین تخلفمجازات

90 روز تا 5 سال در محکومیت
2 روز تا 6 ماه در زندان30 روز تا 6 ماه در زندانزندان

5,000$-500$5,000$-750$10,000$-1,500$جریمه

گواهینامه
 تعلیق 12 ماهه و 1

 سال اشتعال اینترالک
مورد نیاز

 تعلیق 12 ماهه و 1
 سال اشتعال اینترالک

مورد نیاز

 تعلیق 18 ماهه و 1
 سال اشتعال اینترالک

مورد نیاز

جدول 3 -باالترین میزان: 0.16 غلظت الکل خون و باالتر
)توجه: این جدول همچنین شامل رانندگانی می شود که از آزمایش شیمیایی در هر سطح BAC خودداری می کنند و رانندگانی که به دلیل رانندگی 
تحت تاثیر مواد محکومند، این مواد شامل مواد جدول I، II یا III که از نظر پزشکی تجویز نشده اند، ترکیبی از مواد مخدر دیگر و الکل یا موادی 

مانند مواد استنشاقی است.(
سومین تخلفدومین تخلفاولین تخلفمجازات

3 روز تا 6 ماه در زندان90 روز تا 5 سال در زندان1 سال تا 5 سال در زندانمحکومیت
5,000$-1,000$1,500$حداقل 2,500$جریمه

گواهینامه
 تعلیق 12 ماهه و 1

 سال اشتعال اینترالک
مورد نیاز

 تعلیق 18 ماهه و 1
 سال اشتعال اینترالک

مورد نیاز

 تعلیق 18 ماهه و 1
 سال اشتعال اینترالک

مورد نیاز
اگر مجازات شما شامل حداکثر شش )6( ماه حبس مشروط یا زندان باشد )شما برای اولین بار در هر سطحی مجرم هستید یا برای بار 
دوم در »نقاط عمومی« یا »نرخ باال« مجرم هستید(، جرم DUI شما دارای به عنوان یک جنایت غیرمجاز گماشته شده است. اتهام جنحه 

بدون درجه بندی به این معنی است که در صورت اعتراض به این پرونده، حق محاکمه هیئت منصفه را ندارید.

برای اولین تخلف در باالترین و باالترین میزان آسیب، ممکن است در برنامه توانبخشی تسریع شده )ARD( پذیرفته شوید.

اگر در برنامه ARD پذیرفته شوید:
90 روز از دست  تا   ARD گواهینامه خود را برای   •

بدهید.
به مدت شش )6( ماه تحت نظارت دادگاه میمانید.  •

پرداخت جریمه ای بین 300$ تا 5,000$ دالر عالوه   •
بر هزینه های مربوطه و سایر هزینه ها.

تحت ارزیابی الکل و مواد مخدر قرار بگیرید.  •
مواد  و  الکل  بازتوانی  درمان  تحت  لزوم  صورت  در   •

مخدر قرار بگیرید.
در 12 تا نیم ساعت مدرسه ایمنی بزرگراه الکل شرکت   •

کنید.

آئین نامه رانندگی پنسیلوانیا فصل 4 – اطالعات سوابق رانندگی                                                                    



- 84 -

Capítulo 4: Información sobre expedientes de conducciónManual del conductor de PA

قانون تحمل صفر )DUI زیر 21 (
الکل در خون خود رانندگی می  اندازه گیری  قابل  مقدار  با هر  که  21 سال  افراد زیر  برای  تحمل صفر عواقب جدی را  قانون 
افراد کم سن و سال )زیر  داده برای  0.02 کاهش  به   0.08 الکل خون )BAC( را از  قانون محتوای  این  ایجاد می کند.  کنند، 

تأثیر. به رانندگی تحت  متهم  21 سال( 

چرا تحمل صفر؟
تصادفات رانندگی علت شماره یک )1( مرگ نوجوانان در ایاالت متحده است. 

رانندگی شامل وظایف متعددی است که خواسته های آنها مدام تغییر می کند. برای رانندگی ایمن، باید هوشیار باشید، بر اساس اطالعات در حال 
تغییر موجود در محیط تصمیم بگیرید و بتوانید بر اساس این تصمیمات مانور دهید. نوشیدن الکل طیف گسترده ای از مهارت های الزم برای 

انجام این وظایف را مختل می کند.

اگر زیر 21 سال دارید و برای اولین بار به اتهام DUI محکوم می شوید، برای مدتی از دو )2( روز تا شش )6( ماه به زندان خواهید رفت، 
گواهینامه شما برای یک سال کامل به حالت تعلیق در می آید و موظف به پرداخت جریمه از 500$ تا 5,000$ دالر هستید.

نوشیدن مشروب زیر سن قانونی
اگر زیر 21 سال سن دارید، خرید مشروبات الکلی، مصرف مشروبات الکلی، داشتن الکل در اختیار شما یا داشتن الکل در وسیله 
نقلیه ای که در حال رانندگی هستید، خالف قانون است. عالوه بر این، اگر شما زیر سن قانونی هستید و برای آزمایش خون، تنفس و/
یا ادرار دستگیر و بازداشت شده اید، رضایت والدین برای انجام این آزمایشات الزم نیست، اما پلیس به والدین شما اطالع می دهد. 

حداقل مجازات برای نوشیدن مشروبات الکلی زیر سن قانونی جریمه ای تا 500$ دالر به اضافه هزینه های دادگاه است.

دادگاه ممکن است از شما بخواهد که برای تعیین میزان درگیری شما با الکل مورد ارزیابی قرار بگیرید و همچنین ممکن است از شما 
بخواهد که یک برنامه آموزش، مداخله یا مشاوره الکل را با موفقیت کامل کنید.

یک واقعیت:  مصرف، داشتن یا حمل الکل توسط افراد زیر 21 سال خالف قانون است.

     ریسک عواقب را نپذیرید.

بزرگساالن، حتی والدینی که به دلیل تامین آگاهانه و عمدی مشروبات الکلی به خردساالن محکوم می شوند، مشمول جریمه ای حداقل $1,000 
دالری برای اولین تخلف و 2,500$ دالری برای هر تخلف اضافی هستند و با یک سال زندان مواجه می شوند. بزرگساالن حتی مسئول 
مهمانانی هستند که در خانه آنها مشروب می نوشند. برای مثال، اگر برای مهمانی 17 نوجوان در خانه خود داشتید و آنها مشروبات الکلی 
مصرف می کردند، مهمانی ممکن است برای شما 41,000$ دالر هزینه داشته باشد. این 1,000$ دالر برای اولین نوجوانی است که الکل 

مینوشد و 2,500$ دالر برای هر یک از 16 فرد نوجوان دیگر است.

)DLC( گواهینامه رانندگی فشرده
DLC قراردادی بین کشورهای عضو و ناحیه کلمبیا است برای به حداکثر رساندن تالش های اجرای قانون در سراسر کشور. مفاد اصلی 

DLC که کشورهای عضو متعهد به حفظ و اجرای آن هستند، عبارتند از:

مفهوم “گواهینامه رانندگی یک”، که به تسلیم گواهینامه رانندگی خارج از ایالت در هنگام درخواست گواهینامه رانندگی در ایالت دیگر   •
نیاز دارد.

مفهوم “یک سابقه راننده”، که مستلزم آن است که یک سوابق کامل راننده در ایالت محل سکونت راننده برای تعیین صالحیت رانندگی   •
در ایالت اصلی و همچنین برای امتیاز راننده غیر مقیم آنها در سایر حوزه های قضایی حفظ شود.

گزارش کلیه محکومیت های رانندگی و تعلیق/باطل شدن گواهینامه رانندگی رانندگان خارج از ایالت به آژانس صدور گواهینامه ایالتی   •
و همچنین سایر اطالعات مناسب.

تضمین رفتار یکنواخت و قابل پیش بینی با رانندگان از طریق برخورد با تخلفات مرتکب شده در سایر ایالت ها به گونه ای که گویی   •
در کشور اصلی مرتکب شده اند. 

با جرایم زیر، در صورت ارتکاب در یکی از کشورهای عضو، به گونه ای رفتار می شود که گویی جرم در پنسیلوانیا رخ داده است، و 
تحریم های مناسب بر اساس مفاد کد خودروی ما اعمال می شود:

قتل عمد یا قتل از روی سهل انگاری ناشی از کارکرد وسیله نقلیه )ماده 3732(.  •
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راندن وسیله نقلیه در حالی که تحت تأثیر مشروبات الکلی یا مواد مخدر است تا حدی که راننده را از رانندگی ایمن وسیله   •
.)3802 نقلیه ناتوان کند )ماده 

دیگری شود   یا جراحت شخصی  به مرگ  نقلیه که منجر  ارائه کمک در صورت تصادف وسیله  توقف و  عدم   •
.)3742 )ماده 

هر جنایتی که در ارتکاب آن از وسیله نقلیه استفاده شده است )قانون جرایم و جرایم قانون مواد مخدر خطرناک(.  •
پاسخ ندادن به جریمه خارج از ایالت منجر به تعلیق نامحدود امتیاز رانندگی در پنسیلوانیا شما می شود تا زمانی که به مکان 

مشخص شده در جریمه پاسخ داده شود.
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سواالت مروری فصل 4

حداقل سن نوشیدن در این ایالت ____ سال است.  .1
  9  .  A
20  .  B
21  . C
18  . D

2. افراد زیر 16 سال که از کارت شناسایی جعلی برای خرید مشروبات الکلی استفاده می کنند:
A.  یک تعلیق رانندگی که از تولد 16 سالگی شروع می شود دریافت کنید

B.  تا 21 سالگی نتوانند در امتحان رانندگی شرکت کنند
C.  یک تعلیق رانندگی که از تولد 21 سالگی شروع می شود دریافت کنید

D.  به کالس آموزش ایمنی الکل فرستاده شود

3. اگر فردی زیر21 سال سن دارد، مشروبات الکلی مصرف کند، اما رانندگی با وسیله نقلیه موتوری نداشته باشد، 
    مجازات اولین تخلف عبارت است از:

A.  90 روز تعلیق گواهینامه رانندگی و تا 500$ دالر جریمه
B.   6 ماه مشروط

C.  محکومیت به مؤسسه اصالحی
D.  انمرات منفی در سوابق رانندگی

4. رضایت والدین برای انجام آزمایش های تنفس، خون و ادرار:
A.  الزم نیست

B.  فقط از یکی از والدین الزم است
C.  برای افراد زیر 16 سال الزم است

D.  از هر دو والدین الزم است

5. برای افراد زیر 21 سال ______ الکل بر خالف قانون است.
A.  پوشیدن لباس برای تبلیغ 

B.  داشتن
C.  مصرف

D.  در معرض بودن

6. برای افراد زیر 21 سال ______ الکل بر خالف قانون است.
A.  پوشیدن لباس برای تبلیغ

B.  داشتن
C.  سرو کنید

D.  در معرض بودن

7. برای افراد زیر 21 سال ______ الکل خالف قانون است.
A.  سرو 

B.  پوشیدن لباس برای تبلیغ
C.  در معرض بودن

D.  حمل 

8. کدام مورد یکی از جریمه های رانندگی تحت تأثیر الکل است:
A.  5 سال تعلیق گواهینامه رانندگی

B.  100.00$ دالر جریمه
C.  حضور در مدرسه ایمنی بزرگراه الکل

D.  12 ساعت حبس
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9.اگر به دلیل رانندگی تحت تأثیر الکل دستگیر شده اید و برای انجام آزمایش خون امتناع می کنید ، کدام مورد زیر 
   را دریافت خواهید کرد:

A.  درمان مشاوره دارویی
B.  محکومیت یک روز حبس
C.  تعلیق گواهینامه رانندگی
D.  300.00$ دالر جریمه

 

10. اگر افسر پلیس از شما بخواهد که آزمایش خون، تنفس یا ادرار انجام دهید، شما:
A.  ممکن است آزمونی را که ترجیح می دهید انتخاب کنید

B.  باید رضایت نامه را امضا کند
C.  در صورت زیر سن قانونی باشید میتوانید امتناع کند

D.  باید در آزمون شرکت کنید، در غیر این صورت گواهینامه شما به حالت تعلیق در خواهد آمد

11. برای اولین محکومیت به دلیل رانندگی تحت تأثیر در هر سطح غلظت الکل خون، ممکن است:
A.  گواهینامه خود را تا 5 سال از دست بدهید

B.  ملزم به برگزاری کالس آموزش عمومی در مورد خطرات رانندگی در حالت مستی باشد
C.  موظف به رانندگی با گواهینامه شغلی محدود باشید

D.  جریمه حداقل 300$ دالری پرداخت کنید

12. اگر کمتر از 21 سال سن دارید، در حالی که تحت تأثیر قرار دارید رانندگی می کنید، اگر سطح الکل خون شما این است:
A.  %08. یا باالتر.
B.  %10. یا باالتر
C.  %05. یا باالتر
D.  %02. یا باالتر

13. اگر زیر 21 سال سن دارید و به رانندگی تحت تأثیر الکل محکوم شده اید، برای اولین تخلف، تعلیق____گواهینامه دریافت خواهید کرد.
A.  60 روزه
B.  30 روزه

C.  6 ماهه
D.  1 ساله

14. اگر کمتر از 21 سال سن دارید و به همراه داشتن کارت شناسایی جعلی محکوم می شوید، باید 500 دالر جریمه بپردازید 
و گواهینامه شما به مدت 90 روز به حالت تعلیق در خواهد آمد.  

A.  فقط در صورتی که میزان الکل خون شما BAC( 0.02%( یا بیشتر باشد
B.  حتی اگر رانندگی نمی کردید

C.  فقط در صورتی که در زمان دستگیری رانندگی می کردید
D.  فقط در صورتی که میزان الکل خون شما BAC( 02/0( درصد یا بیشتر باشد و در زمان دستگیری در حال رانندگی بوده باشید.

15. قانون تحمل صفر، محتوای الکل خون )BAC( را از %0.08 به ____ کاهش داد.
  .02%  .  A
.05%  .  B
.07%  . C
.00%  . D

16. اگر توسط یک افسر پلیس متوقف شدید، باید:
A.  کمربند ایمنی خود را باز کنید و پنجره را پایین بکشید

B.  قبل از اینکه افسر به ماشین شما برسد، مدارک خود را آماده کنید
C.  در وسیله نقلیه خود بمانید و دستان خود را روی فرمان قرار دهید و منتظر باشید تا افسر به شما نزدیک شود

D.  از ماشین خود پیاده شوید و به سمت ماشین گشت راه بروید
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فصل 4 کلید پاسخ

C.1
A.2
A.3
A.4
C.5
B.6
D.7
C.8
C.9

D .10
D .11
D .12
D .13
B .14
A .15
C .16
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اطالعیه مورد نیاز برای تغییر نام یا آدرس
مطابق با بخش 1515 کد خودروی پنسیلوانیا، اگر نام یا آدرس شما تغییر کرد، باید PennDOT را ظرف 15 روز پس از 
آن تغییر، حتی در صورت خروج از ایالت، مطلع کنید. می توانید تغییر آدرس خود را با مراجعه به وب سایت ما به آدرس 
www.dmv.pa.gov یا تماس با مرکز تماس مشتریان به شماره 5300-412-717 گزارش دهید. کد خودروی پنسیلوانیا 
صدور محصوالت گواهینامه رانندگی را برای افرادی که ساکن پنسیلوانیا نیستند ممنوع می کند. طبق قانون، اگر یک رای 
دهنده ثبت نام شده در پنسیلوانیا هستید، این برنامه به ما امکان می دهد تا اداره ثبت نام رای دهندگان شهرستان شما را از تغییر 
آدرس شما مطلع کنیم. شما می توانید نام خود را با تکمیل یک درخواست گواهینامه رانندگی غیرتجاری برای تغییر/تصحیح/
تعویض )فرم DL-80( که در وب سایت موجود است تغییر دهید. کارت به روز رسانی گواهینامه رانندگی حاوی اطالعات 
جدید برای شما صادر می شود. این کارت باید همراه با گواهینامه رانندگی باشد. این سرویس برای رانندگان غیرتجاری هیچ 

هزینه ای در بر ندارد.

قانون کمربند ایمنی
مطابق با بخش 4581 قانون وسایل نقلیه پنسیلوانیا، موارد زیر در پنسیلوانیا قانون است: 

تمامی رانندگان و سرنشینان صندلی جلو در وسایل نقلیه، کامیون های سبک و کاروان ها باید از کمربند ایمنی استفاده کنند.  •
اگر مسافران هشت )8( سال یا بزرگتر اما کمتر از 18 سال را حمل می کنید، بدون توجه به مکانی که در وسیله نقلیه هستند، باید کمربند   •

ایمنی را ببندند.
اگر راننده زیر 18 سال هستید، تعداد سرنشینان نباید از تعداد کمربندهای ایمنی خودرو بیشتر شود.  •

شما طبق قانون موظف هستید که ببندید. بستن کمربند ایمنی منطقی است.

بسیاری از مردم بر این باورند که می توانند از دست ها و پاهای خود برای جلوگیری از برخورد با سطوح خودرو در هنگام 
تصادف استفاده کنند، اما اشتباه می کنند. در یک برخورد، وسیله نقلیه شما متوقف می شود، اما بدن شما با همان سرعتی که 
در حال حرکت بودید به حرکت خود ادامه می دهد تا زمانی که به داشبورد یا شیشه جلو برخورد کند. در اکثر تصادفات، بدن 
سرنشینان و رانندگان با چندین تن نیرو به سطوح داخلی خودرو برخورد می کند. این کار حتی قوی ترین بازوها و پاها را از 
بین می برد. در 30 مایل در ساعت، این مانند برخورد با زمین از باالی یک ساختمان سه طبقه است. به همین دلیل است که نمی 
توانید خود را با بازوهای خود بگیرید. راننده یا مسافری که کمربندش را نبسته، می تواند در اثر برخورد کشته شود، حتی زمانی 

که وسیله نقلیه با سرعت 12 مایل در ساعت حرکت می کند. 

فقط کمربندهای ایمنی می توانند با خیال راحت بدن شما را کند کنند. پس از تصادف وسیله نقلیه فقط 50/1 ثانیه فرصت دارید 
که بدن خود را متوقف کنید. بازوها و پاها به این سرعت کار نمی کنند، اما کمربند ایمنی کار می کند. کمربندهای ایمنی بدن شما 
را بسیار مالیم تر از داشبورد، فرمان یا شیشه جلو می کند. در هنگام تصادف، کمربندهای ایمنی بسته، نیروهای کاهش سرعت 
را در قسمت های بزرگتر و قوی تر بدن شما مانند سینه، باسن و شانه ها توزیع می کنند. کیسه های هوا مزیت “چیره شدن” حتی 

بیشتر را ارائه می دهند. با این حال، حتی با وجود کیسه هوا، کمربند ایمنی باید بسته شود.

کمربندهای ایمنی نیز شما را در داخل وسیله نقلیه خود نگه می دارند. اگر از وسیله نقلیه خود پرتاب شوید، احتمال کشته شدن 
به معنای عبور از شیشه جلو و سپس فرود آمدن در جایی سخت  25 برابر بیشتر است. صاف پرتاب شدن معموالً  شما تقریباً 
است. نیروها در یک برخورد می توانند به اندازه کافی بزرگ باشند که شما را تا 150 فوت )حدود 15 طول وسیله نقلیه( پرت 
کنند. اگر در خیابان فرود بیایید، در حالی که در آنجا دراز کشیده اید، همیشه این احتمال وجود دارد که زیر گرفته شوید. از هر 

پنج )5( نفری که با پرتاب شدن در هوا کشته می شدند، اگر می توانستند داخل وسیله نقلیه بمانند، چهار )4( زنده می ماندند.

کمربند ایمنی و کیسه هوا جان انسان ها را نجات می دهد. آنها زمانی بهترین عملکرد را دارند که همه افراد کمربند داشته باشند 
و کودکان به درستی در صندلی عقب قرار بگیرند.

فصل 5: 
قوانین و مسائل مرتبط

این فصل اطالعاتی را ارائه می دهد که باید در مورد قوانین اخیر پنسیلوانیا یا سایر قوانین مرتبط با راننده بدانید.

برای اطالعات بیشتر در مورد قوانین پنسیلوانیا، لطفاً به www.dmv.pa.gov مراجعه کنید، قوانین و مقررات فهرست شده در مراکز 
اطالعات را انتخاب کنید.
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قانون مهار کودک
تصادفات وسایل نقلیه علت اصلی مرگ و جراحت کودکان در ایاالت متحده است. در پنسیلوانیا هر سال، تقریباً 7000 کودک زیر پنج سال )5( 

سال در تصادفات درگیر می شوند.

کودکان کمتر از 2 سال باید در صندلی ماشین رو به عقب محکم شوند تا زمانی که کودک از حداکثر وزن و ارتفاع محدودیت صندلی 
ماشین که توسط سازنده صندلی ماشین تعیین شده است، بیشتر شود. در صورت وجود کیسه هوا، هرگز صندلی ایمنی کودک رو به 
عقب را در صندلی جلو نصب نکنید. در تصادف، کیسه هوا با نیروی زیادی به پشت صندلی کودک برخورد می کند که به سر نوزاد 

منتقل می شود و باعث آسیب شدید یا مرگ می شود.

اگر بچه های زیر هشت سال )8( را حمل می کنید که طبق قانون باید در صندلی های ایمنی کودک یا صندلی های کمکی مورد تأیید 
فدرال سوار شوند، دفترچه راهنمای مالک وسیله نقلیه خود و دستورالعمل های همراه صندلی را مطالعه کنید تا بدانید که چگونه آن 

را محکم بچسبانید و چگونه صندلی کودک را روی صندلی وسیله نقلیه محکم کنید.

نکات ایمنی برای کودکان و حیوانات خانگی
جلوگیری از گرمازدگی در وسایل نقلیه

با افزایش دمای بیرون، خطر آسیب جدی برای کودکان و حیوانات خانگی یا حتی مرگ ناشی از تنها ماندن در ماشین داغ نیز افزایش می یابد. 
وسایل نقلیه به سرعت گرم می شوند - حتی با پایین آمدن یک شیشه دو اینچی، اگر دمای بیرون در 80 فارنهایت پایین باشد، دمای داخل یک 

وسیله نقلیه می تواند تنها در 10 دقیقه به سطوح مرگبار برسد.

نکات پیشگیری برای جلوگیری از گرمازدگی غم انگیز:
هرگز کودک یا حیوان خانگی را در ماشین تنها نگذارید، حتی اگر شیشه ها نیمه باز باشد.  •

هرگز اجازه ندهید بچه ها در یک وسیله نقلیه بدون مراقبت بازی کنند.  •
کیف دستی، کیف پول، تلفن همراه یا چیزی که نیاز دارید را در صندلی عقب قرار دهید تا مطمئن شوید که کودکی را که در   •

وسیله نقلیه رها شده است را می بینید.
هنگامی که صندلی ماشین خالی است یک خرس عروسکی بزرگ یا حیوانات عروسکی دیگر را در صندلی ماشین نگه دارید.   •

هنگامی که کودک را به عنوان یادآور بصری روی صندلی ماشین قرار می دهید، عروسک را به صندلی جلو ببرید.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد جلوگیری از گرمازدگی، مراجعه کنید  •

https://www.safercar.gov/parents/InandAroundtheCar/heatstroke.htm
مانتوهای زمستانی و صندلی ماشین

با نزدیک شدن به سردترین فصل زمستان، والدین مانتوهای حجیم زمستانی فرزندشان را بیرون می آورند تا در سفر با وسیله 
نقلیه، کودک را گرم نگه دارند. با این حال، کت های زمستانی ضخیم می تواند ایمنی صندلی ماشین کودک را کاهش دهد. همه 
کت ها و لباس ها در هنگام تصادف فشرده می شوند، اما کت های زمستانی ضخیم تر می توانند به اندازه کافی فشرده شوند تا 
سستی قابل توجهی در بند ایجاد کنند. دسته صندلی ماشین، کودک را در صندلی ماشین ایمن نگه می دارد و باید روی بدن کودک 
برای  ایمنی زمستانی  نکات  مورد  در  بیشتر  اطالعات  برای  باشد.  داشته  را  محافظت  بهترین  هنگام تصادف  در  تا  باشد  محکم 

کودکان، از وب سایت PennDOT به آدرس http://www.penndot.gov دیدن کنید.

کودکان زیر چهار سال )4( باید در یک سیستم نگهدارنده کودک مورد تایید فدرال )صندلی ایمنی کودک(،بسته شوند   •
که باید توسط سیستم کمربند ایمنی )یا با استفاده از سیستم LATCH وسیله نقلیه، موجود در وسایل نقلیه جدیدتر( نگاه 

داشته میشود، و مهم نیست که در کجای وسیله نقلیه سوار می شوند )صندلی جلو یا عقب(.
کودکان چهار )4( سال و بزرگتر، اما کمتر از هشت سال )8( باید در صندلی تقویت کننده کودک مورد تایید فدرال   •
قرار گیرند، که باید بدون توجه به جایی که سوار می شوند، توسط سیستم کمربند ایمنی به وسیله نقلیه محکم شود، و 
مهم نیست که در جلو سوار شوند یا عقب )صندلی جلو یا عقب(. صندلی های تقویت کننده باید همراه با کمربندهای 

مخصوص کمر و شانه استفاده شوند.
کودکان هشت ساله )8( و بزرگتر، اما زیر 18 سال، بدون توجه به جایی که در وسیله نقلیه سوار می شوند )صندلی   •

جلو یا عقب( باید کمربند ایمنی را ببندند.
رانندگان مسئول نگه داشتن کودکان در یک سیستم صندلی ایمنی کودک تأیید شده و اطمینان از بستن کودکان زیر 18   •

سال هستند.
متخلفان ممکن است جریمه شوند و مسئول کلیه هزینه های دادگاه خواهند بود

قانون 229 حفاظت از مسافر کودک موارد زیر را میطلبد
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اطالعات ایمنی کیسه هوا
کیسه های هوا وسایل حفاظتی تکمیلی هستند. بند روی پا و کمربند شانه ای باید همیشه بسته شود. کمربند ایمنی را به خوبی روی   •

باسن خود ببندید و بند شانه را روی سینه دور از گردن خود ببندید.

صندلی های راننده و سرنشین جلو باید تا جایی که عمل می کند به عقب جابجا شوند، به خصوص برای افراد کوتاه قد. شما باید تا حد   •
امکان دورتر از محفظه کیسه هوا بنشینید، بدون اینکه به توانایی خود در دستیابی و کار با پدال های گاز و ترمز، و کنترل های روی 
پانل ابزار و ستون فرمان خللی وارد کنید. برای ایمن بودن، در صورت باز شدن کیسه هوا، باید حداقل 10 اینچ از فرمان فاصله 

داشته باشید.

فرمان را در موقعیت های ساعت 9 و 3 یا 8 و 4 نگه دارید. در صورت باز شدن کیسه هوا، این کار از آسیب دیدگی یا شکستگی   •
یا ضربه اجباری به صورت شما جلوگیری می کند. همچنین، به جای گرفتن داخل فرمان، انگشت شست خود را روی لبه باالیی یا 

بیرونی فرمان نگه دارید.

نوزادان در صندلی های ایمنی رو به عقب هرگز نباید در صندلی جلوی وسیله نقلیه ای با کیسه هوای سمت سرنشین سوار شوند.  •

توصیه می شود همه کودکان 12 ساله و کمتر در صندلی عقب سوار شوند. دو )2( دلیل برای این امر وجود دارد:  •
اوالً، بیشتر برخوردها از جلو هستند، بنابراین قرار دادن کودکان در صندلی عقب آنها را از نقطه برخورد دورتر می کند. ثانیاً، 
کودکان تمایل دارند در صندلی های خود بی قرار شوند و در صورت قرار گرفتن در صندلی جلو، ممکن است بیش از حد به محفظه 

کیسه هوا نزدیک شوند و در صورت باز شدن کیسه هوا در هنگام تصادف، در معرض خطر آسیب قرار بگیرند.

)ADA( قانون آمریکایی های دارای معلولیت
مراکز  و  رانندگی  گواهینامه  مراکز  تمامی   PennDOT  ،1990 سال  مصوب  معلولیت  دارای  آمریکایی های  قانون  با  مطابقت  منظور  به 
گواهینامه عکس را برای افراد دارای معلولیت جسمی در دسترس قرار داده است. عالوه بر این، خدمات زیر برای افرادی که می خواهند در 

آزمون دانش و جاده شرکت کنند و دارای اختالل شنوایی یا خواندن هستند، ارائه می شود.
مترجمان برای ناشنوایان و کم شنوایان

دفتر صدور گواهینامه رانندگی PennDOT در صورت درخواست برای افرادی که ناشنوا هستند و از طریق استفاده از زبان اشاره با یکدیگر 
ارتباط برقرار می کنند، مترجم ارائه می دهد. این سرویس برای مشتریانی در دسترس است که می خواهند در آزمون دانش راننده و/یا تست جاده 

شرکت کنند یا باید در آزمون امتیاز ویژه شرکت کنند.
تماس اولیه خود را با PennDOT حداقل دو )2( هفته قبل از زمانی که می خواهید در آزمون شرکت کنید، برقرار کنید، و PennDOT تمام 

تالش خود را می کند تا فردی را که به دلخواه شما امضا می کند، تضمین کند.

با شماره 5300-412-717 تماس بگیرید تا برای تست خود وقت بگیرید. اگر از TDD استفاده می کنید، باید با شماره 711 .   .1
تماس بگیرید. مشخص کنید که در کدام مرکز گواهینامه رانندگی می خواهید در آزمون شرکت کنید و حداقل سه )3( تاریخ 

بنویسید که می توانید در آزمون شرکت کنید.
هنگام تنظیم قرار مالقات برای شرکت در آزمون، می توانید از خدمات رله پنسیلوانیا نیز استفاده کنید. این سرویس 
ارتباط تلفنی بین فردی که سیستم TDD دارد و شخصی که ندارد را فراهم می کند. این سیستم از یک اپراتور برای 
برقراری ارتباط بین طرفین شنود و غیر شنود استفاده می کند. اگر سیستم TDD دارید، هنگام دسترسی به سرویس 
5948-654-800-1 استفاده کنید. اگر به عنوان تماس گیرنده شنوا به این سرویس دسترسی  رله پنسیلوانیا باید از 
دارید، باید از 5948-654-800-1 استفاده کنید. زمانی که یک مترجم برای کمک به شما در آزمون استخدام شده 

است، برای تأیید تاریخ آزمون با شما تماس گرفته می شود.
هنگام قرار مالقات، باید مشخص کنید که آیا نوعی از زبان اشاره وجود دارد که ترجیح می دهید استفاده کنید.   .2

انواع موجود عبارتند از:  
)PSE( Pidgin زبان اشاره  •          )ASL( زبان اشاره آمریکایی  •

•  انگلیسی دقیق امضا شده )SEE(                •  مترجم شفاهی زبانی )کسی که لب می خواند(

برای اینکه یک مترجم حضور داشته باشد، باید
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روش تست جایگزین
برخی از افرادی که در آزمون دانش شرکت می کنند ممکن است در خواندن مشکل داشته باشند یا در برخی موارد قادر به خواندن نباشند و 
اگر این آزمون برای آنها خوانده شود احساس راحتی بیشتری خواهند کرد. در صورت درخواست، تست های صوتی در تمام مراکز گواهینامه 

رانندگی در سراسر منطقه مشترک المنافع ارائه می شود.

پارکینگ برای افراد دارای معلولیت
طبق قانون پنسیلوانیا، دو شرط الزم است تا یک فرد بتواند به طور قانونی در یک پارکینگ مشخص برای افراد دارای معلولیت 

پارک کند:
وسیله نقلیه در حال پارک باید پالک / پالکارد پارکینگ معلول یا جانباز معلول را نشان دهد.   .1

وسیله نقلیه باید توسط یا برای حمل و نقل فرد معلول یا جانباز شدید ناتوان اداره شود.   .2
هر وسیله نقلیه ای که به طور غیرقانونی در پارکینگ برای افراد معلول پارک شده باشد، ممکن است با یدک کشی از آن منطقه 
خارج شده و با پرداخت هزینه های یدک کشی بازپس گرفته شود. این تخلف پارکینگ یک تخلف جزئی است. افرادی که به این 

جرم محکوم شوند بین 50$ تا 200$ دالر جریمه خواهند شد.

قانون ضد زباله
انداختن، پرت کردن یا گذاشتن زباله در هر بزرگراه، هر ملک عمومی یا خصوصی دیگر )بدون رضایت صاحبان آن( یا داخل یا 
روی آب های این منطقه مشترک المنافع، از وسیله نقلیه، هرگونه کاغذ باطله، آشغالهای جارو شده،خاکستر، ضایعات خانگی، شیشه، 
فلز، زباله یا زباله یا هر ماده خطرناک یا مضر، یا اجازه هر یک از موارد قبلی را بدون برداشتن فوری چنین اقالمی یا حذف آنها 
خالف قانون است. نقض این قانون، از جمله هرگونه تخلف سر زده از سایر افراد حاضر در هر وسیله نقلیه ای که شما راننده آن 

هستید، ممکن است منجر به جریمه تا 300$ دالر در صورت محکومیت شود.

ایمنی خودرو و بازرسی انتشار گازهای گلخانه ای
خودروی شما باید هر 12 ماه یکبار در یک ایستگاه بازرسی مجاز بازرسی ایمنی داشته باشد. تاریخ روی برچسب به شما می گوید 
که چه زمانی باید وسیله نقلیه شما دوباره بازرسی شود. یک وسیله نقلیه ممکن است تا 90 روز قبل از تاریخ انقضای بعدی آن 
بازرسی شود. همچنین، اگر یک افسر پلیس متوجه تجهیزات معیوب در وسیله نقلیه شما شود، ممکن است از شما خواسته شود که آن 
را ظرف پنج )5( روز تعمیر کنید تا از جریمه جلوگیری شود. در بسیاری از شهرستان ها، قبل از اینکه بتوانید بازرسی ایمنی خود 
را کامل کنید، باید سیستم کنترل آالیندگی خودرو، ون یا کامیون سبک خود )مدل 1975 یا جدیدتر( را نیز بررسی کنید. بازرسی 
انتشار گازهای گلخانه ای در مشاغل خصوصی که توسط PennDOT تأیید شده اند انجام می شود. برای اطالع از شرایط مورد 

نیاز در شهرستان خود، با خط تلفن مستقیم مشتری انتشار به شماره 0921-265-800-1 تماس بگیرید.

عبور ایمن قانونی است

هنگامی که تنها یک خط سفر وجود دارد، دوچرخه سواران می توانند از هر بخشی از خط برای جلوگیری از خطرات در جاده استفاده    .3
کنند، از جمله حفظ فاصله ایمن از خودروهای متوقف و پارک شده.

رانندگان نمی توانند به مسیر دوچرخه سواری که مستقیماً در جاده یا شانه در حال حرکت است بپیوندند.   .4
نمی توانید دوچرخه سوار را به زور از جاده خارج کنید. اگر این کار را انجام دهید، ممکن است با اتهامات جنایی روبرو شوید.   .5

دوچرخه سواران به عنوان راننده وسایل نقلیه در نظر گرفته می شوند و از کلیه قوانین راهنمایی و رانندگی تبعیت می کنند. با این    .6
حال، آنها ممکن است با کمتر از حداقل سرعت نصب شده حرکت کنند و ممکن است برای مانع ترافیک شدن جریمه نشوند. دوچرخه 

سواران ممکن است بر روی شانه یا خاکریز برانند، اما ملزم به انجام این کار نیستند. 

برای کسب اطالعات بیشتر، راهنمای راننده دوچرخه پنسیلوانیا )PUB 380( را می توانید در این آدرس بیابید:  
http : //www.dot.state.pa.us/public/pubsforms/Publications/Pub%20380.pdf

قبل از عبور، ابتدا باید تصمیم بگیرید که آیا می توانید در اطراف دوچرخه سوار مانور دهید یا    .1
خیر. مطمئن شوید که ترافیک روبرو را بررسی کنید. هنگام عبور، باید حداقل چهار )4( فوت 
بین وسیله نقلیه خود و دوچرخه فاصله دهید تا ایمن عبور کنید. در صورت لزوم و اگر بتوانید 
با خیال راحت این کار را انجام دهید، می توانید از خط زرد دوتایی وسط عبور کنید تا بتوانید 

فاصله چهار )4( فوتی بین وسیله نقلیه خود و دوچرخه را حفظ کنید.
دوچرخه سوارانی که آهسته تر از وسایل نقلیه عبوری حرکت می کنند، باید در سمت راست جاده    .2
حرکت کنند و باید در همان جهتی حرکت کنند که بقیه ترافیک حرکت میکند، مگر اینکه به چپ 

بپیچند. با این حال، این الزام در جاده هایی با یک خط در هر جهت لغو می شود.

حداقل 
4 فوت
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قانون ضد پیامک
این قانون در 8 مارس 2012 الزم االجرا شد و نقض قانون یک تخلف اولیه و جزئی با محکومیت هایی است که 50$ دالر 

جریمه دارند.
آنچه قانون انجام می دهد

یک دستگاه ارتباط بی سیم تعاملی )IWCD( را یک تلفن بی سیم، دستیار دیجیتال شخصی، تلفن هوشمند، رایانه قابل حمل   •
یا موبایل یا دستگاه های مشابهی که می تواند برای ارسال پیام کوتاه، پیام رسانی فوری، ایمیل یا مرور اینترنت استفاده شود، 

تعریف می کند.
یک ارتباط مبتنی بر متن را به عنوان یک پیام متنی، پیام فوری، ایمیل یا سایر ارتباطات نوشتاری ایجاد شده یا دریافت شده   •

در یک IWCD تعریف می کند.
این قانون به وضوح هر گونه مقررات محلی را که استفاده از دستگاه های بی سیم تعاملی توسط رانندگان را محدود می کند،   •

جایگزین می کند.
قانون اجازه توقیف IWCD را نمی دهد. ممنوعیت ارسال پیامک شامل استفاده از دستگاه GPS، سیستم یا دستگاهی که به صورت 
فیزیکی یا الکترونیکی در وسیله نقلیه ادغام شده است، یا دستگاه ارتباطی که به وسیله نقلیه عمومی، اتوبوس یا اتوبوس مدرسه 

چسبانده شده است، نمی شود.

اطاعت از وسایل کنترل ترافیک که در مورد قانون شرایط خطرناک هشدار میدهند
این قانون که در 6 سپتامبر 2012 اجرایی شد، تردد در اطراف یا از طریق عالئم یا وسایل کنترل ترافیک که جاده یا بزرگراه 
را به دلیل شرایط خطرناک، مانند معابر آب گرفتگی، می بندد، غیرقانونی می کند. محکومیت به دلیل نقض این قانون منجر به 
اضافه شدن 2 نمره منفی به سوابق رانندگی شما و جریمه ای تا سقف 250$ دالر می شود. عالوه بر این، اگر به دلیل اقدامات 
شما از امدادگران اورژانس فراخوانده شوند، جریمه تا 500$ دالر افزایش می یابد و شما مسئول بازپرداخت هزینه های واکنش 

اضطراری خواهید بود.

درهای باز وسایل نقلیه یک تهدید بسیار جدی برای دوچرخه سواران است. هنگام باز کردن درب خودرو، به رانندگان و مسافران توصیه 
می شود موارد زیر را انجام دهند:

آینه دید عقب خود را بررسی کنید.   .1
آینه بغل خود را بررسی کنید.   .2

در را با دست دور خود باز کنید )دست دورتر از در(   .3
این روش “دسترسی هلندی” نامیده می شود زیرا منشأ آن درهلند است. بدن شما را وادار به 
چرخش می کند که به شما امکان می دهد دوچرخه سواران نزدیک را ببینید. همچنین از باز 
شدن سریع درب خودرو جلوگیری می کند. این نه تنها از دوچرخه سواران محافظت می 
کند، بلکه می تواند از آسیب یا پاره شدن درب شما توسط وسیله نقلیه موتوری که نزدیک 

می شود جلوگیری کند.
دوچرخه سواران باید حداقل سه فوت از خودروهای پارک شده رکاب بزنند تا از درها 
اجتناب کنند، چه در خیابان های دارای مسیر دوچرخه سواری و چه در خیابان های بدون 
مسیر. این کار دوچرخه سواران را خارج از “منطقه در” نگه می دارد و آنها را از ضربه 

زدن با باز کردن درهای خودرو محافظت می کند.

خطر باز بودن درها به روی دوچرخه سواران
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تست جاده و نوبت های امتحان نمره منفی ویژه
برای شرکت در آزمون نمره منفی ویژه و آزمون راه غیرتجاری باید وقت قبلی تعیین شود. هنگامی که برای شرکت در آزمون جاده 
یا امتحان نمره منفی ویژه آماده هستید، می توانید آزمون خود را به صورت آنالین از طریق وب سایت خدمات راننده و خودرو 
به آدرس www.dmv.pa.gov  برنامه ریزی کنید. اگر به اینترنت دسترسی ندارید، می توانید آزمون خود را با تماس با شماره 

5542-423-800-1  بین ساعات 8 صبح تا 5 بعد از ظهر، از دوشنبه تا جمعه، به جز روزهای تعطیل برنامه ریزی کنید.
اگر کمتر از 18 سال سن دارید، نمی توانید شش ماه )6( پس از دریافت گواهینامه یادگیرنده در آزمون جاده 

ای خود شرکت کنید و باید 65 ساعت الزامات مهارت سازی پشت فرمان را تکمیل کرده باشید.

CDL برنامه تست شخص ثالث غیر
PennDOT به کسب و کارهای شخص ثالث گواهی داده است تا آزمایش جاده را با هزینه ای مبتنی بر بازار انجام دهند. همه ممتحنین شخص 
ثالث دارای گواهینامه PennDOT هستند و آزمون مشابه آزمونی است که در مرکز گواهینامه رانندگی PennDOT انجام می دهید. برای 

لیستی از مشاغل شرکت کننده در منطقه خود، به www.dmv.pa.gov مراجعه کنید.

فرم های بخش و انتشارات در اینترنت
اطالعات، فرم ها، انتشارات و برگه های اطالعات مربوط به گواهینامه رانندگی و وسایل نقلیه موتوری برای راحتی مشتری در دسترس هستند 

و در وب سایت خدمات راننده و خودرو PennDOT به آدرس www.dmv.pa.gov قرار دارند.

نقشه های سراسری و شهرستانی
برای کسب اطالعات در مورد نقشه های ایالتی و شهرستانی، با شماره 6746-787-717-1، از دوشنبه تا جمعه، به جز روزهای تعطیل، از 

ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر تماس بگیرید.

اطالعات دیگر
آدرس  به  اینترنت  در  یا   1-800-424-9393 شماره  به  خودرو  ایمنی  تلفن  خط  یک  متحده  ایاالت  نقل  و  حمل  وزارت 

www.nhtsa.dot.gov دارد.

511PA
511PA خدمات رایگان و 24 ساعته اطالعاتی از جمله هشدارهای تأخیر ترافیک، پیش بینی آب و هوا، اطالعات گردشگری منطقه 
ای و لینک هایی به آژانس های حمل و نقل و فرودگاه های اصلی ارائه می دهد. این سرویس با تماس با شماره 511 از طریق تلفن 
همراه و خطوط ثابت یا از طریق اینترنت با مراجعه به www.511PA.com در دسترس است. شبکه جاده ای  511PA شامل 
تمام 1759 مایل ایالتی از جمله پنسیلوانیا Turnpike، و همچنین دیگر جاده های اصلی در هریسبورگ، فیالدلفیا و پیتسبورگ 
است. اطالعات ترافیکی اکثر این شبکه شامل گزارش های حوادثی مانند تصادفات، فعالیت های ساختمانی و شرایط جاده زمستانی 
است. عالوه بر این، میانگین سرعت ترافیک برای چندین جاده بین ایالتی و دیگر جاده های اصلی در مناطق شهری در دسترس 
است. کاربران همچنین می توانند از طریق وب سایت ثبت نام کنند تا هشدارهای مسافرتی شخصی سازی شده را از طریق ایمیل و 
پیامک دریافت کنند. PennDOT رانندگان را تشویق می کند که هنگام رانندگی با 511PA تماس نگیرند. تماس گیرندگان باید با 

خیال راحت از جاده خارج شوند تا با سیستم تماس بگیرند، یا قبل از خروج، تاخیر در سفر را بررسی کنند.

فصل 6: 
منابع

این فصل یک مرجع سریع در مورد اطالعات مفید، فرم ها، انتشارات و مطبوعات ارائه می دهد.

در صورت استفاده از تلفن لمسی، اطالعات مربوط به خدمات راننده و خودرو در 24 ساعت شبانه روز در دسترس است.
نمایندگان خدمات مشتری از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر در دسترس هستند. - از دوشنبه تا جمعه

TDD:711       717-412-5300 :برای کمک مستقیم به جز در تعطیالت اصلی

مرکز تماس با مشتریان

به یاد داشته باشید: 

آئین نامه رانندگی پنسیلوانیا                                                                                                  فصل 6 – منابع
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مسمومیت با مونوکسید کربن
می شود.  خارج  اگزوز خودرو  لوله  از  که  کشنده  بو  بی  گازی  کنند،  می  تولید  کربن  مونوکسید  گاز  گازسوز  همه خودروهای 
شما نمی توانید گاز مونوکسید کربن را استشمام کنید. اگر خواب آلودید یا حالت تهوع دارید، می تواند نشان دهنده مسمومیت با 

مونوکسید کربن باشد.
عالئم قرار گرفتن در معرض مونوکسید کربن

خستگی یا ضعف  •
سرگیجه  •
سردرد  •

تهوع و/یا استفراغ  •
ضربان قلب سریع  •

تنفس نامنظم  •
سردرگمی از گم گشتگی  •

سرفه کردن  •
درد قفسه سینه  •

نکاتی برای جلوگیری از مسمومیت با مونوکسید کربن در خودروها
بازرسی و نگهداری منظم سیستم اگزوز و صدا خفه کن خودرو برای جلوگیری از مسمومیت با مونوکسید کربن در وسیله نقلیه شما   •
ضروری است. اگر از سوراخ ها یا نقص های دیگری در سیستم اگزوز خود مطلع هستید، فوراً آن را توسط یک متخصص خودرو 

بررسی کنید.
وسیله نقلیه خود را در گاراژ با درب گاراژ پایین یا تا حدی پایین گرم نکنید. اگر وسیله نقلیه شما در گاراژ شما در حال حرکت   •

است، درب گاراژ خود را کامال باز کنید.
اگر وسیله نقلیه شما بدون کلید است و آن را در گاراژ متصل پارک می کنید، هرگز فراموش نکنید که وسیله نقلیه را خاموش کنید.  •
در روزهای برفی، همیشه لوله اگزوز خود را بازرسی کنید و برف یا یخ را که ممکن است باعث انسداد لوله دم وسیله نقلیه شما   •

شود را پاک کنید.
اگر در ترافیک گیر کرده اید یا در یک وسیله نقلیه در حال حرکت نشسته اید، حتماً پنجره را تا حدی باز کنید.  •

نصب سنسور مونوکسید کربن که با باتری کار میکند را در وسیله نقلیه خود در نظر بگیرید و هنگام تغییر ساعت در بهار و پاییز   •
هر سال، باتری ها را بررسی یا تعویض کنید.

اگر مشکوک به مسمومیت با مونوکسید کربن در وسیله نقلیه خود هستید، فوراً از خودرو خارج شوید، هوای تازه تنفس کنید و فوراً   •
به دنبال مراقبت های فوری پزشکی باشید.
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4  ................................................. به چه کالسی نیاز دارید؟ 
گواهینامه رانندگی/مجوز یادگیرنده:

 چه کسی نیاز دارد ........................................................  3
رانندگی در شب .............................................................  39

رانندگی اورژانسی ، مقابله با:
پدال گاز میچسبد .........................................................  62
62  ............................................................. خرابی ترمز 
ترمز ناگهانی .............................................................. 61
58  ...................................................................... ترمز 
63  ................................................. بیرون افتادن از آسفالت 
معابر سیل زده ...........................................................  61
44  ............................................................. بوق، استفاده 
41  ............................................................. هیدروپلنینگ 
44  ...................................................... سیگنال ها، استفاده 
سر خوردن ...............................................................  61
سطوح لغزنده - شرایط جاده ............................................  40
41 ................................................................. برف و یخ 
60  ............................................................. هدایت کردن 
62  ............................................................... ترکیدن تایر
64  ................................ وسیله نقلیه رو به رو نزدیک می شود 
40  ......................................................... کف خیابان خیس
79  .................................................. اطالعات سوابق رانندگی 

  81 ,34 ,33 ..................................... )DUI( رانندگی تحت تأثیر
81 ,34  ................................................ مواد مخدر و رانندگی 
92  ....................... انتشار گازهای گلخانه ای، بازرسی ایمنی خودرو
59  .................................................... وسایل نقلیه اضطراری 
81  ...................................................... فرار یا گریز از پلیس 
معابر سیل زده ..............................................................  61
مه ............................................................................  42
دارندگان گواهینامه خارجی ..................................................  3
فرم ها و انتشارات، گروه آموزشی........................................  94
35  ....................................................... “قانون چهار ثانیه”،
64  ........................................................ مراسم تشییع جنازه 
19  ................................................................ عالئم راهنما 
40 ,39  ....................................................... چراغ های جلو 
42  ............................ قانون برف پاک کن چراغ جلو / شیشه جلو 
32  .................................................. تکیه گاه سر، تنظیم کنید 
عوامل سالمتی ..............................................................  33

حق تقدم در بزرگراه ها و جاده های تبادلی
ورود به بزرگراه ها  ....................................................  52
خروجی بزرگراه ها .....................................................  52
52  ..................................................... سفر در بزرگراه ها 
44  ............................................................. بوق، استفاده از
59  ...................................... وسیله نقلیه با اسب و سواران اسب
هیدروپلنینگ ................................................................  41
32  .......... بی توجهی )چگونه می تواند بر رانندگی شما تأثیر بگذارد( 
94  .............................................................. اطالعات دیگر 
92  ................... بازرسی، ایمنی خودرو و انتشار گازهای گلخانه ای 

پدال گاز میچسبد ............................................................  62
تصادفات )به تصادفات مراجعه کنید(

آدرس، تغییر.................................................................  89
اطالعات ایمنی کیسه هوا.................................................... 91
33 ............................................................... الکل و رانندگی
روش تست جایگزین......................................................... 92
91 ........................... )ADA( قانون آمریکایی های دارای معلولیت

قرار مالقات ها:
94 ,5 .............................................................. تست جاده
94  .................................................. امتحان نمره منفی ویژه
دنده عقب...................................................................... 38
93 ,92 ,56 ,55  .......................................... دوچرخه سواران
عابران پیاده نابینا ............................................................. 9
37 ..................................................................... نقاط کور 
62 ................................................................... خرابی ترمز
60 ,58 ..................................................................... ترمز
56  .................................................................. اتوبوس ها 
اتوبوس های مدرسه .....................................................  58
95 ............................................... مسمومیت با مونوکسید کربن
تغییر خطوط .................................................................  38
90 ........................................................... قانون مهار کودک 
49  ....................................................... تقاطع های دایره ای 
4  .............................................. کالس های گواهینامه رانندگی 
43  ...................................... انتقال مقاصد خود به سایر رانندگان

ماده کنترل شده:
81 ...............................................)DUI( رانندگی تحت تأثیر
تصادفات ...............................................................  34, 81
خطاهای حیاتی رانندگی ....................................................  34
عبور از ترافیک ............................................................  46
51 ............................................................ پیچ ها، حق تقدم 
94  ....................................................... مرکز تماس مشتریان
91  ............................ ناشنوایان/نقص در شنوایی، مترجمان برای 
عوامل راننده ................................................................  32
33  .......................................................... الکل و رانندگی 
بیماری ها و شرایط پزشکی.............................................  33
32  .................................................... حواس پرتی رانندگی 
34  ................................................... مواد مخدر و رانندگی 
عوامل سالمتی ...........................................................  33
33  ..................................................................... شنیدن 
بی توجهی ................................................................  32
32  ............................................................. کمبود خواب 
33  ..................................................................... بینایی 
84 ........................................ )DLC( گواهینامه رانندگی فشرده

گواهینامه رانندگی/ گواهینامه یادگیرنده:
کالس های گواهینامه رانندگی ............................................  4
اطالعات گواهینامه رانندگی جوان .......................................  3
اطالعات گواهینامه یادگیرنده جوان ......................................  3

صفحه صفحهموضوع  موضوع 
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80 ........................................................ بیمه، رانندگی بدون 
92 ...................................................................... اینترنت 
مترجمان برای ناشنوایان/نقص در شنوایی .............................. 91

تقاطع ها:
نزدیک شدن به تقاطع ها  ............................................... 48
50 ............................................................... جوغندل ها 
48 ....................................... مذاکره، چه کسی باید تسلیم شود 
50 ....................................... دورگردها و دایره های ترافیکی 
48 ..................... عالئم و نشانه گذاری کف زمین برای تعیین خط 
49 ............................. عالئم راهنمایی و رانندگی و عالئم توقف 
49 .......................................................... سفر در سراسر 
گردش به چپ  ..............................................  45, 48, 49
48 ,46 ,45  ........................................... چرخش به راست 
20 ............................... سیستم شماره گذاری مسیرهای بین ایالتی
3 .......................................... اطالعات گواهینامه رانندگی جوان 
3 ......................................... اطالعات گواهینامه یادگیرنده جوان
37 .......... نگه داشتن وسیله نقلیه خود در جایی که قابل مشاهده است 

قوانین:
91 .........................)ADA( قانون آمریکایی های دارای معلولیت
ضد ریزش زباله ......................................................... 92
92 .................................................................. دوچرخه 
90 .............................................................. مهار کودک 
90 ......................... نکات ایمنی برای کودکان و حیوانات خانگی 
84 ......................................)DLC( گواهینامه رانندگی فشرده
رانندگی تحت تاثیر الکل  یا یک ماده کنترل شده .................... 81
برف پاک کن چراغ جلو / شیشه جلو .................................. 42

رضایت ضمنی )تست شیمیایی برای الکل
 یا مواد مخدر( .......................................................... 82
بیمه، رانندگی بدون ...................................................... 80
نام یا آدرس ............................................................... 89

اطاعت از وسایل کنترل ترافیک که در مورد قانون شرایط خطرناک 
93 ............................................................ هشدار میدهند 
59 ........................................... مسافران در یک کامیون روباز 
اطالعیه مورد نیاز برای تغییر نام یا آدرس ........................... 89
پارکینگ برای افراد دارای معلولیت ................................... 92
89 ............................................................. کمربند ایمنی 
حذف برف/یخ ............................................................ 41
59 .......................... قانون حق تقدم عبور خودروهای الویت دار 
93 ............................................................ ارسال پیامک 
84 ....................................... مشروب خواری زیر سن قانونی 
84 ............................................ )DUI 21 تحمل صفر )زیر

مجوز یادگیرنده:
درخواست برای گواهینامه یادگیرنده...................................... 1
اطالعات گواهینامه یادگیرنده جوان....................................... 3
اطالعات گواهینامه رانندگی جوان ....................................... 3
31 ............................................................ آموزش رانندگی 

نگاه به:
37 ................................................................... در پیش 
پشت ....................................................................... 38
38 .................................................................. به طرفین
مدیریت فضا ................................................................. 35
38 .............................................................. مدیریت سرعت
نقشه ها، در سراسر ایالت و شهرستان .................................. 94
46 ............................................................. ادغام با ترافیک
3 .................................................................. پرسنل نظامی
31 ....................................................................... آینه ها 
موتور سیکلت/موتور گازی، جاده مشترک .............................. 55
89 ................................................................ نام، تغییر در 
48 ....................................................... حق تقدم در تقاطع ها
شب، رانندگی در ............................................................ 39
2 ........................................... صندوق امانی آگاهی اهدای عضو
2 ........................................................ تعیین اهدا کننده عضو
52 .............................................................. توقفگاه خودرو
92 ...................................... مناطق برای افراد دارای معلولیت
53 ,52 ,6  ............................................... پارکینگ موازی

عبور کردن:
47 ,46 ........................................................ به طور کلی 
47 ........................................................ ممکن است نتواند 
در یک جاده دو خطه..................................................... 47
در سمت راست........................................................... 47

کف خیابان:
63 .......................................................... بیرون افتادن از 
22 ........................................................... عالمت گذاری 
55 ................................................................ عابرین پیاده 
نابینا.......................................................................... 9
9 .................................................................. سیگنال ها 
79 ..................................... حذف امتیاز منفی برای رانندگی ایمن
سیستم امتیاز منفی، پنسیلوانیا ............................................ 79
پلیس، در صورت توقف چه باید کرد ..................................... 80
10 ................................................ تابلوی کراس باک راه آهن 
گذرگاه های راه آهن ........................................................ 55
سیگنال تقاطع راه آهن ....................................................... 9
94 .......................................................................... منابع
10 ................................................................ عالئم تنظیمی

شرایط، جاده:
61 ........................................................... معابر سیل زده 
41 .............................................................. هیدروپلنینگ
41 ,40 ............................................ جاده ها / سطوح لغزنده
41 ................................................................ برف و یخ 
کف خیابان خیس ......................................................... 40
خشم جاده، مقابله با ........................................................ 60
50 .................................................................. دوربرگردان
اتوبوس های مدرسه........................................................ 58

صفحه صفحهموضوع  موضوع 
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31 ............................................... صندلی، راننده را تنظیم کنید
کمربند ایمنی را ببندید ...................................................... 31

سیگنال دادن:
استفاده از سیگنال های اضطراری ..................................... 44
هنگام تغییر جهت ........................................................ 44
هنگام کاهش سرعت یا توقف............................................ 43

سیگنال ها )ترافیک(:
8 ............................................................. چشمک می زند
8 ...................................................... کنترل استفاده از خط 
7 ........................................................ چراغ ها و فلش ها 
چراغ های راهنمایی خراب................................................ 8
عابر پیاده ................................................................... 9
9 ............................................................... عبور راه آهن
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آئین نامه رانندگی پنسیلوانیا   ضمائم



The He

آنها هرگز جشن 
تامپسون ها را 

فراموش 
نخواهند کرد.

تامسون ها هم این کار را نمی کنند.

از آنجا که قانون می گوید هر 
بزرگسالی که آبجو، شراب، خنک 

کننده شراب یا مشروبات الکلی را به 
افراد زیر 21 سال بدهد یا بفروشد 
با یک سال زندان مواجه می شود، 
حداقل 1,000$ دالر جریمه برای 

اولین بچه و 2,500$ دالر برای هر 
خردسال دیگر.

نوشیدن نوشیدنی به پسر یا دختر خود 
نیز غیرقانونی است. قبل از اینکه 

مرتکب اشتباه شوید، برای دسترسی 
به بروشور رایگان ما، “والد مسئول” 

تماس بگیرید یا نامه بدهید و آن را 
درخواست کنید.

یک PDF قابل دانلود نیز به 
صورت آنالین در دسترس است:

http://www.lcb.state.
pa.us/webapp/Education/

Materials/Materials_
Order_form.asp

ما تضمین مکنیم که این چیزی ست 
ک شما برای مدت طوالنی به خاطر 

خواهید سپرد.

Pennsylvania Liquor
Control Board
Northwest Office Building
Harrisburg, PA 17124

Pennsylvania Chapter
American Academy of
Pediatrics

Commonwealth of
Pennsylvania
Department of Transportation



کلمات مهمی که باید به 
خاطر بسپارید

کلمات مهمی که باید به 
خاطر بسپارید

هنگامی که گواهینامه خود را دریافت می کنید، این کلمات مهم را به خاطر بسپارید
آنها کلمات مهمی برای هزاران نفر هستند که منتظر پیوند اندام و بافت نجات بخش هستند. کلماتی که می تواند به دیگران 
کمک کند تا بینایی خود را از طریق پیوند قرنیه به دست آورند، سوختگی ها را با پوست اهدایی سریع تر بهبود بخشند، یا 

با استخوان پیوندی بدون درد راه بروند.
افرادی که تصمیم می گیرند با گفتن “بله” به اهدای عضو و بافت، جان کسی را نجات دهند، باید نام اهداکننده را روی 
گواهینامه قرار داده و کارت اهداکننده را امضا کنند. تمایل به اهدا نیز باید با خانواده و دوستان به اشتراک گذاشته شود تا 

آنها از تصمیم مهمی که برای کمک به دیگران گرفته شده است آگاه شوند.

برخی از حقایق سریع در مورد اهدای عضو و 
بافت

یک اهدا کننده عضو و بافت می تواند جان 8 نفر را   •
نجات دهد و به بیش از 75 نفر کمک کند.

هر کسی، صرف نظر از سن یا سابقه پزشکی، می تواند   •
برای اهدا کننده شدن ثبت نام کند.

همه ادیان اصلی در ایاالت متحده از اهدای عضو و بافت   •
حمایت می کنند و اهدا را آخرین عمل عشق و سخاوت 

نسبت به دیگران می دانند.
هیچ هزینه ای برای اهداکنندگان یا خانواده های آنها برای   •

اهدای عضو یا بافت وجود ندارد.
-     برای اطالعات بیشتر به donatelifepa.org مراجعه کنید

این  با  بافت،  اهدای عضو و  کارت  دریافت  برای 
بگیرید: تماس  شماره 

در پنسیلوانیا شرقی:
Gift of Life Donor Program . . . . . . . . . . . 1-888-DONORS-1

در پنسیلوانیا غربی:
Center for Organ Recovery

& Education )CORE(. . . . . . . . . . . . . . . . 1-800-DONORS-7  

برای اطالعات بیشتر در مورد منابع اندام و 
بافت، با این شماره تماس بگیرید:

PA Department of Health. . . . . . . . . . . . . 1-877-PAHEALTH

اهدا کننده عضو


