
عالم سائقي  أحرصوا دائمًا على استخدام اإلشارات اليدوية لإ
السيارات وسائقي الدراجات الهوائية الآخرين بما تنوون القيام به. 

عند النعطاف إىل اليسار: يجب مّد اليد والذراع الأيرس بشكل   >>
مستقيم. 

: يجب مّد اليد والذراع الأيرس إىل الأعىل.  ن عند النعطاف إىل اليم�ي  >>

 

أو

مّد اليّد والذراع الأيمن بشكل مستقيم.   >>

عند التوّقف أو إبطاء الرسعة: يجب مّد اليّد والذراع الأيرس إىل   >>
الأسفل. 

P.O. Box 30634
 Lansing, MI 48909

517-284-3332
Michigan.gov/ohsp

 Michigan Office of Highway  وع ممّول من عالمية ع�ب م�ش تم تطوير هذه المادة الإ
ي 

ي بشؤون تخطيط الأمان والسالمة عىل الطرق ال�يعة �ف
Safety Planning )المكتب المع�ف

ميشيغان( و U.S. Department of Transportation )وزارة النقل الأمريكية(.

10-2020

لدى سائقي السيارات

 وسائقي الدراجات اهلوائية حقوق 

متساوية يف استخدام الطرق.

الطريق للجميع والقوانين تسري على الجميع

الطريق للجميع 
والقوانين تسري على الجميع
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افحصوا دّراجتكم
تأكدوا من أن الفرامل تعمل 
طارات  عىل ما يرام وأن الإ

منفوخة بشكل صحيح.

أحرصوا على حماية
 رأسكم بارتداء خوذة

تأكّدوا من أنها مناسبة بشكل 
صحيح مع قياس رأسكم وتفي 
بمعاي�ي لجنة سالمة المنتجات 
الستهالكية الأمريكية. ابحثوا 
عن ملصقة شهادة العتماد 

داخل الخوذة.

 أحرصوا على
 أن يراكم اآلخرون

ارتدوا مالبس عاكسة 
أو ذات ألوان عالية الوضوح

ي تسوقون 
 تتباين مع البيئة ال�ت

دراجتكم فيها.

تشغيل األضواء                 
بعد حلول الظالم

عند قيادة الدراجة بعد حلول 
الظالم، يجب أن تكون الدراجة 

ي مقدمة الدراجة 
مجّهزة بمصباح �ف

ينبعث منه نور أبيض وأن يكون 
ي مؤخرة الدراجة. 

عاكس أحمر �ف

قانون ميشيغان

القيادة في اتجاه حركة المرور
يجب أن يقود سائقو الدراجات 

ي اتجاه المرور، 
الهوائية دراجاتهم �ف

عىل الجانب الأيمن من الطريق، 
ي حالت التجاوز أو النعطاف 

إلّ �ف
إىل اليسار أو إذا كان الطريق غ�ي 

آمن أو الذهاب بشكل مستقيم عند 
ف أو  انعطاف حركة المرور إىل اليم�ي

إذا كان الشارع له اتجاه واحد. 

قانون ميشيغان

أحرصوا على أاّل يزيد عدد 
السائقين جنبًا إلى جنب على 
الطريق أكثر من اثنين في 

آن واحد
سائقو الدراجات الهوائية جنباً 
إىل جنب ل يعيقون حركة المرور.

قانون ميشيغان

أحرصوا دائمًا على االلتزام 
بجميع أنواع إشارات المرور 

وعالمات أرضية الطريق
شارات  أحرصوا عىل استخدام الإ

اليدوية عند النعطاف، والنتقال 
من مسار إىل آخر عىل الطريق 

والجتياز والتوقف )أنظروا الجهة 
الخلفية لمزيد من المعلومات(.

قانون ميشيغان

أحرصوا على البقاء في حالة 
بوا مخاطر الطريق 

ّ
تأهب وتجن

تنّبهوا لحفر وشقوق الطرق 
وخطوط السكك الحديدية 

وقضبان الرصف الصحي والعقبات 
ي طريقكم.

المتواجدة �ف

بوا األشياء التي من شأنها أن تلهيكم والسلوكيات غير اآلمنة
ّ
تجن

ال تستخدموا جهاز الهاتف الجّوال أو ارتداء السّماعات عىل رؤوسكم أثناء ركوبكم 
. ن الدراجات الهوائية وأحرصوا دائماً عىل قيادة الدراجة الهوائية بشكل رص�ي

 بعض الصور معطاة بإذن من 
League of Michigan Bicyclists
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