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 ګان درنو موټر چلوونکو: یشید م

 
اوسني موټرونه په داسې ټکنالوژۍ سمبال دي چې یوه لسیزه وړاندې یې هم مخینه نلرله. داسې سیسټم چې تاسو ته له  

په موازي پارک کې درسره مرسته کوي، په بېړنیو حاالتو کې په  خپلې کرښې د اوښتو پر مهال خبرداری درکوي،  

درجو د لیدلو زمینه برابروي، ان د منځنۍ بیې    360خپلکاره ډول برېک کېږي او د کامرو په مټ د موټر د شاوخوا د 
وړ دي،    هر څومره چې په موټرونو کې دغه د ټکنالوژۍ بدلونونه د پام   په موټرونو کې هم دا سمبالتیا موجوده ده. 

 حقیقت دا دی چې د خوندیتوب تر ټولو مهمه ځانګړتیا تاسو پخپله موټر چلوونکی یاست. 

 
له دې همدې امله دا ستاسو په ګټه ده چې د ترافیکي قوانینو او خوندي موټر چلونې د تمرینونو په اړه د خپلې پوهې  

تاسو مسوولیت لرئ چې په  غوره کولو او پراخولو ته دوام ورکړئ. کله چې تاسو د موټر چلونې جواز درکړل شو،  
 هه وښیئ. دوامداره توګه خپل د خوندي موټر چلونې مهارتونه او پو 

 
که تاسو لسیزې وړاندې د موټر شټېرنګ ته ناست یاست او یا مو نوی پیل کړی وي، موټر چلونه داسې یو ډسپلین دی  

لري. اړتیا  ته  تمرین  او  لرلو  کابو  ځان  پر  اړخه  رواني  او  فزیکي  له  پوهې،  موټر ”چې قضاوت،  هغه څه چې هر 

 چې له تاسو سره په دغه عمري سفر کې مرسته کوالی شي. دا یوه عالي سرچینه ده   “چلوونکی باید پرې پوه شي
 

Jocelyn Benson 

ګان د بهرنیو چارو وزیره یشید م  

 
امتیاز دی. موټر چلوونکي  موټر چلول حق نه بلکې یو 

وچلوي،   موټر  سره  خوندیتوب  او  مسوولیت  په  باید 

ترافیکي قوانین مراعات کړي او د څښلو پر مهال موټر 

چلوي.   او  ونه  تاسو  چې  کړئ  ترالسه  ډاډ  کې  پایله  په 

 سورلۍ په سمه توګه کمربندونه تړلي دي! 
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 سرچینې
د سرچینې یو الرښود د دې بروشور پر شا موجود دی. په هغې کې سرچینې  

په   او  مواد  چاپي  سایټونه،  وېب  لکه  دي  شوې  موټر ”لېست  هغه څه چې هر 

کې د مضامینو په اړه د نورو معلوماتو له پاره د    “چلوونکی باید پرې پوه شي
 هم موجوده ده.   پیرودونکو د خدمتونو یوه شمېره

 

 ګان د ټکرونو شمېرېیشیکال د م 2019 د

په مشېګان کې د موټر چلونې په اړه د دغه ایالت  مخکې له دې چې نور ولولئ،  
 د ترافیک پولیسو له لوري پر ثبت شویو پېښو غور وکړئ. 

 
  902پېښو راپور ورکړل شوی و، چې له هغې ډلې  314,376د  •

کې خلکو ته شخصي زیانونه   53,380یې مرګونې وې او په 
 اوښتي وو. 

 

  1,179شمېرو کې موټر چلوونکي الکول څښلي وو او په   9,610په   •
پر موټر چلوونکي شک و چې نشه یي توکي یې کارولي   هغو کې 

 وو. 

 

 

پېښې له دې امله رامنځته شوې دي چې موټر چلوونکي، پلي کس    2,798 •
 او یا سایکل چلوونکي په ټلیفون کې خبرې کولې. 

 

تدریج سره   • په  په شمېر کې  پېښو  د هغو  موده کې  په  کلونو  تېرو شپږو  د 
لیفون کې د موټر چلوونکي د خبرو کولو له زیاتوالی راغلی دی چې په ټ 

پېښې را منځته شوې وې او    749کال کې    2014امله را منځته کېږي، په  
 و. 2778کال کې د پېښو شمېر  2019په 

 
تنه   12تنه ټپي شوي وو او    1,429هوسۍ د ټکرونو په پایله کې    –د موټر   •

 چلوونکي وو. اته تنه وژل شوي کسان موټرسایکل وژل شوي وو. 

 
کلنۍ پورې جواز لرونکي موټر چلوونکي د مېشګان د نفوس    20تر    16له   •

  10.1پېښو    (54,177)د دغه عمر موټر چلوونکي د ټولو    سلنه جوړوي.  7
 جوړوي. 8.6پېښو  (124)سلنه او د مرګونو 

 

-1د مشېګان د روغتیا او بشري خدمتونو د وزارت د شېمرو له مخې د    •

ارداي    14 غیر  د  پېښې  ټکرونو  د  سایکل  موټر  د  پاره  له  ماشومانو  کلنو 
 زیانونو له ډلۍ په لومړۍ درجه کې راځي. 
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 څپرکی: ستاسو د موټر چلونې جواز 1
 
 

 

 

 اوسیدونکی څوک دی؟
ثابته کړې مو وي چې   په مشېګان کې و اوسېږئ او  باید  تاسو له قانون تاسو 

سره سم په مشېګان ایالت کې حضور لرئ تر څو د مشېګان اوسیدونکی وګڼل  
 شئ.

 
ایالت سکرټر نشي کوالی هغه چا ته د موټر  ایالت د قانون له مخې د دغه  د 
قانوني   د هویت کارټ ورکړي چې د مشېګان  ایالت  چلونې اصلي جواز او د 

 اوسېدونکی نه وي. 

 

 اوسیدونکيد مشېګان نوي 
باید خپل   تر ژره  نو ژر  د مشېګان نوی اوسیدونکی یاست،  د  که چېرته تاسو 

تاسو کوالی    په دفتر کې ثبت کړئ. د رییسد بهرنیو چارو د ایالت عنوان موټر 
شئ د خپل پخواني ایالت د موټر عنوان او یا د مالکیت سند راوړئ. که تاسو د  

یا   او  جواز  چلونې  موټر  د  ایالت  بل  تاسو کوم  لرئ،  کارټ  هویت  د  ایالت  د 
کوالی شئ تر هغې له دوی څخه کار واخلئ چې په مشېګان کې مو استوګنه  

کله چې استوګنې ثبات وموند، د بهرنیو چارو ریاست ته مراجعه ثبات ومومي.  
وکړئ تر څو هلته د مشېګان ایالت د موټر چلونې جواز او یا د ایالت د هویت  

 کارټ ته نوملیکنه وکړئ.

 

اړیکه   سره  ایالت  کورني  پخواني  له  ستاسو  به  ریاست  چارو  بهرنیو  د 
دا   ترالسه کړي، چې  د موټر چلونې سوابق  تر څو ستاسو  ټینګه کړي 
سوابق به ستاسو د مشېګان ایاالت د موټر چلونې د جواز د سوابقو یوه  

بهر ستاسو د موټر چلونې جواز  برخه شي.   ایالت څخه  له  که چېرته 
ا  وي  ایالت  ځنډېدلی  مخکیني  خپل  له  باید  تاسو  وي،  لغوه شوی  یا  و 

له نوملیکنې   تر څو هره ستونزه چې وي ستاسو  ونیسئ  اړیکه  سره 
 څخه مخکې یې روښانه کړي. 

 د مشېګان د موټر چلونې د جواز له پاره به ومنل شئ. 
 
کله چې د مشېګان د موټر چلونې د جواز له پاره ستاسو نوملیکنه ومنل شوه،  

چلونې جواز   موټر  د  بهر  ایالت څخه  له  ته  ستاسو  تاسو  به  بېرته  او  باطل  به 
 درکړل شي.

 

کې  یوه وخت  په  لري چې  اجازه  چلوونکي  موټر  مخې  له  قانون  د  مشېګان  د 
 یوازې یو د موټر چلونې جواز وساتي. 

 

 ورکولو اړتیاوې د جواز 
مخکې له دې چې د مشېګان د موټر چلونې جواز تاسو ته درکړل شي، تاسو 
باید ځانګړې اړتیاوې بشپړې کړئ. د جواز د ترالسه کولو اړتیاوې د جواز په 

 ډول، د تعیینوونکو ډلې او د اړتیا وړ تصدیقونو پورې اړه لري. 

 
ز او یا د سوداګریز تخصصي جوازونه لکه د ګومارل شوي موټر د چلونې جوا

اړتیا ولري. په   تمرین او د مخینې کتلو ته  موټر د چلونې جواز ښایي اضافي 
مهربانۍ سره ډاډ ترالسه کړئ چې جواز ته د نوملیکنې له پاره د بهرنیو چارو 

 د ریاست دفتر ته له ورتګ مخکې ټول اړین اسناد له ځان سره ولرئ. 
 

 از درنکړل شي، که چېرته: تاسو ته به د مشېګان د موټر چلونې جو

 

تاسو ته د هېڅ ایالت او یا هېواد له لوري د موټر چلونې جواز نه ور   •
 یا درکړل شوی، 

 

موټر   • خپل  د  وروسته  را  څخه  نېټې  له  نوملیکنې  د  ته  جواز  تاسو 
چلونې په سوابقو کې د خوځښتي سرغړونو دوه یا ډېر محکومیتونه  

 لرئ. 
 

پاره، ستاسو د نوملیکنې له نېټې څخه وروسته تر درې جواز ته د نوملیکنې له  
زیات   څخه  یوه  له  کې  سوابقو  په  چلونې  موټر  د  ستاسو  نباید  پورې  کلونو 

 محکومیتونه وي. 

 چې ...؟  ږئ آیا تاسو پوهې   

کې د مشېګان ایالت د بهرنیو چارو وزارت د موټرونو د ټکر د   1901په   •
پېښو د شمېرو او په ایالت کې د موټر چلوونکو د فعالیت د سوابقو د ساتلو 

 مسوول وګڼل شو.

 
 د  پاره له جواز  د چلونې موټر د کې ایالت  مشېګان په کې کال 1947 په •

 .شوه پورته ته کلونو 16 څخه 14 له کچه عمر کم

 

کال کې د مشېګان ایالت د یاد ایالت استازي لورېن انډرسون ته   1970په   •
 د موټرسایکل لومړنی تایید وړاندې کړ.
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 شېګان جوازونه، تعینوونکي او تاییدونې ید م

 د مشېګان د موټر چلونې جواز  اپراټور جواز: د 
 

جواز: موټر  شوي  ګومارل  لږه    د  تر  لږ  باید  یاست.    16تاسو  چېرته کلن  که 
وزن   ناخالص  تاسو د یوې داسې موټر د چلولو له پاره ګومارل شوي یاست چې

(GVWR)    پونډه یا تر هغې زیات وي، داسې موټر چلوئ چې   10,000یې
ادي د سولۍ لېږدوونکی یاست او یا د  سورلۍ پکې وړئ، یا یو عامه یا قرارد

تاسو   ښوونځي بس چلوئ، نو تاسو شوفر یا ګومارل شوي جواز ته اړتیا لرئ.
یا   ته  ډول  موټر  د  ښایي  ورکړئ.  ازموینه  لیکلې  شوفر  د  وزن ناخالص  باید 

 ارزونې ته په کتو سره سوداګریز جواز ته هم اړتیا وي. 

 
جواز: سوداګریز  چلونې  موټر  د   د  چې  چلوئ  موټر  داسې  تاسو  چېرته  که 

،  پونډه او یا تر هغې ډېر وي  26,001یې    (GVWR)ناخالص وزن ارزونه  

پونډه او یا    10,001یې    GVWRسره یو ځای شوی د ټرېلر موټر چلوئ چې  

پونډه او یا    26,001  (GCWR)یې د یو ځای کولو د ناخالص وزن ارزونه  

یا تر دې د زیاتو کسانو )د   16ې د  تر دې زیات وي، یو داسې موټر چلوئ چ
وي،   شوی  جوړ  پاره  له  لېږدولو  د  ګډون(  په  کچه  چلوونکي  دومره  په  یا 

د شعار لیکنې ته اړتیا لري، نو په دې صورتونو  خطرناک توکي لېږدوئ چې  
 کې تاسو د موټر چلونې سوداګریز جواز ته اړتیا لرئ. 

 
مخکې له دې چې تاسو وکوالی شئ سوداګریز موټر وچلوئ، تاسو باید لږ تر 

میاشتو په لړ   36د نوملیکنې له نېټې څخه وړاندې د  کاله عمر ولرئ،    18لږه  

  CDLکې کومه ځنډونه ونلرئ او د خپل موټر چلونې په جواز کې د مشېګان د 

څخه تر   18ې له  هغه موټر چلوونکي چې عمرونه یډلې مناسبه تعینونه ولرئ.  

موټر   21 سوداګریز  کې  مشېګان  په  یوازې  شي  کوالی  وي  پورې  کلونو 
د ټول ایالت په کرښو کې د موټر چلولو او په دومره کچه د خطرناکو وچلوي.  

کاله وي. د    21توکو لېږدول چې شعار لیکلو ته اړتیا ولري، باید ستاسو سن  

کې   Michigan.gov/SOSترالسه کولو اړتیاوې په    CDLټېست کولو او  

 “د مشېګان د سوداګریزې موټر چلونې د جواز الرښود”د  د السرسي وړ دي،  

 هم موجود دی.   PDFیو 

 

 
تاسو ته اجازه درکوي چې د ځمکې یا سمندر   د موټر چلونې پرمختللی جواز:

له الرې د کاناډا، مکسیکو، برمودا او کارابین څخه پرته له دې چې د هویت  
پرمختللی جواز او د ایالت د    ورته وښیئ، متحده ایاالتو ته ننوځئ.اضافي سند  

 په مطابق دي.  ياصلي ای ډهویت کارټونه هم د  

 

جواز:  چلونې  موټر  د  التحصیل  له    فارغ  یې  عمرونه  چې  ته  کسانو    18هغو 
د   کړې  زده  د  چلوونکي  موټر  د  مشېګان  د  ته  هغوی  وي،  کم  څخه  کلونو 

 3منځنی او    کچې  2زده کوونکی،    کچې  1پروګرام د یوې برخې په توګه د  
 کچې بشپړ جواز ورکول کېږي. 

 
د مشېګان پر سړکونو د موټرسایکل چلولو له پاره د    د موټر سایکل چلونې جواز: 

یا شوفر   د چلونې  ته. که ستاسو  اړتیا  ته  یا شوفر معتبر جواز  موټرسایکل چلونې 
جواز   د  چلونې  موټرسایکل  د  تاسو  نو  وي  شو  رد  یا  شوی  لغوه  ځنډېدلی،  جواز 

یاست.   نه  یا تر د  15هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې  ترالسه کولو وړ  ې  کاله 
په   چارو  بهرنیو  د  په تصدیق سره  والدینو  د  نلري، کوالی شي  او جواز  لوړ وي 
ریاست کې د موټرسایکل چلونې جواز ته نوملیکنه وکړي. د لیدنې، لیکنۍ پوهې او 

 ترافیکي نښو آزموینه به واخیستل شي. 

 

 
د مشېګان پر سړکونو د موټرسایکل د چلولو له پاره د    د موټرسایکل تصدیق:

د دې کار له پاره د موټرسایکل د چلونې  ته اړتیا ده.    (CY)موټرسایکل تصدیق  
د زده کړې د کوس بریالۍ بشپړونې یا د لیکنۍ پوهې آزموینه او د موټرسایکل  

  16ه  آزموینه اړینه ده. هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې لچلونې د مهارتونو  

کلونو پورې وي او یا د موټر سایکل چلونې د مهارتونو په آزموینه کې د   17تر  
یو   چلونې  سایکل  موټر  د  پاره  له  د هغوی  وي،  راغلي  پاتې  پاره  له  دویم ځل 

 کورس اړین دی. 

 

د یوې الرې د وانټ له پاره چې د ټرېلر پنځم ټایر   تصدیق:  ”R”د دوه ګوني  
د ټرېلر د پنځم ټایر را کاږي او د تفریحي ژوند د موخو له پاره جوړ شوی دی، 

پوهې   د  ده.  اړتیا  ته  دغه تصدیق  دی،  یو ځای شوی  برخې سره  وروستۍ  له 
 یوې آزموینې ته اړتیا ده. 

 
فعالیتونو له پاره لکه د  یو تخصصي تصدیق چې د بزرګرۍ د  د بزرګ تصدیق:

تجهیزاتو لېږدول، کورنیو ژویو او تولید له پاره کارول کېږي. د دې له پاره به  
ته   آزموینې  موټرونو  ځای شویو  یو  سره  د  او  آزموینې  عمومي  یوې  پوهې  د 

 اړتیا وي. 

 

 ي اصلي ای ډمشېګان او 
وروسته    څخهنېټې    3کال د مې میاشتې له    2023د مشېګان اوسیدونکي باید د  

په متحده ایاالتو کې د کورنیو سفرونو له پاره او یا مشخصو فدرالي آسانیاوو،  
اصلي ای  له ځان سره  تلو له پاره  اټومي مرکزونو ته د ننو پوځي مرکزونو او  

 . مطابقت سند ولريد  – ډي

 
مطابقت سندونو په بېلګو کې د موټر چلونې جوازونه او د   –  ياصلي ای ډد  

 اصلي ای ډيایاالتو له لورې ورکول کېږي او د  ایالت د هویت کارټونه چې د  
کارټونه   پاس  او  پاسپورټونه  معتبر  ایاالتو  متحده  د  وي،  برابر  معیارونو  پر 

و  کې د منل  tsa.govد ترانسپورت د امنیت اداره په خپل وېب سایټ  راځي.  
 وړ سندونو یو لېست لري. 



 پر څه باید هر موټر چلوونکی پوه شي 

3 

 

 

هویت   د  ایالت  د  یا  او  چلونې  موټر  د  مشېګان  د  پوه شئ چې  به  تاسو 
سره مطابقت لري ځکه د دغه سندونو په پورتنۍ   اصلي ای ډيکارت د  

تقویتي  نښان دی.  یو  د ستوري  دایره کې  یوه طالیي  په  برخه کې  ښي 
جوازونه او د ایالت د هویت کارټونه چې د ستوري نښان نلري هغه هم 

ډيله   ای  یا    اصلي  او  کېږي  نوي  ځلي  بیا  چې  کله  او  لري  مطابقت 
 ي. بدلېږي نو دغه نښان به پرې ولګول ش 

 

د مطابقت کارت له پاره نوملیکنه اختیاري ده. تاسو    –  اصلي ای ډي د  
د مطابقت جواز او یا د ایالت د هویت کارت ته اړتیا   –  اصلي ای ډي به  

 ونلرئ، که چېرته تاسو: 
 

 اټومي  د  او  مرکزون  پوځي  آسانتیاوو،  فدرالي  مشخصو  او  کوئ  نه  سفر  هوایي  •
 .نلرئ  پالن  ننوتلو  د  ته  مرکزونو  ځواک 

 

مطابق د موټر چلونې جواز او   – اصلي ای ډي د ایالت له لوري د  •
یا د هویت کارټ له پاره یو مناسب بدیل ولرئ لکه د متحده ایاالتو  

 پاسپورټ. 
 

د له پاره نوملیکنه کوئ، ستاسو د موټر    اصلي ای ډي کله چې تاسو د  
چلونې د جواز او د ایالت د هویت د کارت نوي کولو پر مهال له تاسو  

اصلي  اصافي لګښت نه اخیستل کېږي. که تاسو په بل هر وخت کې د  
دویم کارټ لګښت  مطابقت کارت له پاره نوملیکنه کوئ، نو د    –ای ډي

 باید ورکړئ. 
 

چ ګڼئ  غوره  تاسو  چېرته  یو  که  ډيې  ای  د    اصلي  ستاسو  نکړئ،  ترالسه 

او یا د هویت کارت به   فدرال “پر هغې د  مشېګان موټر چلونې معیاري جوا 

له پاره پاتې    ”پېژندنې  کار د موټر چلونې د جواز په توګه  چاپ نشي. ستاسو 
د  عمر  د  کولو،  کرایه  د  موټرونو  د  نغدولو،  د  چېکونو  د  ښایي  او  کېږي، 
محدودو شویو توکو د پیرلو او کازینو ته د ننوتلو له پاره به ترې کار واخیستل  

 شي )جواز او یا د ایالت د هویت کارت(.

 

ېشګان ته  له بل ایالت یا هېواد څخه م
 لېږدېدلي کسان

  که تاسو له کوم بل ایالت یا هېواد څخه مشېګان ته کډه شوي یاست،
موټر   د  مشېګان  د  باید  شوئ  ځای  پر  ځای  تاسو  چې  ژر  څومره  هر 

 چلونې جواز ته نوملیکنه وکړئ. 
 
تاسو به اړ یاست چې الندې سندونه د بهرنیو چارو ریاست ته راوړئ. د دې 

 څپرکي کې موندالی شئ.  1هره یوه په اړه نور معلومات وروسته په 

 

 د ټولنیز خوندیتوب د شمېرې سند.  •
 

 د متحده االیاتو د تابعیت او یا قانوني استوګنې سند.  •
 

 ستاسو د هویت سند.  •
 

 سند. د مشېګان د استوګنې  •
 

 ستاسو د سندونو تر تایید وروسته به ید لیدنې یوه آزموینه واخیستل شي. 

 

چې   ولرئ  اړتیا  همدارنګه  به  ورکړئ،  تاسو  آزموینه  لیکلې  پوهې  د 
او د موټر چلونې د مهارتونو   لنډمهالې اجازه ترالسه کړ  ته  الرښوونو 

و سره  یوه آزموینه ورکړئ. بل ډول آزموینې ته به د جواز بڼې ته په کت 
 اړتیا وي. 

 

که تاسو د متحده ایاالتو د کوم بل ایالت، کاناډا، جرمني او کوریا جمهوریت  
د   د مشېګان  جواز  چلونې  د موټر  خپل  یاست، کوالی شئ  کوریا(  )جنوبي 
آزموینه،   لیکلې  پوهې  د  دې چې  له  پرته  بدل کړئ،  په جواز  موټر چلونې 

TIP  .او د موټر چلونې د مهارتونو آزموینه ورکړئ 
 

که تاسو د موټر چلونې کوم بهرنی جواز لرئ او وخت یې تېر شوی وي  
یا له ایالت څخه بهر د موټر چلونې جواز لرئ او وخت یې لږ تر لږه  

ته نوملیکنه وکړئ او مخکې   TIPڅلور کاله تېر شوی وي، نو تاسو باید  
د   باید  شي،  درکړل  جواز  چلونې  موټر  د  ایالت  مشېګان  د  چې  دې  له 

د ترالسه کولو په    TIPد مهارتونو یوه آزموینه ورکړئ. د    موټر چلونې

د   ”ه مهربانۍ سره په همدې څپرکي کې اړه د نورو معلوماتو له پاره، پ 

 تر عنوان الندې برخه ولولئ.  “الرښوونو لنډمهالې اجازه
 

 ستاسو انځور به واخیستل شي. 

 
او د هر تصدیق  د جواز فیس به واخیستل شي. فیسونه به د جواز بڼې ته په کتو  

او د تعیینوونکې ډلې په اضافه کېدو سره متفاوت وي. ستاسو د مشېګان د موټر 
در  ته  ایمېل  ستاسو  کې  موده  په  اونیو  درې  وخوا  شا  د  به  جواز  نوی  چلونې 

 واستول شي. 
 

کلنۍ څخه د    18کال کې مشېګان لومړنی ایالت شو چې تر    1955په  

 زده کړه اړینه وګڼله.  چلوونکيکم عمره ماشومانو له پاره یې د موټر 
 

 

کلنۍ څخه کم ـ فارغ التحصیل د موټر  18له 
 چلونې جواز 

باید په بریالیتوب سره د فراغت د    کلونو څخه کم وي،   18که ستاسو عمر له  
که چېرته تاسو د بل ایالت جواز موټر چلونې د جواز ترالسه کول پاس کړي. )

کېږي.( لغوه  شرط  دغه  نو  ولري،  موده  اعتباري  کال  یو  او  او   ولرئ  والدین 
وګورې   سره  استازي  له  بیمې  د  هغوی  د  باید  نوي سرپرستان  د  هغوی  د  او 

 سب پوښښ په اړه باید ورسره خبرې وکړي. ځوان موټر چلوونکي د منا

 
د موټر چلونې د زده   تر فراغت الندې د موټر چلونې جواز له پاره باید تاسو

کړې دوه برخې بشپړې کړئ او د جواز ورکولو د درې واړه پړاوونو اړتیاوې 
پر خپل ځان د باور او د موټر چلونې د مهارتونو له لوړولو سره  بشپړې کړئ.  
کله چې عمر   لو په هر پړاو کې د موټر چلونې امتیازات لوړېږي.د جواز ورکو

 پای ته رسېږي.  GDLکلنۍ ته ورسېږي   18
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د نوملیکنې له پاره باید ستاسو عمر لږ   برخه:  1د موټر چلوونکي د زده کړې  

د پیلولو له پاره د خپلو والدینو    برخې  1میاشتې وي او د    8کاله او    14تر لږه  

ساعته د ټولګي زده کړې، شپږ ساعته د    24برخه لږ تر لږه    1  اجازه ولرئ.

  70موټر تر شا الرښوونو، لږ تر لږه څلور ساعته د الرۍ د نظارت روزنه او  

   خې د ایالتي آزموینې ته اړتیا لري.بر 1سلنه د 

 

 14د نوملیکنې له پاره باید ستاسو عمر    کچې جواز:  1د زده کړې د    GDLد  

او   قانوني سرپرست سره    9کاله  یا  او  والدینو  له خپلو  بهرنیو  میاشتې وي،  د 
چارو ریاست ته مراجعه وکړئ، د لیدنې او روغتیایي معیارونه بشپړ کړئ او 

 الندې سندونه چمتو کړئ: 

برخې د بشپړونې تصدیق پاڼه، د ټولنیز خوندیتوب د یوې معتبرې شمېرې   1د  
متحده ایاالتو تابعیت یا قانوني شتون، د   پر شرایطو د نابرابروالي لیک(، دسند )

هویت سند او د مشېګان د استوګنې سند. )وروستۍ څلور اړتیاوې د دې څپرکي 
 په وروستۍ برخه کې ضمیمه دي.( 

 

له    2021د   مارچ  د  زده    16کال  چلونې  موټر  د  به  وروسته  څخه  نېټې  مې 

پاره    1د زده کړې د    GDLد    کوونکو ته لرونکی د  کچې د جواز له  انځور 
کېږي او اړتیا به ونلري   د کاغذي جواز پر ځای( ورکولکارت )کلک  جواز  

کچې د منځني جواز د ترالسه کولو له پاره    2چې د دفتر نمایندګۍ ته د خپل  

ورځو   18مراجعه وکړي. د هغوی د موټر چلونې جواز به د هغوی ایمېل ته د  
 په لړ کې واستول شي. 

 

 

نې زده کړېکې د مشېګان د موټر چلوو 1956په   
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کچې جواز درکړل شو، تاسو یوازې کوالی شئ له    1کله چې د زده کړې د  
جواز لرونکي   ینو، سرپرست یا ګومار شوي کس سره یا لهجواز لرونکو والد

یې   عمر  چې  سره  وي  21ځوان  لوړ  دې  تر  او  په    کاله  څنګ  تر  ستاسو  او 
خپل   له  باید  )ګومارل شوی ځوان  موټر وچلوئ.  ناست وي،  مخکې سیټ کې 

لیک ولري.(   یو السلیک شوی  یا سرپرست څخه  او  د والدینو  موټر چلونې  د 
موټر چلونې الګ ولرې  د  تاسو  باید  تر ورکولو وړاندې  آزموینې  د  مهارتونو 

( وکړي  نظارت  پر وخت  چلونې  موټر  د  ستاسو  د  چې  خوا  له  د شپې    10او 

عته باید بشپړ کړئ(. د کېلسي د قانون له مخې تاسو سا  50ساعتونو په ګډون  
 نشئ کوالی د موټر چلونې پر مهال په ټلیفون کې خبرې وکړئ. 

 

باید تاسو د موټر   برخه:  2د موټر چلوونکې د زده کړې   پاره  د نوملیکنې له 

ګ چمتو کړئ )چې لږ تر  ساعتونو د نظارت شوي وخت ال   30چلونې د تېرو  

ساعته په شپه کې وي(، او ستاسو والدین، سرپرست او یا ګومارل شوی   2لږه  

کچې   1تاسو باید د درې پرلپسې میاشتو له پاره د خپلې    ځوان کس درسره وي.
 د زده کړې جواز له ځان سره ولرئ. 

 

تاسو باید   ساعتونه هم شاملېږي.  6برخه کې د ټولګي د زده کړې لږ تر لږه    2

 سلنې سره بشپړه کړئ.  70برخه په  2آزموینې د ایالتي 

 
د نوملیکنې له پاره باید ستاسو عمر لږ تر   د موټر چلونې د مهارتونو آزموینه:

مو بشپړه کړې وي او د موټر چلونې پر مهال لږ تر برخه    2کاله وي،    15لږه  

چې    50لږه   وخت  شوی  نظارت  وي.  10ساعته  کې  شپه  په  باید  یې    ساعته 

لومړۍ کچې جواز د شپږ میاشتو له    1د زده کړې د    GDLتاسو باید خپل د  
 پاره له ځان سره ساتلی وي. 

 
زده  کچې    1تاسو به اړتیا ولرئ خپل بشپړ شوی د موټر چلولو الګ، ستاسو د  

بشپړیدو  جوازنکي  وکو د  او   2،  بیمه  لپاره  موټر  هغه  د  او  سند  برخې 
مهال موټر چلوئ. د موټر  راجسټریشن وړاندې کړئ چې تاسو به د ازموینې پر

رکول کیږي چلولو مهارتونو ازموینې د موټر چلولو ازموینې سوداګرۍ لخوا و
چې د بهرنیو چارو وزیر لخوا تصویب شوي. د موټر چلولو مهارتونو ازموینې  

 .په اړه نور معلومات وروسته پدې فصل کې موندل کیږي

 

د درخواست کولو لپاره، تاسو باید لږ تر مهاله جواز:    منځکچې    2  د GDL د
د    16لږه   لږترلږه  او  یاست  د    6کلن  ستاسو  لپاره  کوکې    1میاشتو  نکي وزده 

ورځو لپاره   90لرئ. تاسو باید ستاسو د جواز غوښتنلیک څخه دمخه د  وجواز  
، په غلطۍ سره ټکر یا تعلیق  کې هیڅ سرغړونه  په سوابقوستاسو د موټر چلولو  

تن دا اړتیاوې پوره   جوازکي ځوانان چې د عکس  نلرئ. هغه  هارډ کارت لري 
په  وي  شوي  بریالي  کې  ازموینه  مهارتونو  چلولو  موټر  د  چې  څوک  او  کوي 

 .منځنۍ کچې الیسنس ته الړ شي 2اتوماتیک ډول د 

 

د څانګې   موارد  نکي جواز لرونکي تنکي ځوانان باید الندېوزده کوکې    1د  
دوی د  کړي:  وړاندې  کې  کو  1د    دفتر  زده  د  وکچې  جواز،  برخې   2نکي 

، د موټر چلولو مهارتونو ازموینې سند او د ټولنیز امنیت شمیرې بشپړیدو سند 

 .، هویت او استوګنځیقانوني استوګنه تابعیت یا  سند، 

 
د    منځنیکچې    2د   تاسو د شپې  منځ د موټر   بجو تر   10جواز محدودیتونه 

 مواردو   دې چې له الندېله  بجو پرته    5ع کوي. او د سهار په  چلولو څخه من
کلن یا    21، د  ي کس ، سرپرست یا ټاکل شوله والدینوشي: تاسو    پلی  څخه یو

، یا تاسو د دندې یا یاست  یو ځایډیر عمر لرونکي جواز لرونکي بالغ سره  

 .بل مجاز فعالیت څخه موټر چلوئ

 
کالو څخه کم عمر لرونکي له   21  تاسو ممکن په هر وخت کې په موټر کې د
چې   لدې  پرته  ونلرئ  مسافر  ډیر  پل  مواردو  الندېله  یو څخه  یې  یو  ي څخه 

لرونکی  سرپرست،  والدینشي: ستاسو   بالغ  یا جواز  ټاکل شوی   یې  عمرچې  ، 
دې  یاکاله    21 د   وي، ډیر    تر  ستاسو  مسافرین  وي.  کې  موټر  په  سره  ستاسو 

سره د دندې یا نورو مجاز فعالیت څخه   نږدې کورنۍ غړي دي یا دوی ستاسو

 .لیدنه کوي

 
په   مهال  پر  موټر چلولو  د  پرته،  بیړني حالت  د  تاسو  قانون سره سم،  کیلسي  د 

سرغړو کاروئ.  نه  تلیفون  ګرځنده  شوي  نیول  کې  تر  والس  ممکن    295نکي 
   نه ترې واخیستل شي.او د محکمې لګښتو جریمهډالرو پورې 

 

  یاست کلن    17د وړتیا لپاره، تاسو باید لږ تر لږه    جواز:بشپړ  کچې    3  د GDL د
  12جواز ولرئ. تاسو باید    منځنیدرجې    2او لږترلږه د شپږو میاشتو لپاره د  

پسې  له  پرله  پرته  چلونه  میاشتې  موټر  سرغړونې  غلطۍ   کومې  په  وي،  کړې 

دپېښه سره   یا  تعلیق  جواز  د   ، GDL سرغړونه څخه  وي   محدودیتونو  نه  مو 

 .کړې

 
ټولې  چیرې  که  صادریږي  څخه  فیس  کوم  له  پرته  ډول  اتوماتیک  په  جواز  دا 
لګول  لخوا  دولت  د  وه.  شوې  ورکړل  اجازه  والدینو  د  او  شي،  پوره  اړتیاوې 

محدودی که څه هم  شوي جواز  نلري،  کولی شي   سرپرستیا  والدین  تونه شتون 
د    پخپلهغوښتنه وکړي چې   د ځنډولو  3ځوانان  ته  جواز  بشپړ  غوښتنه    درجې 

 .وکړي که چیرې دوی احساس وکړي چې ځوانان الهم چمتو ندي

 

کسان   کلنۍ څخه زیات عمر لرونکي 18له 
 چې هېڅکله جواز ورکړل شوی نه وي –

تاسو   ډیر عمر لرئ او هیڅکله جواز نه لرئ،   تر دې   یایاست  کلن    18که تاسو  
باید د بهرنیو چارو وزارت په دفتر کې د لنډمهاله الرښوونې جواز لپاره غوښتنه  
چلونکي  موټر  د  چې  کړئ  پاس  ازموینه  مهارتونو  چلولو  موټر  د  او  وکړئ 
ازموینې سوداګرۍ لخوا اداره کیږي. ستاسو د غوښتنلیک د یوې برخې په توګه،  

تابعیت یا    التو شمیره، د متحده ایانیز امنیت  تاسو اړتیا لرئ چې د اعتبار وړ ټول
)نور  کړئ  وړاندې  ثبوت  استوګنځای  میشیګان  د  او  هویت  شتون،  قانوني 
معلومات دا برخه تعقیبوي(. ستاسو غوښتنلیک به ګړندی پرمخ بوځي که چیرې 

څانګې  تا خپلې  د  ټاکلوسو  تر  وخت  د  لیدنې  د  سره  دفتر  په  له     دمخه 

Michigan.gov/SOS  ئکې غوښتنه وکړ. 
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د دې له پاره چې د لیکنۍ او پر سړک د موټر چلونې د مهارتونو د آزموینو له  

موټر چلونې د آزموینې د “او د    ”هر موټر چلوونکی باید پر څه پوه شي“پاره  

ولولئ چې زموږ پر وېب سایټ د السرسي وړ دی. ستاسو   ”مطالعې الرښود 

TIP    ټېسټونه لیدلو  د  او  آزموینه  لیکلې  چې  شي  درکړل  هغې  له  وروسته  به 

فیس چمتو کړئ او ستاسو انځور واخیستل شي. فیسونه به    TIPترسره کړئ، د  
 د جواز ډول ته په کتو سره توپیر ولري.

 

  30وړاندې لږ تر لږه د  تاسو باید د موټر چلونې د آزموینې له ورکولو څخه  
ورځو له پاره له یوه جواز لرونکي مشر کس سره د موټر چلونې تمرین ترسره  
چلونې   موټر  د  مشېګان  د  ستاسو  شي.  واستول  ته  ډیپارټمنټ  به  پایلې  کړئ، 

د   به  ته  ایمېل  ستاسو  او  شي  پروسس  به  مو  3جواز  په  در اونیو  کې  ده 
 ورسېږي.

 

 کول وړاندېد ټولنیز امنیت شمېرې  

 
ایالت   د  چې  بولي  اړین  دا  قوانین  اړوند  فدرال  او  ایالت  د 

او   تابعیت  د   امریکا  د  شمیرې  امنیت  ټولنیز  د  دفتر  مشرتابه 

تایید او ددې لپاره چې وکوالی د ماشومانو  قانوني استوګنې د 

راټولې   وکړي،  مرسته  کې  حمایت  د  په  تاسو  کچېرې  کړي. 

نلری  نمبر  امنیت  موټر    ټولنیز  یا  پېژندپانه  چې  غواړی  او 

ټولنیز   د  باید  کې  صورت  پدې  کړی،  السه  تر  جواز  چلولو 

امنیت اداره د نه وړتیا لیک باید وړاندې کړي. یاد لیک باید له 

اړوند    ۶0 ټول  امنیت  ټولنیز  د  یي.  نه  زوړ  زیات  ورځو 

 معلومات به تاییدېږي. 

لنیز امنیت اړوند پوښتنو او یا د ورک شوي ټولنیز امنیت  د ټو

-1213کارت د بدلولو لپاره، د ټولنیز امنیت له ادارې سره په  

اړیکه ونیسئ او د ال زیاتو    ۸00-32۵-077۸)غږیز(،    772

معلوماتو او ټولنیز امنیت کارت د السته راوړلو لپاره د ټولنیز  

خه په آنالین ډول لیدنه  ( څssa.govامنیت ادارې له ویب پاڼې )

 وکړئ.

 

 د قانون هستوګنې په اړه د ثبوت وړاندې کول  

 
د   باید  لپاره  غوښتنلو  کارت  شناختي  یا  جواز  چلولو  موټر  د 

شتون  قانوني  د  کې  ایاالتو  متحده  په  یا  تابعیت  ایاالتو  متحده 

  متحده   د   شي  کیدای  چې  اسنادمعتبر ثبوت وړاندې شي. ځینې  

شي تو  په  ثبوت  د  شتون  قانوني  یا  تابعیت  د  ایاالتو چمتو  ګه 

عبارت دي له: ستاسو د زیږون سند تصدیق شوې کاپي چې د 

متحده ایاالتو یا متحده ایاالتو په خاوره کې د دولتي واحد لخوا  

باوري  او  معتبر  یو  شان  همدا  وي،  شوی  مهر  او  صادره  

رت او امریکایي پاسپورټ یا تابعیت سند، د دایمي استوګنې کا

 یا هم د کار د اجازې کارت.

د قانوني استوګنې سند او پېژندګلوی اړوندو اسنادو کې ستاسو 

نوم، تخلص او د زېږېدنې نیټه باید یو له بل سره توپیر ونلري. کچېرې  

 ستاسو اوسنی قانوني نوم ستاسو د زېږېدنې له  

ت  کارت او یا قانوني استوګنې له سند سره توپیر ولري، نو پدې صور 

د   خط،  نکاح  اصلي  لکه:  ثبوت  قانوني  اړه  په  تغیر  د  نوم  د  باید  کې 

 طالق سند او یا هم د نوم بدلولو لپاره د محکمې حکم وړاندې شي. 

 

 د هویت د ثبوت وړاندې کول 
نو   لپاره غوښتنه کوی،  کارت  یا شناخت  موټر چلولو جواز  د  کله چې 

اصلي یوازې  کړئ.  وړاندې  هم  ثبوت  هویت  د  باید  منل    تاسو  اسناد 

کېږي: فوټوکاپي یا فکس شوي اسناد د منلو وړ ندي. ممکن چې له یوه  

 څخه ډیر سندو ته اړتیا ولیدل شي.

د ایالت څخه بهر او یا کاناډایي نوم لیکونکي ممکن له ایالت څخه بهر  

یا کانادایي الیسنسونه )موټر چلولو جوازونه( د هویت د ثبوت په توګه  

چ  موټر  )د  کړي  څلورو  استفاده  له  یې  وخت  چې  جوازونه  هغه  لولو 

 کلونو کم تېر شوی وي، منل کېږي(.

 

 د استوګنې د ثبوت وړاندې کول
یا پېژندپاڼه پروسس   او  د موټر چلولو جواز  مخکې له دې چې ستاسو 

اوسیدونکي   ایالت  میشنګان  د  چې  کړی  وړاندې  ثبوت  باید  تاسو  شي. 

لیدل اړتیا  ته  اسنادو  دوو  لږه  تر  لږ  سندونه    یاست.  وړ  منلو  د  کېږي. 

عبارت دي له: د برښنا بل، د کریدت کارټ یا د بانکي حساب بیان چې  

ورځو کې اخیستل شوی وي، د پیسو تادیات، د عاید بیان    90په تېرو  

 لیک، د کرایې یا ګروۍ تړون لیک او یا هم د بیمې پالیسي. 

نوم د استوګنې اسناد کار د کورنۍ د غړي په  ول په هغه صورت کې 

کېدی شي کله چې ددې امکان ولیدل شي چې د کورنۍ اړیکه د اسنادو  

 د نورو ډولونو په واسطه ثابته شي.  

 

 فزیکي معیارونه 
د ایالت د مشرتابه دفتر کارمندان به د ارزونې پروسې د یوې برخې په  

چیرې   که  وکړي.  پوښتنې  څو  یو  اړوند  روغتیا  د  څخه  تاسو  له  توګه 

فزیکي   د  اړه  ستاسو  په  وړتیا  چلولو  موټر  د  ډول  په خوندي  او  حالت 

طبي   اضافي  د  ممکن  غوښتنلیک  ستاسو  ولري،  شتون  پوښتنه  کومه 

 معلوماتو سره د بیا ازموینې او پایلې تر وړاندې کېدو رد شي.

 

 پوهې آزموینې  ټرافیکي د لید او 
لید د موټر چلولو معیارونه پوره   لپاره چې وکتل شي چې ستاسو  ددې 

اصالحي    کوی که  شي.  درکړل  آزموینه  اړوند  لید  د  به  ته  تاسو  کنه، 

د   آزموینې  د  اچول چې  لېنزونو  اتصالي  هم  یا  او  عینکې  لکه  لېنزونه 

لپاره اړین وي، ستاسو د موټر چلولو په جواز کې په ګوته   پاس کولو 

 کېږي تر څو موټر چلولو په وخت کې ترېنه ګټه پورته کړی.

ازموی لید  د  تاسو  پاملرنې کچېرې  سترګو  د  ستاسو  شئ،  ناکامه  کې  نه 
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متخصص باید د لید هغه بیان بشپړ کړی په کوم کې چې لیکل 

 شوي دي چې تاسو د لید معیارونه پوره کوئ. 

 ورځې   د   یوازې "  لکه  محدودیتونه،  چلولو  موټر   د  وختځیني  

  لخوا  مشرتابه  ایالت   د  او  بیان  لید  د"  چلول  موټر  کې  رڼا  په

 . کېږي غوښتل پراساس معلوماتو نورو  شوي ترالسه

یا  کوونکی  فعالیت  اصلي  خپل  د  چې  وي  اړتیا  دې  کچېرې 

پوهې  د  لپاره  موټر چلونې  یا د سوداګریز  او  چلوونکي جواز 

آزموینه ورکړی، لږ تر لږه یو ساعت مخکې له بندېدو څخه د 

ایالت د مشرتابه دفتر ته ځان ورسوئ تر څو د آزموینې لپاره  

 خت تر السه کړئ.کافي و

کې  کولو  خبرې  یا  او  لیکلو  په  ژبې  انګلیسي  د  تاسو  کچېرې 

بهرنیو   د  ته  تاسو  به  کارمندان  ګۍ  نماینده  د  نو  لری،  ستونزه 

له  ژبو  بهرنیو  د  کړي.  وړاندې  لیست  ژباړونکو  شته  د  ژبو 

جواز) چلونې  موټر  سوداګریز  د  د  څخه  د  CDLژباړونکو   )

آ لیکلو  ټولو  په  پرته،  د آزموینې  اخیستی شی.  ګټه  زموینو کې 

ټرافیکي پوهې اړوند آزموینې په ډېرو ژبو د السرسۍ وړ دي. 

السه  تر  مخکې  له  مخکې  نوملړ  ژباړونکو  د  چې  لپاره  ددې 

-SOS-888کړی، د ایالت د معلوماتو مرکز له ادارې سره په  

MICH  (۶424-7۶7 .باندې اړیکه ونیسئ ) 

شي کولی  پیرودونکي  معیوب  اوریدلو  ژبې   له  اشارې  د 

ژباړونکي غوښتنه وکړي یا د هغه ژباړونکي څخه کار واخلي  

 چې دوی یې پېژني. 

 

 د لنډمهاله الرښوونې جواز
د   یوازې  جواز  الرښوونې  مهاله  لنډ  د    1۸0د  لپاره  ورځو 

چې درکوي  اجازه  ته  تاسو  دا  دی.  وړ  چلولو د    اعتبار  موټر 

لرونکي بالغ کس  د  مهارتونو ازموینې اخیستو دمخه، د جواز  

موټر چلولو تمرین کړئ. د لنډمهاله الرښوونې جواز هغه چاته 

تر  نه وي  موټر چلونې جواز  د  کېږي چې مخکې یې  ورکول 

السه کړی، هغه کس چې بهرنی جواز لري او غواړي چې د 

د    جواز  د  چې  کس  هغه  یا  او  کړي  السه  تر  جواز  مشیګن 

کاله   څلور  لږه  تر  لږ  یې  موده  رسېدلې  اعتبار  ته  پای  مخکې 

 وي او غواړي چې بیا غوښتنه وکړي.

ایالت   د  اسناد  الندې  لپاره،  غوښتلو  د  الرښوونې  لنډمهاله  د 

 مشرتابه محلی دفتر ته حاضر کړئ:

 د ټولنیز امنیت شمېرې سند  •

 د امریکا د متحده ایاالتو تابعیت یا قانوني استوګنې سند  •

 پېژندپاڼه •

 په میشګن کې د اوسېدلو سند  •

 ېره پردې، تاسو باید: سرب

باید لید اړوند آزموینه پاس کړئ او د روغتیا هغه معیارونه چې د ایالت   •

 د مشرتابه لخوا ټاکل شوي دي پوره کړئ. 

باید سرته   • آزموینه  ټرافیکي عالمو  او  آزموینه  لیکلې  ټرافیکي پوهې  د 

 ورسوئ.

 د جواز فیس تادیه کړئ او خپل عکس مو هم واخلئ.  •

 لنډمهاله الرښوونې د جواز له السته راوړو وروسته: د 

د موټر چلولو تمرین ترسره کړئ. تاسو باید  په لنډمهاله جواز باندې لږ   •

ساعته د موټر چلول تمرین کړئ تر څو وکوالی شی د موټر   30تر لږه 

 چلونې د مهارتونو آزموینه ترسره کړئ. 

سره کړئ، تاسو نه  مخکې لدې چې د موټر چلولو مهارتونه آزموینه تر •

لیکنه   نوم  په کورس کې  موټر چلوونکو  بالغو  د  تر څو  کېږي  غوښتل 

تدریس   لخوا  کسانو  لرونکو  جواز  او  مسلکي  د  کورسونه  یاد  وکړئ. 

کېږي او پدې کې په سړکونو باندې نظارت الندې موټر چلونه هم شامله  

ټنه ترسره  ده. په خپله ساحه کې د یادو کورسونو د موندلو لپاره آنالین پل

تعلیم   چلوونې  )موټر  د  کې  پاڼه  ویب  مشرتابه  د  ایالت  د  یاهم  او  کړئ 

په   څخه   پاڼې  کوونکي(  لیدنه   Michigan.gov/SOSوړاندې  څخه 

 وکړئ.

هغه  • د  به  آزموینه  دا  کړئ.  ترسره  آزموینه  مهارتونو  موټر چلوونې  د 

ر  موټر چلوونکي لخوا اخیستل کېږي چې د ایالت د مشرتابه لخوا منظو

 شوی وي. 

پایلې تر السه کړي،  • اداره ستاسو د آزموینې  کله چې جواز ورکوونې 

 ستاسو جواز به پروسس او تاسو ته ولېږي. 

آنالین   • د  ادارې  د  کوم چې  لنډمهاله جواز  یو  چلوونې  موټر  د  به  تاسو 

سیستم څخه د چاپ کېدو وړ دی، تر السه کړئ. د لنډمهاله جواز تاسو  

شګن د نوي جواز تر را رسېدو پورې موټر ته اجازه درکوي چې د می

 چلونه تر سره کړئ. 

له وجې ځینی  نورو دالیلو  یا  د روغتیا د حاالتو  په ځیني حاالتو کې، 

محدودیتونه ممکن ستاسو په جواز کې ځای پر ځای کړل شي. کچېرې  

د جواز اړوند کومو خاصو شرایطو ته اړتیا لیدل کېږي، نو یاد شرایط  

هغه موټر چلوونکي  ستاسو د جواز پر پاڼه چاپېږي.    او محدودیتونه به

کلونو   دریو  د  لږترلږه  کوي،  السه  تر  جواز  لپاره  ځل  لومړي  د  چې 

 لپاره تر تعقیب الندې ساتل کېږي.

 

 د موټر سایکل لنډمهاله الرښوونې جواز
ته   سوارانو  موټرسایکل  نوي  جواز  الرښوونې  لنډمهاله  موټرسایکل  د 

څخه  ورکولو  ازموینې  مهارتونو  موټرسایکل  د  چې  ورکوي  فرصت 

مخکې د تجربه لرونکي موټرسایکل چلونکي تر دوامداره څارنې الندې  

یوه    TIPپه عامه سړکونو کې د سوارۍ تمرین وکړي. د موټرسایکل  

م د  ده چې  لپاره انتقالي وسیله  کولو  تایید ترالسه  د  موټرسایکل  یشیګن 
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په   تایید  د  موټرسایکل  د  نده چې  مانا  په  ددې  کیږي؛دا  کارول 

ځای کې وکارول شي. د موټرسایکل لنډمهاله الرښوونې جواز  

په    1۸0د   ته  موټرسایکل چلوونکي  یوه  دی.  لپاره   10ورځو 

 کلونو کې یوازې دوه لنډمهاله جوازونه د صادرېدو وړ دي. 

لپاره  د جواز د غوښتلو  لنډمهاله الرښوونې  د  د موټرسایکل 

 باید: 

 کاله عمر ولرئ.  1۶لږ تر لږه باید  •

 د میشیګن ایالت د موټرچلونې تایید شوی جواز ولرئ.  •

•  

په  • آزموینه  پوهې  اړوند  موټرسایکل  د  او  آزموینه  اړوند  لید  د 

 بریالیتوب ترسره کړئ. 

 د یاد جواز فیس تادیه کړئ.  •

په   ساتنې  د  ستاسو  جواز  الرښوونې  لنډمهاله  موټرسایکل  د 

تاسو  چې  کله  هر  کوي.  وضع  محدودیتونه  ځیني  موخه 

لرونکي  جواز  داسې  د  باید  مرو  هرو  ځغلوئ،  موټرسایکل 

موټرسایکل ځغلوونکي تر نظارت الندې وئ چې عمر یې لږ 

لږه   د    1۸تر  هم  یا  او  ځغلولو  د  کې  شپه  په  تاسو  وي.  کاله 

 د وړلو اجازه نلرئ.   مسافرو

 

 د موټر چلونې د مهارتونو آزموینه 
ورکړئ  ازموینه  مهارتونو  چلولو  موټر  د  لرئ  اړتیا  تاسو 

 کچیرې:

درجې  • دوهمې  د  الندې  جواز  د  چلوونې  موټر  درجې  لوړو  د 

 )متوسطې درجې( جواز لپاره غوښتنه کوئ. 

جواز کاله او یا  زیات وي او تر اوسه مو کوم    1۸تاسو عمر   •

لپاره  جواز  اصلي  د  چې  غواړئ  او  کړی  السه  تر  وي  نه 

 غوښتنه وکړئ. 

د موټر چلوونې مخکینی جواز موده مو تر څلور مخکې پای ته   •

 رسیدلي وي. 

بل  • کوم  د  پرته  هېوادو  له  کوریا  سویلي  او  جرمني،  کانادا،  د 

 هېواد د جواز درلودونکي یاست.

اخیستو   آزموینې  مهارتونو  د  چلوونې  موټر  او د  شرایط 

 اړتیاووې ستاسو په عمر پورې تړاو لري. 

له   له    18کچیرې ستاسو عمر  اسناد  نو الندې  کم وي  کلونو 

 ځان سره ولرئ: 

کړې  • پوره  مو  برخه  دوهمه  کړو  زده  اړوند  چلوونې  موټر  د 

 وي.

ساعته   10ستاسو الګ ددې ښکارندویي کوي چې تاسو د شپې   •

ساعته تر نظارت الندې موټر چلونه ترسره کړې   ۵0په ګډون  

وي. )د موټر چلوونې الګونه د والدینو تر څارنې الندې موټر چلوونې  

د   یا  او  د   ReadyReadyالرښود  کې  برنامې  وړیا  موبایل  د  نامه  په 

 السرسي وړ دي(. 

 ږو میاشتو لپاره د لومړۍ درجې زده کړې جواز ولري. لږ تر لږه د شپ •

ورځو په جریان    90د دوهمې درجې جواز د غوښتنلیک د مخه تېرو   •

کې هیڅ ډول محکومیت، ټولنیز تخلف، د جواز ځنډ او تېروتنې له مخې 

 ټرافیکې پېښو ثبوت پر ځان ونلرئ. 

له   عمر  مو  ځان    18کچېرې  له  اسناد  الندې  باید  زیاوي  سره  کالو 

 ولرئ:

الرښوونې  • لڼدمهاله  باید  مخکې  آزموینې  د  مهارتونو  چلوونې  موټر  د 

 ورځې تمرین ممکن د پلي کېدو وړ وي. 30( ولرئ. TIPجواز )

لخوا   ادارو  سوداګریزو  خپلواکه  د  آزموینې  مهارتونو  چلوونې  موټر  د 

یادو   د  کېږي.  اخیستل  د مشرتابه لخوا تصویب شوې وي  ایالت  د  چې 

شوو   او  تصویب  دفترونو  ټولو  په  مشرتابه  د  ایالت  د  نوملړ  ادارو 

آزموینه   چې  لدې  مخکې  دي.  وړ  د السرسۍ  کې  پاڼه  ویب  همدارنګه 

ترالسه کړئ یا یې وخت وټاکئ، د ټاکل شوې سوداګرېزې ادارې سره  

د   ایالت مشرتابه دفتر  پالیسۍ په اړه وضاحت وغواړئ. د  قیمتونو د  د 

 لیسي نه ټاکي.آزموینې فیس او یاهم اړوند پا 

او یا نشي کوالی په   هغه کسان چې د اورېدو ستونزه )معیوبیت( لري 

روانه توګه په انګلیسي خبرې وکړي، کوالی شي د آزموینې په جریان 

ورکول   نه  اجازه  ته  )ژباړونکو  واخلي.  ګټه  څخه  ژباړونکي  د  کې 

اړوند   جواز  چلوونې  موټر  سوداګریز  او  پوهې  ټرافیکي  د  چې  کېږي 

نو کې تر ګټه واخیستل شي(. له ژباړونکي څخه د عکس لرونکې آزموی

څه  هغه  یوازې  شي  کوالی  او  کېږي  غوښتنه  کېدو  وړاندې  پېژندپاڼې 

وژباړې کوم چې امتحان اخیستونکی یې ورته تشریح کوي. د اورېدو  

ژبو   بهرنیو  د  همدارنګه  او  ژباړونکو  اړوند  کسانو  معیوبو  څخه 

لیستونه شوي  تصویب  دي.    ژباړونکو  موجود  کې  اداره  مربوطه  په 

متقاضیان کوالی خپل ژباړونکي له ځان سره راولي. د زیاتو معلوماتو 

په   سره  مرکز  معلوماتو  د  ادارې  اړوند  ایالت  د  -SOS-888لپاره 

MICH  (۶424-7۶7 .اړیکه ونیسئ ) 

د موټر چلولو مهارتونو آزموینې لومړۍ برخه تاسو څخه غواړي چې د  

د   بهر،  د  سړک څخه  بیا  وروسته  کړئ چې  پاس  لړۍ  یوه  الرو  تړلو 

سړک په اوږدو کې د موټر چلولو مهارتونو آزموینه در څخه اخیستل  

په   د سرک  باید  تاسو  وروسته،  کېدو  بریالي  له  پړاو  لومړي  د  کېږي. 

اوږدو کې د موټر چلوونې آزموینه بشپړه کړی تر څو وکوالی شی د 

کړ ترالسه  رسید  مهارتونو  چلولو  مهارتونو موټر  چلوونې  موټر  د  ئ، 

استوګن   او  الرو  لویو  کلیوالو  سړکونو،  عمومي  ښار،  په  کې  آزموینه 

)موټر   د  معلومات  پوره  اړه  پدې  دي.  شاملې  چلونې  موټر  کې  ځایونو 

چلوونې مهارتونو آزموینې الرښود( کې چې د ایالت د مشرتابه دفتر په  

پاڼه کې شتون لري، ځای پر ځای شوي دي. تاسو باید مخکې د    ویب 

 موټر چلوونې مهارتونو آزموینې د مخه یاد الرښود ته مراجعه وکړئ. 
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 د روغتیایي حالت له وجې محدود شوی جواز
کله چې تاسو د جواز د نوي کولو لپاره غوښتنه ترسره کوئ،  

شوي  ترسره  لخوا  ډاکټر  د  شي  وغوښتل  ممکن  څخه  تاسو 

اړتیا پېښېږي  معاینات سند مو وړاندې کړئ. دې سند ته ځکه  

یا   فزیکي  ډول  کوم   تاسو  چې  کړي  ډاګه  په  دا  څو  تر  چې 

خوندي   په  چې  نلری  معیوبیت  او  نیمګړتیا  ناروغي،  روانی 

سربیره   راولي.  الندې  اغېزه  تر  مو  وړتیا  چلولو  موټر  توګه 

کېږي   لیدل  اړتیا  هم  وخت  هغه  ته  صدیق  ډاکټر  د  پردې، 

په چې  وي  باور  پدې  مشرتابه  ایالت  د  شپږو    کچېرې  تېرو 

د   یا د عقل  او  بې هوښۍ، خاموشۍ، شخړې  تاسو  میاشتو کې 

السه ورکولو په شان ناروغیو اخته شوي یاست. د کرایي موټر 

چلوونې او یا هم سوداګریزې موټر چلوونې د جواز د اخیستو  

میاشتو کې بې هوښه کېدو، تشنج او   12لپاره تاسو باید په تیرو  

 ونلرئ.   اړونده رواني ناروغیو تجربه

ممکن  کولو  وړاندې  تصدیق  اړوند  لید  د  کې  مواردو  ځینو  په 

لرونکی  جواز  کې  ایاالتو  نور  یا  میشیګن  په  شي.  پېښه  اړتیا 

پاڼه  تصدیق  د  روغتیا  د  باید  دستیار  ډاکټر  د  هم  یا  او  ډاکټر 

توګه   صحیح  په  باید  دستیار  هغه  د  یا  او  ډاکټر  کړي.  تکمیل 

او د معیوبیت او ناروغیو په  ستاسو روغتیایي حالت بیان کړي  

استفاده   درملو  ډول  کوم  له  چې  کړي  ډاګه  په  باید  دا  شمول 

موټر  د  کې  دفتر  مشرتابه  ایالت  د  بیرته  باید  فورم  یاد  کوئ. 

چلوونکو د ارزونې برخې ته تسلیم کړل شي تر څو له ارزونې 

وروسته دا په ډاګه کړي چې تاسو د میشیګن ایالت روغتیایی 

 ارونه پوره کوی او کنه.او روانی معی

بغیر له محدودیته جواز هغه وخت ممکن تاسو ته درکړل شي 

کوم  تاسو  چې  کړي  ډاګه  په  دا  تصدیق  ډاکټر  د  ستاسو  چې 

ټول معیارونه پوره  نلرئ او اړوند  فزیکي او رواني معیوبیت 

 کوئ. 

کچېرې د جواز نوي کولو په وخت کې د ډاکټر معاینات ښیي  

فزیک جدي  د  تاسو  نو چې  یاست،  مخ  سره  حالت  روانی  یا  ی 

پدې صورت کې ممکن تاسو څخه وغوښتل شي چې بیا ځلې د 

بیا ځلې آزموینې په جریان  آزموینه ورکړئ. د  موټر چلوونې 

 کې به ستاسو په خوندي توګه موټر چلولو وړتیا ارزول کېږي.

موټر چلولو جواز  د  تاسو سره ستاسو  به وشي چې  هره هڅه 

کې   ډول ساتلو  خوندي  په  شئ  وکوالی  څو  تر  وکړي  مرسته 

موټر چلولو ته دوام ورکړئ. کچېرې تاسو له همدې ډول حالت  

مهرباني   نو  کړئ  نوی  مو  جواز  غواړئ  او  یاست  مخ  سره 

موده   اعتبار  د  لدې څخه چې د جواز  هفتې مخکې  وکړئ څو 

کافي  لپاره  کولو  پروسس  د  څو  تر  وکړی  اقدام  ختمه شي  مو 

 کړئ.وخت تر السه 

کوم  د  جواز  چلوونې  موټر  لرونکي  محدویت  د  کچېرې 

بیا ځلې   بنسټ ورکړل شوی وي، ممکن یوې  پر  ناروغۍ  یا  معیوبیت 

 یوې دوراني آزموینې ورکول ته اړتیا وي. 

 

 د جواز آزمایښتي پروګرام
ځوان   او  نوي  شوي  فارغ  ټول  وروسته  څخه  جواز  چلوونې  موټر  د 

ری کلنه آزمایښتي دوره کې ځای پر  موټر چلوونکي به په  لږ تر لږه د

ځای کېږي. د آزمویښت موده د ایالت مشرتابه لپاره یوه الره ده چې د  

آزمایښتي دوره ځانته یو     نوي چلوونکو د موټر چلولو فعالیت وڅاري.

( له  او  دی  د  GDLپروګرام  خو  دی،  متفاوت  پروګرام څخه   )GDL  

د پېښو کچه ټیټه او  پروګرام په شان موټر چلوونکي دې ته هځوي چې  

 موټر چلوونکي په خوندې توګه موټر چلوونه تر سره کړي. 

 

 په جواز کې د خپلو معلوماتو بدلول 
دا اړینه ګڼل کېږي چې په جواز کې ستاسو نوم او استوګنځی په صحیح  

تغیر   ته  نوم  مو  کې  په جواز  کچیرې غواړئ  وي.  ډاګه شوی  په  ډول 

نوم   خپل  باید  لومړی  نو  تغیر  ورکړئ،  کې  اداره  امنیت  ټولنیز  د  ته 

ورکړئ. د نوم د بدلون سند او همدارنګه د اعتبار وړ جواز مو د ایالت  

مشرتابه دفتر ته وسپارئ.  مخکې له دې چې د ایالت مشرتابه دفتر ته  

ستاسو   چې  اوسئ  و  منتظر  لپاره  ورځو  رسمي  دری  وکړئ،  مراجعه 

ې په دفتر کې مو خپل معلومات په ویب پاڼه کې تغیر ومومي. د څانګ

قانوني  یا هم  او  جواز او د نوم بدلولو سند لکه: نکاح خط، طالق خط 

ډول نوم بدلولو سند وړاندې کړئ. د نوم بدلون پروسس کېږي او نوی  

 جواز به د ټاکلي فیس په بدل کې درکول کېږي.

په جواز کې ستاسو ورکړل  ګڼی چې  اړین  دا  قوانین  ایالت  میشیګن  د 

آدرس،   اصلي  شوی  او  آدرس  شوی  ذکر  کې  کارت  ورکوونې  رایې 

نوم  د  چې  شئ  کوالی  تاسو  ونلري.   تفاوت  سره  بل  او  یو  له  آدرس 

یا  او  پانه  ویب  په  دفتر  مشرتابه  د  ایالت  د  ډول  آنالین  په  لپاره  بدلولو 

غوښتنه کوالی شئ. دا خدمات   Michigan.gov/SOSایمیل له طریقه  

دلولو غوښتنې سره به ستاسو معلومات وړیا دي. په آنالن بڼه د آدرس ب

 په پېژندپاڼه او رایې اچوونې کارت کې هم بدلون ومومي.

تاسو به دا فرصت هم ولرئ چې ستاسو د موټر چلونکي جواز حساب  

سره تړلي د وسایطو هر ډول سوابق آپډیت یا تازه کړئ. د نورو هغه 

وټر چلوونې  وسایطو لپاره د پتې بدلون چې تاسو یې لرئ او ستاسو د م

پرمهال  کولو  ترسره  لیږد  وسایطو  د  باید  تړلي،  ندي  سره  جواز  له 

 وسپارل شي. 

بدلولو غوښتنه   آدرس  د  له طریقه  ایمیل  د  کوالی شی  تاسو  همدارنګه 

د   کې  پاڼه  ویب  مشرتابه  د  ایالت  د  فورمونه  بدلولو  پنې  د  وکړئ. 

ت ایمیل  شوي  درکړل  یې  وروسته  او  تکمیل  فورم  دي.  وړ  ه  السرسۍ 

 ولېږئ. 

بدلون   پتې  د  الرې  له  بریښنالیک  د  یا  ډول  شخصی  په  تاسو  چې  کله 

غوښتنه وسپارئ، ستاسو د رایې ورکوونکې د ځای پته او طرزالعملونه  
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به هم تشریح شي. کچېرې تاسو د ایالت د مشرتابه سره د پتې  

هم   یا  او  تعلیق  پاتې راشئ، ممکن ستاسو جواز  بدلولو کې  په 

 لغو کړل شي.

 

 واز نوي کول د ج
د   لپاره  کلونو  څلورو  د  معموالً  جواز  چلوونې  موټر  د  ستاسو 

کوم  ده  د زوکړې ورځ  یې ستاسو  نیټه  پای  او  دی  وړ  اعتبار 

کې   کونج  ته  برخه ښي طرف  پورتنۍ  په  جواز  د  ستاسو  چې 

له   عمر  تاسو  کچیرې  کېږي.  د   21لیدل  ستاسو  وي،  کم  کالو 

 . جواز ستاسو د  یوویشتمې زوکړې ورځ ده 

مخکې لدې چې ستاسو جواز د اعتبار موده پای ته ورسېږي، د  

ته نوي کولو په اړه خبر درکوي. د   تاسو  ایالت مشرتابه دفتر 

د  کېږي چې  استول  ته  آدرس  هغه  ستاسو  کولو خبرلیک  نوي 

ادارې په سوابقو کې ثبت وي. هڅه وکړئ چې د موټر چلوونې 

نه نشی کوالی جواز د اعتبار موده مو پای ته و نه رسېږي ک

موټر چلوونه ترسره کړئ. د اعتبار لرونکي جواز پرته موټر 

 چلوونه غبر قانوني ده. 

رسېدو   ته  پای  له  نیټې  د  اعتبار  د  جواز  خپل  تاسو  کچېرې 

وروسته نوی کړئ، نو د نوي کولو د فیس سربېره باید د تاخیر  

 یا ځنډ فیس هم تادیه کړئ. 

د   تاسو نشی کوالی چې خپل جواز نوی کړئ کچېرې ستاسو 

شوي  تادیه  نه  ډیر  یا  درې  )سوابق(   ریکارډ  چلولو  موټر 

یا لغوه شوی  او هم  یا ځنډول شوی  ټیکټونه وښیي،   پارکینګ 

د   یا  شمېرې  امنیت  ټولنیز  لرونکي  اعتبار  د  همدارنګه  وي. 

ټولنیز امنیت ادارې څخه د غیر واجد شرایط لیک او د امریکا 

استوګ قانوني  یا  او  تابعیت  په د  کولو  وړاندې  نه  سند  د  نې 

 صورت کې ممکن ستاسو د جواز نوي کولو غوښتنه رد شي.

کچېرې تاسو د جواز نوي کولو په موخه د ایالت مشرتابه دفتر  

په  چې  شئ  کوالی  وینئ،  نه  اړتیا  تګ  د 

Michigan.gov/SOS    خدماتي شخصي  هم  یا  او  ایمیل  د 

سټیش خدماتو  شخصي  د  کړئ.  نوی  طریقه  له  د ادارو  نونه 

 SelectMeijirڅانګو په بیالبیلو دفترونو او نورو ځایونو لکه  

د    Krogerاو لري.  موقعیت  کې  پلورنځیو 

Michigan.gov/SOS  ن طریقه  خدماتو له  شخصي  ږدې 

 سټیشن ولټوئ. 

کلونو کې مو باید خپل جواز د ایالت د مشرتابه په دفتر   12هر  

نوی  ستاسو  به  سره  سره  ارزونې  دلید  ستاسو  کړئ.  نوی  کې 

پیسو   د  نوټونه،  چک  پیسې،  نغدې  کېږي.  اخیستل  هم  عکس 

په  مشرتابه  ایالت  د  کارټونه  ډبټ  او  کارټونه  ماسټر  حوالې، 

لپ لیدو  د  څخه  څانګې  د  دی.  وړ  منلو  د  کې  په دفتر  اره 

Michigan.gov/SOS  .وخت تر السه کړئ 

 

 د موټر نه چلولو پرېکړه
ددې پرېکړه چې د موټر چلولو د امتیاز څخه ځان محروم کړئ کیدای  

شي سخته پرېکړه وي. ددې پرېکړې کولو پر وخت ممکن ډیر سواالنه  

احساس   راحتۍ  د  څومره  کې  وخت  په  چلولو  موټر  د  راشي.  ته  ذهن 

کوئ فکر  آیا  په    کوئ؟  آیا  کېږي؟  واقع  خطرناک  چلول  موټر  د  چې 

وېره   ددې  آیا  یاست؟  روان  پوهېږي چېرته  نه  یا  ورکېږئ  ډول  مکرر 

اغېزه   بده  چلولو  موټر  په  ستاسو  درملنه  او  روغتیا  ستاسو  چې  لرئ 

کوي؟ آیا یوه او یا زیاتو نږدي یعني جزي او یا هم جدي ټرافیکي پېښو  

پرېکړه خ یاست؟ ستاسو  نه سره مخ شوي  پدې کې  ده ځکه  مهمه  ورا 

یوازې ستاسو استقاللیت شامل دی، بلکه د ځان او نورو خوندیتوب هم  

 پورې تړلي دي. 

یا   ادارې  شمیر  یو  پرېږدئ،  چلول  موټر  د  غواړئ  چې  کله  هر 

یادې   د  تاسو سره  منابع یې کوالی شي  او  سازمانونه شته چې نشرات 

ل  عمر  زیات  وکړي.  مرسته  کې  نیولو  په  موټر پرېکړې  رونکي 

چلوونکي، کورنۍ یې او هغه مسلکي کسان چې ددوی سره کار کوي  

باهوشه  یا  سمارټ  له  چلوونکو  موټر  خوندي  د  چې  کېږي  بلنه  څخه 

په   پاڼه  ویب  الرې  خوځښت  تلپاتې  د  وکړي:  لیدنه  څخه  ګزینو 

Michigan.gov/AgingDriver .وګورئ 

ه شوې دا ویب  د دولتي او خصوصي ادارو د کنسورشیم لخوا رامینځت

پاڼه د هغه فعاله زیات عمر لرونکو چلوونکو او د هغو کسانو لپاره چې  

ګزینو   نور  ترانسپورت  د  او  کړي  محدود  چلول  موټر  خپل  لري  اړتیا 

څخه کار واخلي یوه آنالین سرچینه ده.  ددې ویب پاڼې لیدونکي ګټور 

موټر   د  وارزوي،  مهارتونه  چلوولو  موټر  د  څنګه  لکه:  معلومات 

ترالسه   پېژندل  الرو  نورو  د  ټرانسپورټ  د  او  تګ  ته  تقاعد  چلوونې 

د میشیګن د زیات عمر لرونکو موټر چلوونکو او  کړي. یاده ویب پاڼه  

په نامه د پي ډي ایف په بڼه کې کتاب ځان سره  ددوی کورنیو الرښود  

 لري. 

هر کله مو چې پرېکړه وکړه چې موټر چلوونه پرېږدئ، خپل د موټر  

د  چلوونې   ایالت  د  او  کړئ  تسلیم  دفتر  مشرتابه  ایالت  د  مو  جواز 

 پېژندپانې لپاره غوښتنه وکړئ.

د   کې  په صورت  نشتون  د  جواز  د  چلوونې  موټر  د  پېژندپانه  ایالت  د 

ته  کسانو  هغه  پېژندپاڼې   وړیا  کارېږي.  لپاره  موخو  د  پیژندګلوئ 

ړانده،   توګه  قانوني  په  کېږي چې  زیات    ۶۵ورکول  یا  موټر کلن  هغه 

چلوونکي چې په خپله خوښه د موټر چلولو جواز پرېږدي او هغه موټر  

چلوونکي چې د موټر چلولو امتیاز د فزیکي یا رواني معلولیت له امله 

 . ځنډول شوی، لغوه شوی  او یا هم رد شوی دی
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    یا سوابق  دویم فصل: ستاسو د موتر چلولو ریکارډ 
 

 

 

 ستاسو د موتر چلولو ریکارډ  
ترالسه کړئ،   چلولو جواز  موټر  د  تاسو  یوځل چې  امتیاز دی.  یو  چلول  موټر 

تاسو   توګه وښایئ چې  په دوامداره  باید  پوهه لرئ  هغه  تاسو  او  په  چي  مهارت 

ستاسو د موټر چلولو جواز ممکن محدود،   ئ کنه ممکنچلووخوندي توګه موټر  

او محکمو څخه    ادارو  یا لغوه شي. د ایالت مشر تابه  د قانون پلي کولو  وځنډول

سرغړونې، ټکرونه او د مخدره    یت احرکت   معلوماتو ته الس رسی لري، پشمول د

د    و.ځینې جرمون   او  توکو به  چلولو ریکارډ کې  د موټر  جنایي    عامهستاسو  یا 

 . حرکتونو سرغړونو او ټکرونو په اړه معلومات شامل وي

فیکي پیښو، محکومیت او د  د ایالت مشر تابه  ته په نورو ایالتونو کې هم د ترا

شوي   سره  تر  کي  ایالتونو  نورو  د  کیږی.  ورکول  خبر  څخه  موندنو  مسؤلیت 

به ستاسو د موټر چلولو ریکارډ کې په میشیګن ایالت د هغه موټر   همحکومیتون 

ارزول   نومرو سیسټم سره سم  چلوني  موټړ  د  میشیګن  د  نمرو سره چې  چلولو 

موټر چلولو ریکارډ یوه کاپي د بهرنیو شوي ښکاره شي. تاسو کولی شئ د خپل  

 چارو د وزیر په دفتر کې واخلئ.  
 

پاتې  کې  ریکارډ  چلولو  موټر  د  ستاسو  کاله  اوه  لږترلږه  محکومیتونه  ډیری 

تیروتیني لږترلږه د   کلونو   10کیږي. ځینې محکومیتونه او د جواز اړ تحرکی 

مرګ   د  کیږي.  پاتې  کې  ریکارډ  چلولو  موټر  د  ستاسو  موټر لپاره  خراب  د  یا 

 چلولومحکومیت ستاسو د موټر چلولو ریکارډ کې د تل لپاره پاتې کیږي
 

موټر   د  اساس، ستاسو  پر  قانون  ساتنې  د محرمیت  د موټر چلوونکي  د مشیګن 

ته نه خپریږي پرته  چلولو ریکارډ شخصي معلومات محرم دي او عامو خلکو 

په  ېلد ولري.  اجازه  کارولو  د  اساس  پر  قانون  د  کې   چې  معلوماتو  شخصي 

د جواز شمیره او ورته معلومات شامل دي. د    ېستاسو نوم، پته، د موټر چلوون 

بیمې درجه بندي، په موټرو کي د خوندي معیارونو نشتون او د موټر کرایه کولو  

ځینې  کارونې  معلوماتو  شخصی  د  تصدیق  چلوونکي  موټر  د  لپاره  شرکتونو 

 مثالونه دي.    

 

 نومرو سیسټم  د ولود موټړ چلو ایالت شېګاند م      

 

عامه سرغړونې  ، قانون سره سم، ځینې ټرافیکي سرغړونې شیګان آیالت لهد م   

نور یې ناوړه چلندونه یا جرمونه دي. د سرغړونې څرنګوالي او د      دي، اما  

سره سم، کیدای شی تاسو جریمه شئ، یو ځانګړي    لو حل الري په نظر کی نیو

پروګرام ته راجع شئ، یا په خورا جدي حالتونو کې، زندان ته واستول شئ. په  

ډیری حاالتونو کې، که تاسو د ترافیک ټیکټ څخه سرغړونه وکړئ، ستاسو د  

چلو  سرغړونه    ونېموټر  تحرکاتی  تاسوکوم  چیري  که  شي.  وځنډول  به  جواز 

رافیکی ټیکټ ترالسه کړي پداسې حال کې چې ستاسو جواز له  ترسره کړي او ت 

ستاسو د موټر چلولو ریکارډ کې به مو د جواز د ځنډ موده ي،  ځنډیډلي و  ېمخک

 . ئاو د جواز د بیرته الس راړولو فیس ادا کړ   يال زیاده ش

 
یاست، تاسو باید د    ي هرکله چې تاسو د ترافیکي سرغړونې په تور محکوم شو

  ې پردې، د موټر چلولو نومر   سربېرهجریمې او لګښتونه ورکړئ.    محکمې ځینې

 به ستاسو د موټر چلولو ریکارډ کي ثبت شی.
 

یو نومره ارزښت لري، چې د قانون لخوا د میشیګن د   ههره ترافیکي سرغړون 

شو ټاکل  کې  کوډ  کې ېوسایطو  ریکارډ  چلولو  موټر  د  ستاسو  نمرې  دغه    .

سرغړونې محکوم شوي    يچې تاسو په تحرک  یوازې وروسته له هغه ثبت کیږي

نیټ  له  د محکومیت  نمرې  ثبت شوي  لپاره   ېیاست.  کلونو  دوو  د  څخه وروسته 

 ستاسو د موټر چلولو په ریکارډ کې پاتې کیږی.  

 

دې پوهیږئ....؟ایا تاسو پ  

کې، د میشیګن د ایالت مشر تابه  ته په ایالت کې د  1901په •

ساتلو مسؤلیت ورکړل موټرو او موټرو چلوونکو د ریکارډ 

 .شو
 ثبت موټر  60,43۸ ښار کي پورې، میشیګان 1913تر •

 20شمیر  دغه دې، چې د اتو کلونو دمخهکړل شوی 
دو وې، که ېرېچنده ډیر وو. ترافیکي پیښې هم مخ په ډ

 .نه وه لپاره کوم شرطڅه هم د دوی راپور ورکولو 
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که تاسو د دوه کالو په موده کې ستاسو د موټر چلولو ریکارډ کې شپږ یو  

تاسو اړ یاست چې د    ېډیرهم  یا    12یا    نمره ای سرغړونې نمرې لرئ، 

 ارزونې بیا ازموینه تر سره کړئ.   ېموټر چلوون 
 

لپاره  کولو  ثبت  نمرو  د  ته  چلولو ریکارډ  موټر  د  هغه سیسټم چې ستاسو 

کارول کیږي د هغه نمرو څخه جال دی چي د بیمې شرکت لخوا ستاسو د  

 دی.  یارزولو لپاره ټاکل شو 
 

په دې تاسو  استثنایي حاالتو کي چي    که  په  ټکټ  تاسوته  یاست چې  باور 

، نو باید تاسو محکمې ته حاضر شئ  ئشو   ل وضاحت ته اړتیا لری درکړ

کوال  نشي  تابه   مشر  ایالت  د  کړئ.  وړاندي  دلیل  خپل  محکمې او  د  ی 

 محکومیت رد کړي. د ځینو ترافیکي سرغړونو نمري په الندې ډول دی. 
 

:  ېشپږ نمر  
 

وژنه، بې پروایي وژنه یا نور جرم چې د موټر کارول پکې شامل  ي  قصد -

 دي. 

مخدره توکو یا کوکاین شتون درجې    1یا د    موټر چلول په وخت کې  ی  نش  د -

 . موټر چلولسره 

 څخه ډډه کول او پیژندنې  ېدوودرنه د پیښې په ځای کې د  -

 احتیاطه موټر چلول.  بې -

 کیمیاوي الکول ازموینې اخیستلو څخه انکار. د -

 تښتیدل. څخه  پولیس افسر د -

بیړني ځواب ورکوونکي، ساختماني کارکونکي یا د څارویو د ساتنې د   د -

 . یدلد مړینې یا ټپي کیدو المل ک ته الر نه ورکول چی وسایلو شخص

 .دلد ټپي کیدو یا مړینې المل کی  ،سرغړونه یحرکت  -
 

 : ېڅلور نمر 

 

 موټر چلول.  د نشی په حالت کیا ی  ریسینګ ډریګ -

 ای څښلي وی  هر ډول الکول  شخص  که  کالو څخه کم عمر 21 د -

 . موټر چلول د قانوني سرعت حد څخه ډیریا   متره پر ساعت 1۶تر  -

 ښودل. نه   توجه ځانګړی  الر نه ورکول او هغوی ته وسایطو ته  بیړنیو -

: ې نمر درې   

 .موټر چلول پروایی سرهبې  په -

 نهتېرېد څخه سرغړونه یا ناسم  ودریدو نښهیا د ی اشاری ټرافیک د -

 لتېرېد میل فی ساعت پورې د قانوني سرعت حد څخه 15څخه تر  11له  -

 .نه مراعات کول د خطریل پټلۍ  د -

 ل ودریدنه  ساتونکی ترافیکی د ښوونځي دته او یا ښوونځي بس  د -
 

 دوه نمري: 
 

 میل فی ساعت پورې د قانوني سرعت حد څخه تیریدل.  10څخه تر  ۶ له -

 موټر کې د الکولو د خالص بوتل.  په -

 سرغړونې د ترافیکي قوانینو څخه.   يتحرک ېټول ېنور -

 کس د لومړني تنفسي ازموینې ردول  یلرونککالو څخه کم عمر  21 د -
 

 لکول او مخدره موادا
کي    وخت  په  چلونی  موټر  د  تاسو  چې  کله 

وکاروئ،   توکي  مخدره  نور  یا  وڅښئ  الکول 

د  ستاسو  همدارنګه  او  ژوند  خپل  تاسو 

له   ژوند  چلوونکو  موټر  نورو  او  مسافرینو 

خطر سره مخامخ کوئ. هر کال، په زرګونو  

وژل   معیوب  او  ږي  ې کخلک  لپاره  تل  د  یا 

نورو ې ک یا  الکول  د  څوک  یو  چې  ځکه  ږي 

چلوي.  کیمی  موټر  کي  نشه  په  موادو  اوي 

په  میشیګ چلوونکو  موټر  هغو  د  ایالت  ن 

چلو  ېوړانډ موټر  د  د    ېن وچې  کي  حال  په 

 توکو ناوړه ګټه پورته کوي سخت دریځ اخلی.  

 
 

د الکول اغیزې یو شان دي که تاسو بیر، شراب یا  

یو   وڅښئ.  د  -12ویسکي  بیر،  اونس -۵اونس 

سکي ټول په ورته  اونس وی -1.۵ګیالس شراب او د  

مقدار کې الکول لري. د دې هر یو معیاري اندازه 

ورته وي.    وڅښئ  بدن کې  په  به ستاسو  اغیزې  او 

به   کنټرول  ځان  د  او  قوه  کولو  قضاوت  ستاسو 

 اغیزمن شي.
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 هی شي ستاسو د موټر چلولو وړتیا ضعیفد یو څښاک الکول څښل حتی کوال

ستونزې  بصری  او  کړي  ضعیف  تمرکز  ستاسو  العمل،  عکس  ستاسو  کړي، 

شاور، تمرین یا تازه    وړس رامینځته کړي. ډیری خلک پدې باور دي چې قهوه،  

ه ده، یوازینی شی چې تاسو  ی شي دوی آرام کړي. چې دا غلطه  خبرهوا کوال 

 ارامه کوي وخت دی.  

 

 
دا غوره ده چې هیڅکله د الکولو د 

چلوئ. و نه  څښلو په حال کي موټر  

موټر  یو  دمخه  څخه  وخت  د 

الکول   چې  څوک  وټاکئ  چلوونکی 

ی شئ له بل چا نه څښي. تاسو کوال

عامه  ووهئ،  زنګ  ته  ټیکسي  وچلوي،  موټړ  ستاسو  چې  وغواړئ  څخه 

 . ترانسپورت وکاروئ یا نورې مرستې وغواړئ 
یې   تاسو  چې  څوک  یو  چیرې  توکي    ئپیژن که  مخدره  وي، یې  چې  کارولي 

 چلوي.واجازه مه ورکوئ چې موټر 

هیڅکله د هغه چا سره مه ځئ چې مخدره توکي څښي یا یې کاروي. که اړتیا 

کړئ.  وخوب   چي ئووای  کس د موټر کیلي واخلئ او هغه یا هغې ته هغهوي، د 

موټر   چې  کړئ  ترالسه  ډول    یچلوونکډاډ  بشپړ  عادپه   ی دې  ک  حالت  يپه 

 موټر وچلوي. مخکې لدې چې دوی 

 
قانونمیشیګد   مخی  ن  توکو    له  مخدره  جواز    دوې محکومپه    د  چلولو  موټر  د 

. حتی د ئچلول   يپه وخت کې موټر نه و   ې، حتی که تاسو د سرغړون ځنډیږی

  د   جواز   نېچلووکیدای شي د موټر  کول  یا توزیع    ول، تولید ساتلمخدره توکو  

په تور   ېد مخدره توکو سرغړون   ېخکله دی م  چیرېک.  ړيرا مخامخ کس  ځنډ

ي، ستاسو د موټر چلولو جواز د شپږو میاشتو لپاره ځنډول  وش نه وی محکوم  

 کیږي.
 

د   وی  شوي  وضع  پري  محدودیت  چي  جواز  لومړی هغه  ځنډ   د   30  وجواز 

 .صادر نشي باید و په جریان کېځور

 يدمحکومیدل پدې معنی    ېڅو ځلپه اوو کلونو کې د مخدره توکو یو ځل یا   

چې ستاسو د موټر چلولو جواز به د یو کال لپاره وځنډول شي، او محدود شوی  

لومړیو   په  به  تر   ۶0جواز  بیا  نه شي. د موټر چلولو جواز  ورځو کې صادر 

فیس $   فیسونو څخه چې د موټر چلولو    12۵السه کولو  نورو  د  فیس  دا  دی. 

 .جال دی ي،دلپاره اړین  ونورو فعالیت 
د چرسو څښل د قانوني او د تفریحي درملو په توګه منل کیږي، لکه څنګه چې  

د دولتي قوانینو  له مخی د دې کارولو ته اجازه ورکول کیږي. که څه هم چرس  

ځینو   قانوني وي،  په  لپاره  کارونې  د ساتیرۍ  یا  او  درملو  د طبی  ایالتونو کې 

موټر چلول د  نده چې  یا هوښیارتیا  قانوني، خوندي  دا الهم  په حال کې    و مګر 

پیژندنه  په  او سرعت د حس  دا ستاسو د وخت، ځای  چرس وڅښي ځکه چې 

    .باندي بده اغیزه کوي

  

 د موټر چلوونکي بیا ازموینه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جواز د محدودیتونو څخه    ونېچلوتاسو د صحي دالیلو له امله، یا د موټر    کچېرې 

له  کونکي ریکارډ  قانع  نه  چلولو  موټر  د  یا  د ښکیلتیا  حادثې کي  په  سرغړونې، 

د ایالت مشر تابه شاید ستاسو ئ،  وچلو ی چې په خوندي ډول موټر  امله نشي کوال

 د موټر چلولومهارت بیا وارزوي.  

جواز ورکولو  که تاسود موټر چلووني امتحاني دوره کي یاست یا د موټر چلولو د  

پروګرام د فارغیدونکو برنامې کې یاست، نو تاسو اړتیا لرئ یوازې د یو یا دوه 

 بیا ازموینې ترسره کړئ. ونې چلوسرغړونو وروسته د موټر 
 

موټر   د  موخه  ازموینې  بیا  چلوونکي  موټر  د 

کنټروالرچلول د جواز  بحث کول،  اړه  په    ې و 

د کول  سره  يمشخص  چلولو  موټر  ترڅو   ،

هم  خ  یتړل ال  چلول  موټر  او  شي   کم  طر 

ش شي  خوندي  کیدای  جواز  چلولو  موټر  د  ي. 

د محدودیتونو، د جواز موده ځنډه ولو، یا    ېچ

و یا د دې ټولوالرو په یو  د جواز له مینځه وړل

 کولو سره کنترول شي.    يځای پل
 

بیا  میشیګد   چلوونکي  موټر  د  پراساس  معیارونو  الندې  ډیرو  یا  یو  د  قانون  ن 

 ازموینې ته اجازه ورکوي: 

 

د ایالت مشرتابه پدې باوري اوسی چې تاسو د موټر چلولو وړ نه یاست یا فزیکي،  •

د خطرالمل    ېکموټر چلولو  د    بصري یا رواني ستونزه لرئ چې دا ستاسو لپاره  

 کیږي.

 

وښای  • راپور   پیښې  د  او  کیږي  د مرګ المل  یې  پایله  پیښه چې  تاسو    يهره  چې 

 .  یا هم د نشه په حالت کي وی يو  یکړغفلت  
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ښو کې یاست چې  ې پ رو دوو کلونو کې په دریو یا ډیرو ترافیکي  ې ت تاسو په  

 ملکیت ته زیان رسیدلی.  ایا د چله مله ای کوم کس ټپي 

 

 . يو  ېترالسه کړ ېنمر ېډیریا   12تاسو د دوه کالو په موده کې 

 

محدودیتونو، قوانینو یا شرایطو څخه د سرغړونې په تاسو د خپل جواز د  

 تور محکوم شوي یاست. 
 

بیا   په  اړیاست چې  تاسو  موټر    هازموین که  د  واخلئ،  برخه  به    ېچلوون کې  شنونکی 

سره   ستاسو  او  وکړي  بیاکتنه  نه  ریکارډ  چلولو  موټر  د  موټر  به  ستاسو  د  ستاسو 

د بیا ازموینې په پایله کې محدود،    چلند په اړه خبري وکړي. که ستاسو جواز   ونېچلو

حق او د جواز بیا ترالسو کولو    یوکېن وي، نو تاسو ته به د    لیځنډیډلی یا له مینځه تل

  .يشپه اړه خبردرکول  
 

نور چې  اړباسي  تاسو  شاید  ازموینه  بیا  شوي  ترسره  امله  له  ستونزو  صحی    ې د 
لید،    ېډیر د  لکه  اړ  يتحریر ازموینې  شاید  تاسو  کړئ،  ترسره  ازموینې    اوعملی 

صحی، رواني وضیعت یا لید په اړه معلومات وړاندې کړئ.  یاوسن اوسئ چې خپل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پر څه باید هر موټر چلوونکی پوه شي 
 

 یا سوابق  ریکارډ لودویم فصل: ستاسو د موټر چلو
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 څپرکی: د رای ورکوونکی راجسترېشن او دولتي پېژند پاڼې 3

 

 

 ییییی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د رایې ورکوونکو راجستر کول 
تاسو باید په سیمه ییزو، آیالتي او فدرال ټاکنو کې درایې ورکولو په موخه  

ځان راجستر کړئ. د رایې ورکوونکې په موخه د راجستر کولو لپاره تاسو 

 باید: 

یا   • او  ښار  په  یا  پرمهال(  لیکنې  نوم  د  اوسېدونکی)  میشیګان  د 

راجستر   د  باید  کوي  غوښتنه  ورکولو  رایې  د  چې  کې  ښارګوټي 

 ورځې وړاندې هلته مراجعه وکړي.   30کولو په موخه 

 

 د متحده آیالتونو تابعیت باید ولري. •
 

 

 کاله عمر ولري.  1۸د رایې ورکوونې پر مهال لږ تر لږه باید  •

 

 اوسمهال په زندان کې خپل د محکومیت شپې او ورځې نه تېروي.  •
 

رې تاسو د خپل موټر چلولو د الیسنس او یا دولتي کارت د  که چې 

ترسره  اپډیټ کولو غوښتنه  د  د معلوماتو  یا د هغې  او  نوي کولو 

شئ،  کوئ راجستر  توګه  کاره  خپل  په  ډول  اتومات  په  به  تاسو   ،

پرته له دې چې تاسو په شرایطو برابر نه یاست او یا له راجستر  

 کولو څخه ډډه وکړئ. 

  ورځو   14رایې ورکولو ته د     ورکولو لپاره راجستر کول: د رایې 

پاتې کېدو پرته باید رایې ورکولو په موخه د خپل ښار،  له  تاسو   ،

په ریاست، د رایې ورکولو د   بهرنیو چارو  د  ښارګوټي، حوزې، 

له الرې   برښنالیک  د  یا  او  ډول  آنالین  په  دفتر،  اجنسۍ  ځانګړې 

 خپل ځان راجستر کړئ. 

 

کول:    ورځنیو  14د   راجستر  ورکوونکو  ټاکل  رایې  چېرې  که 

راتلونکو   په  چې  وي  او    14شوې  شي  ترسره  ټاکنې  کې  ورځو 

   تاسو وغواړئ چې په دې ټاکنو کې رایه ورکړئ:

 

 

 

 

 

 

تاسو باید حتی د رایې ورکولو تر ورځې پورې په خپل ښار او یا   •

 . راجستر کړئ خپل ځان  کېپه دفتر ښارګوټي 

 
د    تاسو باید د خپلې استوګنې د ثبوت لپاره اسناد وړاندې کړئ لکه: •

او اوسنۍ  نوم  له  یا ستاسو  او  موټر چلولو الیسنس، دولتي کارت 

 پتې سره نور د منلو وړ اسناد.
 

پتهکه   لیکل شوې  فورمه کې  د    چېرې ستاسو د راجستر کولو په 

سمون    بهرنیو چارو ریاست په فایل کې ستاستو له اوسنۍ پتې سره

ونه لري، په دې صورت کې به ستاسو د موټر چلولو الیسنس او  

یا دولتي کارت د راجستر کولو له فورمې سره د سمون په موخه  

 اپډیټ شي.

برښنالیک له الرې د رایې ورکولو لپاره راجستر  په آنالین او یا د   •

په    Michigan.gov/Vote د باید تاسو  کول: الرې  له  پتې 
کړئ.   راجستر  ځان  خپل  لپاره  ورکولو  رایې  د  ډول  آنالین 
ویب   له  باید  فورم  کولو  راجستر  د  ورکوونکي  رایې  د  همداراز 

نلوډ کړئ او د خپل ښار او یا ښارکوټي کارکوونکي  سایټ څخه ډا
 ته یې د برښنالیک له الرې واستوئ. 

 

ورکوونکي رایه  شوي  په  :  راجستر  خپل ښار  د  تاسو  چېرې  که 
د   باید  تاسو  ورکوئ،  بدلون  ته  ځای  اوسېدو  د  خپل  کې  حدودو 
بدلون   ته هم  پتې  فورم کې خپلې  په  د راجستر کولو  خپلې رایې 

خپلې    ورکړئ. د  د  بدلون  له    Michigan.gov/SOSپتې 
بهرنیو   د  باید  تاسو  همداراز  کړئ.  شریک  ډول  آنالین  په  الرې 
چارو په ریاست کې هم خپلې پتې ته د برښنالیک له الرې بدلون  
کوالی   هم  کارکوونکی  یا حوزې  او  ښار، ښارګوټې  د  ورکړئ. 

ورکړي.  بدلون  ته  پتې  ستاسو  اخیستل    شي  نه  فیس  ډول  هیڅ 
 کېږي. 

 
 

 
 
 
 
 

 آیا پوهېږئ چې...؟ 
کې د موټر چلوونکو په الیسنس کې د هغوی  کال    1965په   •

 انځورونه چاپ شول. 

کال کې میشیګان لومړی آیالت شو چې د هېواد په   1975په   •
راجستر  ورکولو  رایې  د  او  الیسنس  چلولو  موټر  د  یې  کچه 
په  ورکوونکي(  رایه  )موټر  د  توګه  په  ډول خدمت  یو  د  پاڼه 

 نوم ثبت کړل 

https://michigan.gov/Vote
https://michigan.gov/SOS
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یا ښارګوټي ته خپل موقعیت بدلوئ، تاسو باید د که چېرې تاسو بل ښار او 

 رایې ورکولو واجد شرایط پاتې کېدو لپاره خپل ځان راجستر کړي. 

 

که له آیالت څخه بهر وځئ، په مهربانۍ سره د خپل ښار، ښارګوټي او  

حوزې کارکوونکي ته د خپل موقعیت د بدلون په اړه په لیکې بڼه خبر  

 کول هم لغوه کړئ. ورکړئ او خپل د رایې راجستر 

 

 دولتي پیژند پاڼې  
د میشګان د قانون سره سم پیژند کارت د موټر چلولو جواز په څیر امعتبر  

. دا پیژند کارت هر هغه اوسیدونکی چی د اعتبار وړ وی ورکول کیږی. دی

دا هم امکان لری چی  . پرته له دی چی ستاسو عمر په نظر کی و نیول شي

جواز اویا پیژند پاڼه دواړه ونه لری پرته له دی چی، ستاسو د موټر چلولو  

 .ستاسو جواز محدود شوي، تعلیق شوی یا لغوی شوی وی
 

   ئاړتیا ولر  اتا سو به د
تاسو به اړتیا ولری چی دا ثابت کړی چی تاسو د امریکا قانونی اوسدونکی 

منلو   یاد ټولنیز امنیت اداری لخوا د نه) یاستی او ټولنیز امنیت شمیره ولری 

د دولتی پیژند پاڼي د . ورځو کی خپور شوی ۶0وړ لیک چی په ورستیو 

فصل او   1ترالسه کولولپاره اد دا اړینو اسنادو په اړه د نورو معلوماتو په 

 .کی ترالس کولی شی Michigan.fov/sosانالین ډول د 
  ستاسو پیژند پاڼه ستاسو د زیږیدنی څخه  څلور کاله ورسته د استعمال وړ نه

هغه غوښتونکی چی د موقتی اسنادو د غوښتلو لپاره مراجعه کوی . دی

امکان لری چی دا اسناد ورکړل شی او د اعتبار نیټه یی د څلورو کالو څخه  

 .کمه ده
که چیری تاسو د خپل پیژند پاڼی د نوی کولو لپاره ضرورت نلری چی د 

غی برښنالیک بهرنیو چارو ریاست ته ورشی نو کوالی شی په انالین ډول دد

یا د ځان خدماتو مرکزونه په مختلفو  Michigan.gov/sos   له الری

په  . ځایونو کی موقعیت لری لکه میخر او کروګر پلورنځي

Michigan.gov/sos کی د ځانی خدماتو تږدی مرکز ومومي. 
 

کلونو کې د بهرنیو چارووزیر په دفترکی خپل دولتی  12تاسو باید په هر 

تر څو یو نوی عکس واخلی نغدي، چکونه او  . پاڼه نوی کړيپیژند 

سپارښتنه او همدارنګه د کشف، ماسټر کارد او ویزی قرضونه او کریدت  

کی د څانګی د فتر لیدو لپاره   Michigan.gov/sosپه . منل کیږی

 .وخت ونیسئ
وړیا پیژند پاڼی هغه کسانو ټه ورکول کیږی چی په پوره توګه ړانده وی او  

کلو څخه زیات عمر لرونکی وی او وغواړی چی په خپله   ۶۵عمر د یا 

خوښه د موټر چلولو جواز اخلي، او د هغه خلکو د موټر چلولو جواز رد 

 .کیړی چی په فزیکی یا روانی معلولیتونه ولری
 

 او اصلی پیژند کارتونه  نهندکارتودولتی پیژ
اوسیدونکی په متحده ایاالتو ګی او  کال څخه پیل، د میشګان  2023،3د می 

د سفرلپاره په الوتکه کی د سپریدو یا ځیني فدرالی تاسیساتو، نظامی اډو او  

اټومی برښنایي فابریکوته د ننوتلو لپاره باید اصلي پیژند پاڼی سره مطابقت 

د مثال په ډول هغه موټر چلولو جوازونه او . لرونکی سند وړاندی کړی

ی چی د فدرالی اصلي پیژندپاڼو معیارونه یي پوره کړی  پیژند پاڼي شاملي د

د متحد ایالت معتبر پاسپورټونه او پاسورټ کارتونه، د ټرانسپورت  . وي

 .د اسنادو د منلو وړ لیست شتون لری  tsa.govامنیتی اداری په ویب پاڼه 
 
 
 
 
 
 

د میشګان دولت پیژند پاڼي صادروی چی اصلي پیژند پاڼی سره مطابقت  

دا کارتونه د سروزرو په دایره کی یو ستوری لری چی په پورته ښی  . لری

پر مخ تللی دولتی پیژند پاڼي چی  . الس کونج کی شتون لري چاپ شوی دی

ستوری نلری د اصلی پیژند پاڼو سره مطابقت لری او کله چی نوی یا بدلی 

 .شی نو ستورو سره په چاپ شي
تی پیژند پاڼی لپاره غوښتنه  د اصلی پیژند پاڼی سره مطابقت لرونکی دول

 کول  
د اصلی پیژند پاڼی سره مطابقت لرونکی دولتی پیژند پاڼی لپاره غوښتنع 

ذ مثال په توګه . کول اختیاری دی، ه  هغه څوک چی ورته اړتیا نلری

او ض ورت نه لری  ( کلنو څخه کم عمر لرونکی کسان 1۸اویا د )کوچنیان 

ی پیژند پاڼی سره یو شان اسنادو ته پیژند پاڼی او یا د اصل  اصلیچی د 

تا سو ممکن پریکړه وکړی چی د اصلی پیژند پاڼی سره . مراجعه وکړی

 : مطابقت لرونکی پیژند پاڼی لپاره غوښتنه وکړی که تاسو
که غواړی د الوتنه کولو او فدرالی ځایونو، نظامی هډاو اتومی انرژی  

 .ساحوته د ننوتلو پالن نلری
صادر شوی اصلی پیژند یاڼی سره مطابقت لرونکی پیژند پاڼی  د دولت لخوا  

 .لکه د متحده ایاالتو وړ پاسپورت. لپاره وړ بدیل ولری

 
که چیری د ریښتنی یا اصلی پیژند پاڼی سره مطابقت لرونکی دولتی شناختی 

تاسو کوالی شی په هر وخت کی د پیژند پاڼی . کارت اسانتیا مو خوښه وی

که تاسو د اصلی پیژند پاڼی سره مطابقت لرونکی . لپاره غوختنه وکړی

ستاسو معیاری پیژند پاڼه به د فدرالی . کارت نه ترالس کول غوره کړی

خو دا د نغدو چکونو، د عمر محدو  . پیژند پاڼی لپاره به نوی چاپ شوی وی

توکو پیریدلو او کیسونو ته د ننه وتلو لپاره د پیژندنی په توګه د اعتبار وړ  

 .یږیپاتی ک
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 د بې پامۍ موټر چلونه 
 

 
دمتحد ایاالتونو د لویو الرو د ترانسپورت د ترافیکو د خوندیتوب ملی اداره 

مړینه د بی پامه موټر چلوونکو   3400اټکل کوی چی په حر کال کی لږ تر لږه 

له امله رامنځته کیږی چی پکی موټر چلونکی خپل کنترړل له السه ورکوی او د  

 .مړینی سبب یي ګرځی

 
په داسی حال کی چی دا احصایه د پام ود ده، مګم دا ممکنه ده چی د پیښو اندازه  

ستونزمن کیدای راکمه کړی ځکه چی د خنډ پیژندل او په حادثه کی د هغه رول  

 .شی

 

 
ډیر موټر چلونکی په دی پوهیږی چی موټر ته کیناستیدل ډیر مسولیتونه لری او  

خو بیزایه موټر چلول امکان لری د هر  . د خطر ناکه کړنو چخه مخنیوی کوی

چا ژوند ملکیت یا ملکیتونه خوندیتوب ته په قصدی یا بی پامی توګه په خطر کی  

 د میشګا په قانون کی د موټر چلولو پر . یب تابع دیقانون د تعق نراولی د میشګا

 

مهال متن لیکل غیری قانونی دی او پدی کی لوستل لیکل اویا د متنی پیغام لیږل 

او . په دی قانون کی د پیښو، او جرمونو راپور ورکول استسنا دی. شامل دی

جریمه $ 200او دهم ځل $ 100دقانون سر غړونی په صورت کی د لومړی ځل 

 . خستل کیږیا
 

هر هغه شی چی ستاسو سترګی د سرک چخه لری کوی یا ستاسو السونه له  

اشنرانګ څخه یا ستاسو ذهن د موټر چلولو څخه لری کوی دا یوه لویه ستونزه 

مطالیعه ښایی چی ستاسو دماغ نشی کولتی په یو وخت کی له یو څخه  . کیدای شی

کارونه لکه د راډیو ټون کول خطرناکه  حتا ساده . ډیر فعالیتونوته پاملرنه وکړی

اټکل شوی د یوی  . کیدای شی په ځانګړی توګه په خرابه هوا یا درانه ترافیک کی

سانیی په څلور برخه کی د ماغ د دوه کارونو تر منځ د پتم اړولو لپاره وخت نیسی، 

 . فوټه حرکت کوی 24میل فی ساعت کی حرکت کوی  ۶۵یو موټر چی په 

 

 .ری شتون لری چی تاسو کوالی شی په موټر کی کډوډی کمه کړیدلته ځینی ال

 
 وړاندې:  لوتر موټر چلو

 

د مخکینی څوکی مسافر داسی یو څوک وټاکی تر څو د نقشی یا د لتر   •

ګړی ترسره  دنده  پیلوټ  دهمکاری  کی  یوازی  . پیداکولو  ناسو  که 

 .موټر چلوب مخکی له مخکی مو متزل یا الره انتخاب کړی
 

 

 وکړئ  او تمرین سئد تجهیزاتو سره اشنا او کې موټرپه یو  •

 ایا پوهېږئ چې...؟ 

  8م د موټرونو لپاره په سګناو کې د سرعت اندازه  1904په   •
مایله په    10مایله په یوه ساعت کې و او د بایسکلونو لپاره  

 یوه ساعت کې و. 

د ډیټریوټ د پولیسو ډیپارټمنټ د ترافیکي پېښو د    1922په   •
 پیل کړل. ارقامو ثبتول 

لومړنۍ  1945په   • لپاره  معلومولو  د  اشخاصو  نشه  د  م 
لخوا   ډیپارټمنټ  د  پولیسو  د  ډیټریوټ  د  آزموینه  کیمیاوي 

 ترسره شوه. 
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لکه د تودوخي   و کارونو تر سره کول تمریړ کړيبنسټیز د 

تنظیم کول یا د رادیو تنظیمات پرته له دي چي سترګي مو  
 له سړکه لیري کړي. 

 

 خپل  په او کړئ تنظیم سټیشنونه راډیو خپلي د لپاره السرسي آسانه د •
 .کړي غوره لیسټ پلي کي( فلش) ایبل پورټ

 

په   • ډاډ تر السه کړي چي ټول ماشومان آرامه دي او 
اهمیت ور   چلند  د ښه  ته  دوی  تړل شوي.  توګه  سمه 
کي   موټر  په  کي  وخت  په  د ضرورت  او  کړئ  زده 
دوي   د  کي  موټر  په  چي  ارزوي  مه  کم  دا  شي  پاتي 

 کیدای شي. پاملرنه کول څومره خطرناکه 
 

یا خبل   • پیل کړئ  تاسو موټر چلول  مخکیرله دي چي 
 منزب ته اورسیږئ هر ډول شخصي تنظیم بشپړ کړي 
 

 : مهال  پر د موټر چلولو  

ګډوډي   • مهاله  لنډ  لومړیتوب ورکړي.  ته  موتر چلولو 
اشترنګ   په  الس  خپل  شي.  المل  حادثي  شید  کوالی 

 وساتي او سترګي سړک ته متوجه کړي. 
 

د متن د لیږد وسایلو اوالرښود او  ،  ګرځنده ټلیفونونود   •
 نورو بریښنایي سیسټمونو څخه ډډه وکړي 

 

که چیریغواړي چي تلیفون وکاروییا زنګ وه وهي نو   •
باید موټر مو پارک شوی وي. څوک چي موټر چلوي  

 هغوي ته د زنګ وهلو څخه ډډه وکړي. 
 

یي    نوټونه مه اخلي نه د موبایل شمیره وه لولی او مه •
 ګوري. 

 

حخه    د  • خبرواترو  جنجالي  یل  لرونکو  فشار  ښکیلو، 
 ډډه اوکړي. 

 

لپاره   • مینځلو  د  اوکړي  خوراک  غواړي  چیري  که 
آسانه توکي غوره کړئ. ډاډ ترالسه کړي چي څښاک  

 مو په پیاله خوندي دي. 
 

که چیري تاسو خپل ځان په فکر کي ورک وه مومي   •
 . نو وقفه وکړئ 

 

 

 د کېلسي قانون
 کېلسي قانون له ځوانو موټر چلوونکو څخه ساتنه کوي د 
 

 هغه  کوی مرسته کی ساتنه چلوونکو موټر ځوان د  قانون دکیلی
 جواز  چلولو موټر د  چی ځوانان تنکی

  پړاو اول کولو ترالسه 
 
 

 لری  جواز منځکړی( لیول) پړاو دوهم یا الیسنس کوونکی زده
 پلی  دقانون کاروی تلیفون کرځنده مهال پر چلولو موټر د  چی

 .لری خطر کیدو ټنکیټ  لخوا افسرانو کوونکو
 
 ځواب  ته زنګ  وهلو، زنک د  ځوان داتنکی قانون، دولت د 

 .دی کړی منع نیولو غوږ له ته موبایل ورکولو
 

 

ډالرو پوری  $ 29۵که دوی ټکټ شوی وی اله دوی څخه به  •

کیږی که چیری  جریمه لکښتونه ترالسه کوالی شی. دانه پلی 

تنکی ځوانان د غږ سره کار کوی. سا سیټسم په موټر کی 

 مدغم شوی که ودی ددی لپاره ده ټملیفون کاروی: 

 

ترافیکی پیښی راپور ورکړی، طبی بیړنی حالت یا سړک  د  •

 .خدی  خطر وی

 هغه کی دوی باور لری د داسی حالت راپور ورکړی جی په •

 .ددوی شخصی خوندیتوب په خطر کی وی

د خپل ځان یا بل شخص په وړانیدی د جرم یا احتمالی جرم   •

 .راپور یا مخنیوی
 

 

 قضاوت  تمرین، مهارت، جی دی امتیار یو چلول موټر
 په چلوونکی  موټر ځوان یو د . لری اړتیا ته مسولیت  او

 په نه. وکړی تمزکر سړک په  باید  پام ځوان د  توګه،
 .کی ټلیفون
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 ! دی قانون دا ئوتړ کمربند
 د  ماشومانو د  او بند  کمر سیټ  د  میشګا د : شی پوه دی په

 پلی قانون د  یو تاسو چیری که ، مطابق قوانیو د  خدندیتوب 

موټر چلونکی او مسافر کمربند   او. ودروی افسر کوونکی

 .نوی تړلی

 :قانون د اضرورت کڼی یګاند میش
 

د مخکینی سیت ټول مسافر باید  •

  موټر چلونکی په) يتړوکمربند 

 (.شمول
 

 

کلوڅخه کم وی   1۶ټول مسافر چی عمرونه یی له  •

 .باید کمربند وتړی په ټولو ناستو ځایونو کی

 

کالو څخه کم   ۸ټول هغه ماشومان چی عمرونه یی د  •

وی بایرد د ماشوم خوندیتوب سیټ سا بوسټر سیټ کی 

وي، په ټولو چوکیو کی، برته له هغه سیټونو څخه   

 .انچ لوړوالی ولری 9ټه یا فو  4 چې

 

 راپور اراره ملی خوندیتوب  د  لویوالرو د 
 1۳000 له  مال هر کمربند  سیټ  د  چی ورکری

 یوازینی  دا او ژغوری ژوند  خلکو زیات  څخه
 د  یی کی خادټه په چی دی کار اغیزمن خورا
.شی کولی سره تر  لپاره ژغورنی ځان
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ډاډ ترالسه کړی چی ټولو مسافرو سیټ   -مسوولیت پذیره اوسئ •

 . کمربند تړل شوی دی

 

یسټ  دوی د . حتی که کوټ په هوایی کڅوړو سمبال هم وی •

 .کمربند اغوستل لپاره بدیل ندی

 

په موټر کی په هر څوک خوندي وی کله چی د سیټ کمربند په  •

سمه توګه وا عوستل شي د اوږی کمربند د سینی په مینځ کي له  

غاړی څخه لری وی او دالس کمربند د اوږی د کمربند سره د  

 . معری الندی یوځای کیږی

 .معاف دیمتوټر چلوونکی د کمربند  مارولو څخه  •

کالو څخه کم عمر لرونکی ماشومان باید په شا څوکیو کی   4د  •

که  .  ځای پر ځای شی که چیری موټر په شاڅوکیو سمبال وی

کلنو څخه کم عمره ماشومام   4څیری تولی موجوده شاته څوکی د  

لخوا نیول شوی وی نو ماشوم ممکن د ماشومانو د مخنیوی  

 .ر ځای شیسیسټم کی په مخکینی څوکیو کی ځای پ 

که یو ماشوم چی شاته مخامخ د ماشومانو د مخینیو سیسټم کی  •

که چیری  . وی یوازی په مخکینی څوکی ځای په ځای کیدای شی

د مخکینی مسافر خدایی کڅوړی غیری فعاله وی هر هغه څوک  

میل فی ساعت کی د   1۵کالو څخه کم عمر لری د  1۸جی د 

 .جازه ورکویقانون استثنا ته ا. سوارلی څخه منف دی

د طبی حالت له امله باید د مرونمرو لخوا ماوړل شوی وسایصو   •

کارګران،په منایشون کی . لپاره، شاختمان د ډاکټر بین ولری

 .برخه اخیستونکی او اضطراب ژغورنی مجاز دی

 د ماشومانو او تنکیو ځوانانو ساتنه 

 .مه کینویهیڅکله ماشوم په غیږه کی که نیسی با بل مسافر سره څنګ کی 
د میشګان مشافرو ماشومام سیټ کمربند راهیسی تل په ماشومانو ټینګار 

 وکړی چی دمحافظت قانون نافض نګړی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماشومان سیټ کمربند باید ولری او . مخکی له دی چی ماشین چالن شی  

د . سیټ کمربند د ماشومانو د زخمی کیدو او مړینی د راکمیدو سبب کیږی

ماشومانو د خدندیتوب څوکی تصب کول به زیاتره ټولنیز شبکو کی شتون 

 لری، لکه محلی  
که چیری هم، ډیر خلک دعامی روغتیا ریاستونو څخه کار اخلی، د خپلو 

ماشومانو څخه په صحح توکو شاتنه وکړی مخکی له دی څخه جی  

یا موله یاده  ومټروچلړی د خدندیتوب مصایدونه ممکن په سمه توګه ونه کاروی او

 .ووځی

 
کالو څخه کم   ۶ماشومان ته په موټر کی پاملرنه نده شوی د میشګاه قانون له مخی له 

عمر لرونکی ماشومان و پریشودل په موټر کی غیری قانونی دی که چیری د وخت  

د زیان پا ټپی کیدو خطر منځ ته راوړی  . سا شرایطو مقدار جی دوی پکی پاتی کیږی

ملن ځهع ډیر عمر  13ړنمی چی خپل ماشومان په موټر کی د هغهوالدین سا سال

لرونکی شخص ته سباری جی په قانونی توګه معلوم نه وی دا دقانون څخه سرغړونه  

 .نده

دڅارویو په شمول ـ چی  -یا موک مسافر)ډاډ ترالسه کړی ساسو ماسوم  •

 ( ممکن په خطر کی وی که یواځی پریښودل شی

 .یوازې سیمو کې مو موټر خوندي دیډاډمن کړئ چې په ان ځ •

 د هوا کڅوړی 
جوړا ماډل، د نن ورځی وسایط ممکن په مختلفو ځایونو کی هوایی کڅوړی  

ولری، وسایط ممکن په مختلیفو ځایونو کی هوایی کڅوړی ولری، چه اشتراک  

کی، ډشبورډ د چت کالمونه او د دروازی تختی، د موټر دننه سینسرونه ټاکی 

څوړی د حادثه ډول او شدت پر اساسی ځای پر ځای شی، د چی کله د هوا ک

غوره محافظت لپاره تل سیټ کمربند واغوندی که موټر مو په هوایی کڅوړو  

سیټ کمربند درل د ټکر په مهال دغاړی اغیزو او شا په ټکرونو  . سمبال هم وی

 .ی  غوره محافظت پاتی کیږی
 

که چیری ماسوم په   د مخکینی سیټ هوایی کڅوړی باید غیری فعاله شی •

 . مخکینی سیټ کی ناست وی

کلو  12والدین با ساتونکی هڅول کیږی چی ټول ماشوم جی عمر یی له  •

څخه کم وی په تاته څوکیو می مینی ترڅو د حادثی په صورت کی د  

 خوایی کڅوړی د احتمال زیان څخه مخنیوی وکړی  

و او اشترنګ د اسپارختنه کیږی چی موټر چلوونکی د خپل د سیټونو حدوک •

 .انچ فاصله پریږدی 10ترمنځ لږ تر لږخ 

که تاسو هنیړواره یاست، نو دا سپارښتنه کیږی چی تاسو خپل سیټ کمر  •

او اوږو  ( نه معده)بند وغوندی جی د کمربند د یوحای کول برخه به کلمو  

برخه د سینوپه اوردو کی موقعت لری او د هوا کڅوړی څخه د امکان تر 

 .هده شاته کینی

دسرو شوی )میل پر ساعت  سرعت ولری  2۵په فرعی سرکونو کی  •

او دولتی ( الیټونو حدود، کوڅي اسانتیو او نورو څانکرتیاو خودل

د سوداکریزه ولسوالو، ښارونو او فدرالی اللتونو پرکونو او د . ساحوکی

لوبو میدانونه ته څیرمه سرکونه او ښونځیو او دروعتونونو په برخه کی 

وګوری ځکه چی په هر ځای کی د سرعت محدودیتونه توپیر  نښونښانو ته

 لری 

که . میل فی ساعت د کار په ساحه کی که چیری ځای پر ځای شی 4۵ •

 میل فی ساعت لپاره نورمال سرعت دی   4۵چیری د کارساحه د  

ټولو   ۵۵ • په  شی،  بوسټ  ډول  بل  چی  لدی  پرته  ـ  ساعت  فی  میل 

میل    70-۵۵سوی لږترلږ  واټونو کی چی دازادی لدری ته وی ټکل  
ډ   شوی  وی  نه  پوسټ  ډول  بل  حو  تر  وکر  حرکت  بور  ساعت  فی 

په  . ټرکونه محدود دی( الری)میل فی ساعت او    ۶۵ښونځی بسونه  

د   حو  سرعت  چی  الروکی  کم    70-۵۵ازادو  څخه  ساعت  فی  میل 

 .ترګونه محدود دی( الری)وی، د ښوونځی بسونه او  
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 د رغونې ساحې 
 ودانولو، ساتنې یا نورې ټاکل شویو کاريد 

د نارنجي یا ژیړ پس منظر  نښېساحو کې د خبرتیا 
کې د تور خط سره د الماس په شکل دي. د نښو،  

 ،سیګنالونو، د رڼا کولو وسایلو ترکیب 

 

 دچټکتیا حدود 
 شي  کیدای  وسایل  کولو  سیګنال  السي  د  او  روټینګ خنډونه،  ونه، نښان

 شرایطو  ټولو  په  چلولو  موټر  د  باید  تاسو  چې  دی  معنی  پدې  قانون  سرعت  اساسی  میشیګان  د 
 تل  چې  چلوئ  موټر  سرعت  داسې  په . چلوئ  موټر  سره  سرعت " هوښیار  او  احتیاط " په  کې 

 شوي  پوسټ  د  هیڅکله  سرعت  دا . ودروئ  کې  واټن  روښانه  په  درکوي  اجازه  ته  تاسو 

 سرعت  شوي  پوسټ  د  ممکن  دا  لري،  اړه  پورې  شرایطو  په . ندی  ګړندی  څخه  حد  سرعت 

 .وي  ورو  څخه  حد 

 .اوسئ  چمتو  ته  ودرولو  توګه  خوندي  په . وکړئ  وړاندوینه  ستونزو  د 

 

 

 
د د   میشیګان  د  الندې  وکړئ.  اطاعت  او  وګورئ  لپاره  نښو  سرعت  تنظیمي 

 .وسایطو کوډ الندې تعریف شوي ځینې معیاري سرعت محدودیتونه لنډیز کوي 
 

په ګرځنده کور پارکونو او د ښاروالۍ په   –میل فی ساعت  15 •

 .ځینو پارکونو کې

 
 
 
 
 

 وسایل کیدای شي نښانونه، خنډونه، روټینګ او د السي سیګنال کولو 
د سړک جوړولو، د کارموندنې کار، او د ساتنې او سروې کولو عملیاتو په  

 شاوخوا کې کارول کیږي

 
ټول  یا  لین  ټوله  برخه،  یوه  لین  یوې  د  شي  کیدای  نښې  ساتنې  او  ساختماني  د 
، په   نږدې  نښې هم کارول کیږي کله چې کار د سړک سره  بند وي. دا  سړک 

 .ه کیږياوږو یا کندې کې ترسر

 
ساختماني زونونه کیدای شي د لنډې مودې لپاره وي، یا د یو یا ډیرو ساختماني 
له  مخکې  اړه  په  زونونو  ډول  دې  د  چلوونکي  موټر  تیریږي.  لپاره  فصلونو 

 .مخکې ځړول شوي نښو په واسطه خبریږي

 
ونې سره سم یې اطاعت وکړئ. د خبرتیا نښه پیغامونو لپاره وګورئ او د الرښو

کړئ چل  موټر  ډول  دفاعي  په  لپاره  مخنیوي  څخه  ستونزو  .د 
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سفر  الرې  له  ساحې  ساختماني  د  ډول  خوندي  په  به  هرڅوک  او  وکړئ  صبر 
سره  احتیاط  په  لپاره  تجهیزاتو  کولو  حرکت  یا  کارمندانو  ساختماني  د  وکړي. 

 .وګورئ

 
کاري ساحو کې ترافیک مستقیم کړي ساختماني کارګران هم واک لري چې په  

کنټرول  ترافیک  د موجوده  دوی  که  حتی  تعقیب شي  باید  د دوی الرښوونې  او 

 .وسیلې سره په ټکر کې وي

 
سرعت  شوي  پوست  د  تیریږي،  څخه  ساحې  کاري  شوي  ټاکل  د  چې  کله 
یا سروې کولو فعالیتونو  ، ساتنې  پام وکړئ. د ډیری ساختماني  ته  محدودیتونو 

میل فی ساعت دی پرته لدې چې په مختلف ډول پوسټ    45د سرعت حد    لپاره ، 
کار زونونه ممکن سرعت   د  محدود کړي کله چې   45شي.  ته  فی ساعت  میل 

کارګران شتون ولري، مګر بیا هم ټرافیک ته اجازه ورکوي چې نورمال شوي 
بیرته راستانه شي کله چې کارګران غیر حاضر وي. دا ټرافیک ته  سرعت ته 

کار خوندي وي اجا دا  کله چې  بشپړ سرعت حرکت وکړي  په  زه ورکوي چې 
پداسې حال کې چې موټر چلونکي اړتیا لري د کارګرانو لپاره وګوري او ورو 

 .شي کله چې ساختمان په کاري ساحه کې فعال وي

 
کیږي.  چنده  دوه  جریمې  لپاره  سرغړونو  حرکتي  ټولو  د  کې  ساحو  کاري  په 

چ موټر  پردې،  د برسېره  نیولي  ګړندي  کې  زونونو  ساختماني  په  چې  لوونکي 

 .دوی د موټر چلولو ریکارډونو کې د زیاتو ټکو سره مخ دي

 

 :د قانون له مخې، تاسو به ارزول کیږي 

 

 .یا لږ سرعت لپاره درې ټکي mph 10د ټاکل شوي حد څخه د  •

 

 mph 15څخه ډیر سرعت لپاره څلور ټکي مګر د حد څخه   mph 10د   •

 .ډیر نهڅخه 

 

 .میل فی ساعت څخه ډیر سرعت لپاره پنځه ټکي 15د حد څخه د  •

 
یا مړینې المل شئ، تاسو  د ټپي کیدو  که تاسو د کار په ساحه کې کوم کس ته 

 .کلونو پورې د بند سره مخ شئ 15ډالرو جریمې او تر   7,500ممکن تر 

 

 په رغنیزې ساحه کې ګډېدل
میشیګان   د  چې  موضوع  په  یوه  کوي  راپورته  پوښتنې  ډیری  لپاره  ډرایورانو 

ساختماني زون کې یوځای کول دي. کله چې دوه یا ډیر ټرافیکي لینونه په یوه  
ساختماني زون کې سره یو ځای شي، هلته به سپین او نارنجي بیرلونه او نښې 
کې  نښو  په  باید  چلوونکي  موټر  کوي.  نښه  په  لین  کیدو  یوځای  د  چې  وي 

 .قیب کړي، دوی ته الرښوونه وکړي چې کله او څنګه یوځای شيالرښوونې تع

 

مختلف ساختماني پروژې ممکن د یوځای کولو مختلف ستراتیژۍ وکاروي، د 
پروژې ډول او د ترافیک مقدار پورې اړه لري. د کار په ساحه کې د ټرافیک  
نمونې ممکن د ساختماني پرمختګ سره بدلون ومومي. نه یوازې د بیرلونو، 

ګنالونو او د لین نښه کولو ته پام وکړئ بلکه هر هغه ساختماني کارګرانو سی

 .ته چې د ترافیک جریان مستقیم کولو لپاره نښې یا السي سیګنال کاروي

 

 

 

 د جوړونې او ساتنې وسایط  
 

 
د میشیګان قانون دولتي او سیمه ایزو سړکونو ادارو ته اجازه ورکوي چې د دودیز 

خپل د ساتنې وسایط د چمکۍ یا شنو څراغونو سره تجهیز    امبر څراغونو سربیره
ترسره   کار  د سړک  کله چې  فعال شي  یوازې هغه وخت  به  کړي. شنه څراغونه 
موټرو کې   خپلو  په  نه ورکول کیږي چې  اجازه  ته  قراردادیانو  کیږي. خصوصي 

 .شنه څراغونه ښکاره کړي 
 

دول یا  په محلي  دوی  کله چې  پوه شي  باید  چلونکي  موټر کې شنه  موټر  تي ساتنې 

 .څراغونه ګوري ترڅو ورو شي او په احتیاط سره موټر چلوي 

 
خورا   وړاندې  په  څپې  شنه  د  سترګې  انسان  د  چې  ځکه  شوی  غوره  رنګ  شین 
حساس دي. دا پدې مانا ده چې شنه څراغونه روښانه ښکاري او د نورو رنګونو 

پرتله له لرې څخه لیدل کیدی شي. دا دوی په خرابو شرایطو کې لکه د  څراغونو په 
واورې په طوفانونو او د سړک دوړو بادونو کې د لید د زیاتوالي لپاره مثالی کوي 
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 بېړني موټرونه
د بیړنیو وسایطو لپاره د الرې حق ترالسه کړئ چې له هر لوري څخه د دوی د 

او   بیړني سور  د  او  سره،  کولو  حرکت  یا  څرخیدو  چمکۍ،  په  څراغونو  نیلي 
سره  څرخیدو  یا  څرخیدو  چمکۍ،  په  څراغونو  امبر  یا  نیلي  سور،  د  وسایطو 

 .ودرول شي
 

 په مجوزو بېړنیو موټرونو کې الندې موټرونه راځي:

 

امبوالنسونه، د اور وژنې څانګې او د پولیسو وسایط، د رضاکارانو   •
یا ملکیت  اور وژنې    شخصي  د  اور وژونکي که چیرې  تادیه شوي 

شخصي  رضاکارانو  د  وي،  شوې  ورکړل  اجازه  لخوا  مشر  ادارې 
 .ملکیت موټرې یا د ژوند مالتړ ادارې تادیه شوي غړي

 

انتفاعي، خیریه سازمان   • پیژندل شوي، غیر  فدرالي  د  موټر چې  یو 
بیړني حالت   د  په ځانګړي ډول  او چلول کیږي چې  په  لخوا ملکیت 

 .وخت کې د مرستې لپاره کارول کیږي
 

د    • ملکیت  دولت  د  یا  ټرکونو  ټو  د  لکه  وسایط،  خدماتو  د  سړک  د 
امبر  یا  سور  د  یا  څرخیدلو  چمکۍ،  د  وسایط،  خدماتو  عدالتي 
څراغونو سره، چې په واضح ډول په نښه شوي او په اسانۍ سره د  

مرست  د  سره  موټرو  معیوبینو  د  توګه  په  موټر  شوي  لپاره  پیژندل  ې 
 .کارول کیږي

 

 :کله چې تاسو ودرول شوی بیړني موټر وګورئ

 

څخه    • حد  سرعت  شوي  پوسټ  که    10د  ورو.  ته  ساعت  فی  میل 
حرکت  کې  لین  یوه  په  ورکړي  اجازه  شرایط  او  ترافیک  چیرې 
د   ځئ،  پرمخ  سره  احتیاط  په  کولی،  نشئ  حرکت  تاسو  که  وکړئ. 

بند شوي بیړني موټر ترمنځ  امکان تر حده د امکان تر حده د خپل او  
 .ځای وساتئ

 :د قانون په اطاعت کې پاتې راتلل الندې جزاګانې لري •

د مجاز بیړنیو وسایطو شاملول: یو ملکي سرغړونې، د دوو ټکو او    •
 .جریمې تابع دي $400 

د    • لیږدونکي،  کثافاتو  جامد  د  لکه  شاملول،  وسایطو  مجازو  نورو  د 
 .نې وسایط: یو ناوړه عملکار خدمت موټرونه او د سړک سات 

 

یا  • راوړلو  په السته  لپاره  موټر  بند شوي اضطراري  یوه  د  تاسو  که 
نو   وژني  یا  ټپي  پرسونل  بیړني  د  او  راغلي  پاتې  کې  کولو  حرکت 

 .تاسو به په جرم تورن شئ
نیلي څراغونه   • او  نږدې کیږي خپل سور  ته  بیړني موټر  یو  کله چې 

 :لري او سایرن غږوي
 

یا    • سرک  او  د  پاک  څخه  تقاطع  د  کیږدئ،  ته  څنډې  الرې  لویې 
 .ودریږئ

 
هوښیار    • شئ.  پاتې  هلته  وي  نه  شوی  تیر  موټر  بیړني  چې  هغه  تر 

 .له یو څخه ډیر بیړني موټر ممکن تلیفون ته ځواب ووایی -اوسئ 
 

موټر   • بیړني  د  څراغونه  بریک  د  ترڅو  وساتئ  کې  بریک  په  پښه 
 .چلوونکي خبر کړي چې تاسو ودریږئ

 
فوټ شاته د هر حرکت بیړني موټر شاته پاتې شئ   500لږ تر لږه    •

 .چې د خبرتیا څراغونه او سایرن غږوي
 

هیڅکله د بیړني موټر چلونکي څخه تیریږئ چې د خبرتیا څراغونه  •
پلي   قانون  د  یا  چلوونکي  موټر  بیړني  د  لدې چې  پرته  کوي  ښکاره 

 .کونکي افسر لخوا ورته الرښوونه وشي
 

 فی  میل  25 حد سرعت بسونو ښوونځي د کې الرو لویو په کې، 1925 په

 شي،  ودرول  چې  وه اړتیا  ته  ټرافیک  کې، حاالتو  ځینو په. و شوی  ټاکل ساعت

 یا بارولو  کونکو زده د بس  یو چې کله شي، ورو ته ساعت فی میل 15 یا 

 .شو ودرول لپاره کولو پورته
 

 

 د ښوونځي بسونه 
بسونو   وکاروئ. د  پاملرنې  اضافي  کې  زونونو  په  ښوونځي  د  او  شاوخوا 

بهر   موټرو څخه  پارک شوي  د شاوخوا  یا  ته والړ شي  ماشومان ممکن سړک 
شي. هیڅکله د ښوونځي د بس په شاوخوا کې د سور سرې څراغونو په رڼا کې 
مه ځئ. دا مسافرین پورته کوي یا ښکته کوي. دا اړینه نده چې د ښوونځي بس 

یږي لکه د کانکریټ یا واښو ه ودرول شي د لویې الرې په بل اړخ کې ودرلپار
جال میډین جریان  ترافیک  د  چې  شوي  ویشل  لخوا  جوړښتونو  نورو  یا  ټاپو   ،

 .شکل وګورئ 4.1کوي. 

 
د ښوونځي بس لپاره د ودریدو کې پاتې راتللو جریمه دوه چنده ده چې معموال د 

د   کیږي.  ارزول  لپاره  سرغړونې  د  حرکت  ممکن  زیاتوالی  حبس  او  جریمې 
 سرغړونو پایله وي چې پایله یې ټپي یا مرګ وي.
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څراغونه روښانه وي، د ښوونځي بس څخه لږ تر لږه  سرهکله چې د سر 
فوټ ودروئ. تر هغه وخته پورې ودریږئ تر څو چې روښانه سور   20

. شي یا بس خپل سفر بیا پیل کړي څراغونه وتړل  

 

 

 

 

 

 
 

 موټر نیلي شوي، ویشل واسطه په  خنډ د سړکونه دا  چې دا . 4.1 شکل
 روښانه څراغونه سره بس ښوونځي د  هم څه که نلري اړتیا ته ودرولو

 ودرول  څیر په بس ښوونځي د موټرونه کې اړخ ورته په سړک د. کوي
 .دي اړین

 
 

 د ښوونځي د بس سېګنالونه
کله چې د خطر ژیړ څراغونه روښانه وي، په احتیاط سره پرمخ والړ  

 .شئ

 

 
 .کله چې ژیړ څراغونه روښانه کیږي، د ودرولو لپاره چمتو اوسئ

 

 

 

 

 

 

 وړاندیز کې  1939 په کنفرانس ملي کولو  رامینځته معیارونو لږترلږه د

 په . کړي رنګ " ژیړ بس ښوونځي ملي " بسونه ښوونځي د چې وکړ

 چې  کړ، تصویب قانون رنګ بس ښوونځي  د  میشیګان کې، 1951

 ژیړ کروم بس ښوونځي ملي د بسونه نوي ټول چې درلوده یې اړتیا

 .لپاره لید او یووالي ډیر د ترڅو شي رنګ
 

 

 د الرې حق 
ترافیکي حالتونه   تاسو څخه غواړيبیالبیل  موټرو  له  نورو  او چې  بایسکلونو   ،

 .ته د الرې حق ورکړئ تلونکوپیاده  

 

 د ګرځېدو پر مهال د الرې حق 
 تاسو باید په الندې حالتونو کې نورو موټرونو ته الر ورکړئ: 

 
 .او سور څراغ لګوي، لوري ته ګرځيښی  •

 

تاسو د خپل موټر له الرې یا د یوې کوڅې څخه چپ  کیڼ اړخ ته ګرځول، که   •
 .وګرځئ، یا په یوه تقاطع کې په شنه څراغ کې کیڼ اړخ بشپړ کړئ

 

)شکل   • ګرځول  ته  اړخ  کیڼ  کې  څراغ  سور  وګورئ(   4.3او    4.2په 
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ONE WAY 

 

 

الرې حقپه څلور الرو کې د   
 تاسو باید په الندې صورتونو کې نورو موټرو ته الر ورکړئ

 

تاسو په یوه تقاطع کې نږدې یا ودریږئ او رڼا یوازې شنه شوې ده.   •
که چیرې موټرې الهم په تقاطع کې وي کله چې رڼا بدله شي، تاسو  

 .باید مخکې له دې چې پرمخ الړشئ دوی ته الس ورکړئ
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کې سور په ته کوڅې طرفه  یو  بل څخه  سړک  طرفه یو د  چې  کله . 4.2 شکل 
 تګ د  او  ورشئ  ته  تمځای  بشپړ یو  لومړی  باید  تاسو وګرځئ،  ته  اړخ کیڼ

 .کړئ  چیک ترافیک نږدې  ته خوا ښي  د  دمخه  کولو
 

 

 

ته 4.3شکل   اړخ  کیڼ  دوه طرفه سړک څخه  له  کې  په سور څراغ  کله چې   .

وګرځئ، تاسو باید یو بشپړ تمځای ته ورشئ، د ښي خوا ته د رسیدلو وسایطو  

لپاره سکین وکړئ، او هر هغه موټرو ته چې ستاسو په مقابل کې تیریږي د الرې ښي خوا 

 .ته ورشئ. سم په څلورالرې کې

کیڼ اړخ ته ځئ. کله چې رڼا شنه وي، تاسو   تاسو په یوه تقاطع کې •
کولی شئ یوځل وګرځئ کله چې ټول راتلونکی ترافیک پاک شي. که  
تاسو ال هم په تقاطع کې یاست کله چې رڼا سور شي، خپل وار ژر  

 .تر ژره او په خوندي توګه بشپړ کړئ
 

یو  • باید  تاسو  لري.  یو روښانه سور سیګنال  یا  نښه  ودریدو  د  تقاطع 
لپاره  بشپړ   ترافیک  د  دمخه  وړلو  پرمخ  د  او  ورشئ  ته  تمځای 

وګورئ. که چیرې د ترافیک کنټرول وسایل شتون ونلري، د تمځای  
یا  الین  تمځای  د  چیرې  که  ودریږئ.  کې  واک  کراس  یا  کرښه  په 
اجازه   ته  تاسو  په داسې ځای کې ودریږئ چې  نه وي،  کراس واک 

چې   لدې  پرته  وګورئ  ترافیک  نږدې  ټول  ته  درکوي  الرې  څلور 
 .ورشئ

 

 

سره څلور الرې تمځای    نښې تقاطع په هر کونج کې د تمځای    تاسو د •
او   رسیدلی  ته  الرې  څلور  چې  چلوونکی  موټر  هغه  ورسیږئ.  ته 
لومړی یې ودروي د تقاطع له الرې د تګ حق لري. که په عین وخت 
کې دوه یا ډیر موټرې چورلکې ته ورسیږي، کیڼ اړخ ته موټر باید  

 .ي خوا ته موټر ته ورکړيخپل ښ
 

خراب   • د  یو    ترافیکيتاسو  ورسیږئ.  ته  الرې  څلور  سره  سیګنال 
تقاطع کې دمخه موټرو ته ورشئ. خپل   په  بشپړ تمځای ته راشئ او 
ښي خوا ته موټر ته ورشئ که تاسو دواړه په ورته وخت کې تقاطع  

 .ته ورسیږئ
 

یو تقاطع ته ورسیږئ. د خپل وار    څراغ  تېزتاسو د یو روښانه ژیړ   •
 ورکړئ.  نوبتبشپړولو دمخه ترافیک ته 

 

په اوږدو  کومو  په څلورالرې کې پرته له   "T" د • نښو څخه، د سړک 
 .کې د موټرو لپاره د الرې حق ورکړئ

 

 الرې ورکولو ته چمتو اوسئ
 

 
 

ONE WAY 
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 موټر د پولیسو 

 

 

 او  وګورئ   لپاره  ترافیک   د  ورو، .  شئ  نږدې  ته   نښې YIELD د  چې   کله •
 .اوسئ چمتو لپاره ودرولو د

کارګران  • کې  برخو  ساتنې  یا  جوړولو  الرو  لویو  د  تاسو  چې  هرکله 
پرمخ والړ شئ او هرکله چې تاسو وګورئ. تاسو هم باید په احتیاط سره 

د کثافاتو راټولولو بند شوي ځای ته ورسیږئ یا تیریږئ ، د کارموندنې 
خدماتو یا د سړک ساتنې موټر د څراغونو په روښانه کولو سره حاصل  

 .ته چمتو اوسئ
 

کله چې یو بیړني موټر د سور یا نیلي څراغونو په چمکۍ، یا څرخیدو  •
نور یا  اوریدونکي وسیلاو د هغې د سایرن  نږدې کیږيو  ، ې غږ سره 

تر حده موازي   د امکان  ته  یا کرب  سمدالسه د سړک ښي الس څنډې 
چې  هغه  تر  ودریږئ  او  پاک  څخه  تقاطع  یو  د   ، الړشئ.  ته  موقعیت 
بیړني موټر تیر شوی وي یا یو افسر سیګنال وکړي چې دا روښانه ده 

 .چې پرمخ الړشئ
 

 

د ټرافیک له الرې کله چې د مرج نښې ته نږدې کیږي. خپل سرعت د  •
 .اړتیا سره سم تنظیم کړئ ترڅو په خوندي ډول یوځای شي

 

 د الرې حق او پلي الرویان
 د موټر چلوونکي په توګه باید تاسو الر ورکړئ:

 
 .په نښه شوي کراس واک کې پیاده چلونکي ته •
 

کې   • واک  کراس  ترافیک  په  د  ستاسو  که  حتی  ته،  چلونکي  پیاده 
 .څراغ شنه وي

 
د ماشومانو  • په ساحه کې  یا د ښوونځي  په شاوخوا کې  د ښوونځي 

لپاره کله چې د ښوونځي ناسته وي. په ځانګړې توګه محتاط اوسئ  

 .ځکه چې ماشومان ممکن په ناڅاپي ډول سړک ته راوتلي وي
  

 
 .وریدلو او لید معیوبیت پکې شامل ديد معلولینو لپاره چې د فزیکي، ا •
 

بدلونونه شامل دي،  • تقاطع کې وګرځئ. پدې کې ټول  کله چې په کوم 
وسایل شتون   کنټرول  ترافیک  د  یا  ولري  شتون  چیرې څراغونه  که 

 .ولري
 
 .کله چې د تمځای نښه یا د سور څراغ سره په څلور الره کې ودریږئ •
 
 .په یوه تقاطع کې د ژیړ رڼا سره •
 

نامعلومه   • په  کې  څنګ  په  چلوونکي  موټر  د  کې  اوږدو  په  سړک  د 
کنټرول وسایل   ترافیک  د  ته کله چې  چلونکي  پیاده  کراس واک کې 

 .شتون نلري
 
 .د پیاده تګ لپاره چې د سیګنال بدلیدو دمخه کراس واک ته ننوځي •
 

کوڅې،   • یوې  له  تیریږي  څخه  کوڅې  د  چې  لپاره  تګ  پیاده  د 
 .ودانۍ یا شخصي سړک څخهموټرې، 

 

 د الرې حق او جنازه
جنازې جلوسونه د اور وژونکو، امبوالنسونو او د پولیسو له موټرو   د •

 .پرته په نورو ټولو موټرو د تګ حق لري
 

د    • سره  سمبول  مذهبي  مناسب  د  باید  موټرې  کې  بهیر  په  جنازې  د 
توګه، صلیب،   په  بیلګې  )د  کړي  ښکاره  بیرغ  نارنجي  د  فلوریسنټ 

 .ډیویډ ستوری یا د لمر او ستوري(
 

 .یو مدني سرغړونه ده ګډوډولد جنازې د بهیر   •
 

درناوی    • ډول  مناسب  په  کې  بهیر  په  جنازې  د  باید  چلوونکي  موټر 
 .وکړي مګر د سړک په اوږدو کې د جنازې بهیر لیدلو ته اړتیا نلري

 

 په کیڼ لوري مخکې کېدل
 

 .یاط څخه کار واخلئد بل موټر د تېرېدو پر مهال له احت   •
 

په دوه لین لوی سړک کې، تاسو باید د کیڼ لین روښانه، بې خنډه لید    •
ولرئ، او په هغه لین کې هر ډول ټرافیک باید دومره لرې وي چې  

 . تاسو ته د خوندي تیریدو لپاره اړین واټن او وخت درکړي
.
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یوځل چې تاسو د موټر په تیریدو پیل وکړ، بیرته ښي الس لین ته    •
مه پریږدئ تر هغه چې تاسو ټول موټر وګورئ چې تاسو په خپل  

 .شاتنۍ عکس کې تیریږي
 

 تاسو باید مخکې له دې چې دننه شئ خپل لین ته ورشئ   •
 .فوټ 200د هر ډول راتلونکو موټرو 

 

یریدو لپاره اضافي کوټې په یاد ولرئ کله چې ټریلر راوباسئ د ت   •
 .ته اجازه ورکړئ

 

نږدې    • ډیر  یا  کړئ  تیر  مه  موټر  ډیر  یو څخه  له  کې  یو وخت  په 
 .تعقیب کړئ کله چې بل موټر په ورو ترافیک تیریږي

 

کله چې د درې لین سړک د مرکزي لین په کارولو سره د بل موټر    •
نږدې   وکړئ.  احتیاط  ډیر  تل  ونیسئ،  چمتووالی  لپاره  تیرولو 
موټرې هم ممکن تیریدو ته چمتو وي. که تاسو او یو نږدې موټر په  
ورته وخت کې د مرکز لین ته حرکت وکړئ، یو جدي حادثه کیدی  
که   دي  منع  کارول  لین  دې  د  لپاره  کولو  یوځای  یا  تیریدو  د  شي. 

 .چیرې مرکز لین یوازې د کیڼ اړخ لپاره نښه شوی وي
 

 موټر د یا زیاتوئ مه  سرعت  خپل تیریږئ، څخه  موټر بل د تاسو که 

 اجازه  ته  ډرایور بل. تیریږي تاسو چې کوئ مه  سیالي سره  چلوونکي 

 .کړي  بشپړ تمرین تیریدو  د ډول  خوندي  په  چې  ورکړئ 
 

 

 په ښي لوري مخکې کېدل
ښي خوا ته د موټر تیریدل اجازه لري مګر د دې کولو لپاره په اوږه یا د سړک 

مه   بهر  کې څخه  شرایطو  ځانګړو  په  یوازې  باید  تیریدل  خوا  ښي  په  چلوئ. 

 .ترسره شي

 

کله چې تاسو په دوه لین سړک کې کافي ځای ولرئ او هغه موټر    •

 .چې تاسو غواړئ تیر شئ کیڼ اړخ ته وګرځئ 
 

 .په یو طرفه کوڅه کې چې له یو څخه زیات لین ولري   •
 

 .ر لینونه وي د سړک په اوږدو کې چې په هر لوري کې دوه یا ډی   •
 

لپاره   • تیریدو  یا نقطه کې په ځانګړي ډول د  تقاطع  په یو  د سړک 

 .پراخه شوی 

 تېرېدل په کوم ځای کې منع دي 
 

 نو بیا مه تېرېږئ:

 

 .د سړک په منځ کې ستاسو په څنګ کې یو کلک ژیړ کرښه ده  •
 

 .نه تیریږئ" یا "د نه تیریدو زون" نښې ځړول کیږي "  •
 

ګوالیي ته نږدې کېږئ  یا  غونډۍ تاسو یوې  •
 چې راتلونکي ترافیک سم نشئ لیدالی. 

 

  فیټۍ100تاسو د څلورالرې یا رېل د تېرېدو په  •
 کې یاست. 

 

 

 .فوټو کې بند شوی دی 100ستاسو لید د پل، ویاډکټ یا تونل په  •
 

راتلونکی ترافیک دومره نږدې دی چې د تیریدو هڅه به تاسو او نور   •
 .وسایط د ټکر له خطر سره مخ کړي

 
 .تاسو نشئ کولی په روښانه توګه مخکې وګورئ •
 
 .د درې لین سړک مرکزي لین یوازې د کیڼ اړخ لپاره نښه شوی •
 

پیاده  • ترڅو  ودریږي  کې  څلورالرې  یا  واک  کراس  یوه  په  موټر  یو 
 .چلونکي ته د تیریدو اجازه ورکړي

 
 .په ساختماني زون کې •
 

پرځای  د ښوو • په سیمه کې ځای  یا د ښوونځي  په هره سیمه کې  نځي 
 شوي 

 نه جوړ شوی سیمه 
 

د ښوونځي یو بس د مسافرو د بارولو یا پورته کولو لپاره ودرول   •
 .شو

 

 د لېن کارول
د نړۍ د ډیری هیوادونو په څیر، په متحده ایاالتو کې موټر چلوونکي د سړک ښي خوا ته  

 .ډول ښي خوا ته پاتې کیدو څخه ډیر څه شتون لريموټر چلوي. مګر په ساده 
 تاسو باید د سړک په ښي لین کې موټر وچلوئ، له هغې پرته کله چې: 

 

یو موټر ستاسو په مخ کې تېرېږي.  •
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ودرول شوي وسایط، ټکر یا نور خنډونه ستاسو لپاره د مرکزي کرښې  •

څخه تیریدو ته اړتیا لري. تاسو باید د خپل لین پریښودو دمخه هر  

 .راتلونکي ترافیک ته ځواب ورکړئ
 

 
 .سړک په دریو یا ډیرو نښه شوي ترافیکي لینونو ویشل شوی  •
•  
 .په یو طرفه کوڅه کې چې دوه یا دوه لینونه ترافیک ولري  •
•  
لین لوی سړک  د ترافیک کنټرول نښو او سیګنالونو په واسطه په څو    •

لپاره الرښود شوی چې ترافیک دواړه لوري ته  ته د تګ  کې کیڼ لین 
 .سفر کوي

•  
یا ډرایو   • تیریدل د یوې کوڅې، شخصي سړک  د مرکزي کرښې څخه 

 .ویز ته یا د کیڼ اړخ څخه کیڼ اړخ ته ځي
•  
ودرول شوي بیړني موټر ته نږدې کیدل. ډاډ ترالسه کړئ چې د بیړني   •

 .ا ایستلو دمخه تیریدل خوندي ديموټر شاوخوا شاوخو
•  
 .د سړک جوړول د ښي لین یا ښي اوږو ته نږدې یا بندوي  •

 

کله چې په بین المللي لویې الرې یا د بشپړ السرسي کنټرول شوي آزادې  
الرې کې موټر چلوئ، تاسو باید په ښي الس لین کې موټر چلوئ. په چپ  

 :پاره رامینځته کیږيلین کې د موټر چلولو استثنا د الندې حالتونو ل
 

 .ترافیکي شرایط یا ګڼه ګوڼه په سمه الر کې موټر چلول ناشوني کوي •

 

 .د هوا شرایط دا اړینه کوي چې په چپ لین کې موټر چل کړئ •

 

 .په ښي لین کې خنډ یا خطر شتون لري •

 

تاسو باید لینونه بدل کړئ ترڅو بیړني یا ساختماني وسایطو ته ګټه   •

 .ورسوي

 

 .په چپ لین کې سمدالسه ستاسو شاته یا مخې ته هیڅ ترافیک شتون نلري •

 
 په یاد ولرئ چې ... 

 

 

ورو موټرې باید د ښي لین څخه کار واخلي پرته له دې چې تیریږي یا   •

 .کیڼ لوري ته ځي 
 

ته    • لین  بل  څخه  لین  یوې  له  ته  سرعت  الرې  له  ټرافیک    اوښتل د 

 .غیرقانوني دي

  
او    • دوی د څراغونو  د  کونکي  پلي  قانون  د  او  بیړني وسایط  یوازې 

سایرنونو په کارولو سره د ترافیک جریان پروړاندې د موټر چلولو 
 .اجازه لري

 
نو له الرې  دا غیرقانوني ده چې د منځني پټو په اوږدو کې او د خنډو •

 .موټر چلول
 

نلري    • او داسې نښې شتون  که د سړک د کټ الرې پخې شوې وي 
چې د هغې کارول منع کړي، تاسو کولی شئ د کټ ترو په کارولو  

 .سره کیڼ اړخ ته وګرځئ
 

تاسو باید د کنټرول شوي السرسي سړکونو ته داخل شئ یا پریږدئ • •
 .وتلو الرویوازې په ټاکل شوي او پوسټ شوي ننوتلو او 

 

 ګرځېدل 
 د ګرځېدلو پر مهال تل خپل الرښوود څراغ روښانه کړئ. 

 
وړاندې له دې چې څراغونه په هره نقلیه وسیله کې د معیاري وسایلو په توګه 
رامنځته شي، موټر چلوونکو د توقف او یا ګرځېدلو لپاره له السي اشارو څخه  
ګټه اخیستله. نن ورځ تر ډېره له دې اشارو څخه د موټر سایکل، سکوټر، کم 

ګټه   لخوا  چلوونکو  بایسکیل  او  سایکلونو  موټر  کیږي.  لګښته    4.4اخیستل 
 شکلونو ته مراجعه وکړئ. 

 

 

 السي درېدو او  ګرځېدو د ته اړخونو ښي  او  کیڼ کې شکلونه   .4.4په  
 .دي شوې ښودل اشارې

 
 

 ښي اړخ ته ګرځېدل

 له سمې کرښې څخه وګرځئ او له چراغ څخه ګټه واخلئ.  •
 ټولې ترافیکي نښې او څراغونه مراعات کړئ.  •

 

 په څلور الرو کې پلو الرویانو، د بېړنیو پېښو موټرونو او یا نورو ترافیکو   •

 ته په تیرېدو کې لومړیتوب ور کړئ.  

  

 له ګرځېدو وړاندې ځان ډاډمن کړئ چې کیڼ لوري ته مو ترافیک نه شته.  •

 

 ښي اړخ ته د ګرځېدو پر مهال د څنډې عمومي منحني تعقیب کړئ،  •
 ځئ. په نورو کرښو باندې مه 

په یاد ولرئ چې لوی بار وړونکي موټرونه او بسونه ښي اړخ ته د   •
 ګرځېدو لپاره ډېرې فاصلې ته اړتیا لري. 
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کله چې ښې اړخ ته د ګرځېدو لپاره ډېرې کرښې شتون ولري،    •
خپل د ګرځېدو له کرښې سره مطابقت لرونکو کرښې ته داخل  

شکل ته مراجعه وکړئ.  4.5بشپړ کړئ. شئ او خپل ګرځېدل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .4.6 شکل

 

 

 

 

 

 

شکل کې شنه رنګ لرونکي موټر خپل ګرځېدل    4.5لکه څرنګه چې په  
په   له کرښې سره  د ګرځېدو  خپل  ده چې  اړینه  ډېره  دا  دي،  بشپړ کړي 
مطابقت لرونکې کرښې خپلې الرې ته ادامه ور کړي. که چېرې موټر د  
ترافیکي   په دې کرښه کې  ته ووځي، ښایي  بلې کرښې  پر مهال  ګرځېدو 

 ر ډېر شي. مسیر قطع کړي او د ټکر د پېښدو خط
 

 

 کیڼ اړخ ته ګرځېدل

 له سمې کرښې څخه وګرځئ او له چراغ څخه ګټه واخلئ.  •
 

 ټولې ترافیکي نښې او چراغونه مراعات کړئ.  •
 

 په څلور الرو کې پلو الرویانو، د بېړنیو پېښو موټرونو او یا نورو ترافیکو   •

 ته په تیرېدو کې لومړیتوب ور کړئ.  

 

تر هغې چې ستاسو نوبت را رسیږي، د خپل موټر د مخې ټایرونه   •
 مستقیماً مسیر ته برابر کړئ. 

اړخ ته د ګرځېدو لپاره ډېرې کرښې شتون ولري، خپل    کیڼکله چې   •
ګرځېد او  د  داخل شئ  ته  کرښې  لرونکو  مطابقت  سره  کرښې  له  و 

 خپل ګرځېدل بشپړ کړئ. 
 

شکلونو ته مراجعه    4.7او  4.6خپل موټر ته څېرمه ټول ترافیک وګورئ.  •

 وکړئ.

 

 

 

 

 

 
 شکل  4.7.

. که چېرې تاسو چلونکي یاستئ آیا و به کوالی  شکلونه 4.7 او 4.6
شئ چې له سترګو مو پناه موټر تشخیص کړئ؟ په ډېر احتیاط سره تل  
هغو موټرونو ته متوجه اوسئ چې د نورو نقلیه وسایطو تر څنګ او یا  
ته   چلوونکو  بایسکیل  او  سکوټر  سایکل،  موټر  د  وي.  شوي  پټ  شا 

پاملرنه وکړئ، ځکه ښایي تاسو   له  ځانګړې  د دوی د کوچنیو اندازو 
کبله په ترافیکي مسیر کې په آسانۍ سره ونه وینئ او له دید څخه مو  

 پناه شي.  
 

 

 د لوري بدلول 

 د  وګورئ، ترافیک ته لوري کیڼ او شا خپل وړاندې له  کیڼ لوری:  •
 کیڼ  سره احتیاط ډېر په او کړئ روښانه چراغ لوري کیڼ خپل

 .وکړئ حرکت ته لوري
 

 د وګورئ، ترافیک ته لوري ښي او شا خپل وړاندې له  لوری:   ښی •
 ښي سره احتیاط ډېر  په او کړئ روښانه چراغ لوري ښي خپل

 .وکړئ حرکت ته لوري
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 دایروي څلور الرې

داخلېدونکي ترافیک هغو نقلیه  دا یوه دایروي څلور الرې ده، چې په هغې کې  
خالف   پر  عقربې  د  ساعت  د  کې  برخه  مرکزي  په  چې  رسېږي  ته  وسایطو 

  حرکت کوي.
څلورې   لوري څخه  له هر  نقلیه وسایط چې 

ته   ترافیکو  لوري  کیڼ  د  باید  داخلیږي،  ته 
الرویان   پلي  کې  دې  په  ورکړي،  لومړیتوب 
نقلیه   دي.  شامل  هم  چلونکي  بایسکیل  یا  او 

د خپل خوښې وړ سړک د ښي لوري    وسایط
څخه   الرې  څلور  دایروي  له  سره  ټاکلو  په 
 وځي.

  
 دایروي څلور الرې ته نږدې کېدل:

 

 سم لوري ته د رهنمایي کېدو په موخه له داخلېدو وړاندې د سړک   •
 پر غاړې او سطحه رسم شویو نښو ته ځیر شئ. 

 

څیرمه  خپل سرعت کم کړئ او د دایروي څلورې مرکزي برخې ته   •
 پاتې شئ. 

 د پاملرنې کرښو ته په نږدې کېدو سره، خپل کیڼ لوري ته وګورئ.  •
 

کله چې د ترافیکو په مسیر کې یوه مناسبه خالیګاه رامنځته کیږي، د   •
څلور   دایروي  او  شئ  ځای  یو  سره  مسیر  له  وسایطو  نقلیه  نورو 

 الرې ته ننوځئ. 
داخلېدو هڅه مه  هیڅکله له کیڼ لوري څخه دایروي څلور الرې ته د  •

 کوئ، دا کړنه تاسو د روانو ترافیکو په مخ کې واقع کوي. 
 

 په دایروي څلور الرې کې سفر کول: 
 

 تل د څلور الرې د مرکزي برخې په ښي اړخ کې پاتې شئ.  •
 

 په دایروي څلور الرې کې د لومړیتوب حق لري. نقلیه وسایط  •
 

د   • په هغه صورت کې چې دا  یوازینۍ  مه درېږئ، مګر  خوندیتوب 
 الر وي، له ټکر او نورو خطرونو څخه ځان وساتئ. 

 
که چېرې د بېړنیو پېښو د موټر غږ اورئ او یا یې ګورئ چې تاسو   •

ته نږدې کیږي، نو په دې حالت کې مه درېږئ. د وتلو په تر ټول  
ته   اړخ  ووځئ، ښي  دایروي څلور الرې څخه  له  باندې  نږدې الر 

د بیړنیو پېښو موټر ته اجازه ورکړئ چې  والړ شئ او ودرېږئ او  
 تیر شي. 

 
د لوري له بدلولو څخه ډډه وکړئ. دایروي څلور الرې ته له داخلېدو   •

 وړاندې په خپل د خوښې وړ لوري باندې حرکت وکړئ. 

الریو، ټیلرونو او نور لویو بار وړنکو موټرونو ته ځانګړې پاملرنه   •
نږدې تېرېدلو او موټر چلولو څخه ډډه  وکړئ. د لویو نقلیه وسایطو څخه له 

وکړئ، ځکه دا وسایط په دایروي څلور الرې کې د ګرځېدو لپاره له یوه  
 څخه زیاتو کرښو ته اړتیا لري. 

 

 

له نورو نقلیه وسایطو، بایسکیلونو او کم لګښته موټر سایکلونو څخه   •
 مه تېرېږئ. 

څخه  دایروي څلور الرې ته د ننوتلو او وتلو پرمهال، له سړک   •
 ته جدي پاملرنه وکړئ.  و الرویانوتیرېدونک

 

 له دایروي څلور الرې څخه وتل: 
ورو سرعت وساتئ. که چېرې تاسو په وتلو کې تیروتنه وکړئ، د بیا ځلي وتلو   •

 لپاره د دایروي څلور الرې په شاوخوا موټر وچلوئ 

 

 د ګرځېدلو د څراغ په مرسته څرګنده کړئ چې تاسو وزئ.  •
 

الرویان د وتلو له سیمې څخه نه وي تیر شوي، خپل  تر هغې چې  •
 سرعت مه ډېروئ. 

 

 د ریل پټلۍ څخه تېرېدل 
د نښو، څراغونو، اشارو او روښانه کوونکو څراغونو په ګډون د ریل پټلیو د  
ترافیکو د کنټرول سیستم د د دواړو اورګاډي او سړک غاړې ترافیکو د خوندي 

 او اغیزمن حرکت اجازه ور کوي. 
 

ل پټلۍ څخه د تېرېدو پر مهال، خپل سرعت کم کړئ او دواړو خواوو ته  د ری
وګورئ. اورګاډی د عادي نقلیه وسایطو په څېر نه شي درېدلی او له هغې څخه  
ډېر په سرعت حرکت کوي چې په سترګو معلومیږي. څراغونو ته نه پاملرنه 

 او یا د اورګاډي له مخې څخه د تیرېدو هڅه ښایي وژونکې وي.  

 

ه چېرې تاسو پلي یاستئ، بایسکیل او یا موټر چلوئ یوازې په ځانګړو ځایونو کې د  ک
ریل پټلۍ څخه تیر شئ. هیڅکله په ریل پټلۍ کې پلی تګ مه کوئ، دا کړنه غیر 

 قانوني او خطرناکه ده. 

له ریل پټلۍ څخه د تېرېدو لپاره د مخکې له 
 مخکې خبرداري نښه

دا نښه تاسو ته له اورګاډي څخه د تېرېدو پر مهال مخکې له   
مخکې خبرداری درکوي. که چېرې اورګاډی د تېرېدو په  

څخه په زیات او یا   50حال کې وي، ټول نقلیه وسایط باید له 
  اورګاډیفوټونو څخه په کمه فاصله کې و نه دریږي.  15له  

ښایي د  له هر اړخ څخه لږ تر لږه درې فوټه سور لري او 
 کارګو په لرلو سره دا فاصله نوره هم زیاته شي. 

 
کله چې تاسو داسې وسایل ګورئ چې د اورګاډي د تېرېدو او یا د هغې د راتلو  

 په اړه تاسو ته خبرداری در کوي: 
 

 خپل سرعت کم کړئ او د درېدو لپاره چمتوالی ونیسئ  •
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  پر څه باید هر موټر چلوونکی پوه شي 

 

کې د درېدلو نښه وي، د اورګاډي د تېرېدلو او   که چېرې د تېرېدو په ځای  •

 یا نه تېرېدلو په دواړو حالتونو کې باید تاسو ودرېږئ. 

 

د   • بسونه،  ښوونځیو  د  پرته  څخه  نښو  روښانه  د  چې  ولرئ،  یاد  په 
مسافرینو د لېږد کرایي موټرونه، د تیلو او ګازو لېږدونکي موټرونه  

مواد   خطرناک  چې  موټرونه  نور  یا  د  او  یا  او  درېدو  د  لېږدوي 
تر   ودریږي  باید  سربېره  نشتون  د  څراغونو  د  تیرېدو  د  اورګاډي 

 هغې چې ډاډ ترالسه کړي چې هیڅ اورګاډی نه تیریږي. 
 

 فعال غیر کنټرول د تېرېدو د اورګاډي د
 سیستمونه

د اورګاډي پټلۍ د کنټرول غیر فعال سیستمونه د اورګاډي د راتلو د  
اشاره   پر  خبرداري  د هغې  لري  نه  دروازې  یا  او  کوونکي څراغونه 

 ځای دوی د خبرداري پرمختللې نښې، 
د سړک پر سر رسم شوې نښې او یا له 

کراسبک نښې د   لومړیتوب او درېدو سره د
چلوونکو لپاره د اورګاډي د معلومولو او 

خبرداري په موخه د دوی په مخ او یا پټلۍ ته  
 څیرمه موقعیت لري. 

کړئ او یا د اړتیا پر مهال ودرېږئ خپل سرعت کم   
او د اورګاډي ترافیکو ته لومړیتوب ور کړئ.    

 
د   تیرېږئ.  مه  پرته  دقیقې څارنې  له  موټرونو  د  ته  اړخونو  اورګاډي دواړو  د 
حرکت له پیل څخه وړاندې ډاډ ترالسه کړئ چې ټولې الرې خالصې دي او  

سیالۍ ترسره کولو هڅه مه هیڅکله له اورګاډي څخه د مخکې کېدو په موخه د  
 کوئ.

 

 د اورګاډي د تېرېدو 
 د کنټرول
 فعال سیستمونه 

د اورګاډي پټلۍ فعال سیستمونه له سړک څخه  
تیریدونکو کسانو ته د اورګاډي د شتون په اړه  

 خبرداری ورکوی. 

په دې سیستم کې دروازې، فلش وهونکي څراغونه، د  
خبرداري وسایل شامل  پیغام نښې، زنګونه او د غږیز 

 دي.

دا مهمه نه ده چې تاسو د فعال کنټرول د کوم سیستم سره  
 مخامخ کیږئ: 

 

 

که چېرې زنګ وهل کیږي، څراغونو فلش کوي او یا دروازه ښکته وي نو   •

 په دې صورت کې ودرېږئ. 

 

د اورګاډي د تېرېدو د فعال سیستم په اوږدو، شاوخوا او یا تر هغې   •
 چلوئ. الندې موټر مه 

 

هغې   • تر  کوئ  مه  حرکت  سمدستي  وروسته،  تېرېدو  له  اورګاډي  د 
چې د دروازو له پورته کېدو، د چراغونو د ړنا د خاموش کېدلو، د  
ترالسه   ډاډ  پوره  څخه  له خالصېدلو  الرې  د  او  درېدو  له  زنګونو 

 کړئ.  
 

اورګاډي او نقلیه وسایط باید ګډ نه وي: د  
بنسټ د خوندي  لومړیتوب یا درجه بندۍ پر 

 تېرېدلو الرښوونې 

 هیڅکله د اورګاډي په پټلۍ کې مه درېږئ.  •
 

 تل د تېرېدلو په هر ځای کې د اورګاډي د راتګ انتظار ولرئ.  •
 

 تل د الرې دواړه ښکتني اړخونه وڅارئ.  •
 

د اورګاډي پټلۍ څخه د تېرېدو پر مهال د ګیرونو له بدلولو څخه ډډه   •
 وکړئ. 

 

وا • باندې  په سړک  چېرې  بشپړ سرعت  که  په  نو  وي،  وره ورېدلې 
 باندې د اورګاډي له پټلۍ څخه تیر شئ، تر څو هلته بند پاتې نه شئ. 

 

د   • چې  یاست،  کې  تکل  په  تیرېدو  د  سیمې څخه  داسې  د  چېرې  که 
را   بېرته  موټرونه  ځینې  کبله  له  نښو  د  نو    ګرځېدليترافیکو  وي، 

کې   هغه صورت  په  مګر  تېرېږئ،  مه  څخه  ځای  هغې  له  هیڅکله 
خپل   او  وي  موجوده  فضا  اندازه  کافي  په  لپاره  موټر  د  ستاسو  چې 

 ئ. فوټه فاصله ولر  6څنګ ته لږ تر لږه 
 

 که چېرې تاسو په الر کې بند پاتې شئ
کله چې د اورګاډي پټلۍ څراغونه او دروازې فعالې شي او یا د هغې د هارن 

اورګاډي تر رسېدو پورې شاوخوا   ثانیې وخت لرئ.   20غږ واورئ، تاسو د 
د  څخه  پټلۍ  له  اورګاډي  د  ښایي  ولرئ،  یاد  په  دا الرښوونې  تاسو  چېرې  که 

 زړه بوږنوونکې پېښې د رامنځته کېدو مخنیوی وکړئ. تېرېدو پر مهال د 

 

وي او یا د اورګاډي را نږدې کېدل ګورئ،   فعالې که چېرې دروازې  •
ډول بېړني  د    په  او  وباسئ  را  کسان  ټول  څخه  وسیلې  نقلیه  د 

له   یوسئ.  لرې  کچې  تر  امکان  د  یې  څخه  پټلۍ    911اورګاډي 
 شمېرې سره اړیکه ونیسئ. 

 

څراغونه او دروازې فعالې شوې نه وي او یا  که چېرې د تېرېدلو    •
کیږي،   لیدل  نه  اورګاډی  را  کوم  کسان  ټول  څخه  وسیلې  نقلیه  د 

وباسئ او د اورګاډي پټلۍ څخه یې د امکان تر کچې لرې یوسئ. د  
تېرېدلو   د  دا شمېره  ونیسئ،  اړیکه  بیړنۍ شمېرې سره  د  پټلۍ  ریل 

 ندې لیکل شوې ده. ځای ته څیرمه د بیړنیو حاالتو په شنه لوحه با
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پېژندلو شمېره)  د  د ځای  تېرېدلو  د  او  کړئ  ور  راپور  اړه  په  د ستونزې 
باندې   لوحه  شنه  په  حاالتو  بیړنیو  د  چې  یو حرف(  او  شمېره  رقمي  شپږ 

هغې لیکل شوې، له دوی سره شریکه کړئ. ښایي د اورګاډي مسوولین د  
سرعت کم کړي، ویې دروي او یا یې بلې الرې ته رهنمایي کړي. وروسته  

 شمېرې سره اړیکه ونیسئ.  911له 

 

د بیړنۍ خبرتیا رسونې سیستم نښه کومه  
 ده؟ 

د بېړنۍ خبرتیا رسونې سیستم نښه د   
اورګاډي پټلۍ د تېرېدو په ځای او یا هغې ته  

څیرمه لګول شوې، په هغې کې د متحده  
آیالتونو له کوډ سره یوه شمېره او د تېرېدو د  

 ځای شمېره لیکل شوې 
 او یا ښایي د اصولو د تر پښو الندې په اړه د خبرداري ور کولو یوه وسیله وي.

 

 پارکینګ
ښایي تاسو په مشهور فلمونو کې لیدلي وي، چې یو ګران بیه سپورټي موټر د 

ض ته را ولویږي او په  وښو په یوه غونډۍ باندې پارک شوي وي، ښکته حو
اوبو کې غرق شي! دا څه شی دي؟ دا په نا مناسب ځای کې د موټر د پارک  

 کولو پایله ده! 

 
 : د پارک کولو پر مهال

 

 تل خپل موټر خاموش کړئ.  •

 
د خپل موټر آهن بریک پورته کړئ او د هغې د ثابت   •

 ساتلو لپاره په ګیر بکس باندې تکیه مه کوئ. 
 

 واخلئ او موټر مو قلف کړئ. کیلۍ له ځان سره   •
 

 : له پارکېنګ څخه د خپل موټر د ایستلو پر مهال

 

نورو   • یا  او  سایکلونو  موټر  لګښته  کم  سایکلونو،  موټر  بایسکلونو، 
 نقلیه وسایطو ته چې له هغې سیمې څخه تیریږي ډېر پام وکړئ. 

 
ښایي   • هندارې چک کړئ،  د عقب  وړاندې  پرانیستلو  له  دروازې  د 

ترافیکو دروازه    ځینو  باندې  الس  ښي  خپل  په  لیدلي.  وی  نه  تاسو 
پرانیزئ، ترڅو تاسو وکوالی شئ په اتومات ډول د خپل کیڼې اوږې  

 له اړخه بایسکل چلونکي او پلي الرویان ووینئ. 
 

موټر ته د بېرته را ګرځېدو په صورت کې، د موټروان اړخ ته د تګ پر   •

 وکړئ.مهال راوانو ترافیکو ته مخامخ حرکت 

 

 د غونډۍ پر سر پارک کول 

په   • ټایرونه یې  نو  پارک کوئ،  په ځوړ ځای کې  کله چې موټر مخ 
 منحني ډول وګرځوئ. 

 

له   • ټایرونه  نو  کوئ،  پارک  کې  ځای  پورته  مخ  په  موټر  چې  کله 
 منحني حالت څخه وګرځوئ.  

 

که چېرې منحني نه وي، نو ټایرونه په داسې ډول وګرځوئ چې په   •
 ترافیکو کې په حرکت را نه شي. 

 

ګټې   • د  توګه  په  بریک  د  بکس  ګیر  کړئ.  پورته  بریک  آهن  تل 
 اخیستنې لپاره نه دی جوړ شوی.  

 

 موازي پارکینګ
توګه   کاره  خپل  په  چې  لري،  شتون  وسایط  نقلیه  شمېر  یو  چې  کې  حال  داسې  په 
باندې   کولو  ترسره  په  پیچلې طریقې  د دې  کولو  پارک  د  پارک کوي، خو  ځانونه 

 پوهېدل هم لوی مهارت ګڼل کیږي. 
 

 د خپل موټر د مسافرینو په اړخ کې د پارکېنګ لپاره فاصله وټاکئ.  •
 

د تګ پر مهال څراغ روښانه کړئ او خپل شاته د ترافیکو د  د فاصلې لوري •

 څارلو په موخه هیندارو ته وګورئ. 

 

په   • ته  ساحې  پارکېنګ  د  ستاسو  تر څنګ چې  نقلیې وسیلې  د هغې 
پارک شوي   او د  باید ستاسو  پارک شوی ووځئ. هلته  مخامخ ډول 

 فوټو پورې فاصله موجوده وي.    5څخه تر  2موټر ترمنځ له 
 

ونیسئ، د شاته تګ ګیر فعال کړئ او له شا څخه نږدې کېدونکي ترافیک  بریک  •

 وګورئ. 

 

بریک پرېږدئ، ورو شاته والړ شئ او په مکرر ډول د ترافیکو د   •
څارلو په موخه هیندارو ته وګورئ. خپل موټر ته د لوري د ټاکلو په  

 موخه ښې اړخ ته ځیر اوسئ. 
 

خپل اشترنګ ښې اړخ ته  لکه څرنګه چې تاسو شاته تګ پیل کړی،   •
وګرځوئ، تر څو د خپل نقلیه وسیلې له شاتنۍ برخې څخه د پارک  

 ساحې لورې ته حرکت وکړئ. 
 

خپل   • نو  شوه،  داخل  ته  ساحې  ډېره  برخه  شاتنۍ  موټر  د  چې  کله 
شترنګ بل اړخ ته وګرځوئ تر څو د پارک سیمې ته برابر شئ. د  

“S”    په شکل دا ګرځېدل باید ستاسو نقلیه وسیله د پارکینګ سیمې ته
 برابره کړي.  

 

نقلیه وسیلې موقعیت برابر کړئ ترڅو په   • د اړتیا په صورت کې د 
له   له منحني څخه  پر ځای شي.  په سم ډول ځای    12-6ساحه کې 

 انچو په زیاته فاصله کې یې مه پارک کوئ. 
 

 ید تاسو ترافیک وڅارئ. د دروازې له پرانیستلو وړاندې با •
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 معلولینو پارکېنګ د 
دی.  شوی  ځانګړی  لپاره  اشخاصو  لرونکو  معلولیت  د  پارکېنګ  معلولینو  د 
ځینې معلولیتونه په ظاهري توګه د تشخیص وړ نه دي، که چېرې یو څوک له  
د  دوی  چې  ده  نه  معنی  دې  په  دا  کوي  نه  استفاده  څخه  ویلچر  یا  او  لکڼې 

 معلولینو د پارکېنګ له امتیازاتو څخه ناوړه ګټه اخلي.  
 
معلولیت   د  چې  کیږي،  ورکول  ته  وسایطو  نقلیه  هغو  یوازې  پارکېنګ  وړیا 
پاڼه له ځان سره ولري. د وړیا پارکېنګ   ځانګړې ژېړ رنګ سټیکر لرونکې 
سټیکر د ترالسه کولو لپاره معیارونه د معلولیت د الیسنس او پاڼې په پرتله ډېر 

 آسانه تعریف شوي دي.  

:لپاره کولو  پارک  د  موټر د کې پارکېنګ  ځانګړي  په معلولینو  د  

 سرغړونې پارکېنګ د
سخت   پرتله  په  قوانینو  آیالتي  د  لپاره  واټونو  ییزو  سیمه  خپلو  د  ټولنې  ښایي 

 مقررات وضع کړي. نښې به د ښار په حدودو کې نصب شي. 

 
هغه نقلیه وسیله چې په غیر قانوني ډول پارک شوې وي، څښتن یې د پارکېنګ د هر ډول  

ټکټ مسوولیت په غاړه لري. که چېرې موټر په اجاره ور کړل شوی وي، اجاره ور  
" یو  پارکېنګ د ممنوعیت" کوونکی شخص یې مسوولیت په غاړه لري. په الندې ډول د  

 ېر قوانینو ته اشاره شوې ده. شم
 له یې مه پارک کوئ: هیڅک

 

په دې   • وي.  برابر  معیارونو  پر  معلولیت  د  باید  مو  مسافر  او  تاسو 
معیارونو کې ړوندوالی، یا هر ډول حالت چې د شخص د تګ وړتیا  
یا د ویلچر، والکر، لکڼې او نورو مرستندویه وسایلو   محدودوي او 

 معلولیت باید لنډمهالی او یا دایمي وي. ته اړتیا پکې شامل دي. دا 

 

 
"  ، " ېدلو " نه در, " نه توقف" په هغه ځای کې چې د  •

څ وخت کې د نه پارک  نه پارک کولو" او یا " په هی

 ښې نصب شوې وي. " نکولو

 

فوټه فاصله   500د اور لګېدنې او ټکر څخه په  •
 کې.

 

فوټه فاصله   15د اور مړه کولو له لولې څخه په  •
 کې.

NO 
PARKING 

ANY 
TIME 

 

P 

تاسو باید د معلولیت الیسنس او یا د پارکېنګ ځانګړې پاڼه له ځان   •
 سره ولرئ. 

که چېرې د موټر له سوارلیو څخه هیڅ یو معلولیت ونه لري او یا کوم معلول  
شخص تر ټاکلي ځای پورې ستاسو ملتیا نه کوي، نو هیڅکله هم د معلولینو 

 په پارکېنګ خپل موټر مه پارک کوئ. 

 

فوټه کې او یا د    20د اور لګېدنې د مرکز د الرې په   •
 فاصله کې. فوټه په  75واټ په بله خوا کې د 

 

فوټه فاصله    50د اورګاډي او یا د هغې د پټلۍ د تېرېدو په   •

 کې.

 

8:30 AM 
TO 5:30 PM 

 د معلولینو پراخ پارکېنګ 

  

سټنډرډ   د  پارکېنګ  پراخ  معلولینو  د 
ساحه   پراخه  پرتله  په  پارکینګونو 
لري. دا د وان ویلچرونو د ښکته او  
ساحه   پراخه  لپاره  کېدو  پورته 
په   یې  شخص  معلول  او  برابروي 
سره   آسانۍ  په  شي  کوالی  مرسته 
له هغې   یا  او  ننوځي  ته  نقلیه وسیلې 

 څخه ښکته شي. 
له دې کبله، دا ډېره مهمه ده چې د معلولینو د پراخ پارکېنګ په سطحه په شنو 

دا کار وکړئ،  رسم شویو کرښو باندې موټر پارک نه کړئ. که چېرې تاسو 
ښایي له موټر څخه د معلولو اشخاصو د ښکته کېدو او پورته کېدو څخه  

مخنیوی وکړئ. دا هم ډېر اړینه ده چې د معلولو اشخاصو لخوا مایله او یا د 
 غوڅ والي لرونکې سطحه بنده نه کړئ.

 

د موټر چلولو د الرې، کوڅې، تیاتر، د بېړني حالت د وتلو د الرې   •
 اور څخه د تښتې د الرې په مخ کې. او یا له 

 

تېرېدونکو موټر   • له څلور الرې څخه د  ته څېرمه چې  داسې سړک 
 چلوونکو د ید مخنیوی وکړي. 

 

د   • منحني څخه  منحني    12له  یعنې  فاصله کې.  زیاته  په  انچو څخه 
باید ستاسو له پارک شوي موټر څخه له یوه فوټ زیاته فاصله و نه  

 لري. 
 

 ر وړاندې. د ترافیکو د مسیر پ  •
 

د خبرداري د نښې په ګډون د درېدلو نښې او د ترافیکو د فلش کوونکي څراغ څخه په   •

 فوټه فاصله کې.  ۳0

 

له ښار او یا کلي څخه بهر د لویې الرې په مسیر کې، که چېرې هلته د لویې الرې   •
 رسم شوې نښه موجوده وي. 

 
یوه پل پر سر او یا تر هغې الندې) مګر په هغه صورت کې چې نښه شتون    د •

او کې  پل  هوایي  یوه  په  تونل    یا  ولري(  کېد  داخل  . په 
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د پلي تګ په الرو او یا د دولتي او شخصي پارک شویو نقلیه وسایطو پر   •
  وړاندې. 

 پارکېنګ(. د پارک کولو د قانوني سړک په غاړه کې) څنګ په څنګ  •
په یوه څلور الرې، د پلي تګ په الر او یا خطونو د لېږد لپاره د   •

  بایسکیل په ځانګړې سیمه کې. 
 په داسې ډول چې د پستي صندوق مخه بنده کړئ.  •

 
فوټه  فاصله کې او یا د    20په د کرښو د  په نښه شوي پلي تګ  •

ه ځانګړي ډول هغه وخت چې  فوټه فاصله کې پ  15څلور الرې په 
هلته  د پلي تګ  الر موجوده نه وي. 
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آیا

 : نښې نښانې، د سړک پر سر رسم شوې نښې او څراغونهڅپرکی پنځم
 

 ترافیکي نښې
 .وپوهوئ ځانونه یې موخو په او وپېژنئې نښې  بنسټیز 9 الندې.  کوي در معلومات اړه په موخې او معنا  د هغې د ته تاسو شکل نښې ترافیکي د

 

 اته ضلعي 

 

 

 
 

 درېدل 

 مثلث

 

 

 
 

 احاطه 

 الماس 

 

 

 
 

 خبرداری 

 پنټاګون 

 

 ښوونځی 

 بیرغ

 

 خبرداری/ نه تېرېدل  

 افقي مستطیل 
 

 

 لوری 

 عمودي مستطیل 

 
 حقوق 

 دایروي 

 

 د ریل پټلۍ تېرېدل

 کراس بک 

 

 د رېل پټلۍ تېرېدل
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 د الرې نښه کوونکي
 د فدرال، دولتي او ولسوالیو د سړکونو سیستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 
 د ترافیکي نښو رنګونه 

د ترافیکي نښو رنګونه هم ځانګړې معنی لېږدوي. د ترافیکو د بنسټیزو نښو په  
 رنګونو باندې پوهېدل له تاسو څخه یو پوه موټر چلونکی جوړوي. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 تنظیموونکې نښې نښانې 
تنظیموونکې نښې تاسو ته د ځانګړي قانون په اړه الرښوونه کوي. دا نښې د  
ترافیکو سرعت او حرکت تنظیموي. دا نښې معمواْل مستطیلي شکلونه لري او  
ترکیب   رنګونو څخه  سپین  او  یا سره  او  تور  او  سپین  تور، سره،  او  سپین  د 

 شوې دي.  
 

 

 

ن د ګرځندوی د ولورینو  م کال کې ولیام بی بچمن د مشیګا 1912په  

د یوه   په موخه  تلین  کلني  دوهم  د پولیسو د  انډیانا  د  موټرونو رییس 

 مایله سفر سیالي پالن کړه.  271ګروپ لپاره د 

د   ستونزه هغه وخت رامنځته شوه، چې د مخکښ موټر لخوا د الرې 

مشخصو کولو په موخه ځړول شوې تزینې ټوټې د باد له کبله له منځه 

 والړې. 

د    هموټرون  35هغه   چې د ځړول شوي تزیني کاغذ لوری یې څارلو، 

ته و رسېدل.  میشیګان سراسر  او  کې ښاغلي  1920په    انډیانا  کال  م 

د   موخه  په  حل  د  ستونزو  د  ټوټو  تزیني  د  په    2000بیچمن  مایلو 

په   اړخیز واټ د ملي نښو  یو  د  او  کړ  واټ رنګ  اړخیز  یو  اوږدوالي 

 یې مخکښي ترالسه کړه. رامنځته کولو کې 

 

  

 

تفریح/ کلتوري راښکون  :خاورین  

 ژیړ فلورسنټ او یا شین فلورسنټ:
  ښوونځی، د پلي الرویانو او یا بایسکیل خبرداری

پېښه/ بېړنی حالت/ نا پالن شوې    ګالبي فلورسنټ:
 پېښه

 
 

ځ د آزادې الرې  د آیالتونو ترمن 
 نښه 

 

 

د متحده آیالتونو د لویو الرو  
 نښه 

 

 د ولسوالۍ د الرې الرښود  د آیالت د لویې الرې نښه 

 

 

 درېدل/ منع شوی/ ممنوعیت  سور:

 

 خدمت/ میلمه پالنه   ګالبي: 

 

 لوري/ الرښوود   شین: 

 

 احتیاط/ عمومي خبرداری  ژېړ: 

ساتنې لپاره احتیاط   یا د ودانیزو چارو او نارنجي:
   

تنظیمول/ په قانوني ډول اجازه ور کول او یا   تور:
 منع شوی  

تنظیمول/ په قانوني ډول اجازه ور کول او   : سپین
 یا منع شوی 
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 د ترفیکي نښو ستونزې 
 آیا تاسو کوالی شئ الندې نښې وپېژنئ؟ د نښو د شکل او رنګ په اړه فکر وکړئ.) ځوابونه په بله پاڼه کې ذکر شوي دي(  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 
 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 
 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 
 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 
 

37. 38. 39. 40. 41. 42. 
 

43. 44. 45. 46. 47. 48. 

 

 

 

49. 50. 51. 52. 53. 54. 
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 د ترافیکي نښو د ستونزو ځوابونه 
پالن   .1 نا  بلې  یا  او  پېښې  بېړنۍ  یوې  د  ده.  کېدونکې  رامنځته  حادثه 

شوې حادثې په ترافیکو کې ګډوډي رامنځته کړې ده. دا د خبرداري  
په  او الرښوونې نښې به ستاسو سره د زیانمنې سیمې په شاوخوا کې  

 موټر چلولو کې مرسته وکړي. 
 

 پمپ. دا د ګاز د سټیشن موقعیت په ګوته کوي. د گاز  .2
 

 وتل. له آزادې الرې څخه وتل په ګوته کوي.  .3
 

چلولو   .4 موټر  د  ته  تاسو  حاالت  سړک  د  یا  او  پېښې  ځینې  احتیاط. 
 پرمهال د احتیاط سپارښتنه کوي.  

 

 یو طرفه. د ترافیکو بهیر په ټولو کرښو کې یو شان وي.  .5
 

یوه ساعت کې  55د سرعت محدودیت   .6 په  باندې  په سړک  : دا نښه 
 مایله قانوني سرعت تنظیموي.  55

 

 پارک موقعیت په ګوته کوي. ملي ځنګلونه. دا تاسو ته د ملي  .7
 

د ښوونځي د ماشومانو شتون. دا نښه په سیمه کې تاسو د ښوونځي د   .8
ماشومان شتون په ګوته کوي. په ډېر احتیاط سره موټرواني وکړئ  

 او د ښوونځي د ساتونکي الرښوونې مراعات کړئ. 
 

او   .9 فلېنټ  په  نښه  دا  سیګناو.  او  فلېنټ  رسېدل  ته  سیمې  شوې  ټاکل 
ګوته   په  رسېدل  ستاسو  ته  سیمې  شوې  ټاکل  کې  ښارونو  سیګناو 

 کوي. 
 

د ویلچر سمبول:  د معلولیت لرونکو اشخاصو لپاره خدمتونه او د   .10
 اوسېدو ځای د السرسي وړ دی. 

 

 . M-32د دولتي الرې ښودونکی. دولتي لویه الر  .11
 

بجو    7بجو څخه د ماښام تر    9د پارکېنګ اجازه لرئ. د سهار له   .12
 پورې د یوه ساعت لپاره د پارکېنګ کولو حق لرئ. 

 
د درېدو نښه. له حرکت وړاندې په بشپړه توګه ودرېږئ او ترافیکو   .13

 او نور پلو الریانو ته لومړیتوب ور کړئ.  
 

په پام کې ونیسئ. خپل سرعت کم   .14 لومړیتوب: د الرې لومړیتوب 
اجا تېرېدو  د  ته  موټرونو  تیرېدونکي  خپل مخ څخه  له  او  زه  کړئ 

 ور کړئ. 
 

 له سره څراغ څخه مه تېرېږئ. له سره څراغ څخه تېرېدل منع دي.  .15
 

 ښې لوري ته مه ګرځئ. ښې لوري ته ګرځېدل منع دي.  .16

 

 

 په شکل ګرځېدل منع دي.  Uپه شکل مه ګرځئ. د  Uد  .17
 

ښي اړخ ته د ګرځېدلو کرښې. دا تنظیموي چې کومې کرښې ښي   .18
 اړخ ته د ګرځېدو اجازه ور کوي. 

 
اړخ ته یوازې په مرکزي برخه کې د ګرځېدو اجازه شته. دا  کیڼ   .19

د   ته  اړخ  کیڼ  یوازې  کرښې  مرکزي  ترافیکو  د  چې  تنظیموي 
 ګرځېدو اجازه ور کوي. 

 
 مه تېرېږئ. تېرېدل منع شوي دي.  .20

 

په پاملرنې سره تیر شئ. دا نښه د نه تېرېدلو له نښې څخه پیروي   .21
ېدلو سیمې په وروستۍ  کوي. دا نښه د واټ په ښې اړخ کې د نه تېر

په صورت   یوازې د خوندیتوب  پر ځای شوې ده.  برخه کې ځای 
 کې تېر شئ. 

 

وړاندې منځنۍ. دا نښه ښیي چې وړاندې یو ویشل شوی واټ پیل   .22
 کیږي. 

 
مه ننوځئ. تاسو په هغه سیمه کې چې دا نښه نصب شوې، د ننوتلو   .23

 اجازه نه لرئ. 
 

قانون د پلي کوونکو، بېړنیو یوازې جواز لرونکي موټر. یوازې د   .24
پېښو او یا د ساتنې او بیا رغونې موټرونه اجازه لري چې د بېړني 
حالت د تېرېدو له ځای څخه بل اړخ ته واوړي. هیڅکله د آزادې  
په اوږدو کې   تېرېدنې د ځای  بېړني حالت د  یا  او  الرې د منځنۍ 

لپاره، د راتلونکي وتلو   بدلولو  ته  موټر مه چلوئ. د لوري د  اړخ 
 حرکت وکړئ، ووځئ او له بله اړخ څخه آزادې الرې ته ننوځئ. 

 

ناسمه الر. تاسو د روانو ترافیکو کرښې ته داخل شوي یاست. په   .25
 هره ممکنه خوندي او چټکه الر له هغې ځای څخه ووځئ. 

 

لوی   .26 نشته.  اجازه  ته  موټرو  وړونکو  بار  لویو  یا  او  الریو 
لري چ نه  اجازه  دا  باروړونکي موټرونه  په هغه سیمه کې چې  ې 

 نښه نصب شوې وګرځي. 
 

اورګاډو څخه   .27 دوو  له  الر  تېرېدو  د  پټلۍ  د  کراسبک.  اورګاډي  د 
 جوړ شوې ده. 

 
په   .28 اوسېدو ځای  د  لپاره  د عامو خلکو  دا سیمه  استراحت سیمه.  د 

 ګوته کوي. 
 

د ښوونځي د تېرېدو سیمه. د یوه ښوونځي د تېرېدو سیمه د هغې په   .29
د   او  وکړئ  موټرواني  احتیاط سره  ډېر  په  لري.  موقعیت  مخ کې 
سرعت   ورو  کړئ.  مراعات  الرښوونې  ساتونکي  د  ښوونځي 

 لرونکې نقلیه وسیله.  
 

ول شوی چې په یوه  د هغو نقلیه وسیلو پر شا یوه نارنجي مثلث لګ .30
مایلو څخه په زیات سرعت سره حرکت نه شي    25ساعت کې له  

ډول   په  بیلګې  د  موټر، کوالی،  کوچنی  امیش  لکه 
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د فارمونو، لوی کرنیز او صنعتي موټرونه. د دې موټرونو تر څنګ ډېر  
 په احتیاط  سره موټرواني وکړئ. 

 

 ښې اړخ ته ګرځېدلی دی. مخکې ښي اړخ ته ګرځېدل. سړک  .31
 

لومړی   .32 چټکۍ سره  په  لري. سړک  شتون  منحني  د سړک  مخکې 
 ښی او بیا کیڼ اړخ ته منحني شوی دی. 

 

مخکې   .33 کړئ.  کم  سرعت  خپل  لري،  شتون  منحني  شدیده  مخکې 
مایلو    ۳5شدیده منحني شتون لري، خپل سرعت په یوه ساعت کې  

 ته را ټیټ کړئ. 
 

34. RR دل شتون لري. . مخکې د اورګاډي پټلۍ ګرځې 
 

بایسکیل   .35 کې  سیمه  په هغه  وکړئ. ښایي  پام  ته  چلوونکو  بایسکیل 
 چلوونکي وي، په احتیاط سره موټرواني وکړئ. 

 

پلي الرویانو ته پام وکړئ. ښایي په سیمه کې پلي الرویان وي، په   .36
 احتیاط سره موټرواني وکړئ. 

 

ون  په سړک باندې مانع. مخکې یوه ترافیکي جزیره او یا مانع شت  .37
 لري. لور په لور موټر وچلوئ. 

 

د حد   .38 یا ساختمان الندې  او  پل  یوه  تر  اجازه.  لوړوالي  اکثر  د حد 
 انچه ده.  6فوټه او  12اکثر لوړوالي فاصله 

 

مایله په یوه ساعت کې. د وتلو سرعت باید په یوه ساعت    25وتل   .39
 مایلو څخه زیات نه شي.  25کې له 

 

سړک په کیڼ اړخ کې موقعیت لري،  د نه تېرېدو سیمه. دا سیمه د   .40
دا ژیړ رنګه بیرغ تاسو ته خبرداری در کوي چې له تېرېدلو څخه  

 ډډه وکړئ، ځکه حاالت تېرېدل خطرناک کوي. 
 

مخکې څلور الرې شتون لري. یو سړک ستاسو سړک پرې کوي.   .41
 تیرېدونکو ترافیکو ته پام وکړئ. 

 

اړخ .42 له ښي  واټ  فرعي  یو  لري.  شتون  واټ  فرعي  څخه    مخکې 
 ستاسو سړک پرې کوي. ترافیکو ته پام وکړئ. 

 

 دایروي څلور الرې: مخکې دایروي څلور الرې شتون لري.  .43
 

مخکې په سړک کار روان دی. دا ژیړې نښې د سړک جوړول او   .44
یا د هغې د خرابو شویو برخو بیا رغول په ګوته کوي، په احتیاط  

 سره موټرواني وکړئ. 
 

 ځای پر ځای شوې ده. ودرېږئ. مخکې د درېدو نښه   .45

 
 احتیاط. مخکې د احتیاط نښه لګول شوې ده.  .46

 

 یو ځای کېدونکي ترافیک. له ښې اړخ څخه ترافیک یو ځای کېږي.  .47
 

کرښه پایته رسېږي کیڼ اړخ ته واوړئ. ښۍ کرښه پایته رسېږي،   .48
پام کې   په  لومړیتوب  ترافیکو  لوري  کیڼ  د  وګرځئ.  ته  اړخ  کیڼ 

 ونیسئ. 
 

لویې الرې پای. وېشل شوې لویه الر پایته رسېږي  د وېشل شوې   .49
 او د ترافیکو دوو الرو ته ګرځي. 

 

اړخ   .50 ښی  کېږي،  پیل  ترافیک  الرې  دوه  د  ترافیک.  الرې  دوه  د 
 وساتئ. 

 

نقلیه   .51 ټول  لري.  په ځوړ ځای شتون  یو سخت مخ  غونډۍ. مخکې 
وسایط، په ځانګړي ډول لوی موټر باید احتیاطي تدابیر په پام کې 

ي، تر څو ډاډ ترالسه کړي چې بریکونه په سم ډول کار کوي  ونیس
 او د اړتیا په صورت کې دې آهن بریک پورته کړي. 

 

کبله   .52 له  حاالتو  ناسمو  د  هوا  د  ښویدل.  کې  په صورت  بل  لنده  د 
 سړک ښویدونکی کېږي، په احتیاط سره موټرواني وکړئ. 

 

  اوړئ. کیڼ اړخ ته واوړئ. ښۍ کرښه پایته رسېږي، کیڼ اړخ ته و .53
 د کیڼ لوري ترافیکو لومړیتوب په پام کې ونیسئ. 

 

الروی   .54 پلی  او  بایسکیل  یو  الرویان.  پلي  او  چلوونکي  بایسکیل 
 نږدې تېرېږي، په احتیاط سره موټرواني وکړئ. 

 

 د سړک پر سر رسم شوې نښې نښانې

د سړک پر سر رسم شوې نښې سپین او ژیړ رنګونه لري او موټر چلوونکو ته  
 خبرداری ورکوي، تنظیموي یې او معلومات ورکوي. 

 

 سپېنې کرښې
 سپېنې کرښې په یوه لوري کې تلونکي ترافیک یو له بل څخه بیلوي. 

 

 ماتې شوې شپېنې کرښې
هغه سړکونه چې په یوه لوري کې له یوه څخه ډېرې کرښې لري، په هغې کې 

بیلوي.   کرښې  ترافیکو  د  لوري  یوه  په  کرښې  سپېنې  شوې  شوې ماتې  ماتې 
سپینې کرښې تر پښو مه الندې کوی او یا له دوو ژیړو کرښو څخه مه تېرېږئ. 

 . شکل ته مراجعه وکړئ. 5.1د 

 

 . شکل 5.1
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 ثابتې )نښلېدلې( سپېنې کرښې
رسم شوې دي. معموالً دا کرښې نښلېدلې سپېنې کرښې د سړک په ښي اړخ کې 

وریځینې کرښې بلل کیږي، دا کرښې ستاسو سره مرسته کوي چې د شپې او د  
سپینو   نښلېدلو  د  شئ.  پاتې  باندې  په سړک  کې  په صورت  حاالتو  هوا  ناسمو 
لوري تلونکي  کرښو څخه تېرېدل غیر قانوني دي. همدا راز دا کرښې په یوه 

نښلېدلو سپینو کرښو باندې مه تېرېږئ. ښایي  ترافیک یو له بل څخه بیلوي. پر  
او   زیاتولو  د  د سرعت  کې  الر  لویه  په  ګانې،  منحني  کرښې چټکې  سپېنې  دا 
کمولو کرښې او د سړک نورې برخې چې په هغې کې د کرښو بدلون د خطر د  

 شکل ته مراجعه وکړئ.  5.2پېښېدو سبب کېږي، مشخصې کړي. . 

د مرستې د بیلولو او خوندیتوب په موخه  
 کرښې

ترافیکي حاالت خورا توپیر لري. بسونه او لوی بار وړونکي موټرونه د سرعت ټاکلی اندازه  
لري او کم لګښته موټر سایکلونه او بایسکیلونه هم د تېرېدو لپاره مشخصې الرې لري، خو  

ده د  په ټولو حاالتو کې باید پلي الرویانو ته ځانګړی امتیاز ور کړل شي. د ځانګړو کرښو دن
نقلیه وسایطو، بایسکیلونو او پلي الرویانو ترمنځ په خوندي ډول د سړک له شریکولو څخه  

 ډاډ ترالسه کول دي. 

 د پلي الروي کرښې
د نښلېدلو سپینو کرښو نښه د پلي الرویانو د تېرېدو لپاره ډېرې کرښې لري. دا 

کرښې د  کرښې د سړک په اوږدو کې رسم شوې دي. همداراز د پلي الروي  
 ترافیکو په مسیر کې د سپینو پټو په واسطه هم په ګوته شوې دي. 

د پلي الروي کرښې په څلور الرې او یا ځینې وخت د هغې تر په مابین کې 
  5.4ځای پر ځای شوې دي. خپل موټر د پلي الروي له کرښو شاته ودروئ. .

 شکل ته مراجعه وکړئ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 شکل  5.2.
 

 

 دوې نښلېدلې سپېنې کرښې
د کرښو  لوري څخه  یوه  له  سفر الر ښیي، چې  د  نښلېدلې سپېنې کرښې  دوې 
دواړو اړخونو ته د موټر چلولو اجازه شته، مګر د کرښو الندې کول منع دي. 

 شکل ته مراجعه وکړئ.  5.۳د .

 

 شکل  5.3.

 

 

 

 

 

 

 

 شکل  5.4. 
 

 

 درېدو کرښېد 
اوږدو کې  په  لوري  د  ترافیکو  د  پراخه سپېنې کرښې دي، چې  درېدلو نښه  د 
رسم شوې دي، دا کرښې تاسو ته په ګوته کوي چې د څلورالرو په کومه برخه  
کې باید خپل موټر ودروئ. دا نښه موټرونه د پلي الرویانو له الرې څخه لرې 

کرښې نه وي، څلورالرې ته له ساتي. که چېرې هلته د درېدو او یا پلي تګ  
ننوتو وړاندې خپل موټر ودروئ. که چېرې هلته د درېدلو کرښې وي او که نه  
ترافیک   څخه  اړخونو  ټولو  له  چې  کړئ  ډاډمن  ځان  وړاندې  حرکت  له  وي، 

 شکل کې د درېدلو کرښې تشخیص کړئ؟ 5.4لیدالی شئ. آیا کوالی شئ په .
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 الرښوود غشي   
الرښوود غشي د ترافیکو د کرښو په مابین کې رسم شوي سپین غشي دي. د 

شکل کې د ښي اړخ په لرې کرښه کې تاسو یوازې ښي  5.5بیلګې په توګه په 
لوري ته د ګرځېدو اجازه لرئ. د هغې تر څنګ کرښه د څلور الرې څخه ښي 

یا په مستقیم ډول د ګرځیدو لپاره زمینه برابروي.  له پاتې دو کرښو  لوري او
څخه ښي لوري ته ګرځېدل غیر قانوني ګڼل کیږي. تل د حرکت د پیلولو او یا د  

 ګرځېدو تر بشپړېدو پورې ترافیکو او پلي الرویانو ته پام وکړئ. 

 ژېړې کرښې

په دې   .بیلوي څخه بل له یو ترافیک روان کې لوري مخالف په کرښې ژېړې
کې نښلېدلې، ماتې او منځنۍ کرښې شاملې دي. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 5.5 شکل

 
 

 د بایسکیل کرښې
  دي،  شوې رسم توګه په نښو ځانګړو د سر په سړک د کرښې بایسکیل د

.دي لپاره چلوونکي بایسکیل  د یوازې نښې دا   
د بایسکیل له کرښو څخه د موټر چلولو،  

تېرېدلو، ښي لوري ته د ګرځېدو، پارکېنګ، یو  
شخص ته د انتظار ځای او یا د توکو د لېږد  

 لپاره ګټه اخیستل غیر قانوني ګڼل کیږي.
 

الر  ګډه  
د ګډې الرې نښې موټر چلوونکو او بایسکیل     

  چلوونکو ته د ځانګړې کرښې او د ترافیکو د
لوري په اړه خبرداری ورکوي، ترڅو د سړک د  
کاروونکو د خوندیتوب څخه ډاډ ترالسه کړي. د  

ې الرې د لیدلو په صورت کې بایسکیل  ګډ
چلوونکو ته د سړک د قانوني کاروونکو په توګه  
پام وکړئ، فاصله ورته پرېږدئ او له هغوی سره په ډېر ادب او درناوی سره  

 چلند وکړئ. 

 ماتې شوې ژېړې کرښې  
یوه ژېړه ماته کرښه معموالً د دوه طرفه واټ مرکزي کرښه مشخص کوي او د  

 خوندیتوب په صورت کې نقلیه وسیله کوالی شي له هغې ځای څخه تېره شي.

 

 نښلول شوې یا ثابتې ژېړې کرښې
که چېرې ستاسو لوري ته د مرکزي کرښو څخه یوه ژېړه نښلول شوې کرښه  

ای څخه مه تېرېږئ. په یوه څلور الري واټ او یا یوه طرفه واټ  وي له هغه ځ
کې معموالً یوه ژېړه کرښه د رسم شوې نښې کیڼ اړخ په ګوته کوي.  د واټ  
په منځ کې د دوه دانو ژېړو کرښو معنا دا ده چې نقلیه وسایط د واټ په دواړو 

 شکل ته مراجعه وکړئ. 5.6اړخونو کې د تګ راتګ اجازه نه لري. .

 

 .5.6 شکل
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 یوازې د مرکزي کرښې څخه کیڼ لور ته ګرځېدل  
سره   له جریان  ترافیکو  د  ګرځېدل  ته  لور  کیڼ  کرښې څخه  مرکزي  د  یوازې 
کرښه  ځانګړې  یوه  کې  برخه  په  ګرځېدلو  د  ته  لور  کیڼ  چې  کوي  مرسته 

کیڼ   یوازې  څنډه  بیرونۍ  هره  کړي.  ژېړ مشخصه  د  کرښې  ګرځېدلو  د  لور 
رنګ په لرلو سره د نښلولو شویو او ماتو ژېړ رنګو کرښو په واسطه داخلي  

شکل ته مراجعه وکړئ.  5.7څنډې مشخصې شوې دي. د .  

 

 

 

 

شکل سپین مثلث تاسو ته په ګوته کوي چې پلي الرویانو ته د   5.8د . 
اسو ته وایي  لومړیتوب ورکولو په موخه چېرته ودرېږئ. ملګرې نښه ت 

 چې د پلي الرویانو د تېرېدو په صورت کې لومړیتوب ته چمتو اوسئ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 کرښې مرکزي د یوازې باید ګرځېدل ته لور کیڼ کې شکل 5.7. په
 ترسره  ګرځېدل  دا هم څخه اړخونو نورو له ښایي او شي ترسره څخه
یو    .شي د  یا  او  تېرېدلو  د  وسایطو  نقلیه  نورو  د  څخه  کرښې  دې  له 

او   له هغې څخه ګټه اخیستل غیر قانوني  ځای کېدو د کرښې په توګه 
 خطرناک دي. 

 
 

 د لومړیتوب کرښې 
په   الرې  د  تېرېدو  د  او  الرې  څلور  دایروي  په  معموالً  کرښې  لومړیتوب  د 

ترافیکو د جریان سره مرسته وکړي. منځنۍ برخه کې موندل کیږي، تر څو د  
ترافیکو او پلي الروي ته د لومړیتوب ور کولو پر مهال د لومړیتوب د کرښو 

 تر شا خپل درېدل یقیني کړئ. د لومړیتوب کرښې په دوه ډوله دي. 

 

 نښې مثلثي سپینې
چې  کوي،  ګوته  په  مثلثونه  سپین رسم شوي  کې  اوږدو  په  د الرې  ترافیکو  د 

باید   ورکړئ. تاسو  لومړیتوب  ته  الرویانو  پلي  او  ونیسئ  چمتوالی  ته  درېدو 
 شکل ته مراجعه وکړئ.  5.8.

 

 د ډش په شکل سپینې کرښې
رسم  کې  څلورې  دایروي  په  د الرې  ترافیکو  د  کرښې  سپینې  په شکل  د ډش 

شکل ته   5.9شوې دي او ښیي چې تاسو باید ترافیکو ته لومړیتوب ورکړئ. د .
 مراجعه وکړئ.

 

 

 

 
شکل کې د ډش کرښه تاسو ته ښیي چې چېرته خپل سرعت کم کړئ او په    5.9د .

 دایروي څلور الرې کې ترافیکو ته لومړیتوب ور کړئ. 
 نېټه 1کال د ډسمبر میاشتې  2009سي برخه د  3الرښوود کتابچه، او د یو ډول جامو درلودونکو ترافیکو  د کنټرول 

 

 

 ترافیکي څراغونه
څراغونه د نقلیه وسایطو د تګ راتګ لوری تنظیموي. د ترافیکو له  د ترافیکو  

کې   ملکیتونو  او خصوصي  په شخصي  موخه  په  خالصون  د  څخه  څراغونو 
 موټر چلول غیر قانوني ګڼل کېږي. 

 
د ترافیکو د څراغونو، رسم شویو نښو او د  

کنټرول نورې وسیلو ټولګه کوالی شئ په څلور  
ځای، د ښوونځي په  الرو، د اورګاډي د تېرېدو 

سیمه، د لویې الرې په رغونه او د ساتنې او بیا  
 رغونې د چارو په لړ کې ومومئ.

 
د درېدلو معنی ورکوي. دا څراغ په  سور څراغ 

میشګان کې د ترافیکو د څراغونو په پورتنۍ  
برخه کې ځای پر ځای شوی. خپل موټر د پلي  

تګ سیمې او یا د درېدو د کرښې تر شاه  
 ودروئ.
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او څراغونه  څپرکی: نښې، رسم شوې نښې 5  

 

 

 

تاسو باید د  معنی دا ده چې څراغ سور ګېدلو ته نږدې دی.    د ژیړ څراغ
  که چېرې نه شئ درېدای،  ژېر څراغ د روښانه کېدو پر وخت ودرېږئ. 

 تېر  الرې څلور له سره احتیاط ډېر په  او ډېروئ مه سرعت خپل نو
 .شئ

 
 ډېر  په وروسته کتلو له موټرو او الرویانو پلي د چې ده دا معنی  شین څراغد  

 .کړئ پیل  حرکت سره احتیاط

 
او هلته د قانوني پلي کوونکي مسوولین    که چېرې د ترافیکو څراغ کار نه کوي 

او یا نور ترافیکي وسیلې د ترافیکو د تګ راتګ د کنټرول لپاره نه وي شتون 
ونه لري په بشپړ ډول ودرېږئ او څلور الرې ته له تاسو څخه وړاندې راغلو 
وسایطو ته لومړیتوب ورکړئ. که چېرې تاسو په هممهاله توګه څلور الرې ته 

 ل ښي اړخ موټر ته لومړیتوب ورکړئ. و رسېدلی د خپ

 

    برخې لرونکی څراغ  5
کیڼ    5 او  ښې  کې  څلور الرې  په  څراغ  کوټې(  د  سپي  د   ( یا  او  لرونکی  برخې 

اړخونو ته ګرځېدل کنټرولوي. دا ډول څراغ له سره، شین او ژېړ رنګه څراغونو  
 سربېره د ګرځېدو ژېړ او شنه غشي هم لري. 

 
روښانه وي،  کله چې ژیړ غشی 

ګرځېدونکي موټر چلوونکي خوندي  
ګرځېدل ترسره کوي، یعنې ټول  

تلونکي او د مخالف لوري ترافیک  
درول کېږي. کله چې شین څراغ  

روښانه شي، تاسو باید د روانو  
ترافیکو له تېرېدو وروسته خپل  

 ګرځېدل بشپړ کړئ. 

 
سور څراغ    که چېرې ژیړ څراغ او یا غشی روښانه وي، دا په څو شیبو کې د

د روښانه کېدو معنی ورکوي او که چېرې تاسو له وړاندې څلور الرې ته نه  
که  نو هرو مرو ودرېږئ.  نه شئ درېدای  توګه  په خوندي  یا  او  وی رسېدلي 
تېرېدو   له  ترافیکو  د  یاست،  ننوتلي  ته  الرې  څلور  وړاندې  له  تاسو  چېرې 

 وروسته په ډېر احتیاط سره  خپل ګرځېدل بشپړ کړئ. 
 

د سره څراغ د روښانه کېدو په صورت کې تاسو باید په بشپړ ډول ودرېږئ. له  
حرکت وړاندې د څراغ د شنه کېدو او یا په ښي اړخ کې د سره څراغ په روښانه 

 کېدو سره روان ترافیک او پلي الرویان وڅارئ. 

 

 فلش کوونکی سور څراغ 
 

د فلش کوونکي سره څراغ معنی دا ده چې تاسو باید په  
بشپړ ډول ودرېږئ. د ترافیکو له تېرېدو وروسته حرکت  

 وکړئ.

 فلش کوونکی ژېړ څراغ
د فلش کوونکي ژېړ څراغ معنی دا ده چې په احتیاط سره په  

څلور الرې کې حرکت وکړئ. په دواړو اړخونو کې ترافیک  
 وګورئ.

 

  ثابت شین غشی
د ثابت شنه غشی معنی دا ده چې ستاسو په لوري تلونکي  

افیک درېدلي دي او تاسو باید د غشي د لوري سره سم  تر
په ډېر احتیاط سره حرکت وکړئ. په څلور الرې کې د  

 پلي الرویانو تېرېدو ته لومړیتوب ورکړئ.

 

کیڼ اړخ ته ګرځېدونکی ژېړ فلش 
 وهونکی غشی

د لویو الرو د فدرال ادارې د څېړنو موندنې ښیي، چې کیڼ لوري ته د ګرځېدو 
بیا تنظیمولو سره په څلور الرو کې ترافیک په ډېره ښه توګه حرکت د نښو په  

کوي او د ټکرونو د پېښېدو کچه را کمه شوې ده. کیڼ اړخ ته ګرځېدونکی ژېړ 
لینزونو   بېالبېلو  څلور  له  موخه  په  تنظیمولو  د  ترافیکو  د  وهونکی غشی  فلش 

 څخه ګټه اخلي. 
 

ودرېږئ او د څراغ تر  معنی دا ده چې تاسو باید  ي د ثابت سور غش
 بدلېدو پورې نه شئ کوالی حرکت وکړئ. 

 
تاسو ته خبر در کوي چې کیڼ اړخ ته ګرځېدونکی څراغ سره ثابت ژېړ غشی 

 رنګ ته بدلېږي. که له څلور الرې څخه تېرېدل غواړئ تاسو باید ودرېږئ. س 
سربېره پر دې، که چېرې تاسو له وړاندې په  

د مخالف لوري  څلور الرې کې یاست او هلته 
ترافیک شتون ونه لري، تاسو باید خپل 

 ګرځېدل بشپړ کړئ. 

 
په مرسته تاسو  د ژېړ فلش کوونکي غشي

کوالی شئ، د شنه څراغ لرونکي روانو ترافیکو  
له تېرېدو وروسته کیڼ اړخ ته وګرځئ. له  

ګرځېدو وړاندې ځان ډاډمن کړئ چې هلته په  
ته او  ترافیکو کې په کافي اندازه خالی ځای ش

هیڅ پلی الروی او یا بایسکیل چلوونکی له هغې  
 ځای څخه نه تېرېږي. 

 
روان ترافیک درېدلي دي او تاسو    دا په ګوته کوي چېثابت شین غشی 

کوالی شئ کیڼ اړخ ته وګرځئ. په احتیاط سره حرکت وکړئ، تل پلي  
الرویانو ته پام وکړئ او هغوی ته لومړیتوب ورکړئ. په هغو څلور الرو  

کې چې د نقلیه وسایطو د پېژندنې کمرې او یا د پلي تګ په سیمه کې د  
په حرکت کې ونه ویني نو له  حرکت پېژندونکي وسایل که چېرې کوم څیز 

 دې قاعدې څخه صرف نظر کیږي. 
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 د پلي الرویانو څراغونه 
اوږدو او یا څلور الرې کې د تېرېدو په   د پلي الرویانو څراغونه د سړک په 
ځانګړو ځایونو کې د خلکو د تګ راتګ د کنټرول لپاره کارول کېږي. ښایي  

ول  او یا په چاپ شوې بڼه په معکوس ډول وښیي  ځینې څراغونه په غږیز ډ
سپنه نښه او یا د چې د څراغ د بدلېدو لپاره څومره وخت پاتې دی. د قدم وهلو  

“WALK”    کلمه په ګوته کوي چې ترافیک باید پلي الرویانو ته په تېرېدو کې
به   سره  کېدو  نږدې  په  رسېدو  پایته  د  وخت  د  تېرېدو  د  ورکړي.  لومړیتوب 
څراغ فلش کول پیل کړي. پلي الرویان باید په دې وخت کې له هغې ځای څخه  

د   شي.  سالم  ”DONT WALK“تیر  د  یا  او  پورته کلمه  سره  د  ډول  په  ۍ 
موتر  تاسو  چېرې  که  تېرېږئ.  مه  له سړک څخه  ده چې  دا  معنی  شوي الس 

 چلوونکي یاست نو تل پلي الرویانو ته لومړیتوب ورکړئ. 
 

  د پلي الرویانو لپاره دوه ګونی سمندریز څراغ
د پلي الرویانو لپاره دوه ګونی سمندریز څراغ موټر چلوونکو ته د پلي  

الرویانو د شتون په اړه خبر ورکوي. د دې څراغ د ترتیب لپاره شپږ مرحلې 
  شتون لري.

 

 

 

 

 

 

 
 

 د .5.11 شکل د پلي تګ سمندریز څراغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تېرېدو یو شمېر بیلګې ښودل شوې دي.شکل کې د پلي   په .5.10 

 د پلي تګ د سمندریز څراغ مرحلې
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 کول  ریکش سړک د: څپرکی شپږم 
 
 

 

 

 سوداګریز موټرونه 
سوداګریز موټرونه لوی دي. د دې موټرونو اندازه او وزن په چټکه توګه د  

د لوی سوداګریز موټر سره د ټکر په صورت   هغوی ګرځېدل ستونزمن کوي.
کې د کوچینو نقلیه وسایطو د سورلۍ د شدید ټپي کېدو او مرګ ژوبلې امکانات  

 ډېر دي. 
سوداګریز موټرونه نه شي کوالی د سورلیو  
د موټرونو په څېر په آسانۍ او چټکۍ سره  

ودرېږي او یا وګرځي. د سورلیو موټر چې 
مایله وي،   55سرعت یې په یوه ساعت کې 

فوټو په شاوخوا کې  1۳0کوالی شي د 
ودرېږي، خو سوداګریز موټرونه په همدې 

فوټو په شاوخوا کې  400سرعت کې د 
درېدالی شي. د سوداګریز موټر چلوونکی 
ښایي ونه شي کوالی د خپل موټر مخامخ، 

څنګ او یا د هغې شا ته نږدې ترافیک  
 وګوري.
وداګریزې الرۍ د ړوند ټکو او یا د  لویې س

منع شوې سیمې لرونکې دي) په ښي اړخ 
انځور کې په شنه رنګ سره دا ټکي ښوودل 
شوي دي. د کوچنیو نقلیه وسایطو چلوونکي 

باید په منع شوې سیمه کې له درېدو څخه ډډه  
وکړي، ځکه سوداګریزو موټر چلوونکو ته  

 په آسانۍ د لیدلو وړ نه دي 
 

 

یزو موټرونو منع شوې سیمې ته د ورتګ په صورت کې تاسو د  د سوداګر
الریو له چلوونکو له دید څخه پناه کېږئ، چې په پایله کې یې د لوري د بدلون 

او یا بل اړخ ته د ګرځېدو په صورت کې له لوی موټر سره ستاسو د ټکر  
یو احتمال ډېرېږي. د شپې پر مهال د ښکاره کېدو او خوندي سفر کولو او د لو
موټرونو او بسونو د شتون په صورت کې د خپل موټر د لږ ړنا ورکوونکو  

 څراغونو څخه ګټه واخلئ. 
 

د سوداګریزو موټرونو تر شاه یوه خوندي فاصله په پام کې ونیسئ.  له هغوی 
سوداګریز  د  څخه  فاصلې  لنډې  ډېرې  له  کوئ.  مه  هڅه  کېدو  مخکې  د  څخه 

ټکر د پېښدو احتمال زیاتوي. که چېرې موټر تعقیب کول د شا له لوري څخه د  
تاسو د سوداګریز موټر تر شا روان یاست، د هغې چلوونکی تاسو نه شي لیدلی  
نو له دې کبله تاسو په سړک کې د دید له اړخه له جدي ستونزې سره مخامخ 
کېږئ. د آب او هوا د حاالتو او یا د سړک د وضعیت د خرابېدو په صورت 

د سوداګر او  ستاسو  فاصله  کې  زیاته  معمول حد څخه  د   باید  ترمنځ  موټر  یز 
 موجوده وي. 

لري.  اړتیا  ته  فاصلې  زیاتې  لپاره  ګرځېدو  د  ته  اړخ  موټرونه ښي  سوداګریز 
ښایي دوی له کیڼ اړخ څخه زیاته فاصله په نظر کې ونیسي ترڅو په خوندي  
ډول ښي لوري ته وګرځي. کله چې تاسو ګورئ چې یو سوداګریز موټر ښي 

پوه شئ اړ باید  تاسو  لپاره خپل ښی څراغ روښانه کړی وي،  د ګرځېدو  ته  خ 
کرښې  سپینې  درېدو  د  ګرځي.   ته  لوري  واټن څخه ښي  پراخ  له  چې هغوی 
هلته د یوې ځانګړې موخې لپاره رسم شوې دي. که د کرښې تر شا ودرېږئ،  

شپړ یو سوداګریز موټر ستاسو سره د له ټکر پرته نه شي کوالی خپل ګرځېدل ب 

 .کړي
 هیڅکله د یوه سوداګریز موټر شاته مه تېرېږئ چې شا تګ ته چمتوال نیسي او یا 

شا ته روان وي. په یاد ولرئ، چې ډیری ټیلرونه یا لوی بار وړونکي موټرونه اته   
نیم فوټه سور لري او کوالی شي ستاسو موټر د بار وړونکي موټر چلوونکي له دید  

 څخه پناه کړي. 

 آیا پوهېږئ چې...؟

•

م کال کې د 19۳9په •
 

په•
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موټر  سوداګریز  ښایي  کې  صورت  په  کېدو  ځای  یو  د  سره  الرې  لویې  له 
بهیر سره همغږی  له  ترافیکو  د  کبله خپل ځان  له دې  حرکت ونه شي کړای، 
پر   وتلو  د  څخه  الرې  لویې  له  وکړئ.  حرکت  او  ومومئ  لوری  خپل  کړئ، 

او مخکې موټر ترمنځ فاصله په نظر کې ونیسئ. تل په خپل  وخت د خپل ځان  
 وخت کې خپل حرکت پالن کړئ او له ځنډ پرته حرکت وکړئ. 

 

 په خوندي ډول د سوداګریز موټر تېرېدل 
د سوداګریز په ځانګړي ډول د لوی موټر تېرېدل، له وړاندې تمرکز ته اړتیا 

ته د لوی زیان رسېدو   لري ترڅو تاسو، موټر چلوونکی او یا نورو چلوونکو
 څخه مخنیوی وشي. 

 

خپل د نظر وړ کرښې ته له وړاندې بدلون ورکړئ او یا وګرځئ.   •
هیڅکله د سوداګرېز موټر الر مه بندوئ او هغوی سرعت کمولو او  

 یا ناڅاپه درېدو ته مه مجبورئ. 
 

خپل   • پرمهال  تېرېدو  د  او  کړئ  تېر  لوري  کیڼ  له  موټر  سوداګریز 
 سرعت ثابت وساتئ. 

 

د تېرېدو پر مهال، له څراغ ورکولو او کرښې ته له شا تګ وړاندې   •
ځان ډاډمن کړئ چې تاسو د عقب په هیندارو کې د خپل موټر کابین 

 په بشپړ ډول لیدالی شئ. 
 

چلوونکي   • موټر  سوداګریز  چې  وکړئ  حرکت  کې  ځای  داسې  په 
ه  تاسو ولیدلی شي. د خوندي تېرېدلو لپاره کافي اندازه وخت او فاصل 

 په پام کې ونیسئ. 
 

خپل دواړه السونه په شټرنګ ونیسئ. سوداګریز موټرونه په چټک   •
سرعت د تګ پرمهال د هوا چټک جریان او پیاوړی کشش رامنځته  

 کوي. 
 

د سوداګریز موټر د تعقیب پر مهال، له هغه څخه له تېرېدو ړاندې د   •
ډول   ځانګړي  په  اوسئ.  متوجه  ته  څراغونو  ګرځېدلو  د  هغو  هغې 

موټر   یو  راکاږي.  ټریلر  چې  چې  اوسئ  متوجه  ډېر  ته  موټرونو 
پراخه   ته  ځان  موخه  په  ګرځېدو  د  ته  اړخ  کیڼ  او  ښي  چلوونکی 
له سړک   او  ویني  ونه  تاسو  چلوونکی  ښایي  کوي.  رامنځته  فاصله 

 څخه د وتلو لپاره تاسو مجبور کړي. 
 

مه له  په دایروي څلور الرې کې لویو بار وړونکو موټرونو ته څېر •
 موټر چلوولو څخه ډډه وکړئ. 

 

د لوی بار وړونکي موټر او یا بس د تېریدو او په ځانګړي ډول د   •
هوا د خراب حالت په صورت کې خپل سرعت کم کړئ. د دوی له  
ټایرونو څخه د څېزونو بادېدل او خپرېدل د لیدلو اندازه راکموي. د  

 فعال کړئ. نقلیه وسیلې له تېرېدو وړاندې خپل واورې پاکوونکي 

 کم سرعته موټر 
دا هغه موټرونه دي چې په یوه ساعت  

مایلو څخه په زیات سرعت  25کې له 
سره حرکت نه شي کوالی. د بیلګې په 
ډول امېش، د کرنیزو موټرونو له ډلې  
کامبینزونو، ټراکټورونو، د را کاږلو  

ټیلرونو، واګونونو، صنعتي او ساختماني 
کوالی شو. وسایلو ته اشاره    

  
 څلور څرخه  او د ګلف په دې موټرونو کې نه شاملېږي. 

 

کم سرعت لرونکي موټرونه په خپله شاتنۍ برخه کې ژېړه نښلول شوې نښه لري،  
 تر څو موټر چلوونکو ته د خپل کم سرعت په اړه خبرداری ور کړي. که چېرې

حوصله له السه مه  تاسو د کم سرعت لرونکي موټر په شا پسې روان یاستئ، خپله 
ورکوئ، دوی تر خپله وسه هڅه کوي چې ځان څنډې ته کړي او د ترافیکي ګڼې  

ګوڼې مخنیوی وکړي. کله چې تاسو د آس بګۍ په شا پسې روان یاستئ او یا له  
هغې څخه تېرېږئ، د هارن کولو او یا هرې کړنې څخه ډډه وکړئ چې ښایي د 

 آسونو د وېرېدلو سبب شي. 

 پلي الرویان
ل پلي الرویانو ته له الرې څخه په تېرېدو کې لومړیتوب ورکړئ، په دې ډلګۍ ت

کې پلي قدم وهل، ورو منډې وهل، غر ختل، سکېټ بورډ کول، د ټایر لرونکو 
بوټانو ځغلول او نور شامل دی. تاسو باید له پلي الروي سره د ټکر د مخنیوي په  

 موخه جدي احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسئ. 

 

وه لوري او کلي څخه عمومي سړک ته د داخلېدو، د درېدو نښې، ترافیکي د ی
څراغونو، دایروي څلور الرې، د پلي الرویانو الرو او یا څلور الرې د شتون په  

صورت کې پلي الرویانو ته ډېره پاملرنه وکړئ. که چېرې هلته نږدې د پلي 
بالکونو په مینځ کې حرکت الرویانو د تېرېدو سیمه هم موجوده وي، الرویان باید د 

 وکړي.

 

که چېرې څراغ شین هم وي تاسو باید پلي الرویانو ته په سړک او یا څلور الرې 
 کې لومړیتوب ورکړئ. 

 

هیڅکله له هغې موټر څخه د تېرېدو هڅه مه کوئ چې پلي الروي ته درېدلی وي.  
د   د لوی موټر او یا بس د درېدو په صورت کې ډېر متوجه اوسئ، ځکه ښایي

 هغوب د لویې اندازې له کبله تاسو پلی الروی ونه وینئ. 

 

که چېرې سړک څنډې ته د تګ الر ونه لري، پلي الرویان د روانو ترافیکو سره  
مخامخ کېږي او دوی باید د سړک په غاړه کې حرکت وکړي. د سړک په دواړو 

 اړخونو کې پلی الرویانو ته ډېر متوجه اوسئ. 

   



55 

څپرکی: د سړک شریکول 6  
 

  پر څه باید هر موټر چلوونکی پوه شي 

 

سپین ږیرو، نویو ځوانانو او معلولیت لرونکو اشخاصو ته په ځانګړي امتیاز قایل شئ.  
 ښایي دوی له سړک څخه د تېرېدو په موخه لږ زیات وخت ته اړتیا ولري. 

د قانون له مخې پلی الروی د لکڼې او یا روزل شوي سپي په وسیله د درولو 
یا هم کوالی شي خپل د لومړیتوب له حق څخه تېر شي. هارن، د حق لري او 

ماشین او یا نور غږونه د هغو خلکو سره ډېر مرسته کوي چې د سترګو دید یې  
 کمزوری وي.

 
که چېرې هیڅ کرښه هم شتون ونه لري، د میشیګان د قانون سره سم موټر  

تو وړاندې  چلوونکي باید د پلي تګ له کرښو او یا څلور الرې ته له ننو
 ودرېږي.

 
هیڅکله د پلي تګ الر مه بندوئ. دا کار نه یوازې د هغو کسانو د تګ راتګ لپاره  

ونکو  ستونزې زېږوي چې د سترګو دید یې کمزوری وي، بلکې له سړک څخه تېرېد
 پلي الرویانو ته هم نا خوندي چاپیلایر  رامنځته کوي.  

الرویانو ته د  د پلي الروي منځني بالکونه له څلور الرې پرته د سړک په اوږدو کې  
تېرېدو خوندي الر برابروي. د لومړیتوب کرښې ځینې وخت موټر چلوونکو ته په ګوته  

شکل ته مراجعه وکړئ.  6.1کوي چې پلي الرویانو ته ودرېږي. .  

 

شکل ته مراجعه وکړئ  6.1.  
 

 

 ماشومان
پارکونو پارک شویو موټرونو، ښوونځیو ته څېرمه سیمو، د لوبو په میدانونو، 

او هغو سیمو کې چې د ماشومانو د شتون امکانات پکې وي، خورا زیات  
متوجه اوسئ. ماشومان د وړاندوینې وړ نه دي او ښایي په غیر منتظره توګه د 

 سړک مینځ ته را ښکته شي. 

 

موټر سایکلونه، سکوټر، کم لګښته  
 موټر سایکلونه او بایسکلونه 

ښته موټر سایکل او بایسکل سره په ګډه  کله چې د موټر سایکل، سکوټر، کم لګ 
له سړک څخه ګټه اخلي، اړینه ده چې د دې نقلیه وسایطو په ځانګړو  

 مشخصاتو او حدودو باندې پوه شئ. 

په داسې حال کې چې د دې دوه او درې ټایرونو لرونکو وسایطو څخه ګټه  
یدل او په  اخیستل ډېر اقتصادي تمامېږي، خو د کوچنیو اندازو له کبله د هغوی ل 

 دقیق ډول د دوی د سرعت او فاصله معلومول ډېر ستونزمن دي. 

دا چاره په ترافیکي مسیر کې د دوی یو له لویو نیمګړتیاوو څخه ګڼل کېږي. له  
موټر سایکل، سکوټر، کم لګښته موټر سایکل، بایسکل او لوی بار وړونکي  

لوونکی ټپي او یا هم موټر ترمنځ د ټکر په پایله اکثراً د کوچنۍ نقلیه وسیلې چ
وژل کېږي. د موټر سایکل، سکوټر او بایسکل سره په ګډه له سړک څخه د  

 ګتې اخیستلو پر مهال الندې اړین ټکي په نظر کې ونیسئ. 

 

بایسکل   • او  سایکل  موټر  لګښته  کم  سکوټر،  سایکل،  موټر  د  تل 
 چلوونکو سره په خورا نرمۍ او ادب چلند وکړئ. 

 

دوه ټایره نقلیه وسیلې تر څنګ د موټر چلول  په یوه کرښه کې د  •
غیر قانوني ګڼل کېږي. په داسې حال کې چې موټر سایکل، سکوټر  

او بایسکل چلوونکي کوالی شي په یوه کرښه کې په ګډه توګه  
 حرکت وکړي. 

 

د   • ترمنځ  او موټرونو  بایسکل  د موټر سایکل، سکوټر،  څلور الرې 
څخه ګڼل کېږي. د بیلګې په ډول  ټګر یو له تر ټولو خطرناکې سیمې 

تل له ټکر څخه  وروسته موټر چلوونکي په مکرر ډول پولیسو ته  
 وایي چې دوی موټر سایکل چلوونکی نه دی لیدلی. 

 

خورا   • له  مهال  پر  ګرځېدو  د  ته  اړخ  کیڼ  کې  الرې  څلور  یوه  په 
زیاتې پاملرنې څخه کار واخلئ. د موټر سایکل، سکوټر او بایسکل  

د   کیڼ  چلوونکو  ولرئ.  چمتوالی  وړاندې  له  لپاره  راتګ  احتمالي 
لوري ته ګرځېدل د ټکر خطر لوړوي، ځکه تاسو د هغوی د کوچنیو  
اندازو له کبله تاسو د سرعت او فاصلې په وړاندوینه کې له تیروتنې  
له   نقلیه وسایط  نور کوچني  او  تل موټر سایکل  سره مخامخ کېږئ. 

وګنئ او له ګرځېدو وړاندې   هغې څخه چې تاسو ته ښکارېږي نږدې
 صبر وکړئ چې دوی له هغې ځای څخه تېر شي. 

 

ډیري موټر سایکل چلوونکي د ګیرونو په بدلولو سره خپل سرعت   •
د   کېږي.  روښانه  نه  څراغ  بریک  د  یې  کبله  له  چې  کموي، 
په ښاري سړکونو کې د خپل   په ځانګړي ډول  په موخه  خوندیتوب 

ترم چلوونکو  سایکل  موټر  او  کې  ځان  نظر  په  فاصله  ډېره  نځ 
 ونیسئ. 

 

د موټرونو ترمنځ پیشکاني کول غیر قانوني ګنل کېږي. د خپلې نقلیه   •
وسیلې، موټر سایکل، سکوټر، او بایسکل چلوونکو ترمنځ لږ تر لږه  

ثانیو پورې فاصله په پام کې ونیسئ. معموالً دوی    4څخه تر    ۳له  
ودرېږي او ښایي په  کوالی شي د موټر په پرتله په لنډه فاصله کې  

ژور   د  کړئ،  کم  سرعت  خپل  ووځئ،  څخه  له الرې  توګه  ناڅاپي 
غالي، د پلي الرویانو د تېرېدو کرښې او یا د اورګاډي پټلۍ د سیمې  
 په څېر موانعو څخه د تېرېدو په موخه خپل لوري ته بدلون ورکړي. 

د یوه موټر سایکل، سکوټر، بایسکل او یا نورو نقلیه وسایطو څخه   •
تېر شئ، مګر په دومره نږدې او په سرعت سره مه تېرېږئ چې د  
هغوی سورلیو ته خاوري او شګې ور وشیندي او یا ستاسو د نقلیه  

 وسیلې تېرېدل د ترافیکو له مسیر څخه د هغوی د اوښتو سبب شي. 
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کرښې   ښایي موټر چلوونکی د خطرڅخه د مخنیوي په موخه په چټګۍ سره بلې
د   کې  په صورت  قانونیت  او  خوندیتوب  واوړي.د  ګټه  ته  څخه  کرښې  له  څنګ 

باید د   واخلئ. د میشګان د قانون پر بنسټ ستاسو او د بایسکل چلوونکي ترمنځ 
 فوټه فاصله موجوده وي.   ۳تېرېدو لپاره لږ تر لږه 

د پورته کړنې د نه عملي کېدو په صورت کې خوندي فاصله او سرعت  په نظر 
رت کې د بایسکل په  کې نیول ډېر اړین دي. تاسو کوالی شئ د خوندیتوب په صو
 واسطه د څنګ له کرښې او یا ممنوعه سیمې څخه تېر شئ. 

د کرښو له بدلولو، د هغې سیمې چې تاسو ترې د حرکت تکل لرئ او یا د   •
خپل موټر په ړندو نقطو کې د موټر سایکل، سکوټر او بایسکل چلوونکو له  

تګ پر    نشتون څخه ځان ډاډمن کړئ. له تېرېدو وروسته بلې کرښې ته د شا
وخت یو ځل بیا شاوخوا چک کړئ. ډاډ ترالسه کړئ چې د خپل موټر په  

عقب هندارو کې د دوه ټایره چلوونکي په واضح توګه وینئ. ډیری ټکرونه  
هغه وخت رامنځته کېږي کله چې موټر چلوونکي خپلې ړندې نقطې چک  

 نه کړي او د دوه ټایره چلوونکي ونه ویني. 
 

هغه موټرونه چې په چټک سرعت سره حرکت کوي په لوړه کچه د   •
هوا جریان او کشش تولیدوي. په یاد ولرئ چې ستاسو د موټر شدید  
باد ښایي موټر سایکل، سکوټر او بایسکل چلوونکي وډار کړي او یا  

 د هغوی موازنه خرابه او د ټکر کېدو چانس لوړ کړي.  
•  
بایسکل چلو • او  یا السي  د موټر سایکل، سکوټر  او  ونکي څراغونو 

نښو ته متوجه اوسئ. سربېره پر دې، که چېرې موټر چلوونکی ښي  
ټایره چلوونکی د   یا کېڼ اړخ ته د ګرځېدو تکل ولري او د دوه  او 
ته کوږ کړي،   لوري  بل  او  یوه  په موخه ځان  د معلومولو  ترافیکو 

 ښایي نوموړی د ګرځېدو تصمیم ولري.  
 

 
د   • چې  اوسئ  متوجه  موټر  ډېر  لګښته  کم  سکوټر،  سایکل،  موټر 

سایکل او بایسکل د مخې چراغ ښایي د موټرونو د چراغ د پیاوړې  
 ړنا له کبله تت شي او تاسو هغوی ونه وینئ.

 

د موټر د پارک کولو پر مهال د دروازو له پرانیستلو وړاندې خپلې   •
ترڅو   کړئ،  خالصه  دروازه  الس  ښی  په  کړئ.  چک  هیندارې 

ک د  شئ  بایسکل  وکوالی  روان  سره  آسانۍ  په  الرې  له  اوږې  یڼې 
بایسکل   د موټر سایکل، سکوټر،  ووینئ.  پلي الرویان  او  چلوونکي 
او نورو روانو ترافیکو لوري ته د دروازې خالصول خطرناک او  

 غیر قانوني ګڼل کېږي. 

 

 
 ګټه  توګه منصفانه په څخه هارن  له توګه په چلوونکي یوه د

 د ښایي ځکه وکړئ، ډډه څخه کولو هارن  ځایه بې له. واخلئ
 مخ  سره ګواښ له ټکر  د دوی او شي  سبب وېرېدو د چلوونکو

 .کړي
 

 

 کم لګښته موټر سایکل او یا سکوټر
 د میشګان د قانون سره سم کم لګښته موټرونه د نقلیه وسیلې په توګه پېژندل شوي دي چې: 

• Has two or three wheels and is equipped with 

an engine that does not exceed 100 cc piston 

displacement. 
سي سي څخه لوړ ماشین    100دوه او یا درې ټایرونه ولري او له   •

 ونه لري. 
 

له   • کې  یوه ساعت  په  باندې  زیات    ۳0په هموار سطحه  مایلو څخه 
سفر ونه شي کړای، همدا راز ګیر بکس ولري او چلوونکی د هغې  

 ره د ګیرونو بدلون ته اړتیا ونه مومي. د رهنمایي کولو لپا
 

سکوټر په عمومي توګه د دوه ټایرونو لرونکې نقلیه وسیله ده چې په هغې کې کم لګښته  
موټر سایکلونه هم شاملېږي، خو دا پېژندنه په لوړ ځواک لرونکو ماشینونو هم د پلي کېدو  

 خوري. وړ ده، چې د کم لګښته موټر سایکلونو له پېژندنې سره سمون نه 

 یوازې د بایسکل چلوونکو په اړه
ټولو  په  میشګان  د  پرته  الرو  لویو  محدودو  د  شي  کوالی  چلوونکي  بایسکل 
ترافیک   د  چې  هغې  تر  وکړي.  راتګ  تګ  توګه  قانوني  په  باندې  سړکونو 
مراعات کوي، کوالی شي په هر ځای کې بایسکل وچلوي. بایسکل چلوونکي د 

 حقونه او مسوولیتونه لري. موټر چلوونکو په څېر یو شان 
 

 د الرې په اوږدو کې ټولې ترافیکي نښې مراعات کړئ.
 

او یا له   ، سړک ته ننوځئوړاندې له دې چې  په څلور الرې کې ښي لوري ته وګرځئ
چې د واټ په څنډه او یا هم د بایسکلونو   وڅارئ بایسکل چلوونکوهغه  واټ څخه ووځئ، 

.لپاره په مشخصه شوې سیمه کې تګ کوي
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  پر څه باید هر موټر چلوونکی پوه شي 

 

  

له وړ لومړیتوب سربېره دوی ته  
اجازه ورکړئ چې ستاسو له  

ګرځېدو وړاندې له هغې ځای  
 څخه تېر شي. 

د بایسکل له کرښو څخه ښي  
لوري ته د ګرځېدو لپاره ګټه مه  
اخلئ. له بایسکل چلوونکي څخه  

کېږئ، مګر په هغه   مه مخکې
صورت کې چې ښي لوري ته  

 ګرځېدل خوندي وي. 

 

 

 
د میشګان د قانون پر بنسټ د تېرېدو پر مهال باید د نقلیې وسیلې او بایسکل چلوونکي  

 فوټه واټن په نظر کې ونیسئ.    ۳ترمنځ لږ تر لږه 
 

تېر شئ.  که چېرې پورته کړنه د پلي کېدو وړ نه وي، په خوندي واټن او سرعت کې  
دا کار ښایي تاسو اړ کړي چې د خوندي تېرېدلو لپاره بلې کرښې ته واوړئ او یا  

مناسب فرصت ته منتظر اوسئ. د خوندي تېرېدلو په صورت کې تاسو کوالی شئ د  
 بایسکلونو له ممنوعه ساحې څخه ګټه واخلئ. 

 
اشخاص له  له تېرېدو وروسته تر هغې چې بایسکل چلوونکي او یا نور زیان مننونکي  

سړک څخه نه وي تېر شوي، خپلې کرښې ته مه ننوځئ. لوی بار وړونکي موټرونه په  
په   او وخت  واټن  باید ځانګړی  تېرېږي  بایسکل چلوونکو څخه  له  هغه وخت کې چې 

 نظر کې ونیسئ. 

 
چلوونکي د بایسکل له کرښو څخه په ګټې اخیستو باندې مکلف نه دي، دوی  بایسکل 

لوري ته د ګرځېدو او یا هم له خطر څخه د مخنیوي په موخه له دې  کوالی شي کیڼ 
 کرښې څخه ووځي. 

 
د   هم  بایسکلونه  ټایره  او درې  دوه  موټرونه،  لرونکي  کم سواري  یاد ولرئ چې  په 
میشګان په سړکونو تګ راتګ کوي. دا بایسکلونه د عقب په هیندارو باندې سمبال  

وخه له ژېړو بیرغونو څخه ګټه اخلي، خو له  دي او ځیني نور بیا د ښکاره کېدو په م
 دې سربېره د کوچنیو اندازو له کبله د بایسکلونو لېدل ستونزمن دي. 

 

 اتومات موټر سایکلونه 
پنجرو،   اوسپنېزو  نیولو  د الس  کمربندونو،  په  خوندیتوب  د  سایکلونه  موټر  اتومات 

مجهز   باندې  وسایلو  اړینو  نور  اړوند  سایکل  موټر  د  او  موټر  اشترنګ  دا  دي. 
 سایکلونه درې ټایرونه لري او د کیناستو په چوکۍ باندې مجهز نه دي. 

 

اندازو لرونکو   د کوچنیو اندازو له کبله دوی ته د موټر سایکلونو او نورو کوچنیو 
وسایطو په څېر  یو شان درناوی وکړئ. د موټر سایکلونو، سکوټرونو، کم  لګښته  

ګڼې موټ ترافیکي  یا  او  ګرځېدو  الرو،  څلور  په  څېر  په  بایسکلونو  او  سایکلونو  ر 
وکړئ. پاملرنه  ځانګړې  هم  ته  دوی   مهال  پر  ګونې 
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 ځانګړي او بېړني: فصل اووم
 حاالت

 

 

 
 

 خوندي موټر چلول 
خوندي موټر چلول یوازې د موټر ګرځول او د سړک د لومړنیو اصولو په زده  

 کولو باندې نه خالصه کېږئ، بلکې په دې برخه کې زیات څېزونه شاملېږي. 

همداراز خوندي موټر چلول غوره قضاوت، انعطاف منلو، تجربې، صبر او  
توګه دا ځانګړنې ستاسو لپاره فعالو حواسو ته اړتیا لري، د موټر چلوونکي په  

 تر ټولو غوره دفاع ده. 
 

که چېرې تاسو نوی ځوان موټر چلوونکی یاست،  
ښایي تاسو د موټر چلولو پرمهال د خپلو مهارتونو په  

 اړه ډاډ ونه لرئ. 
 

ښایي ستاسو درک او قضاوت د تجربه لرونکي موټر  
 چلوونکي په څیر په ښه ډول نه وي لوړ شوی.

څومره چې ډېر موټر وچلوئ په هماغه اندازه  هر 
ستاسو مهارتونه لوړیږي. د بیلګې په ډول د زده کړې  

کلونو او   21مرحله، وروسته د والدینو، سرپرست، د 
یا له هغې د زیات عمر لرونکو اشخاصو سره چې د  
موټر چلولو جواز یا الیسنس ولري او په پای کې کله  

او له نظارت پرته   چې تاسو خپل الیسنس ترالسه کړئ
موټر وچلورئ ستاسو مهارتونه او په ځان باور باه لوړ  

 شي.
 

که چېرې تاسو د منځني عمر لرونکي موټر چلوونکي  
یاست، ښایي تاسو له کلونو وروسته موټر چلولو له  

 خپل وړتیاوو څخه راضي شوي یاست.
 

سربېره پر دې، د خپل کاره رهنما په مرسته په سړک  
ول تاسو له خطر سره مخ کوي، ځکه  باندې موټر چل

تاسو په رښتیني ډول د موټر چلولو له چاپیلایر او د  
 هغې د احتمالي خطرونو سره آشنایي نه لرئ. 

 ډېره برخه دې  په او  یاست چلوونکی موټر لرونکی عمر لوړ د تاسو چېرې که
 له کبله له عمر لوړ او  ستونزو روغتیایي د تاسو ښایي مګر لرئ،  تجربه

   .شئ مخ سره ستونزو

د څېړنو په پایله کې جوته شوې چې د لوړ عمر لرونکي موټر چلوونکي  
کوالی شي د ځانګړو زده له الرې خپل مهارتونه لوړ کړي او د خوندي موټر 

په ځینو ټولنو کې د لوړ عمر   .چلولو په موخه خپل الیسنس له ځان سره وساتئ
ر نوي کورسونه په الر اچول کېږي.کسانو لپاره د موټر چلولو آزموینې او نو  

 

 یرغلیز موټر چلول 
یرغلیز موټر چلوونکي د درېدو له نښو او څراغونو څخه تېرېږي، په چټک 

سرعت سره حرکت کوي، د نورو موټرونو مخه نیسي، د ترافیکو په مسیر کې 
خپل موټر داخل او خارج کوي، په غیر قانوني ډول له ښي لوري څخه تېرېږي 

ښایي په ناسم ډول د السونو له نښو څخه ګټه واخلئ. او   

 
که چېرې تاسو هم ورته عمل ترسره کړئ، حالت له به کنټرول څخه ووځي او په  

واټ کې به تاوتریخوالی زور ونیسي، چې په پایله کې به یې یو موټر چلوونکی د بل  
 د مخنیوي لپاره له وسلې او یا موټر څخه استفاده وکړي. 

 
د یرغلیز موټر چلولو له کبله د رامنځته شویو ټکرونو کره معلومات نشته، خو د 

سلنه  مرګ    66لویې الرې د ترافیکو د خوندیتوب د ادارې د وړاندوینې  پر بنسټ 
. ژوبلې د یرغلیز موټر چلولو له کبله رامنځته  شوې دي 

 آیا پوهېږئ چې...؟
•

 

•

•
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  یاستئ؟ چلوونکی موټر یرغلیز تاسو آیا
له سړک سره په عادي یا آرامه توګه نه یوځای    کېدل؟ یوځای نامناسب •

کېدل د ترافیکو د الرې د ګډوډۍ سبب کېږي. تل هڅه وکړئ چې له لویې 
آرامۍ  په  مهال  پر  د ګرځېدو  ته  یوه سړک څخه بل سړک  له  یا  او  الرې 

موټر چلوونکی د الرښوونو سره یو ځای شئ. که چېرې تاسو وینئ چې بل 
ته   هغوی  او  کړئ  کم  سرعت  خپل  نو  ګرځي  یا  او  کېږي  یوځای  خالف 
اجازه ورکړئ چې تېر شي. غوصه کېدل ستاسو سره مرسته نه کوي بلکې  
موټر   یو  ښایي  کېږي.  سبب  ټکر  د  او  کوي  اغیز  پرېکړو  په  ستاسو  هغه 

ت کړئ چې  چلوونکی اشتباه وکړي، مګر دا څومره مهمه ده چې تاسو ثاب
مو   مهال  پر  چلولو  موټر  د  کوي چې  فکر  تاسو  که چېرې  یاست؟  په حق 
اشتباه کړې، د هغې له کبله هیڅ وخت د ټپي کېدو او یا مرګ ژوبلې خطر  
مه زیاتوئ. شا ته پاتې کېدل او بل موټر چلوونکي ته اجازه ورکول چې له  

 سړک سره یو ځای شي ډېر عاقالنه کار دی.
 له ټولو کرښو ه ډېرې آرامۍ سره موټر وچلوئ؟ پ کې  په کېڼه کرښه •

څخه په سمه توګه ګټه واخلئ او د سرعت له حدودو څخه پیروي وکړئ. که 
چېرې تاسو له کېڼې کرښې څخه په ورو ډول تېرېږئ او بل څوک تاسو ته  

ډېر نږدې په حرکت کې وي د خوندیتوب په صورت کې شا ته والړ شئ او 
رافیکو ته د تېرېدو اجازه ورکړئ. په کیڼه  ښي اړخ ته وګرځئ او چټکو ت

کرښه کې د موټر چلول ستاسو تر شا د ترافیکي ګڼې ګوڼې سبب کېږي او  
ښایي یرغلیزو موټر چلوونکي ته دا چانس ور کړي چې په ډېرې بې  

 غورئ سره له تاسو څخه د مخکې کېدو هڅه وکړي. 

 

ګواښ یو ډول  دا د یرغلیز موټر چلوونکو لخوا د  د مخکې کېدو هڅه؟  •
دی. که چېرې نورو موټر چلوونکو له تاسو څخه د مخکې کېدو هڅه  

وکړه، ځان څنډې ته کړئ او هغوی پرېږدئ چې تېر شي. د دې پر ځای  
چې دا ډول موټر چلوونکي ستاسو تر شاه روان وي غوره ده چې له تاسو  

 څخه مخکې روان وي، ترڅو تاسو دوی ووینئ. 

 

غوصې پر وخت هیڅکله نورو موټر چلوونکو   د ؟نا مناسبې اشارې کول  •
ته اشاره مه کوئ. کله چې د موټر چلولو پر مهال له تاسو څخه ترافیکي  
تیروتنه وشي او نور موټر چلوونکي تاسو ته اشاره وکړي، نو په دې حالت  
کې دوی وپوهوئ چې تاسو په خپل کار باندې پښمانه یاستئ. تیروتنه له هر  

ت اشارو  کېږي،  څخه  ستاسو  چا  کېدل  غوصه  په  یا  او  ورکول  ځواب  ه 
تېروتنه نه سموي. پورته کړنې یوازې ستاسو د غوصه کېدو او د شخړې د  

 پېښېدو سبب کېږي او د ترافیکي پېښې د رامنځته کېدو امکانات زیاتوي. 
تل په یاد ولرئ، چې خوندي موټر چلول په لید لوري، د استرس او غوصې   •

 یا پورې تړاو لري.په کنټرول کې ستاسو په وړت 

 
هیڅکله اجازه مه ورکوئ چې د یرغلیز موټر چلوونکي چلند تاسو په داسې کچه 

 وهڅوي چې ورته چلند ترسره کړئ. 
د یرغلیز موټر چلوونکي سره د مخامخ کېدو په صورت کې هڅه وکړئ چې له  

الرې څخه ووځئ، د سترګو په سترګو کېدو څخه ډډه وکړئ، اشاروي او یا لفظي  
ونو ته هیڅ پاملرنه مه کوئ. پرته له دې که چېرې د خوندیتوب احساس کوئ،  برید

له پولیسو سره اړیکه ونیسئ او د یرغلیز موټر چلوونکي په اړه دوی ته راپور 
 ور کړئ.

 

که چېرې یرغلیز موټر چلوونکی د سړک په اوږدو کې په کوم ټکر کې ښکېل  
ودرېږئ، د پولیسو راتګ ته   وي، د ټکر له سیمې څخه په یوه خوندي فاصله کې

انتظار وکړئ او د پېښې په اړه خپل د سترګو لیدلی حالت له دوی سره شریک  
 کړئ.

 

 

 

 په څلور الرې کې له خورا پاملرنې څخه کار واخلئ
د سړک د نورو برخو په پرتله په څلور الرې کې ډېرې ترافیکي پېښې رامنځته  

ټپي کېدو سبب کېږي. په څلور کېږي، چې د مرګ ژوبلې او په شدید ډول د  
 الرو کې پاملرنه ستاسو په خوندیتوب کې ډېره مرسته کوي. 

 

 څلور الرې
الرې   • لویې  د  ترافیکو،  تېرېدونکو  او  راتلونکو  مهال،  پر  تېرېدو  د  څخه  څلورې  له 

کاروونکو، پلي الرویانو، څراغونو، نښو، رسم شویو نښو، د سړک حاالتو او کم دید  
 ډېر پاملرنه وکړئ. لرونکو سیمو ته 

 

د   • او  څراغونو  ترافیکي  چې  اوسئ  متوجه  ډېر  ته  الرویانو  پلي  او  موټرونو  هغو 
په   یا  او  درېږي  کې  الرې  څلور  په  پرته  پاملرنې  له  ته  وسایلو  کنټرول  د  ترافیکو 
موټر  نور  چې  پوهېږئ  نه  تاسو  وخت  هر  کوي.  نه  پام  ته  لومړیتوب  کې  تېرېدو 

ول غواړي، نو د خپل ځان د خوندیتوب په موخه هغوی  چلوونکي د کوم کار ترسره ک
 ته اجازه ورکړئ چې له تاسو وړاندې والړ شي. 

 

ته چې له   • لګښته موټر سایکل  نقلیه وسایطو لکه موټر سایکل، بایسکل او لم  کوچنیو 
اړخه کوچني   له  اوسئ، ځکه دوی د جوړښت  ډېر متوجه  تېرېږي  څلور الرې څخه 

سرعت   د  دوی  د  ښایي  او  پوره  دي  په  وي.  ستونزمنه  وړاندوینه  اړه  په  واټن  او 
درناوي له دې چلوونکو څخه ساتنه وکړئ او دوی ته اجازه ورکړئ چې په آرام فکر 

 سره له څلور الرې تېر شي. 

 

که چېرې د ونو، زیاتې واورې، ساختمانونو او یا نورو موانعو له کبله نه شي کوالی   •
ر په  ترافیک  الرې  څلور  په  یا  او  له  سړک  کې  حالت  دې  په  نو  ووینئ  ډول  وښانه 

ترڅو هغه څه   آرامۍ سره مخکې والړ شئ،  په  کار واخلئ.  پاملرنې څخه  ځانګړې 
چې ستاسو مخه نیسئ له نږدې ووینئ. هر کله چې په څلور الرې کې ترافیک نه و او  
  یا د ترافیکو څراغونو تاسو ته د تګ اشاره وکړه، نو په ډېر احتیاط او پاملرنې سره 

 خپل موټر چلولو ته دوام ورکړئ. 

 

 په هوایي الر باندې موټر چلول 
هوایي الر زموږ لپاره تر ټولو خوندي الر ده. ترافیک په یوه لوري په حرکت 
پلي  کې  الر  لویه  په  نشته.  نښې  درېدو  د  یا  او  الرې  څلور  هلته  وي،  کې 

سکلونو،  سي سي څخه کم ځواک لرونکو موټر سایکلونو، بای  124الرویانو، له  
له   ته  وسایطو  لرونکو  کم سرعت  او  ټولو ځمکنیو  سایکلونو،  موټر  لګښته  کم 

 هوایي الرې څخه د تېرېدو اجازه نه ورکول کېږي.
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ترافیک کوالی شي له کوچني سړک څخه هوایي الرې ته ننوځي.اکثراً د   •
 Do“وتلو او داخلیدو کوچنی سړکونه یو بل ته څیرمه موقعیت لري. د 

Not Enter”   یعنې مه ننوځئ او“Wrong Way”   یعنې ناسمه الر او
د ننوتلو سړک اکثراً د سرعت   د سرعت د اندازې نښو ته پام وکړئ. 

ډېرولو له کرښې سره یو ځای کېږي، چې په مرسته یې تاسو کوالی شئ  
 خپل سرعت د هوایي الرې له ترافیکو سره همغږی کړئ. 

 

د خپل موټر د عقب او څنګ هیندارو په مرسته د هوایي الرې څراغونه   •
ئ او دې خپلې اوږې څخه الرې ته په ځغلنده توګه وګورئ. د  چک کړ

ننوتو لپاره یو خوندي واټن وټاکئ وروسته له ترافیکو سره یو ځای شئ،  
په هوایي الر کې د ترافیکو د لومړیتوب حق په پام کې ونیسئ. هیڅکله  
په نورو موټر چلوونکو حساب مه کوئ چې تاسو ته د داخلېدو اجازه در  

 کړي. 
 

وه سړکه هوایي الر کې کیڼ لوري ته د تګ، وتلو، له هواي الرې  په د •
سره د نورو موټرونو د یو ځای کېدو، په سړکونو کې د شدیدې ترافیکي 

یا او  تېرېدو  د  موټرونه  د  حالت  بېړني  د  ګوڼې،  بیا     ګڼې  د  سړک  د 
 رغونې چارو له جریان پرته په ښی لوري کې موټر وچلوئ. 

 

وه او درې کرښیزې هوایي الر کې په هر کرښه  تاسو کوالی شئ په یوه د  •
چې مو زړه غواړي موټر وچلوئ. سربېره پر دې، که چېرې تاسو په لږ  
سرعت   کم  د  چې  ده  غوره  یاست،  کې  حرکت  په  سره  سرعت  لږه  تر 

 لرونکو ترافیکو په کرښه کې حرکت وکړئ. 
 

  د یو ځای کېدو نښې هوایي الرې ته د داخلېدو سیمې ته څېرمه ځای پر  •
هوایي   ترافیک  چې  درکړي  خبرداری  ته  تاسو  څو  تر  دي،  شوې  ځای 
الرې ته ننوځي. تل هغو موټرونو ته پام ونیسئ چې له هوایي الرې سره  
یوځای کېږي. په بله کرښه کې د خپل سرعت او خوندي حرکت تنظیمول  
ډول   خوندي  او  منظم  په  چې  کوي  مرسته  سره  چلوونکو  موټر  نور  له 

 ځي. هوایي الرې ته ننو 
 

تل هغو موټر چلوونکو ته پام ونیسئ چې د وتلو سیمې ته په نږدې کېدو   •
 سره خپل سرعت کموي او یا په ناڅاپي توګه د وتلو کرښې ته اوړي. 

 

له بېړني حالت پرته هیڅکله په هوایي الر کې مه درېږئ. که چېرې اړ   •
یاست چې ودرېږئ، د بېړنیو کرښو څراغونه روښانه کړئ، په تدریجي  

پلي  توګ د  ډول  خوندي  په  کچې  تر  امکان  د  او  کړئ  کم  سرعت  خپل  ه 
 الرویانو له سیمې څخه په چټکۍ سره ووځئ. 

 

 له سړک سره د یو ځای کېدو په اړه څو خبرې
یو شمېر د بحث وړ موضوعات په مناسب ډول له الرې سره د یو ځای کېدو په پرتله د  

څیزونه مناسب او قانوني دي؟ څه ډول باید  موټر چلوونکو وینه په جوش راولي. کوم  
له سړک سره یو ځای شئ؟ له هوایي الرې سره یو ځای کېدل چټکو ترافیکو ته اړتیا  
دې   په  نو  وي،  ځانګړی وخت  هغې  د  یا  او  ګوڼه  ګڼه  کې  په سړک  که چېرې  لري، 

 حالت کې له سړک سره یو ځای کېدل ډېر ستونزمن دي. 

 

 

 

 

 آیالتي قانون کې په الندې ډول ړنا اچول شوې ده:  د یو ځای کېدو په اړه په 

کله چې یوه نقلیه وسیله د یوې لویې الرې له څلورې الرې او یا سړک څخه د  " 
یا   او  لویې الرې  له  کېدو  یو ځای  د  کې  آخر  په  په تکل کې وي، چې  تېرېدو 
نښو   په  کېدو  یو ځای  مناسب  د  په روښانه ډول  او  کېږي  یو ځای  سړک سره 
باندې ښودل شوی وي، نقلیه وسیله باید هغې موټر په تېرېدو کې لومړیتوب ور 
کړي چې له لویې الرې سره په یو ځای کېدو کې له جدي خطر سره مخ وي،  
له روانو   تنظیم کړي ترڅو وکوالی شي  داسې ډول  په  باید خپل سرعت  دوی 

 MCL.257.649(7)   " ترافیکو سره په خوندي توګه یو ځای شي.

 شوئ؟ پوه 

 
ژباړه: که چېرې ستاسو نقلیه وسیله له هوایي الرې سره یو ځای کېږي، تاسو 
له   په هوایي الر کې  تنظیم کړئ چې  داسې ډول  په  او ځای  باید خپل سرعت 
که  یو ځای شئ.  پرته  له ټکر  او  په خوندي ډول  ترافیکو سره  وړاندې روانو 

د یا  او  وځئ  ترې  یا  ننوځئ،  ته  الرې  هوایي  تاسو  یوې   چېرې  له  ترافیکو 
 کرښې سره یو ځای کېږئ دا قاعده په پورته ټولو حاالتو کې د پلي کېدو وړ ده. 

 

 له هوایي الرې څخه وتل
ډیری هوایي الرې د وتلو په موخه د سرعت د کمولو لپاره ځانګړې   •

کرښې لري. د وتلو ځانګړې نښې وګورئ، ترڅو په مرسته یې تاسو  
پ  څخه  هوایي الرې  له  شئ  له  وکوالی  ترافیکو  د  ووځئ.  آسانۍ  ه 

شتون څخه ځان ډاډمن کړئ او د ګرځېدو څراغ مو روښانه کړئ،  
د   ته  وتلو کرښې  د  تاسو  وپوهېږي چې  موټر چلوونکي  نور  ترڅو 

 ګرځېدو په تکل کې یاست. 
 

له هوایي الرې څخه د وتلو پر مهال د خپل سرعت له کمولو څخه   •
چې   وباسئ  انتظار  هغې  تر  وکړئ.  د  ډډه  توګه  بشپړه  په  تاسو 

خپل   توګه  تدریجي  په  وروسته  ننوځئ،  ته  کرښې  کمولو  سرعت 
سرعت کم کړئ. لویې الرې ته د ننوتو ډیری کوچني سړکونه چټکه  
باندې د   انحنا لري، نو دا ډېره اړینه ده چې تاسو په کوچني سړک 

 وتلو ځانګړی سرعت په پام کې ونیسئ. 
 

تیر • مو  کې  الر  په  وتلو  د  چېرې  مه  که  ته  شا  هیڅکله  وکړه،  وتنه 
استفاده   منځنۍ الرې څخه  له  تېرېدو  د  او  وګرځئ  را  ګرد  ګرځئ، 
ووځئ.   څخه  ځای  راتلونکي  له  وتلو  د  یې  ځای  پر  یا  او  وکړئ 
څخه   الرې  وړ  نظر  خپل  د  او  وګرځئ  را  بېرته  ته  الرې  هوایي 
ووځئ. هیڅ وخت د تېرېدو له منځنۍ الرې څخه استفاده مه کوئ،  

الر یوازې د میشګان د بېړنیو پېښو او ترانسپورټ وزارت  ځکه دا  
 د نقلیه وسایطو لپاره ده. 

 

 د هوایي الرې ستړیا 

 په هوایي الر کې د موټر چلولو پرمهال تر ټولو ستر خطر ستړیا ده.  •

او   ټایرونو  باد،  د  توګه  دوامداره  په  کې  سفرونو  اوږدو  په  ښایي 
ی  او  خوبوړي  تاسو  کبله  له  غږونو  د  مصنوعي  ماشین  ا 

اجازه   ته  چا  بل  کې  صورت  په  اړتیا  د  درځي.  خوب)هپنوتېزم( 
 ورکړئ چې ستاسو پر ځای موټر وچلوي. 
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په قهوه او د ویښ پاتې کېدو په دارو ګانو باندې تکیه مه کوئ. که چېرې د   •
دو ساعتونو کې لږ تر لږه د  ستړیا احساس کوئ، موټر ودروئ او په هرو 

دقیقو لپار خپل ستړیا رفع کړئ. د وتلو په راتلونکي ځای کې له لویې   10
الرې څخه ووځئ.  مسافر خانه او یا د استراحت ځای ومومئ او خپله  

 ستړیا رفع کړئ. 

 

که مجبور یاستئ چې موټر وچلوئ نو په دې حالت کې هر لوري ته   •
خپلې هیندارې چک کړئ. خپل ځان ته  د سترګو غړول مه هېروئ.  

 نږدې او لرې، په ښي او کیڼ اړخونو کې شته څیزونو ته وګورئ. 
 

 د سرعت د کنټرول وسیله
د سرعت د کنټرول وسیله په کلیوالي سیمو کې د ګټې اخیستنې لپاره ډېره   •

 مناسبه ده، ځکه هلته ډېره ترافیکي ګڼه ګوڼه نه وي. 

 

ل شوي سرعت او یا له هغې څخه  د سرعت د کنټرول وسیله په ټاک •
په کمه اندازه کې تنظیم کړئ. دا ثابت سرعت د تیلو په لګښت کې د  
بندیدو د   لپاره د موټرونو د  په کیڼ لوري کې د ډېر وخت  او  سپما 
مخنیوي سربېره په چټک ډول د کم سرعت لرونکو موټرونو څخه د  

 تېرېدو زمینه برابروي. 
 

سطه د سرعت ډېرول د سرعت د کنټرول  له بریک پرته د اکسلېټر په وا •

 وسیلې تنظیمات نه لغوه کوي.  

 

د زیاتې ترافیکي ګڼې ګوڼې، له کوچني سړک څخه د زیاتو ترافیکو   •
د وتلو او داخلېدو، یا د باران، واورې او یخک له کبله په ښویدونکي  
کولو   استفاده  د  څخه  وسیلې  کڼترول  د  سرعت  د  باندې  سړک 

ځینې وخت ښایي د سرعت د کنټرول وسیلې   سپارښتنه نه کېږي. خو 
بیا تنظیمول ته اړتیا ومومئ، ترڅو د ناپامۍ په صورت کې د ټکر  
کېدو له خطر څخه وژغورل شئ. د نقلیه وسایطو ډیری جوړونکې  
کمپنۍ د زیات بار د لېږد پر مهال د سرعت د کنټرول وسیلې څخه د  

 استفادې سپارښتنه نه کوي. 
 

ستاسو په کرښه مخامخ را  که چېرې یو موټر 
 روان وي

که چېرې وخت وي نو بل موټر چلوونکي ته د خبرداري ورکولو په موخه   •

  هارن وکړئ.

 

په سم ډول یې بریک کړئ، مګر که چېرې ستاسو موټر د قلف ضد   •

 بریکونه ونه لري، نو د هغې ټایرونه مه بندوئ. 

 

 د سړک په ښۍ څنډه کې د وتلو لپاره ځان ته الر وپلټئ. •
 

هڅه مه کوئ چې کیڼ لوري ته والړ شئ، ځکه که چېرې بل موټر   •
را   ته  کرښې  اصل  خپلې  بیرته  ښایي  وویني،  تاسو  چلوونکی 

 وګرځي. 

کافي   • په  چې  ودرېږئ،  ډول  بېړني  په  کې  هغه صورت  په  یوازې 
څخه   سړک  له  کوالی  شئ  ونه  تاسو  او  وي  موجوده  واټن  اندازه 

 ووځئ. 

 
د   • کوالی  شئ  نه  چېرې  پرته  که  ټکر  له  سره  وسیله  نقلیې  بلې 

ودرېږئ نو هڅه وکړئ د هغې په څنګ کې تېر شئ. له ټکر څخه د  
 مخنیوي په موخه له اړتیا څخه ډېر مه ګرځئ. 

 

 خرابه هوا
د ژمي موسم له را رسېدو وړاندې د سفر په موخه د احتیاطي تدابیرو په نظر 

لپاره تر ټولو غوره الر ګڼل   کېږي. په مکرر ډول د کې نیول د خوندي سفر 
خپل موټر هایدرولیک، وایکم، د واورې د پاکوونکي د اوبو او تیلو کچه چک  

 کړئ.
د یخ ضد مایع له پیاوړیتوب او نوي والي څخه ډاډه تر السه کړئ، تر څو ستاسو د موټر د  

ماشین له یخ کېدو او زنګ نیولو څخه مخنیوی وشي. په یخه هوا کې تاسو باید د خپل واورې  
 پاکوونکي په اوبو کې د یخ ضد مواد وچوائ. 

 
کله چې هوا ګرد جنه وي، باران او یا واوره ورېږي او یا شرایط خطرناک وي  
د  کې  هوا  بده  په  موټر وچلوئ.  ډېر ورو  او  کار واخلئ  احتیاط څخه  ډېر  له  نو 
او تر ځمکې  پلونه  په یخه هوا کې  واټن وساتئ.  ډېر  ترمنځ  نقلیه وسایطو  خپلو 

 الرې د سړک په پرتله ژر یخ کېږي. الندې

 

 باران او ګرد
 د باران د ورښت له پیل څخه تر نیم ساعت پورې 

 سړکونه ډېر ښوي وي، ځکه له تېرېدونکو موټرونو   

 څخه تیل په سړک توییږي او بیرته له هغې نه وینځل 

 کېږي، خو په څلور الرو کې په ځانګړې توګه ډېره 

 پاملرنه وکړئ، ځکه د نورو سیمو په پرتله هلته ډېر  

 تیل توییږي. 

 
خپل سرعت کم کړئ او د عادي حالت په پرتله په خپلو منځونو کې دوه برابره  

 واټن په نظر کې ونیسئ. 
 

بریکونه په ژورو اوبو کې د موټر چلولو او یا د شدید باران له کبله لمدېږي. 
لوري ته کش کړي او یا هیڅ کار ونه  هغوی چک کړئ ځکه ښایي موټر یوه  

کړي. خپل سرعت کم کړئ او په ډېر مهارت سره د خپل بریک پایډل کیکاږئ 
 تر څو بیا په سم ډول کار وکړي. 

 
کله چې ستاسو ټایرونه په لمده سړک باندې ګرځي، دې حالت هایدرو پالنینګ  

ی شي تاسو یا د کشش له السه ورکولو ته ویل کېږي، چې په پایله کې یې کیدا
خپل کنټرول له السه ورکړئ. زاړه او کم هوا ټایرونه او په چټک سرعت سره 

 د موټر چلول له هایدرو پالنینګ له رامنځته کېدو سره مرسته کوي. 
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بند شوی وي، ه په واسطه  موانعو  د  د خوندیتوب  له سیالب ډک سړک  لته  که چېرې 
پر ځای شوی، ځکه هغه   لپاره ځای  د دې  نږدې موټر مه چلوئ. د خوندیتوب موانع 

 ځای د موټرونو لپاره خوندي نه دی. 

هم   یا  او  ولري  شتون  لینونه  برق  د  یا  او  توکي  شوي  خراب  کې  اوبو  په  هلته  ښایي 
سړک وینځل شوی وي. که چېرې له سیالب ډک سړک باندې د خوندیتوب موانع شتون  

ري، نو په دې حالت کې د بدیلې الرې په موندلو باندې غور وکړئ او که غواړئ ونه ل
له هغه ځای څخه تېر شئ، نو په خورا احتیاط سره دا کار وکړئ. سربېره پر دې، لکه 
موټر  د  ستاسو  شي  کوالی  اوبه  ژورې  شول،  وویل  وړاندې  له  خطرونه  چې  څنګه 

 ماشین خراب کړي. 
موټر وچلوئ. د مخې څراغونه روښانه کړئ او چټک  په ګرد جنه هوا کې ډېر ورو 

 درېدو ته چمتوالی ونیسئ. 

که چېرې ګرد ډېر زیات شو او په ټوله کې تاسو هیڅ شی ونه وینئ نو په دې حالت کې  
له سړک څخه ووځئ. د خپل موټر د بېړني حالت څلور واړه څراغونه روښانه کړئ او  

 د ګرد تر ورکېدو پورې منتظر اوسئ. 
 

 

 یخک، واوره او نور ښویدونکي حاالت 
په یاده ولرئ چې په یخک او واوره باندې ډېر ورو موټر وچلوئ. په واوره او یخک  

 باندې موټر چلول خورا زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. 

په یخه هوا کې هوښیار اوسئ او د واورې موټر سایکلونو ته غوږ ونیسئ، د سړک په  
ام وکړئ او درېدو ته چمتو اوسئ. تاسو په ښویدونکو  اوږدو کې د پلي تګ نښو ته پ

 حاالتو کې د وچ سړک په څیر د درېدلو ځواک نه لرئ. 

 

په   • مهال  پر  چلولو  موټر  د  باندې  سړک  ښویدونکي  یا  او  واورین  په 
 تدریجي ډول خپل سرعت کم کړئ. 

 

د خپل موټر بریکونه په آرامۍ سره چک کړئ، ترڅو په سړک باندې په   •
کېږي،  ډاډ سره حر رامنځته  ډیری ښویدنې هغه وخت  وکړای شئ.  کت 

ګرځېدو   د  ډول  چټک  په  باندې  ښوویدونکي سړک  په  چلونکی  کله چې 
 هڅه وکړي او یا په ناڅاپي توګه ودرېږي. 

  

 

 

 

 

د سټنډر بریک په لرلو سره د نقلیه وسیلې له ښوویدو د مخنیوي په   •
ثابت   باندې  بریک  په  پرته  قلف کولو  له  د دې  موخه  فشار وساتئ. 

شټرنګ   د  او  مومي  قابلیت  ګرځېدو  د  ټایرونه  مرسته  په  طریقې 
 کنټرول ساتل کېږي. 

 

که چېرې موټر د قلف کېدو ضد بشپړ بریکونه ولري، د بریک فشار وساتئ او  •

 اشترنګ وګرځوئ. 

 

 که چېرې ستاسو موټر ښوییږي

 د اکسلېټر یا سرعت ورکوونکي څخه خپلې پښې لرې کړئ.  •
 

خپل  د   • د  تاسو  چې  وګرځوئ  اندازه  هغه  په  یوازې  ټایرونه  مخکې 
 تګ لوري ته برابر کړي. 

 

 په مخالف لوري کې د بیا ځلي ښویدو لپاره چمتوالی ونیسئ.  •

 

وروسته   • کړئ.  برابر  ته  لوري  تګ  خپل  د  ټایرونه  لپاره  ځل  بیا  د 
 ټایرونه سیده کړئ ترڅو موټر مو تر کنټرول الندې راشي. 

 

 بریک نیول
او ستاسو د  د   د ترافیکو په حالت  په سړک،  نیولو وخت او څرنګوالی  بریک 

 موټر د بریکونو په ډول پورې تړاو لري.

 

په بریک   • لپاره  په عادي حاالتو کې د موټر د ورو کولو او درولو 
 باندې ثابت او قوي فشار واردوئ. 

 

د واورې، یخک او یا د بېړنیو پېښو پر مهال په وچ سړک باندې د   •
د  درېد موټر  د  ستاسو  نیول  بریک  کې  حاالتو  سختو  په  څیر  په  لو 

 بریکونو په سیستم پورې تړاو لري. 
 

د قلف کېدو ضد بریکونو سره له پیل څخه د موټر تر درېدو پورې   •
لړزه   تاسو  فشار وساتئ. ښایي  او سخت  پیاوړی  باندې  بریکونو  په 

 احساس او یا واورئ، اندیښنه مه کوئ دا حالت طبیعي دی. 
 

غه موټر چې د قلف ضد بریکونه نه لري، د ټایرونو د نه قلف کېدو  ه •
باندې بشپړ فشار وارد کړئ. که چېرې ټایرونه   په موخه په بریک 
بیا ونیسئ. د   یې  لپاره  او د دوهم ځل  پرېږدئ  نو بریک  قلف شول 
بریک نیولو دا طریقه ځینې وخت کنټرول شوي بریک نیول هم ګڼل  

 کېږي. 
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 د درېدلو واټنونه
د درېدو واټن ستاسو ستړیا، پاملرنې، د موټر وزن، د ټایرونو او بریکونو په 

 حالت، د سړک په سطحې او د هوا حاالتو ته په کتو ټاکل کېږي. 

 

سړک   • لمده  او  وچ  په  تاسو  چې  وکړو  وړاندوینه  چې  لپاره  دې  د 
باندې د درېدو لپاره څومره وخت او فاصله لرئ، نو الندې عمومي  

ثانیو پورې فاصلې    4څخه تر    ۳الرښوونې په نظر کې ونیسئ. له  
ته اړتیا لري. کله چې د موټر شاتنۍ برخه له له یوې نښې او یا بلې  
یو   د  وخت  رسېدو  د  خپل  ته  ځای  هغه  تېرېږي،  څخه  نقطې  ثابتې 

او یو زر او درې قاعدې پر بنسټ محاسبه  زره یو، یو زره او دوه  
ثانیو په موده    ۳کړئ. که چېرې د شمېرنې له پایته رسېدو وړاندې د  

کې له ټاکل شوې نښې څخه تېر شوئ نو تاسو هغې نقلیه وسیلې ته  
ناوړه   د  موټر چلولو  د  یا  او  ډېرېدو  د  د سرعت  یاستئ.  نږدې  ډېر 

یا له   6حاالتو په صورت کې دا فاصله تر   هغې څخه تر زیاتو    او 
 ثانیو پورې وغځوئ. 

 

المده سړکونه د درېدو لپاره ډېر وخت او واټن ته اړتیا لري. د آسانه   •
له   او  ډېر کړئ  فشار  باندې  بریک  په  تدریجي ډول  په  لپاره  درېدو 

 درېدو شیبه وړاندې دا فشار کم کړئ. 
 

ثانیو لپاره سړک ته وګورئ. یعنې مخکې له دې چې حرکت    12د   •
ثانیو لپاره د خپل موټر مخې ته وګورئ. د واټن د    12ړئ د  پیل ک

پیل   شمېرنه  او  وټاکئ  څیز  ثابت  یو  کې  واټ  په  لپاره  وړاندوینې 
تر هغې چې ستاسو موټر له ټاکل شوي څیز څخه تېرېږي د  کړئ،  

یو زره یو، یو زره او دوه... په ډول خپلې شمېرنې ته دوام ورکړئ.  
و شمېرنه کړې وي نو تاسو باید لږ  که تر یو زر او دولسو پورې م

 نور هم مخکې والړ شئ. 
 

پر وخت   • د  او  وړاندوینه وکړئ  ستونزو  د  پر وړاندې  ځان  خپل  د 
غبرګون لپاره چمتوالی ونیسئ. د بل موټر تر شا یو خوندي واټن په  
نظر کې ونیسئ. په خراب او ښویدونکي حالت کې د موټر چلولو پر  

 په پام کې ونیسئ.  مهال، د درېدو لپاره ډېر وخت 
 

 د شپې پر مهال موټر چلول 
 د شپې پر مهال موټر چلول ډېر خطرناک دي، ځکه ستاسو د دید ساحه کمېږي.

 

د موټر د مخې څراغونه باید له لمر لوېدو څخه نیم ساعت وروسته،   •
په هر هغه حالت کې   او  نیم ساعت مخکې  پورته کېدو څخه  د لمر 
روښانه شي چې د دید ساحه کمېږي. د ورځې په لړ کې د ګرد جنې  
هوا، باران او واورې د ورښت په صورت کې د خپل موټر کم ړنا  

نه شئ کوالی  .  ورکوونکي څراغونه روښانه کړئ تاسو  که چېرې 
که چېرې شکمن   ویني.  نه  تاسو  هم  دوی  ووینئ،  نقلیه وسایط  نور 

 یاست د خپل مخې څراغونه روښانه کړئ. 
 

 

 

 

 
د مخکې څراغونه باید په هر وخت کې روښانه وي، ځکه د ورځې   •

د   نشو کوالی  په مرسته موږ  فاصله کې    500د څراغونو  په  فوټه 
په   موټرونه  او  د  خلک  ته  څراغونو  مخکې  د  ووینو.  ډول  واضح 

اړتیا پر مهال، د پارکېنګ د څراغونو روښانه کول غیر قانوني ګڼل  
 کېږي. 

 

توګه   • په روښانه  یو داسې سیمه کې ودرېږئ چې خپله مخه  په  باید 
ده   اړینه  ډېر  پر مهال،  د موټر چلولو  له مخې  د شپې  ولیدلی شئ. 

 محدوده کې حرکت وکړئ. چې د خپلو مخې څراغونو د ړنا په 
 

فوټه په واټن کې د زیات ړنا لرونکي    500مخامخ روان موټر ته د   •
ګڼل   قانوني  غیر  کول  فلش  هغې  د  یا  او  کول  روښانه  بشپړ  څراغ 
خپلو   د  لپاره  بایسکل چلوونکو  او  پلي الرویانو  د  همداراز،  کېږي. 

 څراغونو ړنا کمه کړئ. 
 

د خپل مخې • نه    که چېرې روانو موټر چلوونکو  څراغونو ړنا کمه 
د   موټرونو  روانو  د  وګورئ.  ته  لوري  ښي  سړک  د  مخامخ  کړه، 
مخې څراغونو ته په مخامخ ډول مه ګورئ. د څراغونو تیز ځلېدل  
د   د موټر  لیدلو څخه محروم کړي.  له  تاسو  لپاره  ثانیو  د څو  ښایي 

ول د څراغ د وړناکو د ځلېدو  مخې هیندارې نا پاکي په خطرناک ډ 
 ي. سبب کېږ

 

په بل موټر پسې د تګ پر مهال د ډېرې ړنا لرونکو څراغونو څخه   •
لګېدل   وړانګو  د  څراغ  د  باندې  هیندارو  په  عقب  د  اخلئ.  مه  ګټه 

 ښایي د دوی د حواسو د ګډ وډ کېدو سبب شي. 
 

 

 بېړني حاالت
څرانګوالي  په  غبرګون  د  وړاندې  پر  پېښو  ناڅاپي  د  مهال  پر  چلولو  موټر  د 

و د بېړنیو پېښو لپاره چمتوالی ستاسو د ځان او مال د خوندیتوب  باندې پوهېدل ا
 لپاره تر ټولو غوره الر ده. 

 

  10کلونو په موده کې د  پلي الرویانو  5م پورې د  2018م  څخه تر  2014له 
ده. سلنه مرګ ژوبله د   سړک تر غاړې د بېړنۍ درېدنې له کبله رامنځته شوې 
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په ټوله کې، که چېرې تاسو د سړک تر غاړې په کومه بېړنۍ پېښه کې ښکېل  
یاستئ، د ځان د خوندیتوب لپاره تر ټولو غوره کار دا دی، چې د مرستې تر 
ال  د  وتړئ.  مو  کمربند  موټر  د  او  شئ  پاتې  کې  موټر  خپل  په  پورې  رسېدو 

د   لپاره  معلوماتو  ته    Michigan.gov/StayinYourCarزیاتو  پتې 
 مراجعه وکړئ.

 ټکرونه
که چېرې تاسو د مرستې په موخه د ټکر په سیمه کې یاستئ او یا په ټکر کې ښکېل  

 یاستئ، دا ډېره اړینه ده چې خپل مسوولیتونه وپېژنئ. 

 
 ، نو له موټر چلولو څخه ډډه وکړئ.که چېرې تاسو په ټکر کې ښکېل یاستئ

 د ټکر د سیمې پرېښودل د قانون خالف دي او د نغدي جریمې 
 او یا زنداني کېدو سبب کېږي. جریمه هغه وخت زیاتېږي، چې  

 که چېرې تاسو د پېښې له ځای څخه وتښتۍ او شراب مو څښلي وي 
 او یا د ټکر له کبله شدید ټپونه او یا مرګ ژوبله 

 رامنځته شي.  
 

 د ټپیانو د خوندیتوب په موخه لومړنۍ روغتیایي مرستې ترسره کړئ. 

 
 

 هغه موټرونه چې په ټکر کې ښکېل وي او په پایله کې یې 

 څوک په شدید ډول ټپی شوي نه وي او یا مرګ ژوبله یې 

 نه وي رامنځته کړې، که چېرې نقلیه وسیله د تګ وړ او  

 خوندي وي، نو له عمومي سړک څخه باید د موټر چلوونکي 

 او یا د بل مسافر په واسطه چې د موتر چلولو جواز ولري ولېږدول شي. 

 د سړک څنډې، بېړنۍ او یا منځنۍ کرښې ته د خوندیتوب په موخه ځان و رسوئ. 

 
ر چلوونکو سره خپل نوم، پته، د موټر چلولو د جواز شمېره، د  په ټکر کې د ښکیلو موټ

 راجستر کولو او بیمې معلومات شریک کړئ. 
 

ډالرو څخه د زیات مالي زیان سبب    1,000.00که چېرې ټکر د شدیدو ټپونو او یا له  
 شوی وي نو پولیسو ته خبر ورکړئ. 

 

 د موټر او هوسۍ ټکر
د   کې  آیالت  میشګان  په  کال  ټکرونه    60,000هر  هوسۍ  او  موټر  د  کې  شاوخوا  په 

نه   راپور  هم  اړه  په  نیمایي  د  پېښو  دې  د  کوي چې  فکر  چارواکي  او  کېږي  رامنځته 
ورکول کېږي. د موټر او هوسۍ ټکر ډېر لګښت یا زیان لري. په اوسط ډول که چېرې  

نو   وي،  شوی  ټکر  سره  برخې  مخې  د  موټر  سبب    2,100د  پېښېدو  د  زیان  ډالره 

زیان  کېږي.د   کلنی  ټکرونه  دې  د  کچه  په  که    130آیالت  رسېږي.  ته  ډالرو  میلیونه 
کوونکو،   پلي  ییزو  سیمه  قانون  د  اړه  په  پېښې  د  نو  ووهۍ،  هوسۍ  یوه  تاسو  چېرې 
حوزې، د میشیګان آیالت پولیسو او یا د میشیګان د طبعي منابعو ادارې ته د هغې په  

 نې لپاره جواز وړاندې کړي.اړه راپور ورکړئ. دوی کوالی شي د هغې د سات

 د هوسۍ پر وړاندې ستاسو غوره دفاع

 تل باخبره، هوښیار او متوجه اوسئ او له ډېرې پاملرنې کار واخلئ.  •
 

تل خپل کمر بند وتړئ. د هر ډول ټکر پرمهال کمر بند ستاسو غوره   •
 ساتونکی دی. 

 

مګر  د پسرلي او مني په موسم کې له ځانګړې پاملرنې کار واخلئ،   •
په یاد ولرئ چې د موټر او هوسۍ ټکرونه د کال په هر وخت کې  

 پېښیدلی شي. 
 

 د هوسۍ د تېرېدو نښو ته پاملرنه وکړئ.  •
 

د هوسۍ د لېدو په صورت کې خپل سرعت کم کړئ. ډیری وخت   •
هوسۍ په ډلیز ډول حرکت کوي. امکان لري چې هلته نورې هوسۍ  

 هم شتون ولري. 
 

 ماښام کې کې له ډېرې پاملرنې کار واخلئ.  په ځانګړي ډول په سهار او  •
 

د   • مخې   د  غږونه،  هوسۍ  د  کوئ.  مه  تکیه  باندې  ورکولو  چل  په 
 څراغونو فلش کول او یا هارن کول هوسۍ نه شي لرې کوالی. 

 

که چېرې د موټر او هوسۍ ټکر د مخنیوي  
 وړ نه وي

 بدلوئ. په خپله کرښه کې اوسئ او په ناڅاپي ډول خپل لوری مه  •
 

 

 کلک بریک ونیسئ.  •
 

 په دواړو السونو اشترنګ ونیسئ.  •
 

 د درېدلو کنټرول شوي ځای ته ځان ورسوئ.  •
 

 خپله نقلیه وسیله په ډېر ښه ډول له سړک څخه وباسئ.  •

 

https://michigan.gov/StayinYourCar
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د موټر چلولو پر مهال د خوندیتوب په موخه  
 اړینه ده چې له وړاندې پالن ولرئ 

 خپل موټر په غوره حالت کې وساتئ.  •
 

ځان ډاډمن کړئ چې موخې تر رسېدو پورې په کافي اندازه تیل او   •
 یا ګاز لرئ. 

 

او   • ته د خپل لوري  تم ځایونو کې خلکو  په  پای  او  پیل  د حرکت د 
 ېدو اټکلي وخت په اړه ووایاست. ټاکل شوې سیمې ته د رس

 

تر   • ډاډ  بریک څراغونه چک کړئ.  او  د مخې، عقب  موټر  خپل  د 
کار   ډول  سم  په  نښې  ګرځېدو  د  او  څراغونه  ټول  چې  کړئ  السه 
کوي. تاسو کوالی شئ د خرابو او یا ورکو شویو وسایلو لپاره ټکټ  

 ترالسه کړئ. 
 

 د مخې او څنګ هیندارې پاکې کړئ.  •
 

ړئ چې ټایرونه په کافي اندازه هوا لري، همداراز د  ډاډ تر السه ک •
 زړښت او سوري کېدو له اړخه یې په دقیق ډول چک کړئ. 

 

د موټر مخې او شا لوري ته څیزونه، حیوانات او خلک په دقیق ډول   •
 چک کړئ. 

اصلي    • په  هغې  د  یا  او  هینداره  په  شمېره  پېژندلو  د  موټر  خپل  د 
برخو کې ونښلوئ، تر څو د هغې د پرزو له غال کېدو څخه مخنیوی  

 وشي. 
 

په خپل موټر کې خبر ورکوونکی زنګ او  غلو نیوونکې وسیلې   •

نصب کړئ، ښایي په دې کار سره غله د موټر وړلو ته زړه ښه نه  

 کړي.

 

 روښانه کولو وړاندېد موټر له 

 
 ډاډ تر السه کړئ چې د موټروان په چوکۍ کې په سم ډول ناست یاست.  •

 

ډول   • سمه  په  سورلي  ټوله  موټر  د  او  تاسو  چې  کړئ  ترالسه  ډاډ 
 ناست یاست. 

 هیندارې چک کړئ او خپلې الرې ته یو ځل بیا ځیر شئ.  •
 

ډیری موټرونه دوې ړندې نقطې لري، تاسو نه شئ کوالی  د خپل   •
موتر د څنګ له هیندارې سره د موټر ښي او کیڼ اړخون وکورئ.  
د خپل موټر د ننه د شا کتلو هینداره تنظیم کړئ، ترڅو تاسو وکوالی  

 شئ د سړک مینځ او خپل تر شاه ترافیک وګورئ. 
 

ناست   • کې  چوکۍ  په  ډول  عادي  په  لپاره  چلولو  موټر  د  چې  کله 
دارې په داسې ډول  یاست، نو خپلې د ښي او کیڼ لوري د عقب هین 

آسانۍ   په  څنډې  دواړه  موټر  د  چې  وکوالی شئ  ترڅو  کړئ  تنظیم 
 سره ووینئ. 

نقطې   • ړندې  ډیری  شئ  کوالی  مرسته  په  طریقې  تنظیمولو  بدیل  د 
کیڼ   وخت  پر  کښناستلو  د  باندې  چوکۍ  په  موټروان  د  کړئ.  کمې 
لوري ته ځان کوږ کړئ، ترڅو ستاسو سر د موټر چلوونکي د اړخ  

ې سره ونښلي، د کیڼ اړخ هینداره په داسې ډول تنظیم کړئ  له ښیښ
مالوم شي. وروسته ښي   درته  د شا څنډه  ډېرې سختۍ سره  په  چې 
لوري ته کاږه شئ، ترڅو سر مو د اشترنګ له پورتنۍ برخې او یا  
په داسې   برابر کړئ. د ښي اړخ هینداره  د عقب هیندارې سره سم 

ه د شا څنډه درته معلومه  ډول تنظیم کړئ، چې په ډېرې سختۍ سر
 شي. 

 ځان په خطر کې مه اچوئ

کله چې ستاسو نقلیه وسیله د حرکت په حالت کې وي او یا اشترنګ   •
او   بلوئ. کله چې اشترنګ قلف شي  مو قلف شي، هیڅکله اور مه 
تاسو هڅه وکړئ چې ټایرونه وګرځوئ، تاسو به د موټر کنټرول له  

 السه ور کړئ. 
 

مهال د خپل موټر دروازې او ښیښې بندې یا قلف  د موټر چلولو پر   •
په هغه   په صورت کې  باخبره اوسئ. د امکان  کړئ. د خطر لپاره 
سیمو کې چې دېر جرمونه ترسره کېږي د هغې له سړکونو په پرتله  

 د هوایي الرې څخه تېرېدل غوره وګڼئ.
 

آیا هلته د   • په بشپړ ډول معلومات ولرئ. لکه  له خپل چاپیلایر څخه 
ډول  پو بل هر  یا  او  د خدمتونو مرکز  ګولو مرکز،  اور  یا  او  لیسو 

 سوداګري روانه ده او که نه؟ 
 

د الرویانو له سورولو او یا د هغوی په موټرونو کې له سورېدو څخه ډډه   •
 وکړئ. 

 

 هیڅ کله په چاالن یا روښانه شوي موټر کې کلۍ مه پرېږدئ.  •
 

 مهال د لمر کړکۍ بنده کړئ. په لوړ خطر لرونکو سیمو او یا د شپې پر  •
 

ښکته   • مه  څخه  موټر  له  لپاره  جوړولو  د  ټایر  پنچر  د  وخت  هیڅ 
کېږئ. د خدمتونو تر مرکز پورې په آرامۍ سره موټر وچلوئ او یا  
یې په ښه ړنا لرونکي پارکېنګ کې ودروئ او د خدمتونو لپاره په  

 اړیکه کې شئ. 
 

 ر وټاکئ. خپل مقصد ته د رسېدو لپاره تر ټولو خوندي ال •
 

 مقصد سیمې ته څیرمه خپل موټر پارک کړئ.  •
 

ځان سره چمتو   • له  کلۍ  مهال  پر  ګرځېدو  را  بېرته  د  ته  موټر  خپل 
ته   تاسو  چې  خلکو  هغو  یا  او  شاوخوا  د  موټر  خپل  د  او  وساتئ، 
په   اوسئ.  باخبره  کېږئ  سبب  ناراحتۍ  د  ستاسو  او  ښکاري  شکمن 

برخه د احتمالي مزاحمت  موټر کې له سورېدو وړاندې، د هغې د ننه 
 کوونکي د نشتون له کبله وپلټئ. 

 

که چېرې تاسو په موټر کې له ګواښ سره 
 مخامخ کېږئ
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که چېرې شکمن کس ستاسو نقلیه وسیلې ته نږدې شو، نو   •
 هڅه وکړئ له هغه ځای څخه لرې شئ او یا هارن وکړئ. 
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 موټر په داخل کې پاتې شئ. د بند  •
 

که چېرې په ستونزه کې ګیر پاتې شوئ، د السرسي په صورت کې له موبایل  •

 څخه ګټه واخلئ. 

 

که چېرې څوک د ګواښولو له الرې له تاسو څخه موټر وغواړي، نو له جګړې  •

پرته هغه ورته وسپارئ. تاسو کوالی شئ بل موټر وپیرئ، مګر د شخص  

نه ټاکل کېږي. آرام اوسئ. د موټر د غال کوونکي په اړه خوندیتوب ته هیڅ بیه 

 ګټور معلومات وړاندې کړئ. 

 

 که چېرې ستاسو موټر له حرکت پاتې شي 
د امکان تر کچې د طی شوي سړک څخه لرې والړ شئ. د خپل موټر د  

بېړني حالت څلور څراغونه روښانه کړئ او د خپل موټر په داخل کې د سیټ  
هلته پاتې شئ. کمر بند وتړئ او    

سپارښتنه کېږي چې متخصص شخص چې ځانګړې زده کړې او تجهیزات  
له ځان سره ستاسو موټر ترمیم کړي، ترڅو تاسو او د موټر سورلي خوندي  

 وساتي. 

که اړ یاست چې خپل موټر پرېږدئ، تېرېدونکو ترافیکو ته ډېره پاملرنه  
د سړک د طی   وکړئ او په مستقیم ډول ځان خوندي موقعیت ته و رسوئ.

شوې برخې څخه لرې والړ شئ. په یاده ولرئ چې په هوایي الر کې پلي  
 تګ کول خطرناک او غیر قانوني ګڼل کېږي.

 

 که چېرې تاسو خپل موتر ګوښې ته کړئ
که چېرې د قانون پلي کوونکی شخص تاسو ته د ګوښه کېدو اشاره وکړي، د 

شئ او ودرېږئ. خوندیتوب په صورت کې ژر تر ژر ښي اړخ ته ګوښه   

ښایي مسوول چارواکی له تاسو وغواړي چې د خوندیتوب په موخه خپل موټر 
بل موقعیت ته ولېږدوئ. آرام اوسئ او خپله آرامتیا وساتئ، د مسوول چارواکي 

الرښوونې عملي کړئ او هیڅ داسې حرکت او عمل مه ترسره کوئ چې  
 وضعیت نور هم خراب کړي. 

موټر کې پاتې شئ. که چېرې له موټر څخه بیرون د سیټ کمر بند وتړئ او په 
تیاره وي نور د موټر دننه څراغونه روښانه کړئ. خپل شیشه پرانیزئ او  

دواړه السونه مو په شټرنګ باندې په داسې ډول کېږدئ چې ښکاره شي.  له 
خپلو سورلیو څخه وغواړئ چې خبرې ونه کړي او خپل السونه خالي او په 

په روښانه ډول ولیدل شي. داسې ډول کېږدئ چې   

ځان په غوصه، حمله کوونکي او یا تورن کوونکي حالت کې مه ښیئ. د متقابل  
درناوي په نظر کې نیولو سره خبرې وکړئ. یوازې په هغه وخت کې خپل  

الیسنس، د راجسترولو او بیمې کارت وښیئ چې مسوول چارواکی یې له تاسو 
ازه ور کړئ مخکې له دې چې څخه غوښتنه وکړي. مسوول چارواکي ته اج

 تاسو دا څیزونه بېرته ترالسه کړئ د هغې په موقعیت باندې پوه شي. 

 
مسوول چارواکی باید تاسو ته د درولو د سبب په اړه معلومات در کړي. په ځینو حاالتو  

 کې ښایي چارواکی له تاسو څخه وغواړي چې له موټر څخه مو ښکته شئ. 

ورکولو د سبب د پوښتلو په اړه زیات ټینګار مه کوئ.د درېدو او یا د پارچې   

که چېرې په دې باور یاست چې ستاسو سره د مسوول چارواکي چلند نا مناسب  
و، له هر هغه امر سره همکاري وکړئ چې تاسو ته درکول کېږي او د مسوول 
چارواکي له سوپروایز سره اړیکه ونیسئ. که چېرې فکر کوئ چې په نامناسب  

ل شوي یاست او پارچه در کول شوې، په دې اړه له چارواکي سره ډول درو
 خبرې مه کوئ بلکې خپله موضوع له محکمې سره شریکه کړئ. 

له درېدو وروسته ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو او سورلیو مو په سم ډول کمر  
د  بندونو کړئ.  چک  الرویان  پلي  او  ترافیک  وړاندې  حرکت  له  دي.  تړلي 

څراغ   کړئ. ګرځېدو  پلي  قوانین  ټول  داخلېدو  د  ته  سړک  او  کړئ  روښانه 
مسوول چارواکی تر هغې پورې څراغ روښانه ساتي تر څو چې تاسو له هغې 

 ځای څخه والړ شئ. 

 په پایله کې
په عملي ډول په دې الرښوود کې د راغلو معلوماتو په پلي کولو سره تاسو د  

وخه غوره ګام اخلئ. د موټر پوه موټر چلوونکي په توګه د را څرګنډېدو په م
چلولو پر مهال له خورا تمرکز څخه کار واخلئ. د یوې شیبې بې پروایي د ټکر 
سبب کېږي. په سړک باندې ډېره توجه وکړئ او د خوندیتوب په موخه الندې 

 الرښوونې په یاد ولرئ:  

 

په فعال دفاعي حالت کې موټر وچلوئ او د خپلو اطرافیانو د کړنو   •
 بې پروا کېږئ. په اړه مه 

 

 د ترافیکو د کنټرول د ټولو وسایلو او قانون څخه پیروي وکړئ   •
 

پیروي وکړئ. د   • پلي کوونکي چارواکي له امرونو څخه  قانون د  د 
چارواکي   مسوول  هر  د  پرتله  په  وسایلو  د  کنټرول  د  ترافیکو 

 الرښوونو ته لومړیتوب ورکړئ. 
 

 له نورو سره له درناوي ډک چلند وکړئ.  •
 

 ګرځېدو له څراغونو څخه ګټه واخلئ د  •
 

 له یو څو ثانیو څخه ډېر هیڅ شي ته مه ګورئ.  •
 

ګڼې   • د  هوا،  بدې  شپې،  د  او   وچلوئ  موټر  سره  احتیاط  خورا  په 
ګوڼې په وخت، د کرښې د بدلولو او څلور الرې ته د نږدې کېدو په  

 څیر مانورونو پر مهال خپله تعقیبي فاصله ډېره په نظر کې ونیسئ. 
 

 ستړیا پر مهال موټر مه چلوئ د  •
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 په خوندي موټر چلولو باندې د پوهېدو آزموینه 

 

 

 آیا پوهېږئ چې...؟
نېټه میشیګان آیالت د موټر  1م کال د جوالی میاشتې په 1919د 

 چلولو لومړی الیسنس د میشیګان والي البرټ سلیپر ته ورکړ.

 
د میشیګان د موټرونو کلپ د لومړي ځل لپاره د م کال کې 19۳4په •

هېواد په کچه د لیسې په سطحه د موټر چلولو د زده کړې د ټولګیو په 
 جوړولو باندې کار وکړ.

الندې د خوندي موټر چلولو باندې د پوهېدو د آزموینې نمونه ده. آیا تاسو •
نو پوښتنو ته سم ځواب ورکړئ؟ ) ځوابونه په سرچی 10کوالی شئ ټولو 
 (کې موندلی شئ

 په خوندي موټر چلولو باندې د پوهېدو آزموینه 
 

 
 

 

 
 د لویې الرې په پرتله په ښار کې موټر چلول ډېر ستونزمن دي ځکه:  .1

 

a.  کم اندازه د سرعت 
 

b.  د موټر چلولو نازکې کرښې 
 

c.  د ترافیکو او پلي الرویانو تېرېدل 
 

d.  په بده هوا کې د سړک خراب حالت 
 

کله چې تاسو یوې څلور الرې ته رسېږئ چې څراغ یې سور وي. تاسو   .2
 باید:

 

a.   خپل سرعت کم کړئ او په څلور الرې له خورا احتیاط څخه
 کار واخلئ 

 

b.   بند شوی وي ښي او یا کیڼ لوري  که چېرې سړک له وړاندې
 ته وګرځئ. 

 

c.  .د شنه څراغ تر روښانه کېدو پورې په څلور الرې کې ودرېږئ 
 

d.   په څلور الرې کې ودرېږئ او د ترافیکو له اجازې وروسته
  حرکت وکړئ. 

 تاسو د لویې الرې په ښۍ کرښه کې موټ چلورئ. .3
 ښایي کیڼې کرښې ته وګرځئ هغه وخت چې: 

 

a.   ګڼه په  ترافیکي  ډول  پیوسته  په  موټرونه  خو  ده،  زیاته  ګوڼه 
 حرکت کې دي. 

 
b.  .هوا خرابه ده او سړکونه ښویدونکي دي 

 

c.   ستاسو په کرښه کې ترافیک ورو حرکت کوي او موټرونه په کیڼه
 کرښه کې دي. 

d.   ترافیکي ګڼه ګوڼه کمه ده او موټرونه لویې الرې ته له ښي لوري
 څخه ننوځي. 

 :ندې، دا ډېره اړینه ده چې:کیڼ اړخ ته له ګرځېدو وړا .4
 

a. .هارن وکړئ  
 

b.  .روانو موټرونو ته لومړیتوب ورکړئ 
 

c.  .د خپلې کرښې ښي اړخ ته وګرځئ 
 

d.  .تر هغې انتظار وباسئ چې راتلونکو ترافیکو ته څراغ سور شي 
 

د څو نقلیه وسیلو له شا څخه لویې الرې ته د ننوتلو پرمهال، دا ډېر   .5
  اړینه ده چې: 

 

a.  لوري روانو موټرونو ته پاملرنه وکړئ. د شا له 
 

b.  .خپل موقعیت او سرعت د ترافیکو له جریان سره سم تنظیم کړئ 

 

c.  .امکان تر کچې د خپلې مخې موټر ته نږدې پاتې شئ 
 

d.  .د ګرځېدو څراغ خاموش کړئ 
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کمولو لپاره  د شپې پر مهال د زیاتې ړنا لرونکي څراغ د شغلو د اغیز د  .6
 تاسو باید: 

 

a.  .مستقیماً مخامخ والړ شئ 
 

b.  .د اوږې له سر څخه 
 

c.  .د سړک په مینځ کې 
 

d.  .د سړک ښۍ څنډې ته 
 

 تاسو. وي  ژیړ یې څراغ چې رسېږئ  ته الرې  څلور  یوې تاسو چې  کله .7

 :باید

 

a.  .ودرېږئ او د څراغ تر بلدلېدو پورې صبر وکړئ 
 

 

b.  دU  .په شکل وګرځئ، څلور الرې تړلې ده 
 

c.  .د څلور الرې په اوږدو کې به احتیاط سره موټر وچلورئ 
 

d.  .درېدو ته چمتوال ونیسئ، څراغ په سور کېدو دی 
 

کله چې خپلې کرښې بدلوئ، تاسو کوالی شئ ړندې کرښې په الندې ډول   .8
 چک کړئ: 

 

a.  .د موټر د ننه د شا برخې د کتلو هینداره 
 

b.  هیندارو کې وګورئ. د عقب په 
 

c.   ګټه هیندارو څخه  او عقب  کتلو  د  برخې  شا  د  ننه  د  موټر  د 
 واخلئ. 

 

d.  .خپل سر وګرځوئ او د اوږې له پاسه شا ته وګورئ 

کله چې یوې داسې سیمې ته نږدې کېږئ چې هلته کار روان وي او د ) کاریګر  .9
 ( نښه هم موجوده وي، موټر چلوونکي باید:45شتون لري 

 

a. خپل سرعت کم کړي.   په چټکۍ سره 
 

b.   حالت ته په کتو په خوندي سرعت سره موټر وچلوئ) د لیکل
چارو   د رغنیزو  چې  کې  ځایونو  هغو  په  سم(،  سر  سرعت  شوي 

مایله او یا    45کار کوونکي حاضر وي خپل سرعت په ساعت کې  
 له هغې څخه کمې اندازې ته را ټیټ کړئ. 

 

c.  .له ښۍ کرښې سره یو ځای شئ 
 

d.   ځوابونه سم دي. ټول 
 

د   .10 داسې حالت کې موټر چلوئ چې هلته  په  باندې  په دوه کرښیزه واټ 
بایسکل کرښې شتون ونه لري، تاسو او بایسکل چلوونکی په یوه لوري  
کې یو له بل سره مخامخ کېږئ. د بایسکل چلوونکي څخه د تېرېدو لپاره  

 تر ټولو خوندي الر کومه ده؟ 
 

a. م تر هغې  او  کم کړئ  ترافیک  خپل سرعت  اوسئ چې  نتظر 
ستاسو لوري ته د حرکت په حال کې نه وي، وروسته له بایسکل  

 چلوونکي څخه تېر شئ او هغه ته په کافي اندازه فاصله پرېږدئ. 
 

b.   په مستقیم ډول خپل موټر چلولو ته ادامه ورکړئ، دا د بایسکل چلوونکی

 مسوولیت دي چې ستاسو له الرې څخه ځان ګوښه کړي. 

 

c.   بایسکل چلوونکي څخه مه تېرېږئ ترڅو چې ترافیکي نښې او  تر هغې له

 یا د درېدو نښې ته نه وی رسېدلي. 

 

d.   چې شي  خبر  چلوونکی  بایسکل  څو  تر  ووهئ،  هارن  خپل 
 تاسو د تېرېدو په حال کې یاست. 
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 سرچینې 

 

 

آیا

 

 سرچینې 
 
 

 

په خوندي ډول په موټر چلولو باندې د پوهېدو  
 آزموینې ته ځوابونه ورکړئ: 

1 (c); 2 (d); 3 (d); 4 (b); 5 (b); 6 (d); 7 (c); 8 (d); 9 (b); 

10 (a) 
 

 سرچینې 
الندې سرچینې تاسو ته د )هغه څه چې هر موټر چلوونکی باید پرې پوه شي( موضوع  

د   هم  څانګه  خدمتونو  د  پیرودونکو  د  کوي.  وړاندې  معلومات  اضافي  -888اړوند 

SOS-MICH (767-6424)  .شمېرې له الرې د السرسي وړ ده 

 

 ویب سایټونه 

هغه څه چې  د )   :شي پوه پرې باید چلوونکی  موټر  هر  چې  څه هغه •
د   معلومات  اړوند  موضوع  شي(  پوه  پرې  باید  چلوونکی  موټر  هر 
دي.   وړ  السرسي  د  کې  سایټ  ویب  په  ریاست  د  چارو  بهرنیو 

Michigan.gov/SOS . 
 

چلوونکي: • موټر  لرونکي  عمر  موټر    لوړ  لرونکو  عمر  لوړ  د 
چلوونکي، د دوی د کورنیو او د هغو مسلکي کسانو لپاره چې دوی  
موټر چلوونکو ځیرک غوراوي ویب   د خوندي  کوي  ورته  پاملرنه 
لري.   شتون  معلومات  ګټور  کې  سایټ 

Michigan.gov/AgingDriver. 
 

د موټر سایکلونو د خوندي ټولګیو د موندلو   چلوونکي:موټر سایکل   •
په     Michigan.gov/Motorcyclingلپاره   وکړئ.  مراجعه  ته 

Michigan.gov/SOS    ویب سایټ کې د موټر سایکل د تایید او راجستر
د مهارتونو د آزموینې په اړه    کولو په اړه معلومات شتون لري. د موټر سایکل 

ته مراجعه    Michigan.gov/MotorcycleTestد معلوماتو لپاره  
 وکړئ. 

د ترافیکو قانون:  • په دې اړه    نښې، رسم شوې نښې، څراغونه او 
سایټ   ویب  په  پولیسو  د  میشیګان  د  معلومات  نور 

Michigan.gov/MSP    او د میشیګان د ټرانسپورټ ډیپارټمنټ په
 کې د السرسي وړ دي.  Michigan.gov/MDOTویب سایټ 

 

رایې ورکول: • کول/  ورکوونکو راجستر  رایې  د    د  میشیګان کې  په 
ورکو لپاره  رایې  معلوماتو  د  اړه  په  ټاکنو  او  لو 

Michigan.gov/Elections    د میشیګان  د  وکړئ.  مراجعه  ته 
په   ورکولو مرکز  موندلی    Michigan.gov/Voteرایې  پته کې 

 شئ. 
 

 چاپ شوي مواد 
ویب سایټ کې الندې چاپ شوي مواد د السرسي وړ  Michigan.gov/SOSپه 

 دي:

 

 (SOS–360)د موټر چلولو د مهارتونو د آزموینې الرښوود   •
 

لپاره   • والدینو  د  ورکول:  الیسنس  چلوونکو  موټر  شویو  فارغ  د 
 (SOS–383)الرښوود 

 
 (SOS–386)په قوانیو ځان پوه کړئ/ شنې ساحې  •

 

–TS)د میشیګان د سوداګریزو موټر چلوونکو د الیسنس الرښوود   •

004) 
 

 (SOS–116)د میشیګان د موټر سایکل چلوونکو الرښوود  •
 

کورنیو لپاره د میشیګان الرښوود    د لوړ عمر لرونکو او د دوی د •
(SOS–194) 

 

https://michigan.gov/SOS
https://michigan.gov/AgingDriver
https://michigan.gov/Motorcycling
https://michigan.gov/MotorcycleTest
https://michigan.gov/MSP
https://michigan.gov/MDOT
https://michigan.gov/Elections
https://michigan.gov/Vote
https://michigan.gov/SOS
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 (SOS–191)د والدینو تر څارنې الندې د موټر چلولو الرښوود  •
 

 امتیازات 
د میشیګان د بهرنیو چارو ریاست له ټولو هغو ادارو څخه مننه کوي چې د ) 

موټر   یې مرسته  هغه څه چې هر  ترتیب کې  په  پوه شي(  باید پرې  چلوونکی 
پولیسو   د  میشیګان  د  موټر څارلو مرکز،  د  میشیګان  د  ډلې  له هغې  ده.  کړې 
د  میشیګان  د  او  ادارې  پالنولو  د  خوندیتوب  د  الرې  لویې  د  ډیپارټمنټ، 

 ټرانسپورټ د ډیپارټمنټ د یادولو وړ دي.
 

آ  میشیګان  د  او  مجلې  د  تاریخ  د  میشیګان  څخه  د  کمیسیون  خوندیتوب  د  یالت 
ځانګړې مننه کوو چې د ) آیا پوهېږئ چې...؟( برخې د موادو په برابرولو کې 
یې مرسته ترسره کړې ده. د هر فصل په پیل کې په زړه پورې معلومات لکه د  

ه کې پاڼ   42فصل په    5پاڼو کې، د    29او    28فصل په    4پاڼه، د    ۳فصل په    1
) له خاورې څخه تر رېښو پورې( خپرندویې ټولنې پورې اړه لري. د میشیګان 

 مه کلېزه لمانځي.  50آیالت د خوندیتوب کمېسیون خپله 

 د انځورونو امتیاز 
په   انځورونو  د  ادارو  الندې  چې  تاییدوي  ریاست  چارو  بهرنیو  د  میشیګان  د 

 برابرولو کې مرسته ترسره کړې ده: 
 

 پاڼه.  4لومړی فصل،  میشیګان دولتي کتابتون: د  •
 

 2۳فصل،  4د میشیګان د ټرانسپورټ ډیپارټمنټ د انځورونو برخه:  •
او   پورته برخه  او    41فصل،    5پاڼه،    27پاڼه،د کیڼ اړخ    47پاڼه 

برخه،   پورتنۍ  اړخ  ښي  د  اړخ    5۳فصل،    6پاڼې  کیڼ  د  پاڼه، 
او   برخه  برخه  56پورتنۍ  منځنۍ  اړخ  کیڼ  ،  62فصل،    7،  پاڼه، 

 پاڼې. 65، 64، 6۳
 

 پاڼه 59 کتي یولیت انځور اخیستونکې:  •
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خدمتونه  انالین  ریاست چارو بهرنیو د  
 

آدرس ته په مراجعې کولو سره خپل وخت وسپموئ. تاسو کوالی شئ خپل سټنډرډ او پرمختللی الیسنس او یا خپله آیالتي     Michigan.gov/SOSپه انالین ډول  
یا د بدیل الیسنس غوښتنه وکړئ. ډېر زیات نور الکترونیکي خدمتونه د    پېژندپاڼه نوې کړئ. د خپلې نقلیې وسیلې او یا کښتۍ راجستر کول نوي کړئ، خپله پته بدله کړئ او

 السرسي وړ دي. 

 ټولنیزې رسنۍ 

• Twitter – Twitter.com/MichSoS 
 

• Facebook – Facebook.com/MichiganSoS 
 

• Instragram – Instagram.com/MichiganSoS 

 

 
 

 اوسېدو د پوهېږي نه ژبه په چې لپاره کسانو  هغو او  لرونکو معلولیت د

 ځای

ته اړتیا لرئ او یا له  معلولیت لرونکي اشخاص باید د معلولو امریکایي وګړو د قانون سره سم د بهرنیو چارو وزیر دفتر ته مراجعه وکړي. که چېرې د اوسېدو ځای 

 711اورېدلو ستونزه لري، باید د ( شمېرې سره اړیکه ونیسئ. هغه پیرودونکي چې د SOS-MICH (767-6424)-888خدمتونو څخه محروم شوي یاست نو له 
 شمېرې له الرې د میشیګان د مرستې له مرکز سره په اړیکه کې شي. 

 
ون په ډیری بهرنیو ژبو په  د هغو کسانو لپاره چې په انګلیسي ژبه د پوهېدو په برخه کې ستونزه لري، د اصلي الیسنس آزموینې نسخې د انګلیسي او هسپانوي ژبو په ګډ

 رسي وړ دي. غږیز ډول د الس

 
میشیګان د بهرنیو چارو ریاست د   که چېرې تاسو د بهرنیو چارو د ریاست لخوا د وړاندې کېدونکو خدمتونو په اړه کومه پوښتنه لرئ او یا نورو معلوماتو ته اړتیا لرئ نو د

 ( شمېرې له الرې اړیکه ونیسئ. SOS-MICH (767-6424)-888معلوماتو له مرکز سره د 

 
 SOS-133 (Rev. 06/21) PA 300, 1949  ( 20,196.90$ مجموعي ,هره کاپی 0.40$~ @ 50,000) ;د سمونې سره سم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://michigan.gov/SOS
https://twitter.com/MichSoS
https://facebook.com/MichiganSoS
https://instagram.com/MichiganSoS


 پر څه باید هر موټر چلوونکی پوه شي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michigan.gov/SOS 

سره   آسانۍ  په  تاسو  څو  تر  شوي(  ښودل  کې  رنګ  شنه  په  کړي)  اضافه  خدمتونه  آنالین  ډیر  موږ 

وکوالی شئ د بهرنیو چارو د ریاست سره د خپل کار په موخه په ډېرې آسانۍ سره اړیکه ونیسئ.  

 د السرسي وړ دي. په شمول دې:   Michigan.gov/SOSخدمتونه په 

 
 :موټر

 خپل موټر، موټر سایکل او الرۍ بیا نوي کړئ.) او د خپل پاسپورټ بیا جوړول مه هېروئ(  •

 خپله کښتۍ بیا نوې کړئ  •

 د موټر ثبتول او یا عنوان بدل کړئ •

 یو ټب بدل کړئ  •

 د الیسنس پالټ بدل کړئ  •

 

 :پاڼه پېژند آیالت د  یا او الیسنس  چلولو موټر د

 د موټر چلولو الیسنس بدل، پرمختللی او یا نوی کړئ  •

 د آیالت پېژند پاڼه نوې او یا پرمختللې کړئ  •

 د موټر چلولو الیسنس ته له وړاندې اپالی یا نوم لیکنه وکړئ  •

 په شرایطو د برابرېدو په صورت کې د موټر سایکل تایید اضافه کړئ •

 موټر چلولو سټنډرډ الیسنس نوی او یا بدل کړئ. د  •

ا ستثناوې د پلي   د آیالت سټنډرډ پېژند پاڼه نوې او یا بدله کړئ ) ځینې •
 کېدو وړ دي( 

 

 نور: 

 د خپل موټر چلولو د معلوماتو غوښتنه وکړئ  •

 د الیسنس د بیا ځای پر ځای کولو فیس ادا کړئ  •

 خپله پته بدله کړئ  •

 سوداګریزو خدمتونو ته السرسی ومومئ. اغیز ناکو  •

 د بدن د غړو د اهدا کولو د راجستر کولو له برخې سره په اړیکه کې شئ  •

 د خپل غړي د ډالۍ کوونکي څخه د زړه سټیکر لرې کړئ  •

 د خپل ټلیفون شمېره او د برښنالیک آدرس اپډیټ کړئ.  •

 اپډیټ کړئ. په بېړني حالت کې ستاسو سره د په اړیکه کېدو معلومات  •

 

 

 

 

 

Secretary of State 

 
Michigan.gov/SOS 

https://michigan.gov/SOS
https://michigan.gov/SOS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


