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مقدمة
ix

إّن قيــادة الســيارة هــي امتيــاز وليســت حقــاً. يجــب 
عــىل ســائقي الســيارات القيــادة مبســؤولية وأمــان، 
واالمتثــال لقوانــني املــرور، وعــدم رشب الكحــول 
أنــت  أنــك  مــن  تأكــد  أخــريًا،  إطالقــاً.   والقيــادة 
وركابــك ترتــدون حــزام األمــام بالطريقــة الصحيحــة - 

هذا هو القانون!

عزيزي سائق السيارة يف ميشيغان:

متــأل ســيارات اليــوم تكنولوجيــا مل يُســمع بهــا حتــى قبــل عقــد واحــٍد مــن الزمــن. أصبحــت األنظمــة 
التــي تنبهــك عندمــا تنحــرف عــن مســارك وتســاعدك يف ركــن الســيارة بطريقــة موازيــة، والضغــط 
عىل املكابح التلقائية يف حاالت الطوارئ وتوفري الرؤية مبقدار 360 درجة حول السيارة بواسطة 
الكامــريا، أنظمــة قياســية، حتــى يف الســيارات ذات األســعار املعتدلــة. عــىل الرغــم مــن هــذه 
التطــورات الرائعــة يف تكنولوجيــا الســيارات، فالحقيقــة هــي أنــك تبقــى أنــت الســائق ميــزة 

الحفاظ عىل األمان األهم يف أي مركبة.

ــات  ــرور ومامرس ــني امل ــك بقوان ــيع معرفت ــني وتوس ــتمرار يف تحس ــك االس ــن مصلحت ــك، م لذل
القيــادة اآلمنــة. إّن قيــادة الســيارة هــي امتيــاز.  مبجــرد حصولــك عــىل رخصــة قيــادة الســيارة، 

فإنك تتحمل مسؤولية إظهار املهارة واملعرفة باستمرار للقيادة بأمان.

ســواء كنــت تقــود منــذ عقــود أو بــدأت للتــو يف الخــروج بســيارتك إىل الطريــق، فــإن القيــادة هــي 
مجــال يتطلــب الحكــم واملعرفــة والوعــي الــذايت البــدين والعقــيل والتدريــب. "مــا يجــب أن يعرفــه 

كل سائق" هو مصدر ممتاز ملساعدتك يف هذه الرحلة التي تستمر مدى الحياة.

جوسلني بينسون
سكرتارية الوالية

ما يجب أن يعرفه كل سائق



ما يجب أن يعرفه كل سائق

مقدمة
x

املصادر
يتوفــر دليــل للمصــادر يف الجــزء الخلفــي مــن هــذا الكتيــب. يعــدد 
املطبوعــة  املــواد  اإلنرتنــت،  مواقــع  مثــل  باملصــادر  قامئــة 
ورقــم خدمــة العمــالء للحصــول عــىل املزيــد مــن املعلومــات 

عن املواضيع املوجودة يف "ما يجب أن يعرفه كل سائق".
 

حقائق عن حوادث املرور يف ميشيغان لعام 
 2020

ــار هــذه الحقائــق عــن قيــادة  قبــل أن تقــرأ املزيــد، خــذ يف االعتب
املــرور  حــوادث  عــن  الحقائــق  مــن  ميشــيغان  يف  الســيارات 

الخاصة برشطة والية ميشيغان.

تــم اإلبــالغ عــن 245,432 حادثــاً مروريــاً، مــن ضمنهــا 1,010 
حــوادث أدت إىل الوفــاة و44,417 حادثــاً مروريــاً أســفر عــن 

إصابات شخصية.

يبلــغ عــدد الحــوادث املروريــة التــي كان الســائق فيهــا يتنــاول 
الكحول 8,956، ويُشتبه يف أن 1,305 من هؤالء السائقني 

كانوا يتعاطون املخدرات.

•

•

نتــج مجمــوع 2,414 حادثـًـا مروريًــا عــن اســتخدام الســائق أو 
املشاة أو راكب الدراجة الهوائية لهاتف خلوي.

حــادث  نتيجــة  أشــخاص   5 1,400 شــخص وقُتــل  أُصيــب 
اصطــدام ســيارة مــع غــزال. كان اثنــان مــن القتــىل مــن راكبــي 

الدراجات النارية.

ميثــل ســائقو الســيارات املرخصــون الذيــن تــرتاوح أعامرهــم 
بني 20-15 عاًما نسبة 6.7 باملائة من سكان والية ميشيغان 
الذيــن يقــودون ســياراتهم. شــكلت هــذه الفئــة العمريــة مــن 
السائقني الشباب 10.3 يف املائة (41,685) من السائقني يف 
جميــع الحــوادث و 7.7 يف املائــة (126) مــن الســائقني يف 

الحوادث املميتة.

واليــة  يف  اإلنســانية  والخدمــات  الصحــة  إلدارة  وفًقــا 
األول  الســبب  الســيارات  حــوادث  تظــل  ميشــيغان، 
لإلصابــات املميتــة غــري املقصــودة لألطفــال الذيــن تــرتاوح 

أعامرهم بني 0 و 14 عاًما.

•

•

•

•
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الرجاء االنضامم الينا!

عندما يتقدم األشخاص للحصول عىل رخصة قيادة السيارة أو بطاقة هوية يف 
الوالية، يحصلون عىل الفرصة لالنضامم إىل سجل املتربعني باألعضاء يف 

ميشيغان.
ــم  ــري إىل أنه ــذي يش ــب ال ــعار القل ــة ش ــة التعريفي ــادة أو الهوي ــة القي ــة رخص ــتحمل بطاق س

عىل استعداد ملنح هدية الحياة لشخص ينتظر عملية زرع عضو تنقذ حياته.

هل تعلم؟
إن أكرث من 3,000 شخص من سكان ميشيغان ينتظرون 

عملية زرع األعضاء.

ميكن لكل متربع باألعضاء إنقاذ ما يقارب مثانية أرواح. 
ميكن لكل متربع باألنسجة تحسني حياة ما يقارب 50 

شخًصا.

تلقى ما يقارب 10,000 مريض من ميشيغان عملية زرع 
أعضاء منقذة للحياة يف السنوات العرش املاضية.

لقد نجحت عمليات زرع القرنية ألكرث من 100 عام وزراعة 
األعضاء ألكرث من 50 عاًما.

بشكل عام، يتلقى 17 مريًضا من ميشيغان عملية زرع 
أعضاء كل أسبوع.

ال يوجد حد للعمر للتربع. متكن األشخاص يف التسعينيات 
من العمر من التربع باألعضاء.

ال يكلّف التربع املتربَع أو أرسة املتربع أي يشء.

•

•

•

•

•

•

•

يرجى االنضامم 
إىل سجل 
املتربعني 

باألعضاء يف 
ميشيغان

قــم بالتســجيل عنــد تقديــم 
اإلنرتنــت  عــرب  أو  الطلــب 
اإللكــرتوين  املوقــع  عــىل 
 Michigan.gov/SOS
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 الفصل 1: رخصة قيادة السيارة الخاصة بك
1

هل كنت تعلم أن . . . ؟
1901، أصبحــت إدارة ســكرتارية واليــة ميشــيغان  يف عــام 
والســائقني  الســيارات  بســجالت  االحتفــاظ  عــن  مســؤولة 

العاملني يف الوالية.

يف عــام 1947، تــم رفــع الحــد األدىن لســن الحصــول عــىل 
رخصة قيادة السيارة يف ميشيغان من 14 عاًما إىل 16 عاًما.

ــة األوىل  ــيغان املوافق ــة ميش ــدرت والي ــام 1970، أص يف ع
عىل قيادة الدراجة النارية ملمثل الوالية لورين أندرسون. 

الفصل 1: رخصة قيادة السيارة الخاصة بك 

من هو الشخص املقيم؟
أنــك  تثبــت  تكــون مقيــاًم يف واليــة ميشــيغان وأن  أن  يجــب 
شــخًصا  اعتبــارك  ليتــم  الواليــة  يف  قانــوين  بشــكل  موجــود 

مقياًم يف ميشيغان.

مبوجــب قانــون الواليــة، ال ميكــن إلدارة ســكرتارية الواليــة إصــدار 
رخصــة قيــادة أصليــة أو بطاقــة هويــة رســمية ألي شــخص ليــس 

مقياًم بشكل قانوين يف ميشيغان. 

املقيمني الجدد يف والية ميشيغان
عــىل  عليــك  كنــت مقيــاًم جديــًدا يف ميشــيغان، فيرتتــب  إذا 
الفــور اســتخراج ســند ملكيــة ملركبتــك وتســجيلها يف مكتــب 
ملكيــة  ســند  بتســليم  تقــوم  ســوف  الواليــة.  ســكرتارية  إدارة 
الســيارة أو إثبــات امللكيــة مــن واليتــك التــي كنــت مقيــاًم فيهــا 
أو بطاقــة هويــة  قيــادة ســيارة  لديــك رخصــة  إذا كان  ســابًقا. 
صــادرة مــن واليــة أخــرى، فيمكنــك اســتخدامها حتــى يتــم إثبــات 
إقامتــك يف واليــة ميشــيغان. عندمــا يتــم تحديــد مــكان اإلقامــة، 
طلــب  لتقديــم  الواليــة  ســكرتارية  إدارة  مكتــب  بزيــارة  قــم 
للحصــول عــىل رخصــة قيــادة ســيارة يف ميشــيغان أو بطاقــة 

هوية الوالية.

ســتتصل بــك إدارة ســكرتارية الواليــة التــي كنــت مقيــاًم فيهــا 
والــذي  بــك،  الخــاص  القيــادة  ســجل  عــىل  للحصــول  ســابًقا 
يصبح بعد ذلك جزًءا من سجل قيادتك يف ميشيغان. إذا تم تعليق 
رخصــة قيادتــك الصــادرة مــن خــارج الواليــة أو تــم إلغاؤهــا، 
ــح أي  ــابقة ملس ــك الس ــب واليت ــال مبكت ــك االتص ــب علي فيج
مشاكل معلقة قبل قبول طلبك للحصول عىل رخصة قيادة يف 

ميشيغان.

مــن  القيــادة  رخصــة  عــىل  للحصــول  طلبــك  قبــول  عنــد 
ــان مفعــول رخصــة قيادتــك مــن  ميشــيغان، ســيتم إبطــال رسي
ميشــيغان   قانــون  يســمح  إليــك.  وإعادتهــا  الواليــة  خــارج 

ــادة واحــدة ســارية املفعــول فقــط  للســائقني بحمــل رخصــة قي
يف كل مرة.

متطلبات الحصول عىل رخصة قيادة
يجــب أن تســتويف متطلبــات معينــة قبــل إصــدار لــك رخصــة 
قيــادة الســيارة يف ميشــيغان. تختلــف متطلبــات الحصــول عــىل 
رخصــة القيــادة اعتــامًدا عــىل نــوع الرخصــة أو اســم املجموعــة أو 

املصادقة املطلوبة.

الســيارة املتخصصــة، مثــل  أن تتطلــب رخصــة قيــادة  ميكــن 
رخصــة القيــادة الخاصــة بالســائق أو رخصــة القيــادة التجاريــة، 
ــن  ــد م ــى التأك ــة. يرج ــة األمني ــا للخلفي ــة وفحًص ــارات إضافي اختب
امتــالكك للمســتندات الصحيحــة قبــل زيــارة مكتــب ســكرتارية 

الوالية لتقديم طلب للحصول عىل رخصة قيادة.

لن يتم إصدار رخصة قيادة ميشيغان لك إذا:

للتقــدم بطلــب للحصــول عــىل رخصــة قيــادة، ال يجــوز أن يكــون 
هنــاك أكــرث مــن إدانــة بجــرم ملــرة واحــدة يف ســجل قيادتــك يف 

غضون ثالث سنوات من تاريخ تقدميك للطلب.

ــل أي  ــن ِقب ــط م ــك ق ــيارة ل ــادة س ــة قي ــدار رخص ــم إص مل يت
والية أو دولة، و

ــة يف  ــات مروري ــبب مخالف ــرث بس ــرم أو أك ــان بج ــك إدانت لدي
ســجل القيــادة الخــاص بــك خــالل ثــالث ســنوات مــن تاريــخ 

تقدميك للحصول عىل رخصة القيادة.

•

•
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واملحــددون  ميشــيغان  يف  القيــادة  رخــص 
واملوافقات

رخصة مشّغل املركبة: رخصة القيادة األساسية يف ميشيغان.

رخصــة الســائق الخــاص: يجــب أال يقــل عمــرك عن 16 عاًمــا. يلزم 
الحصــول عــىل رخصــة ســائق خــاص إذا كنــت موظًفــا لغــرض 
 (GVWR) رئييس هو تشغيل مركبة ذات معدل إجاميل لوزن السيارة
محــرك  ذات  مركبــة  وتشــغيل  أكــرث،  أو  رطــل   10,000 يبلــغ 
لنقــل  أو  مشــرتكة  نقــل  كوســيلة  أو  الــركاب  لنقــل  كوســيلة 
املمتلــكات أو تشــغيل حافلــة أو حافلــة مدرســية. يجــب أن تجتــاز 
اختبــار الســائق الخــاص الخطــي. ميكــن أن تكــون رخصــة القيــادة 
التجاريــة مطلوبــة أيًضــا، اعتــامًدا عــىل نــوع املركبــة أو تقييــم 

الوزن اإلجاميل للمركبة.

رخصــة القيــادة التجاريــة: مطلوبــة إذا كنت تقوم بتشــغيل مركبة 
واحدة يبلغ معدل الوزن اإلجاميل لها (GVWR) 26.001 رطل أو 
أكــرث، وتشــغيل مركبــة تســحب مقطــورة أو مركبــات أخــرى مــع 
وزن إجاميل يبلغ 10,001 رطل أو أكرث عند ما يكون مجموع معدل 
الــوزن اإلجــاميل للمركبــة (GCWR) هــو 26,001 رطــل أو أكــرث، 
وتشــغيل مركبة مصممة لنقل 16 شــخصاً أو أكرث (من ضمنهم 
الســائق)، أو حمــل مــواد خطــرة بكميــات تتطلــب وضــع الفتــات 
تحذيريــة. تُطلــب اختبــارات املعرفــة الخطيــة واختبــارات الطريــق. 
 B املجموعة ،A ستكون هناك حاجة إىل املحددين ضمن املجموعة
واملجموعة C واملوافقات عىل املجموعات T ، P، N، H، X و 

S اعتامًدا عىل نوع املركبة التجارية التي يتم تشغيلها.

قبــل أن تتمكــن مــن تشــغيل املركبــات ذات املحــركات التجاريــة، 
يجــب أن يكــون عمــرك 18 عاًمــا عــىل األقــل، وأن تكــون رخصتــك 
للقيادة مل غري معلقة منذ 36 شهرًا قبل تاريخ تقديم الطلب وأن 
القيــادة  رخصــة  ملجموعــة  املناســب  التحديــد  لديــك  يكــون 
التجاريــة يف ميشــيغان (Michigan CDL) عــىل رخصــة القيــادة 
الخاصة بك. ميكن للسائقني الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 و 21 
أن  يجــب  تجاريــة فقــط يف ميشــيغان.   عاًمــا تشــغيل مركبــة 
يكــون عمــرك 21 عاًمــا عــىل األقــل لقيــادة الســيارة عــرب خطــوط 
الواليــة أو لنقــل املــواد الخطــرة بكميــات تتطلــب وضــع الفتــات 
رخصــة  عــىل  والحصــول  االختبــار  متطلبــات  تتوفــر  تحذيريــة. 
Michigan.gov- عىل املوقع اإللكرتوين (CDL) القيادة التجارية
SOS/، مبــا يف ذلــك ملــف يب دي إف (PDF) مــن "دليل رخصة 

القيادة التجارية يف ميشيغان".

رخصــة قيــادة الســيارة املُحّســنة: تســمح لــك بالعــودة والدخــول 
كنــدا  مــن  البحــر  أو  الــرب  طريــق  عــن  املتحــدة  الواليــات  إىل 
واملكســيك وبرمــودا ومنطقــة البحــر الكاريبــي مــن دون الحاجــة 
إىل تقديــم أي وثائــق تعريفيــة إضافيــة. تتوافــق رخــص القيــادة 
املحســنة ووثائــق الواليــة التعريفيــة أيًضــا مــع بطاقــة التعريــف 

 .(REAL ID) الحقيقية

رخصــة القيــادة املتدرجــة: املســتوى 1 للمتعلــم، املســتوى 
2 املتوســط  ومســتوى 3 يتــم إصــدار رخصــة القيــادة 

الكاملــة كجزء مــن برنامــج تعليــم الســائق يف ميشــيغان 
ا. للمراهقــين الذيــن تقل أعمارهم عن18  عاًم

رخصــة الدراجــة النارية الصغيرة )موبيد(: ميكن اســتخدام 
رخصة تشــغيل مركبــة أو ســائق خــاص ســارية املفعــول 

لتشــغيل دراجــة ناريــة صغــيرة )موبيــد( عــىل طرقــات 
ميشــيغان. لســت مؤهــال ً للحصــول عــىل رخصــة قيــادة 
الدراجــة الناريــة الصغــيرة )موبيــد( إذا تــم تعليــق رخصــة 

تشــغيل مركبــة أو رخصــة الســائق الخــاص الخاصــة بــك أو 
تــم إلغاؤهــا أو رفضهــا. يجــوز للمراهقــين غــير الحاصلــين 
عــىل رخصــة قيــادة الذيــن يبلغــون مــن العمــر 15 عاًمــا أو 
أكــثر بموافقــة الوالديــن التقــدم للحصــول عــىل ترخيــص 

لقيــادة الدراجــة الناريــة الصغــيرة )موبيــد( لــدى مكتــب 
ســكرتارية الواليــة. ســيتم إجــراء اختبــارات البــرص واملعرفــة 

الخطيــة وإشارات املرور. راجع الفصل 6 ملزيد من املعلومات 
حول تراخيص الدراجات النارية الصغيرة )موبيد( ودراجات 

املوبيد.

املوافقــة عــىل الدراجــة الناريــة )CY(: يتوجــب الحصــول 
عــىل املوافقــة عــىل الدراجــة الناريــة )CY( لقيــادة دراجــة 

ناريــة عــىل طرقــات ميشــيغان. يجــب إكــمال دورة تعليميــة 
لراكبــي الدراجــات الناريــة بنجــاح أو اختبــار املعرفــة الكتــابي 
واختبــار مهــارات ركــوب الدراجــات الناريــة. مطلــوب اجتيــاز 
دورة تعليميــة لراكبــي الدراجــات الناريــة للمراهقــين الذيــن 

تــرتاوح أعمارهــم بــين 16- 17 عاًمــا وللبالغــين الذيــن فشــلوا 
يف اختبــار مهــارات ركــوب الدراجات النارية ملرتين.

كــما تــم إصــدار املوافقــة املقيــدة للدراجــات الناريــة )تقييــد 
الدراجة النارية )CY) 3W( وهو يسمح للراكب بتشغيل 

الدراجات الناريــة ذات الثــالث عجــالت فقــط عــىل طرقــات 
ميشــيغان. يجــب أن تكمــل بنجــاح دورة تدريبيــة عــن الســالمة 

لراكبــي الدراجــات الناريــة ذات العجــالت الثــالث أو اختبــار 
املعرفــة الكتــابي واختبــار مهــارات الدراجــات الناريــة ذات 

 CY)( العجــالت الثــالث للحصــول عــىل تقييد الدراجة النارية
. )3W

املوافقــة الرتفيهيــة املزدوجــة "R": مطلوبــة لشــاحنة 
صغــيرة تســحب مقطــورة بعجــالت خمســة مصممــة 

لألغــراض املعيشــية الرتفيهيــة، مــع مقطــورة ثانيــة متصلــة 
مبؤخــرة املقطــورة ذات العجــالت الخمســة. ُيطلــب إجــراء 

اختبــار املعرفة.

موافقــة اُملــزارع: موافقــة متخصصــة تســتخدمها عمليــات 
الزراعــة لنقــل املعــدات واملاشــية واملنتجــات الزراعيــة. قــد 
ركبة. يتوّجب إجراء اختبار املعرفة العامة واختبار املركبات اُمل

(REAL ID) والية ميشيغان والهوية الحقيقية
اعتبــاًرا مــن 7 آيار/مايــو 2025، يجــب عــىل ســكان ميشــيغان 

الذيــن يســتقلون طائــرة للســفر املحــيل يف الواليــات 
املتحــدة أو دخــول بعــض املنشــآت الفيدراليــة والقواعــد 

العســكرية ومحطــات الطاقــة النوويــة تقديــم مســتند 
.(REAL ID) متوافــق مــع الهويــة الحقيقية



مــع  املتوافقــة  املســتندات  عــىل  األمثلــة  بعــض  تتضمــن 
الهويــة الحقيقيــة (REAL ID) رخــص القيــادة وبطاقــات الهويــة 
الصــادرة عــن الواليــات التــي تفــي مبعايــري الهويــة الحقيقيــة 
الفيدراليــة وجــوازات الســفر وبطاقــات جــواز الســفر األمريكيــة 
بالوثائــق  قامئــة  النقــل  أمــن  إدارة  لــدى  تتوفــر  الصالحــة. 

.tsa.gov املقبولة عىل موقعها اإللكرتوين عىل اإلنرتنت

ميكنــك معرفــة أّن رخصــة قيــادة ميشــيغان أو بطاقــة هويــة 
الوالية هي متوافقة مع الهوية الحقيقية (REAL ID) ألنها تحتوي 
اليمنــى  الزاويــة  يف  مطبوعــة  ذهبيــة  دائــرة  يف  نجمــة  عــىل 
العليــا. إّن رخــص القيــادة املحّســنة وبطاقــات هويــة الواليــة 
التــي ال تحمــل نجمــة عليهــا هــي متوافقــة مــع الهويــة الحقيقيــة 
(REAL ID) وســتتم طباعتهــا مــزودًة بنجمــة عنــد تجديدهــا أو 

استبدالها.

إّن التقــدم بطلــب للحصــول عــىل بطاقــة متوافقــة مــع الهويــة 
الحقيقية (REAL ID) هو أمر اختياري. قد تحتاج إىل رخصة قيادة 
متوافقة مع الهوية الحقيقية (REAL ID) أو بطاقة هوية الوالية 

إذا كنت: 

 بعد املوافقة عىل مستنداتك، سيتم إجراء اختبار البرص لك.

كتــايب،  معرفــة  اختبــار  إجــراء  أيًضــا  منــك  يُطلــب  أن  ميكــن 
ــار  ــاز اختب والحصــول عــىل ترصيــح قيــادة تعليمــي مؤقــت واجتي
ــارات  مهــارات القيــادة. ميكــن أن تكــون هنــاك حاجــة إلجــراء اختب

أخرى بحسب نوع الرخصة.

إذا كنــت مــن واليــة أمريكيــة أخــرى أو مــن كنــدا أو أملانيــا أو مــن 
جمهوريــة كوريــا (كوريــا الجنوبيــة)، فيجــوز لــك تحويــل رخصــة 
اختبــار  إجــراء  بــدون  قيادتــك إىل رخصــة قيــادة يف ميشــيغان 
 (TIP) ــادة التعليمــي املؤقــت ــح القي املعرفــة الخطــي أو ترصي

أو اختبار مهارات القيادة.

إذا كان لديــك رخصــة قيــادة مــن دولــة أجنبيــة أو رخصــة قيــادة 
مــن خــارج الواليــة منتهيــة الصالحيــة منــذ أربــع ســنوات عــىل 
األقــل، فســيتعني عليــك التقــدم للحصــول عــىل ترصيــح قيــادة 
ــل أن  ــادة قب ــارات القي ــار مه ــاز اختب ــت (TIP) واجتي ــي مؤق تعليم
مــن  ملزيــد  ميشــيغان.  يف  القيــادة  رخصــة  إصــدار  يتــم 
املعلومــات عــن الحصــول عــىل ترصيــح قيــادة تعليمــي مؤقــت 
(TIP)، يرجــى قــراءة القســم بعنــوان "ترصيــح القيــادة التعليمــي 

املؤقت" يف هذا الفصل.

سيتم التقاط صورة فوتوغرافية لك.

ســيتم تحصيــل رســوم مقابــل إصــدار رخصــة القيــادة. تختلــف 
أو  موافقــات  أي  وإضافــة  الرخصــة  نــوع  بحســب  الرســوم 
ــادة  ــة قي ــل رخص ــرتض أن تص ــن املف ــن. م ــات املحددي مجموع
ــة  ــون ثالث ــد يف غض ــرب الربي ــك ع ــة ب ــدة الخاص ــيغان الجدي ميش

أسابيع تقريبًا. 

الواليــة  1955، أصبحــت واليــة ميشــيغان  يف عــام 
تقــل  الذيــن  املراهقــني  مــن  تطلــب  التــي  األوىل 
أعامرهــم عــن 18 عاًمــا الحصــول عــىل التعليــم لقيــادة 

السيارة.

ال تتوجــب عليــك أي كلفــة إضافيــة إذا تقدمــت بطلــب للحصــول 
ــادة أو  عــىل هويــة حقيقيــة (REAL ID) عنــد تجديــد رخصــة القي
بطاقــة هويــة الواليــة. إذا تقدمــت بطلــب للحصــول عــىل بطاقــة 
ــة (REAL ID) يف أي وقــت آخــر،  ــة الحقيقي متوافقــة مــع الهوي
فســيكون عليــك دفــع رســوم بطاقــة منســوخة (نســخة طبــق 

األصل).

إذا اخــرتت عــدم الحصــول عــىل بطاقــة متوافقــة مــع الهويــة 
الحقيقية (REAL ID)، فســتتم طباعة رخصة قيادة عادية لوالية 
هويــة  "ليســت  الواليــة  يف  هويــة  بطاقــة  أو  ميشــيغان 
فيدراليــة". تظــل بطاقتــك (رخصتــك) صالحــة للقيــادة، وميكــن 
واســتئجار  الشــيكات،  لــرصف  شــخصية  كهويــة  اســتخدامها 
ودخــول  معــني  لعمــر  املحــددة  األغــراض  ورشاء  املركبــات، 

الكازينوهات (رخصة قيادة أو بطاقة هوية الوالية).

انتقلت إىل ميشيغان من والية أو دولة أخرى
إذا كنــت قــد انتقلــت إىل ميشــيغان مــن واليــة أو دولــة أخــرى، 
فيجــب عليــك التقــدم بطلــب للحصــول عــىل رخصــة القيــادة يف 

ميشيغان مبجرد إثبات حصولك عىل اإلقامة.

 ســتحتاج إىل إحضــار املســتندات التاليــة إىل مكتــب ســكرتارية 
الواليــة.  ميكنــك العثــور عــىل مزيــد مــن املعلومــات حــول كل 

من هذه املستندات الحًقا يف الفصل 1.

تحت سن الـ 18 سنة - رخصة القيادة املتدرجة
ــار  ــاز اختب ــب عليــك اجتي ــا، فيج ــن 18 عاًم ــل م ــرك أق إذا كان عم
هــذه  مــن  اإلعفــاء  (يتــم  بنجــاح.  املتدرجــة  القيــادة  رخصــة 
املســتلزمات إذا كان لديــك رخصــة قيــادة صالحــة مــن واليــة 
األمــور واألوصيــاء  أوليــاء  عــام.) يجــب عــىل  أخــرى ألكــرث مــن 
مراجعــة وكيــل تأمــني الســيارة الخــاص بهــم بخصــوص التغطيــة 

املناسبة لسائقهم املراهق.
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املنشــآت  بعــض  لدخــول  تخطــط  وال  بالطيــارة  تســافر  ال 
الفيدرالية والقواعد العسكرية ومحطات الطاقة النووية.

هويــة  بطاقــة  أو  القيــادة  لرخصــة  مقبــوالً  بديــالً  متلــك 
رســمية صــادرة عــن الواليــة ومتوافقــة مــع الهويــة الحقيقيــة 

(REAL ID)، مثل جواز سفر أمرييك صالح.

•

إثبات عىل رقم الضامن االجتامعي. •

•

إثبات عن الجنسية األمريكية أو الوجود القانوين.

إثبات عىل الهوية الشخصية.

إثبات عن اإلقامة يف والية ميشيغان. 

•

•

•
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ــن  ــامل جزأي ــك إك ــب علي ــة، يج ــادة املتدرج ــة القي ــب رخص مبوج
ــادة وتلبيــة املتطلبــات لــكل مســتوى  مــن تعليــامت تعلــم القي
زيــادة امتيــازات  يتــم  الثالثــة.  القيــادة  مــن مســتويات رخصــة 
القيــادة يف كل مســتوى جديــد لرخصــة القيــادة مــع اكتســاب 
ــة  ــادة املتدرج ــة القي ــة رخص ــي صالحي ــرب. تنته ــة أك ــارات وثق مه

(GDL) عندما تبلغ من العمر 18 عاًما.

القســم 1 لتعليــم الســائقني: لتقديــم الطلــب، يجــب أن يكــون 
عمــرك 14 عاًمــا و 8 أشــهر عــىل األقل وعليــك أن تحصل عىل إذن 
من والديك أو ويل أمرك لبدء القسم 1. يتطلب الجزء 1 ما ال يقل 
عــن 24 ســاعة مــن التعليــم يف الصفــوف الدراســية، مــا ال يقــل 
عــن ســت ســاعات مــن التعليــم خلــف عجلــة القيــادة، مــا ال يقــل

عــن أربــع ســاعات مــن وقــت املراقبــة يف مركبــة التدريــب ومــا ال 
يقل عن 70 يف املائة يف اختبار الوالية للجزء 1.

رخصــة متعلــم القيــادة املتدرجــة (GDL) مــن املســتوى 1: 
لتقديــم الطلــب، يجــب أن يكــون عمــرك 14 عاًمــا و 9 أشــهر عــىل 
أو  والديــك  مــع  الواليــة  ســكرتارية  مكتــب  بزيــارة  قــم  األقــل، 
الــويص القانــوين، قــم باجتيــاز اختبــار البــرص واملعايــري الصحيــة، 
م املســتندات التاليــة: شــهادة الجــزء 1 مــن اإلكــامل، وإثبــات  قــدِّ
رقــم الضــامن االجتامعــي الســاري املفعــول (أو خطــاب عــدم 
األهليــة)، دليــل إثبــات الجنســية األمريكيــة أو الوجــود القانــوين، 
إثبــات الهويــة وإثبــات اإلقامــة يف واليــة ميشــيغان. (ســتتم 

مناقشة املتطلبات األربعة األخرية الحًقا يف هذا الفصل).

تعليم قيادة السيارات للسائقني يف ميشيغان عام 1956.
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لــن يحتــاج الســائقون قيــد التعليــم الذيــن تــم إصــدار بطاقــة 
ــدالً مــن  ــة (ب ــادة املــزودة بصــور فوتوغرافي ــة لرخصــة القي الهوي
القيــادة  متعلــم  رخصــة  عــىل  للحصــول  الورقيــة)  الرخصــة 
املتدرجة (GDL) من املستوى 1 إىل العودة إىل املكتب للحصول 
عىل رخصة متوسطة من املستوى 2. سيتم إرسال رخصة قيادة 

السيارة إليهم بالربيد عند بلوغهم سن 18 عاًما.

مبجــرد إصــدار رخصــة املتعلــم مــن املســتوى 1، ال يُســمح لــك 
بالقيــادة إال برفقــة أحــد الوالديــن الذيــن لديهــم رخصــة قيــادة أو 
الــويص أو عندمــا يكــون الشــخص البالــغ املعــني الحاصــل عــىل 
رخصــة القيــادة والــذي يبلــغ من العمــر 21 عاًما أو أكرث جالًســا يف 
ــني  ــغ املُع ــخص البال ــيحتاج الش ــوارك. (س ــي بج ــد األمام املقع
إىل خطــاب تخويــل موقــع مــن الوالــد أو الــويص.) يجــب عليــك 
االحتفــاظ بســجل قيــادة يتتبــع وقــت القيــادة تحــت اإلرشاف 
ــاعات  ــك 10 س ــا يف ذل ــاعة، مب ــن 50 س ــل ع ــا ال يق ــامل م (وإك
القيــادة. يحظــر قانــون  إجــراء اختبــار مهــارات  الليــل) قبــل  يف 
كيليس (Kelsey's Law) استخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة.

القســم 2 لتعليــم اللقيــادة للســائق: للتقــدم بطلــب للحصــول 
عىل رخصة، يجب عليك تقديم سجل قيادة ال يقل عن 30 ساعة 
مــن وقــت القيــادة الخاضــع لــإلرشاف (مبــا يف ذلــك ســاعتان 
أو  عليــك  الــويص  أو  والديــك  مــع  الليــل)  يف  األقــل  عــىل 
تكــون  أن  يجــب  عليــك.  لــإلرشاف  املعــني  البالــغ  الشــخص 
حاصالً عىل رخصة قيادة املتعلم من املستوى 1 ملدة ثالثة أشهر 

متتالية عىل األقل.

6 ســاعات عــىل األقــل مــن التعليــم يف  2 مــن  يتكــون الجــزء 
الصفوف الدراسية. يجب أن تجتاز اختبار الوالية من الجزء 2 بنسبة 

70 باملائة عىل األقل.

إختبــار مهــارات القيــادة: للتقديــم بطلــب للحصــول عــىل رخصة، 
يجــب أن يكــون عمــرك 15 عاًمــا عــىل األقــل وأن تكون قــد أكملت 
الجــزء 2، باإلضافــة إىل 50 ســاعة عــىل األقــل مــن وقــت القيــادة 
الخاضــع لــإلرشاف، مبــا يف ذلــك 10 ســاعات يف الليــل. يجب أن 
تكــون حاصــالً عــىل رخصة القيــادة املتدرجة للمتعلــم (GDL) من 

املستوى 1 ملدة ستة أشهر عىل األقل.

ورخصــة  عنــك،  الكامــل  القيــادة  ســجل  تقديــم  إىل  ســتحتاج 
املتعلــم مــن املســتوى 1، وشــهادة إمتــام الجــزء 2 باإلضافة إىل 
التأمــني عــىل الســيارة والتســجيل للمركبــة التــي ســتقودها أثنــاء 
إجــراء االختبــار. يتــم إجــراء اختبــارات مهــارات القيــادة مــن قبــل 
ــل  ــن قب ــدة م ــائقني املعتم ــادة للس ــارات القي ــراء اختب رشكات إج
ســكرتارية الواليــة. ميكــن العثــور عــىل مزيــد مــن املعلومــات 

حول اختبارات مهارات القيادة الحًقا يف هذا الفصل.

رخصــة القيــادة املتدرجــة (GDL) املتوســطة من املســتوى 2: 
لتقديم طلب الحصول عليها، يجب أن يكون عمرك 16 عاًما عىل 
األقل وأن تكون حاصًال عىل رخصة املتعلم من املستوى 1 ملدة 
6 أشــهر عــىل األقــل. يجــب أال يكــون لديــك أي مخالفــات مروريــة 
أو حــوادث عــن طريــق الخطــأ أو تعليــق لرخصتــك مدونــة يف 
ســجل قيادتــك منــذ 90 يوًمــا قبــل تقديــم طلــب الحصــول عــىل 
رخصــة القيــادة الخــاص بــك. ســيتقّدم املراهقــون الذيــن لديهــم  

بهــذه  تفــي  بصــورة  املــزودة  القيــادة  لرخصــة  صلبــة  بطاقــة 
ــا إىل  ــادة تلقائيً ــارات القي ــار مه ــازوا اختب ــن اجت ــات والذي املتطلب
املتوســطة. الرخصــة  مــن   2 املســتوى 

يجــب عــىل املراهقــني الحاصلــني عــىل رخصــة املتعلــم الورقيــة 
مــن املســتوى 1 زيــارة مكتــب ســكرتارية الواليــة وتقديــم رخصــة 
املتعلــم مــن املســتوى 1، وشــهادة إمتــام الجــزء 2 مــن تعليــم 
القيــادة،  مهــارات  اختبــار  وشــهادة  ميشــيغان،  يف  الســائقني 
الضــامن  رقــم  مــن  تتحقــق  التــي  املســتندات  مــن  وغريهــا 
االجتامعــي الســاري املفعــول للمراهــق (أو الدليــل عــىل عــدم 
الواليــات  يف  القانــوين  التواجــد  عــىل  والدليــل  األهليــة)، 
املتحــدة، وبطاقــة الهويــة التعريفيــة، وإثبــات اإلقامــة يف واليــة 
ميشــيغان كــام هــو موضــح يف االســتامرة املســتخدمة لتقديــم 
 (SOS-428) الطلب للحصول عىل رخصة قيادة أو بطاقة الهوية؟
عــىل  الواليــة  لســكرتارية  اإللكــرتوين  املوقــع  عــىل  متوفــر 
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متنعــك القيــود املفروضــة عــىل رخصــة القيــادة املتوســطة 
من املستوى 2 من القيادة بني الساعة 10 مساًء و 5 صباًحا إّال إذا 
انطبــق عليــك أي مــام يــيل: أنــت برفقــة أحــد الوالديــن أو الــويص 
أو شخص بالغ ُمعني أو لديِه رخصة قيادة يبلغ من العمر 21 عاًما 
أو أكــرث، أو كنــت تقــود الســيارة مــن وإىل العمــل أو أي نشــاط آخــر 

مرصح به.

ال يجوز أن يكون معك أكرث من راكب واحد تحت سن 21 عاًما يف 
ــد  ــيل: يوج ــام ي ــك أٍي م ــق علي ــت إّال إذا انطب ــيارة يف أي وق الس
أحــد الوالديــن أو الــويص عليــك أو شــخص بالــغ لديــِه رخصــة 
قيادة يبلغ من العمر 21 عاًما أو أكرب يف السيارة معك، أو يشّكل 
يرافقونــك مــن وإىل  أو  أفــراد عائلتــك املبــارشة  أحــد  الــركاب 

العمل أو أي نشاط آخر مرصح به.

مبوجــب قانــون كيلــيس، ال يجــوز لــك اســتخدام الهاتــف الخلــوي 
ــد  ــوارئ. ق ــاالت الط ــتثناء ح ــيارة، باس ــادة الس ــاء قي ــول أثن املحم
دوالًرا   295 إىل  تصــل  املخالفــني  عــىل  رســوم  فــرض  يتــم 

كغرامات وتكاليف جلسة املحكمة.

رخصــة القيــادة املتدرجــة (GDL) من املســتوى 3 الكامل: ليك 
ــا عــىل األقــل وأن  تكــون مؤهــالً، يجــب أن يكــون عمــرك 17 عاًم
تكون حاصًال عىل الرخصة املتوسطة من املستوى 2 ملدة ستة 
أشــهر عىل األقل. يجب أن تكون قد قضيت 12 شــهرًا متتاليًا من 
دون ارتــكاب مخالفــة مروريــة، أو التعــرض لحــادث عــن طريــق 
القيــود  مــن  أي  خالفــت  أو  رخصتــك  تعليــق  تــم  أو  الخطــأ، 

.(GDL) املفروضة عىل رخصة القيادة املتدرجة

ــم اســتيفاء  ــا بــدون رســوم إذا ت يتــم إصــدار هــذه الرخصــة تلقائيً
أحــد  مــن  التخويــل  عــىل  الحصــول  وتــم  املتطلبــات،  جميــع 
الوالديــن. ال تُفــرض أي قيــود عــىل رخصــة القيــادة مــن الواليــة، 
تقديــم  تأخــري  يطلبــوا  أن  األوصيــاء  أو  للوالديــن  يحــق  ولكــن 
ــادة الكاملــة مــن  مســتوى املراهــق للحصــول عــىل رخصــة القي

املستوى 3 إذا شعروا بأنه ليس جاهزًا بعد.



بعمر 18 عاماً وما فوق - مل يحصل عىل 
رخصة قيادة مطلًقا

إذا كان عمــرك 18 عاًمــا أو أكــرب ومل يتــم إصــدار رخصــة قيــادة 
باســمك مطلًقــا، فيجــب عليــك التقــدم للحصــول عــىل ترصيــح 
ــاز  ــة واجتي ــكرتارية الوالي ــب س ــدى مكت ــت ل ــي مؤق ــادة تعليم قي
اختبــار مهــارات القيــادة الــذي تديــره رشكــة مختصــة بإجــراء اختبــار 

القيادة للسائقني.

كجــزء مــن طلبــك للحصــول عــىل الرخصــة، ســتحتاج إىل تقديــم 
دليــل عــىل رقــم الضــامن االجتامعــي الخــاص بــك والصالــح، 
والهويــة  القانــوين،  الوجــود  أو  األمريكيــة  الجنســية  وعــىل 
(يتبــع املزيــد مــن  اإلقامــة يف ميشــيغان  وإثبــات  التعريفيــة 
املعلومــات هــذا القســم). ســيتم متابعــة طلبــك بشــكل أرسع 
 Michigan.gov/SOS إذا تقدمت به مسبًقا عىل املوقع اإللكرتوين

قبل تحديد موعد مع مكتب سكرتارية لوالية.

للتحضــري إلجــراء اختبــارات املعرفــة الخطيــة واختبــارات املهــارات 
يف القيــادة عــىل الطريــق، اقــرأ كتيّــب مــا يجــب أن يعرفــه كل 
عــىل  املتوفــر  القيــادة  مهــارات  اختبــار  دراســة  ودليــل  ســائق 
تعليمــي  قيــادة  ترصيــح  إصــدار  ســيتم  اإللكــرتوين.  موقعنــا 
مؤقــت (TIP) خــاص بــك بعــد اجتيــاز اختبــارات املعرفــة والبــرص 
الخطية ودفع رسوم هذا الترصيح املؤقت (TIP) والتقاط صورة 

فوتوغرافية لك. تختلف الرسوم بحسب نوع رخصة القيادة.

يجــب أن تتــدرب عــىل قيــادة الســيارة مــع شــخص بالــغ لديــه 
رخصــة قيــادة منــذ 30 يوًمــا عــىل األقــل قبــل إجــراء اختبــار مهــارات 
إرســال  ســيتم  القيــادة،  مهــارات  اختبــار  اجتيــاز  بعــد  القيــادة. 
ــج إىل اإلدارة. ســيتم إنهــاء إجــراءآت حصولــك عــىل رخصــة  النتائ
القيــادة الخاصــة بــك يف ميشــيغان وســتصل عــرب الربيــد يف 

غضون ثالثة أسابيع تقريبًا.

إحضار بطاقة رقم الضامن االجتامعي الخاص بك
ســكرتارية  مــن  الفيدراليــة  والقوانــني  الواليــة  قوانــني  تطلــب 
الواليــة جمــع أرقــام الضــامن االجتامعــي للتحقــق مــن الحصــول 
ــاعدة يف  ــوين واملس ــود القان ــة أو الوج ــية األمريكي ــىل الجنس ع
تحصيــل إعالــة الطفــل. يجــب تقديــم خطــاب عــدم األهليــة مــن 
ضــامن  رقــم  لديــك  يكــن  مل  إذا  االجتامعــي  الضــامن  إدارة 
اجتامعــي وترغــب يف الحصــول عــىل رخصــة قيــادة أو بطاقــة 
ــن  ــرث م ــاب أك ــر الخط ــن أن يكــون عم ــة. ال ميك هويــة يف الوالي
الضــامن  معلومــات  جميــع  مــن  التحقــق  ســيتم  يوًمــا.   60

االجتامعي.

لألســئلة عــن الضــامن االجتامعــي أو الســتبدال بطاقــة الضــامن 
االجتامعــي املفقــودة، اتصــل بــإدارة الضــامن االجتامعــي عــىل 
 TTY)) الرقــم ( الصــويت) 1213-772-800، أو الهاتــف النــيص
إلدارة  اإللكــرتوين  املوقــع  بزيــارة  قــم  أو   800-325-0778
مــن  ملزيــد   ssa.gov عــىل   (SSA) االجتامعــي  الضــامن 

املعلومات ولطلب بطاقة الضامن االجتامعي عرب اإلنرتنت.

تقديم اإلثبات عن الوجود القانوين
للتقــدم بطلــب للحصــول عــىل رخصــة قيــادة أو بطاقــة هويــة 
يف الواليــة، البــد مــن توفــر إثبــات صالــح عــن جنســية الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة أو الوجــود القانــوين يف الواليــات املتحــدة. 
تشــمل بعــض الوثائــق التــي ميكــن أن يتــم تقدميهــا كدليــل عــىل 
حصولــك عــىل جنســية الواليــات املتحــدة األمريكيــة أو الوجــود 
القانــوين نســخًة مصدقــة عــن شــهادة ميــالدك مــع ختــم بــارز 
صــادر عــن وحــدة حكوميــة يف الواليــات املتحــدة أو مــن إقليــم 
مــن أقاليــم الواليــات املتحــدة، أو جــواز الســفر أو شــهادة عــن 
أو بطاقــة  الدامئــة  اإلقامــة  أو بطاقــة  التجنيــس،  أو  الجنســية 

ترصيح العمل.

ــب أن يتطابــق االســم والشــهرة وتاريــخ امليــالد الــوارد عــىل  يج
الهويــة  وثائــق  عــىل  ورد  مــا  مــع  القانــوين  الوجــود  وثيقــة 
التعريفيــة. إذا كان اســمك القانــوين الحــايل مختلًفــا عــن االســم 
القانــوين،  الوجــود  مســتند  أو  امليــالد  شــهادة  يف  املوجــود 
فيجــب عليــك تقديــم دليــل قانــوين عــىل تغيــري االســم، مثــل 
شــهادة (رخصــة) الــزواج األصليــة أو قــرار الطــالق أو أمــر املحكمــة 

لكل مرة يتم فيها تغيري االسم.

تقديم إثبات عن الهوية
التقــدم  عنــد  الهويــة  عــن  إثبــات  تقديــم  أيًضــا  عليــك  يجــب 
للحصــول عــىل رخصــة القيــادة أو بطاقــة هويــة يف الواليــة. 
ســيتم قبــول املســتندات األصليــة فقــط. ال ميكــن اســتخدام 
ــورة أو املرســلة عــرب الفاكــس. قــد يُطلــب توفــري  النســخ املص

أكرث من وثيقة.

يجــوز للمتقدمــني مــن خــارج الواليــة والكنديــني اســتخدام رخصــة 
ــات  ــة كإثب ــادة الكندي ــة القي ــة أو رخص ــن خــارج الوالي ــم م قيادته
عــن الهويــة (ســيتم قبــول رخــص القيــادة التــي انتهــت صالحيتهــا 

منذ أقل من أربع سنوات).

تقديم إثبات عن اإلقامة
قبــل معالجــة طلــب الحصــول عــىل رخصــة القيــادة أو بطاقــة 
هويــة يف الواليــة، يجــب عليــك تقديــم دليــل عــىل أنــك مقيــم 
األقــل.  عــىل  وثيقتــني  تقديــم  يُطلــب  ميشــيغان.  واليــة  يف 
العامــة،  الخدمــات  فاتــورة  املقبولــة  املســتندات  تتضمــن 
فاتورة بطاقة ائتامن (credit card)، كشــف حســاب صادر خالل 
آخــر 90 يوًمــا، إيصــال دفــع الراتــب، بيــان عــن األربــاح، الرهــن 
تأمــني.  ميكــن  أو بوليصــة  التأجــري  أو  العقــاري، عقــد اإليجــار 
اســتخدام وثائــق اإلقامــة باســم أحــد أفــراد األرسة إذا كان مــن 
ــن  ــرى م ــكال أخ ــالل أش ــن خ ــة م ــة األرسي ــات العالق ــن إثب املمك

اإلثبات املوثق.

ما يجب أن يعرفه كل سائق
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يف بعــض الحــاالت، بســبب حــاالت طبيــة أو ألســباب أخــرى، قــد 
يتــم وضــع قيــود عــىل رخصــة القيــادة الخاصــة بــك. إذا فُرضــت 
أي رشوط خاصــة عــىل رخصــة القيــادة، فســتتم طباعــة هــذه 

تقديم إثبات عن رقم الضامن االجتامعي.
إثبات عن الجنسية األمريكية أو الوجود القانوين.

إثبات عن الهوية الشخصية
إثبات عن اإلقامة يف والية ميشيغان. 

•
•
•
•

إضافة إىل ذلك، يجب عليك فعل ما ييل:
ــي  ــة الت ــري الصحي ــة املعاي ــرص وتلبي ــص الب ــار فح ــاز اختب اجتي

وضعتها سكرتارية الوالية.
اجتياز اختبار املعرفة الخطي واختبارات عالمات الطريق.

ادفع رســوم ترصيح القيادة التعليمي املؤقت (TIP) والتقط 
صورة شمسية لك.

•

•
•

 (TIP) بعد الحصول عىل ترصيح القيادة التعليمي املؤقت
الخاص بك:

تدرّب عىل القيادة. يجب عليك إكامل ما ال يقل عن 30 يوًما 
القيــادة  ترصيــح  باســتخدام  القيــادة  عــىل  التدريــب  مــن 
التعليمــي املؤقــت (TIP) قبــل إجــراء اختبــار مهــارات القيادة. 
ــيارات  ــادة الس ــم قي ــجيل يف دورة تعلي ــىل التس ــجعك ع نش
للبالغــني قبــل إجــراء اختبــار مهــارات القيــادة. يتــم تعليــم 
الــدورات مــن قبــل مدربــني محرتفــني ومعتمديــن ويشــمل 
ذلــك وقــت القيــادة تحــت اإلرشاف عــىل ميــدان القيــادة 
وعــىل الطرقــات. تحقــق عــرب اإلنرتنــت مــن معلّمــي القيــادة 
شــبكة  صفحــة  بزيــارة  قــم  أو  منطقتــك  يف  للســائقني 
Driver Educa-" "اإلنرتنــت "معلّمــي القيــادة للســائقني
الخــاص  اإللكــرتوين  املوقــع  عــىل   "tion Providers

.Michigan.gov/SOS بسكرتارية الوالية

اجتــز اختبــار مهــارات القيــادة. يتــم إجــراء اختبــارات مهــارات 
ــادة للســائقني  ــارات القي ــادة مــن قبــل رشكــة إجــراء اختب القي

املعتمدة من قبل سكرتارية الوالية.

رسعــان مــا تســتلم اإلدارة نتائــج اختبــار املهــارات الخاصــة 
بــك، ســتتم إكــامل معالجــة رخصــة القيــادة الخاصــة بــك 

وإرسالها بالربيد.

ميكــن  الســيارة  لقيــادة  مؤقــت  ترصيــح  عــىل  ســتحصل 
اإلنرتنــت  عــرب  اإللكرتونيــة  الخدمــات  نظــام  مــن  طباعتــه 
الخــاص بــاإلدارة. يســمح لــك الترصيــح املؤقــت لقيــادة 
الســيارة (TOP) بالقيــادة حتــى تصلــك رخصــة القيــادة يف 

ميشيغان الجديدة عرب الربيد.

•

•

•

•

املعايري املادية
ســيطرح عليــك موظفــو مكتــب ســكرتارية الوالية بعض األســئلة 
الصحيــة العامــة كجــزء مــن عمليــة الفحــص. قــد يتــم رفــض 
طلبــك يف انتظــار إعــادة الفحــص مــع معلومــات طبيــة إضافيــة 
إذا كان هنــاك أي ســؤال حــول حالتــك البدنيــة وقدرتــك عــىل 

قيادة السيارة بأمان.

اختبارات فحص البرص واملعرفة
ســتخضع الختبــار فحــص البــرص لتحديد مــا إذا كانــت رؤيتك تلبي 
العدســات  إىل  بحاجــة  كنــت  إذا  املعايــري.   مــن  األدىن  الحــد 
الطبيــة، مثــل النظــارات أو العدســات الالصقــة الجتيــاز االختبــار، 
فســيُحدد عــىل رخصــة القيــادة الخاصــة بــك أّن عليــك ارتدائهــا 

أثناء القيادة.

أخصــايئ  عــىل  يجــب  البــرص،  فحــص  اختبــار  يف  رســبت  إذا 
العيــون الخــاص بــك إكــامل بيــان فحــص البــرص الــذي يوثــق أنــك 
األحيــان،  بعــض  يف  بالنظــر.  املتعلقــة  املعايــري  تســتويف 
ــار  ــادة يف النه ــل "القي ــادة مث ــىل القي ــة ع ــود معين ــتُفرض قي س
فقــط" بنــاًء عــىل بيــان فحــص النظــر واملعلومــات األخــرى التــي 

حصل عليها مكتب سكرتارية الوالية.

ــة  ــىل رخص ــة للحصــول ع ــار املعرف ــراء اختب ــا بإج ــت مطالبً إذا كن
ــادة  ــة أو رخصــة الســائق الخــاص، أو رخصــة القي ــادة األصلي القي
التجاريــة  فتأكــد مــن الوصــول إىل مكتــب ســكرتارية الواليــة قبــل 
ــكايف  ــت ال ــة الوق ــالق إلتاح ــن اإلغ ــل م ــىل األق ــدة ع ــاعة واح س

إلكامل االختبار.

باللغــة  القــراءة  أو  التحــدث  يف  صعوبــة  تواجــه  كنــت  إذا 
قامئــة  بتقديــم  املكتــب  موظفــو  فســيقوم  اإلنجليزيــة، 
باملرتجمــني الفوريــني إىل اللغــات األجنبيــة املتوفريــن. ميكــن 
جميــع  يف  الفوريــني  األجنبيــة  اللغــات  مرتجمــي  اســتخدام 
االختبــارات الخطيــة، باســتثناء اختبــارات املعرفــة لرخصــة القيــادة 
ــارات املعرفــة بعــدة لغــات. اتصــل  التجاريــة (CDL). تتوفــر اختب
الرقــم  عــىل  الواليــة  لســكرتارية  التابــع  املعلومــات  مبركــز 
                                                                مســبًقا للحصول عىل قامئة 
مــن  يعانــون  الذيــن  للعمــالء  ميكــن  الفوريــني.  باملرتجمــني 
ــتخدام  ــارات أو اس ــة اإلش ــم بلغ ــب مرتج ــمع طل ــف يف الس ضع

مرتجم فوري يعرفونه.

(TIP) ترصيح قيادة تعليمي مؤقت
إّن ترصيح القيادة التعليمي املؤقت هو صالح ملدة 180 يوًما. 
يســمح لــك بالتــدرب عــىل قيــادة الســيارة مــع شــخص بالــغ لديــِه 
رخصــة قيــادة قبــل إجــراء اختبــار مهــارات القيــادة. يتــم إصــدار 
ترصيــح قيــادة تعليمــي مؤقــت (TIP) لألشــخاص الذيــن مل يتــم 
إصــدار رخــص قيــادة لهــم قــط، أو الذيــن لديهــم ترخيــص قيــادة 
مــن دولــة أجنبيــة ويرغبــون يف الحصــول عــىل ترخيــص قيــادة 
يف واليــة ميشــيغان، أو الذيــن انتهــت صالحيــة رَخِصِهــم منــذ 
أربــع ســنوات عــىل األقــل ويرغبــون يف إعــادة التقديــم للحصــول 

عىل الرخصة.

للتقــدم بطلــب للحصــول عــىل ترصيــح قيــادة تعليمــي مؤقــت 
(TIP)، عليــك تقديــم املســتندات التاليــة إىل مكتــب ســكرتارية 

الوالية املحيل:

ما يجب أن يعرفه كل سائق

الفصل 1: رخصة القيادة الخاصة بك
7

888-SOS-MICH (767-6424) 



تختلف متطلبات األهلية إلجراء اختبار مهارات القيادة باختالف 
عمرك.

إذا كان عمرك أقل من 18 عاًما، يجب أن:

يوضــع الســائقون  الــرشوط أو القيــود عــىل رخصــة القيــادة. 
الحائزيــن عــىل رخصــة للمــرة األوىل تحــت املراقبــة ملــدة ال 

تقل عن ثالث سنوات.

تعليامت ترصيح قيادة الدراجة النارية املؤقت
الناريــة  مينــح ترصيــح القيــادة التعليمــي املؤقــت للدراجــات 
لراكبــي الدراجــات الناريــة الجــدد فرصــة ملامرســة قيــادة الدراجــة 
الناريــة عــىل الطــرق العامــة تحــت اإلرشاف املســتمر مــن ســائق 
دراجــة ناريــة متمــرس قبــل إجــراء اختبــار مهــارات الدراجــة الناريــة. 
إّن ترصيــح القيــادة التعليمــي املؤقــت (TIP) للدراجــة الناريــة 
واليــة  موافقــة  عــىل  للحصــول  تُســتخدم  مؤقتــة  أداة  هــو 
ميشــيغان عــىل الدراجــات الناريــة؛ وال يتــم إصدارهــا الســتخدامها 
ــادة  ــح القي ــة. إّن ترصي ــدالً مــن املوافقــة عــىل الدراجــات الناري ب
التعليمــي املؤقــت (TIP) للدراجــة الناريــة هــو صالــح ملــدة 180 
 (TIP) يوًمــا. ســيتم إصدار ترصيحــني للقيادة التعليميــة املؤقتة

للدراجة النارية فقط لسائق الدراجة خالل فرتة 10 سنوات. 

التعليمــي  القيــادة  ترصيــح  عــىل  للحصــول  بطلــب  للتقــدم 
املؤقت (TIP) للدراجة النارية، يجب عليك:

يضــع ترصيــح القيــادة التعليمــي املؤقــت (TIP) للدراجــة الناريــة 
ركبــت  كلــام  ســالمتك.  عــىل  حفاظًــا  عليــك  معينــة  قيــوًدا 
الدراجــة، يجــب أن تكــون تحــت اإلرشاف البــرصي املســتمر مــن 
ــا.  مشــّغل دراجــات ناريــة لديــه رخصــة ال يقــل عمــره عــن 18 عاًم

ال يُسمح لك بركوب الدراجة ليالً أو نقل الركاب.

اختبار مهارات القيادة
ستحتاج إىل إجراء اختبار مهارات القيادة إذا:

إجــراء  رشكات  قبــل  مــن  القيــادة  مهــارات  اختبــارات  إدارة  يتــم 
ســكرتارية  قبــل  مــن  ومعتمــدة  مســتقلة  القيــادة  اختبــارات 
القيــادة  اختبــارات  إجــراء  بــرشكات  قامئــة  تتوفــر  الواليــة. 
املعتمــدة يف جميــع مكاتــب ســكرتارية الواليــة وعــىل موقــع 
اإلنرتنــت الخــاص بســكرتارية الواليــة. تأكــد مــن أن تســأل رشكــة 
إجــراء اختبــارات القيــادة التــي تختارهــا عــن سياســات التســعري 
الخاصــة بهــا قبــل تحديــد موعــد إلجــراء االختبــار. ال يحــدد مكتــب 
أو  القيــادة  مهــارات  اختبــار  إجــراء  رســوم  الواليــة  ســكرتارية 

سياسات التسعري.

ميكــن للمتقدمــني الذيــن يعانــون مــن ضعــف يف الســمع أو ال 
يجيــدون اللغــة اإلنجليزيــة اســتخدام مرتجــم فــوري أثنــاء إجــراء 
اختبــار مهــارات القيــادة. (ال يُســمح بتواجــد املرتجمــني الفوريــني 
أثنــاء إجــراء اختبــارات املعرفــة الخطيــة أو اختبــار مهــارات القيــادة 
للحصــول عــىل رخصــة قيــادة تجاريــة.) ســيُطلب مــن املرتجــم 
مجــري  الشــخص  إىل  بصــورة  مــزودة  هويــة  بطاقــة  تقديــم 
الــذي  الوقــت  التعليــامت يف  ترجمــة  االختبــار وميكنــه فقــط 
يعطيهــا الشــخص الــذي يجــري االختبــار. تتوفــر لوائــح مبرتجمــي 
لغــة اإلشــارات واللغــات األجنبيــة املعتمــدة لــدى اإلدارة. ميكــن 
مــن  للمزيــد  الخــاص.  مرتجمهــم  إحضــار  أيًضــا  للمتقدمــني 
املعلومــات، يرجــى االتصــال مبركــز معلومــات ســكرتارية الواليــة 

عىل الرقم  

أّال يقل عمرك عن 16 عاًما.
ــول مــن  ــارية املفع ــادة س ــون حاصــًال عــىل رخصــة قي أن تك

والية ميشيغان.
اجتياز اختبار فحص البرص واختبار املعرفة بالدراجة النارية.

 .(TIP) دفع رسوم ترصيح القيادة التعليمي املؤقت

•
•

•
•

تكون قد أكملت الجزء 2 من تعليم القيادة.

يُظهــر الســجل الخــاص بــك أنــك قــد أكملــت مــا ال يقــل عــن 
50 ســاعة مــن القيــادة تحــت اإلرشاف، مبــا يف ذلــك 10 
"دليــل  يف  القيــادة  ســجالت  (تتوفــر  الليــل.  يف  ســاعات 
 RoadReady القيادة تحت إرشاف ويل األمر" أو عرب تطبيق

املجاين عىل الهاتف املحمول.)

ــادة للمتعلــم مــن املســتوى  تكــون حاصــالً عــىل رخصــة قي
األول ملدة ستة أشهر عىل األقل.

ال يكــون لديــك أي إدانــات أو مخالفــات مدنيــة، أو تعليــق 
الخطــأ  عــن طريــق  لحــوادث  تعرضــت  أو  القيــادة  لرخصــة 
خــالل األيــام 90 التــي تســبق مبــارشة اختبــار مهــارات القيــادة 
الرخصــة  عــىل  للحصــول  بطلــب  والتقــدم  بــك  الخاصــة 

املتوسطة من املستوى 2.

•

•

•

•

إذا كان عمرك 18 عاًما أو أكرث، فيجب عليك القيام مبا ييل:
احصــل عــىل ترصيــح القيــادة التعليمــي املؤقــت قبــل إجــراء 
اختبــار مهــارات القيــادة. قــد تحتــاج إىل فــرتة تدريــب مدتهــا 

30 يوًما. 

•

القيــادة  رخصــة  عــىل  للحصــول  بطلــب  تتقــدم  كنــت 
املتوسطة من املستوى 2 مبوجب رخصة القيادة املتدرجة.

ــا أو أكــرث، ومل يتــم إعطــاؤك  كنــت تبلــغ مــن العمــر 18 عاًم
رخصــة قيــادة عــىل اإلطــالق وتتقــدم بطلــب للحصــول عــىل 

الرخصة األصلية.

انتهــت صالحيــة آخــر رخصــة قيــادة لديــك منــذ أكــرث مــن أربــع 
سنوات.

لديــك رخصــة قيــادة مــن بلــد آخــر غــري كنــدا أو أملانيــا أو 
جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية).

•

•

•

•

ما يجب أن يعرفه كل سائق
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يتطلــب الجــزء األول مــن اختبــار مهــارات القيــادة اجتيــاز سلســلة 
مــن منــاورات القيــادة عــىل الطــرق الفرعيــة والدخليــة والطــرق 
الطــرق  القيــادة عــىل  اختبــار مهــارات  مغلقــة املســار يتبعهــا 
الخارجيــة. بعــد اجتيــاز الجــزء األول، يجــب عليــك اجتيــاز اختبــار 
القيــادة  مهــارات  عــن  إيصــال  لتلقــي  الطريــق  عــىل  القيــادة 
الخاصــة بــك. يشــمل اختبــار مهــارات القيــادة القيــادة يف طــرق 
ــادة  ــة والقي ــة، الطــرق الرسيعــة والطــرق الرسيعــة الريفي املدين

يف املناطق السكنية.

تتوفــر معلومــات عــن الدراســة الكاملــة يف "دليــل دراســة اختبــار 
الواليــة  ســكرتارية  موقــع  عــىل  املتوفــر  القيــادة"  مهــارات 
اإللكــرتوين. يجــب عليــك مراجعــة دليــل الدراســة هــذا جيــًدا قبــل 

إجراء اختبار مهارات القيادة.

بســبب  الصالحيــات  محــدودة  قيــادة  رخصــة 
حالة صحية

ــادة أو تجديدهــا،  ــول عــىل رخصــة قي ــد التقــدم بطلــب للحص عن
قــد يُطلــب منــك تقديــم "بيــان فحــص الطبيــب". يُطلــب بيــان 
مــن الطبيــب عــن خصــوص أي عجــز أو إعاقــة أو ضعــف بــدين أو 
عقــيل ميكــن أن يؤثــر عــىل قدرتــك عــىل القيــادة بأمــان. يُطلــب 
ــبب  ــة س ــكرتارية الوالي ــدى س ــا إذا كان ل ــب أيًض ــن الطبي ــان م بي
أو  غيبوبــة،  يف  دخلــت  أو  لإلغــامء،  تعرضــت  بأنــك  لالعتقــاد 
أُصبــت بنوبــة رصع أو فقــدان آخــر للوعــي يف األشــهر الســتة 
الســابقة. للحصــول عــىل رخصــة القيــادة للســائق الخــاص أو 
ــاالت  ــت ألي ح ــد تعرض ــون ق ــب أال تك ــة، يج ــادة تجاري ــة قي رخص
 12 األشــهر  خــالل  رصع  نوبــات  أو  إغــامء  نوبــات  أو  إغــامء 

املاضية.

قــد يُطلــب أيًضــا بيــان عــن البــرص يف بعــض الحــاالت. يجــب 
واليــة  يف  لــه  املرخــص  الطبيــب  مســاعد  أو  الطبيــب  عــىل 
ميشــيغان أو واليــة أخــرى إكــامل بيــان الطبيــب. يجــب أن يصــف 
الطبيــب أو مســاعد الطبيــب حالتــك بدقــة، مبــا يف ذلــك أي 
إعاقــة أو مــرض وأي أدويــة كنــت تتناولهــا. يجــب إعــادة االســتامرة 
إىل قســم تقييــم الســائقني يف ســكرتارية الواليــة حيــث ســتتم 
مراجعــة بيــان الطبيــب لتحديــد مــا إذا كنــت تســتويف معايــري 

ميشيغان البدنية والعقلية.

يجــوز إصــدار رخصــة قيــادة بــدون قيــود إذا مل يُحــدد بيــان الطبيــب 
جميــع  اســتيفاء  تــم  وإذا  عقــيل  أو  بــدين  لضعــف  وجــود  أي 

املعايري األخرى.

إذا أشــارت إفــادة الطبيــب إىل وجــود حالــة بدنيــة أو عقليــة خطــرية 
يف الوقــت الــذي تقــوم فيــه بتجديــد رخصــة القيــادة الخاصــة بك، 
فســتتم مطالبتــك بالحضــور إلجــراء اختبــار القيــادة مــرة أخــرى. 

ــادة الســيارة  ــار، ســيتم تقييــم قدرتــك عــىل قي ــاء إعــادة االختب أثن
برخصــة  االحتفــاظ  يف  ملســاعدتك  الجهــود  ســتُبذل  بأمــان. 
كان  إذا  بأمــان.  القيــادة  بــك واالســتمرار يف  الخاصــة  القيــادة 
لديــك حالــة مامثلــة وتجــدد رخصــة القيــادة الخاصــة بــك، فالرجــاء 
صالحيــة  انتهــاء  مــن  أســابيع  عــدة  قبــل  التجديــد  عمليــة  بــدء 

الرخصة إلتاحة الوقت الكايف ملعالجة طلبك.

إذا تــم إصــدار رخصــة قيــادة مــع وضــع قيــود عليهــا بســبب إعاقــة 
أو مرض، فقد تتوجب إعادة إجراء فحص دوري للسائق.

برنامج رخصة القيادة تحت االختبار
يخضــع الســائقون الجــدد، مبــا يف ذلــك الســائقني املراهقــني 
ــن  ــل ع ــدة ال تق ــة مل ــة للمراقب ــادة املتدرج ــة القي ــب رخص مبوج
تســتخدمها  وســيلة  هــي  التجربــة  فــرتة  إّن  ســنوات.  ثــالث 
ســكرتارية الواليــة ملراقبــة أداء القيــادة لــدى الســائقني الجــدد. إّن 
برنامج فرتة التجربة (Probation) هو برنامج منفصل عن رخصة 
القيــادة املتدرجــة (GDL)، ولكنــه يعمــل مثــل رخصــة القيــادة 
املتدرجــة (GDL) لتشــجيع الســائقني الجــدد عــىل تقليــل مخاطــر 

االصطدام والقيادة بأمان.

القيــادة  رخصــة  عــىل  املعلومــات  تغيــري 
الخاصة بك

مــن املهــم أن يظهــر اســمك وعنــوان إقامتــك الصحيحــني عــىل 
رخصــة قيادتــك.  إذا كنــت بحاجــة إىل تغيــري اســمك يف رخصــة 
القيــادة الخاصــة بــك، فيجــب عليــك أوالً تغيــري اســمك لــدى إدارة 
الضــامن االجتامعــي. قــّدم إثبــات عــن تغيــري االســم الخــاص بــك 
االجتامعــي  الضــامن  إدارة  إىل  الصالحــة  القيــادة  رخصــة  مــع 
بــإدارة الضــامن  الخــاص  (SSA). اســمح للموقــع اإللكــرتوين 
االجتامعــي (SSA) بفــرتة ثالثة أيام عمل عىل األقل لتجديده قبل 
م رخصــة القيــادة وإثبــات  زيــارة مكتــب ســكرتارية الواليــة. قــدِّ
تغيــري االســم لــدى املكتــب، مثــل شــهادة الــزواج أو قــرار الطــالق 
أو مســتند تغيــري االســم القانــوين. ســيتم إكــامل طلبــك لتغيــري 

االسم وإصدار رخصة قيادة جديدة مقابل رسم.

يُلــزم قانــون واليــة ميشــيغان بــأن يتوافــق عنــوان رخصــة القيــادة 
مــع عنــوان إقامتــك، ويتطابــق مــع العنــوان املوجــود يف بطاقــة 
هويــة الناخــب الخاصــة بــك. ميكنــك تقديــم معلومــات ع تغيــري 
 ،Michigan.gov/SOS العنوان عرب اإلنرتنت عىل املوقع اإللكرتوين
يف مكتــب ســكرتارية الواليــة أو عــن طريــق الربيــد. مــا مــن كلفــة 

مقابل هذه الخدمة.

تحديــث  إىل  اإلنرتنــت  عــرب  املقــدم  العنــوان  تغيــري  ســيؤدي 
ــادة أو بطاقــة الهويــة يف الواليــة وتســجيل الناخــب  رخصــة القي
العنــوان  لتحديــث  الفرصــة  أيًضــا  لــك  ســتتاح  بــك.  الخاصــة 
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لســجالت أي مركبــة مرتبطــة بحســاب رخصــة القيــادة الخاصــة 
بــك. يجــب تقديــم معلومــات تغيــري عنــوان املركبــات األخــرى 
التــي ميكــن أن متتلكهــا والتــي ال ترتبــط بحســاب رخصــة القيــادة 

الخاصة بك عند إجراء معاملة للسيارة.

طريــق  عــن  العنــوان  تغيــري  معلومــات  إرســال  أيًضــا  ميكنــك 
الربيــد. تتوفــر اســتامرات تغيــري العنــوان عــىل موقــع ســكرتارية 
العنــوان  عــىل  بالربيــد  وأرســلها  االســتامرة  أكمــل  الواليــة. 

املقدم.

عندمــا تقــّدم معلومــات عــن تغيــري عنوانــك شــخصيًا أو عــن 
عنــوان  تحديــث  إجــراءات  رشح  أيًضــا  فســيتم  الربيــد،  طريــق 
تعليــق رخصــة  يتــم  أن  بــك. ميكــن  الخــاص  الناخــب  تســجيل 
ــري عنوانــك  ــك أو إلغاؤهــا إذا فشــلت يف تغي ــادة الخاصــة ب القي

لدى مكتب سكرتارية الوالية.

تجديد رخصة القيادة الخاصة بك
ســنوات  أربــع  ملــدة  صالحــة  القيــادة  رخصــة  تكــون  مــا  عــادة 
الزاويــة  يف  املوضــح  العــام  يف  ميــالدك  يــوم  يف  وتنتهــي 
اليمنــى يف أعــىل الرخصــة. إذا كان عمــرك أقــل مــن 21 عاًمــا، 
ــالدك  ــد مي ــك يف عي ــة ب ــادة الخاص ــة القي ــة رخص ــي صالحي تنته

الحادي والعرشين.

وقــت  يف  بالتجديــد  إشــعاًرا  الواليــة  ســكرتارية  مكتــب  يرســل 
مبكــر قبــل تاريــخ انتهــاء صالحيــة رخصــة قيادتــك. يُرَســل إشــعار 
تــدع  ال  اإلدارة.  ســجالت  يف  املــدرج  العنــوان  إىل  التجديــد 
صالحيــة رخصــة قيادتــك تنتهــي إال إذا مل تعــد تقــود ســيارتك. إّن 

القيادة بدون رخصة صالحة هي أمر غري قانوين.

إذا قمــت بتجديــد رخصــة القيــادة الخاصــة بــك بعــد تاريــخ انتهــاء 
صالحيتهــا، فســوف تدفــع رســوم التأخــري باإلضافــة إىل رســوم 

التجديد العادية.

لــن يتــم تجديــد رخصــة القيــادة إذا أظهــر ســجل قيادتــك أنــك 
تعرضــت لثالثــة أو أكــرث مــن تذاكــر ركــن الســيارات غــري مدفوعــة أو 
إذا تــم تعليقهــا أو إلغاؤهــا. قــد يُرفــض طلــب التجديــد أيًضــا إذا 
فشــلت يف تقديــم رقــم ضــامن اجتامعــي صالــح أو خطــاب عــدم 
إدارة الضــامن االجتامعــي وإثبــات الحصــول عــىل  أهليــة مــن 

الجنسية يف الواليات املتحدة أو الوجود القانوين.

لتجديــد  الواليــة  ســكرتارية  مكتــب  بزيــارة  مطالبًــا  تكــن  مل  إذا 
رخصــة القيــادة الخاصــة بــك، فيمكنــك تجديدهــا عــن طريــق 
الربيد، عىل املوقع اإللكرتوين Michigan.gov/SOS أو يف محطة 
الخدمــة الذاتيــة. توجــد محطــات الخدمــة الذاتيــة يف مكاتــب 
مختلفــة تابعــة لســكرتارية الواليــة ويف مواقــع أخــرى مثــل متاجــر 
ماير (Meijer) و كروغر (Kroger) املختارة. ابحث عن محطة خدمة 
.Michigan.gov/SOS ذاتية بالقرب منك عىل املوقع اإللكرتوين

يجــب عليــك تجديــد رخصــة القيــادة الخاصــة بــك كل 12 عاًمــا يف 
ــة.  ســيتم إجــراء فحــص البــرص وكذلــك  مكتــب ســكرتارية الوالي
النقــدي  الدفــع  يُقبــل  لــك.  جديــدة  صــورة  التقــاط  ســيتم 
والشــيكات والحــواالت املاليــة وكذلــك تُقبــل بطاقــات االئتــامن 
من ديسكوفر (Discover) وماسرت كارد (MasterCard) و بطاقات 
الفيــزا (Visa) يف مكاتــب ســكرتارية الواليــة. حــدد موعــًدا لزيــارة 

.Michigan.gov/SOS أحد املكاتب عىل املوقع اإللكرتوين

قرار التوقف عن قيادة السيارة
ــا.  ــرًا صعبً ــادة أم ــاز القي ــن امتي ــيل ع ــار التخ ــون اختي ــن أن يك ميك
هنــاك العديــد مــن األســئلة التــي يجــب مراعاتهــا عنــد اتخــاذ مثــل 
ــيارة؟  ــك الس ــد قيادت ــة عن ــعورك بالراح ــدى ش ــا م ــرار. م ــذا الق ه
هــل تشــعر أن القيــادة أصبحــت مخاطــرة كبــرية بالنســبة إليــك؟ 
هــل تضيــع وجهتــك كثــريًا أو تنــىس إىل أيــن أنــت ذاهــب؟ هــل 
أنــت قلــق مــن أن صحتــك أو أدويتــك تؤثــر ســلبًا عــىل قيادتــك 
أو  أكــرث  أو  واحــدة  "قريبــة"  مكاملــة  تلقيــت  هــل  للســيارة؟ 
ال  ألنــه  مهــم  قــرارك  إن  خطــري؟  اصطــدام  لحــادث  تعرضــت 
يشــمل اســتقالليتك فقــط ولكــن ســالمتك وســالمة اآلخريــن 

عىل الطريق.

متوفــرة  ومــوارد  منشــورات  املنظــامت  مــن  عــدد  ميلــك 
ــادة  ــد الوقــت املناســب للتوقــف عــن قي ملســاعدتك يف تحدي
وكذلــك  وأرسهــم  املســنني  الســائقني  دعــوة  يتــم  الســيارة. 
املهنيــني الذيــن يعملــون معهــم لزيــارة صفحــة الخيــارات الذكيــة 
األمــور   :(Safe Drivers Smart Options) اآلمنــة  للقيــادة 
 (Keys to Lifelong Mobility) األساســية للتنقــل مــدى الحيــاة

.Michigan.gov/AgingDriver عىل املوقع اإللكرتوين

الكيانــات  مــن  مجموعــة  قبــل  مــن  املوقــع  هــذا  تطويــر  تــم 
الخاصــة والتابعــة للواليــة وهــو مصــدر متوفــر عــىل اإلنرتنــت 
ــد  ــاج إىل الح ــن يحت ــن، ومل ــار الس ــن كب ــطني م ــائقني الناش للس
مــن قيادتهــم للســيارة وإيجــاد خيــارات أخــرى للتنقــل. ســيجد زوار 
تقييــم  كيفيــة  مثــل  مفيــدة  معلومــات  اإللكــرتوين  املوقــع 
مهــارات القيــادة واالنتقــال إىل التقاعــد مــن القيــادة وتحديــد 
خيــارات النقــل البديلــة يف منطقتهــم. يتضمــن موقــع اإلنرتنــت 
ميشــيغان  "دليــل  كتيــب  مــن   (PDF) إف  دي  يب  ملــف 
 Michigan's Guide for) وعائالتهــم"  املســنني  للســائقني 

.(Aging Drivers and �eir Families

عندمــا تتخــذ قــراًرا بالتوقــف عــن القيــادة، أعــد رخصــة القيــادة 
بطلــب  وتقــدم  الواليــة  ســكرتارية  مكتــب  إىل  بــك  الخاصــة 

للحصول عىل بطاقة هوية يف الوالية.

تُســتخدم بطاقــة الهويــة يف الواليــة بــدالً مــن رخصــة القيــادة 
ألغــراض التعريــف عــن الهويــة الشــخصية. يتــم تقديــم بطاقــات 
والســائقني  قانونًــا،  للمكفوفــني  املجانيــة  التعريفيــة  الهويــة 
الذين يبلغون من العمر 65 عاًما أو أكرب والذين يتنازلون طوعاً عن 
رخصــة القيــادة الخاصــة بهــم والســائقني الذيــن تــم تعليــق امتيــاز 

القيادة لديهم أو إلغاؤه أو رفضه بسبب إعاقة بدنية أو عقلية. 
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هل كنت تعلم أن . . . ؟
ــيغان  ــة ميش ــكرتارية والي ــف س ــم تكلي ــام 1901 ت يف ع
والســائقني  الســيارات  ســجالت  حفــظ  مبســؤولية 

العاملني يف الوالية.

بحلــول عــام 1913، كان لــدى واليــة ميشــيغان 60,438 
ــذي كان  ــدد ال ــن الع ــرث م ــرة أك ــجلة، أي 20 م ــيارة مس س
املــرور  حــوادث  شــهدت  كــام  ســنوات.  مثــاين  قبــل 

ارتفاًعا أيًضا، عىل الرغم من عدم رضورة اإلبالغ عنها.

الفصل 2: سجل القيادة الخاص بك

سجل القيادة الخاص بك
إّن قيــادة الســيارة هــي امتيــاز. مبجــرد حصولــك عــىل رخصــة 
ــة  ــارة واملعرف ــك امله ــتمرار أن لدي ــت باس ــب أن تثب ــادة، يج القي
للقيــادة بأمــان أو قــد يتــم وضــع قيــود عــىل رخصــة القيــادة 
الخاصــة بــك أو تعليقهــا أو إلغاؤهــا. متلــك ســكرتارية الواليــة 
حــق الوصــول إىل بعــض املعلومــات التــي ميلكهــا املســؤولون 
املخالفــات  ذلــك  يف  مبــا  واملحاكــم،  القانــون  تنفيــذ  عــن 
املخــدرات.  جرائــم  وبعــض  االصطــدام  حــوادث  املروريــة، 
ســيتضمن ســجل قيادتــك معلومــات عــن املخالفــات وحــوادث 

النقل املدنية أو الجنائية.

كــام يتــم إعــالم ســكرتارية الواليــة بــأي حــوادث مروريــة وإدانــات 
بارتــكاب مخالفــة مــا ونتائــج البحــث عــن املســؤولية يف واليــات 
أخــرى. ســتظهر اإلدانــات بارتــكاب مخالفــات يف واليــات أخــرى 
يف ســجل القيــادة الخــاص بــك يف واليــة ميشــيغان إىل جانــب 
ميشــيغان.  يف  النقــاط  لنظــام  وفًقــا  تقييمهــا  تــم  نقــاط  أي 
ميكنــك رشاء نســخة عــن ســجل القيــادة الخــاص بــك مــن أي 

مكتب من مكاتب سكرتارية الوالية.

ــادة  ــجل القي ــىل س ــات ع ــكاب مخالف ــات بارت ــم اإلدان ــل معظ تظ
اإلدانــات  بعــض  وتبقــى  األقــل.  عــىل  ســنوات  ســبع  ملــدة 
ــجل  ــادة يف س ــة القي ــدار رخص ــراءات إص ــات وإج ــكاب مخالف بارت
القيــادة الخــاص بــك ملــدة 10 ســنوات عــىل األقــل. تبقــى اإلدانة 
ــادة مــع  ــة وفــاة أو القي بارتــكاب املخالفــات التــي تــؤدي إىل حال

وجود حالة إعاقة يف سجل القيادة بشكل دائم.

واليــة  يف  الســائق  خصوصيــة  حاميــة  قانــون  مبوجــب 
ميشــيغان، تكــون املعلومــات الشــخصية املوجــودة يف ســجل 
القيــادة خاصــة وال يتــم الكشــف عنهــا لعامــة النــاس مــا مل يكــن 
هنــاك اســتخدام مســموح بــه عــىل النحــو املنصــوص عليــه يف 
القانــون. تتضمــن املعلومــات الشــخصية اســمك وعنوانــك 
بعــض  تتضمــن  مامثلــة.  ومعلومــات  القيــادة  رخصــة  ورقــم 

ــني،  ــف التأم ــا تصني ــموح به ــتخدامات املس ــىل االس ــة ع األمثل
واســتدعاءات الســيارات والتحقــق مــن شــخصية الســائق لصالــح 

رشكات تأجري السيارات.

نظام النقاط يف والية ميشيغان
املخالفــات  بعــض  تُعتــرب  ميشــيغان،  واليــة  قانــون  مبوجــب 
املروريــة مخالفــات مدنيــة، بينــام يعتربهــا البعــض اآلخــر جنًحــا أو 
جنايــات. اعتــامًدا عــىل نــوع املخالفــة وكيفيــة حلهــا، قــد يتــم 
ــرث  ــف األك ــاص أو يف املواق ــج خ ــك إىل برنام ــك أو إحالت تغرمي
خطــورة، قــد يتــم إرســالك إىل الســجن. يف معظــم الحــاالت، إذا 
مل تتــوىل أمــر تذكــرة املخالفــة املروريــة، فســيتم تعليــق رخصــة 
القيــادة التــي متلكهــا. ســتؤدي أي مخالفــات مروريــة يتــم تلقيهــا 
أثنــاء تعليــق رخصــة القيــادة الخاصــة بــك إىل تعليــق إضــايف يف 

سجل قيادتك ودفع رسوم إعادتها.

يف كل مــرة تتــم إدانتــك بارتــكاب مخالفــة مروريــة، ســيتعني 
ــة إىل  ــة. إضاف ــف املحكم ــات وتكالي ــض الغرام ــع بع ــك دف علي

ذلك، قد يتم تسجيل النقاط يف سجل القيادة الخاص بك.

لــكل مخالفــة مروريــة قيمــة نقطــة، وهــي التــي يحددهــا القانــون 
ــاط  ــع النق ــم وض ــيغان. يت ــة ميش ــات يف والي ــون املركب يف قان
بارتــكاب  إدانتــك  بعــد  فقــط  بــك  الخــاص  القيــادة  ســجل  يف 
القيــادة  ســجل  يف  مســجلة  النقــاط  تظــل  مروريــة.  مخالفــة 

الخاص بك ملدة عامني من تاريخ اإلدانة بارتكاب املخالفة.

النقطــة  ذات  أكــرث  أو  مروريــة  مخالفــات  ســتة  لديــك  كان  إذا 
الواحدة، أو 12 نقطة أو أكرث يف ســجل القيادة الخاص بك خالل 
فــرتة عامــني ســتتم مطالبتــك بالخضــوع إلعــادة فحــص تقييــم 

السائق.

ما يجب أن يعرفه كل سائق
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ثالث نقاط: إّن النظــام املســتخدم لنــرش النقــاط يف ســجل القيــادة الخــاص 
بــك هــو منفصــل عــن النقــاط املحــددة مــن قبــل رشكــة التأمــني 

عىل السيارات لتحديد السعر الخاص بك.

إذا كنــت تعتقــد أن هنــاك ظروفـًـا مخففــة لتذكــرة املخالفــة التــي 
تلقيتهــا، فيجــب تقدميهــا عنــد مثولــك أمــام املحكمــة. ال ميكــن 
لســكرتارية الواليــة أن تلغــي إدانــة املحكمــة. فيــام يــيل النقــاط 

لبعض املخالفات املرورية.

ست نقاط:

أربع نقاط:

وغريهــم مــن ســائقي الســيارات 
إىل الخطــر. يف كل عــام، يُقتــل 
يُصابــون  أو  األشــخاص  آالف 
بإعاقــات دامئــة ألن شــخًصا مــا 
تأثــري  تحــت  ســيارته  يقــود  كان 
الكيميائيــة  املــواد  أو  الكحــول 
واليــة  األخرى.تقــف  املخــدرة 
ميشــيغان ضــد الســائقني الذيــن 
ويقــودون  يتعاطــون املخــدرات 

سياراتهم.
نفســه  هــو  الكحــول  تأثــري  إّن 
أو  الجعــة  تــرشب  كنــت  ســواء 
النبيــذ أو الويســيك. تحتــوي علبــة 
الجعة ذات سعة 12 أونصة، وكأس من 
النبيذ ســعة 5 أونصات، وكأس أو 
قــدح من الويســيك (shot) ســعة 
1.5 أونصــة عــىل الكميــة نفســها 
مــن الكحــول. ارشب كميــة عاديــة 
املرشوبــات  هــذه  مــن  أي  مــن 

القتــل عــن غــري قصــد أو القتــل بســبب اإلهــامل أو جنايــة 
أخرى تنطوي عىل استخدام سيارة.

قيــادة املركبــة أثنــاء حالــة الُســكر أو القيــادة مــع وجــود أي 
نوع من املخدرات أو الكوكايني من الجدول 1.

مــكان  يف  التعريفيــة  الهويــة  وإعطــاء  التوقــف  عــدم 
الحادث.

القيادة املتهورة. 

رفض إجراء اختبار الكحول الكيميايئ.

الهروب أو التملص من ضابط الرشطة.

عــدم إعطــاء حــق أســبقية املــرور والتســبب يف وفــاة أو 
أو  البنــاء  عامــل  أو  الطــوارئ  لحــاالت  املســتجيب  إصابــة 

شخص يقوم بتشغيل أدوات تربية الحيوانات.

ارتكاب مخالفة مرورية تسبب يف حدوث إصابة أو وفاة.

•

•

•

•

•

•

•

•

القيادة الطائشة أو بدون مباالة.

مخالفة إشارة املرور أو إشارة التوقف أو االجتياز غري املالئم.

القيادة برسعة تزيد بـ 11 إىل 15 ميالً يف الساعة عن الحد 
القانوين للرسعة.

عدم التوقف عند تقاطع السكة الحديد.

عدم التوقف لحافلة املدرسة أو عدم إطاعة أوامر حرس 
العبور يف املدرسة.

•

•

•

•

نقطتان:
القيــادة برسعــة تزيــد مــن ســتة إىل 10 أميــال يف الســاعة عن 

الحد القانوين للرسعة.

وجود حاوية مفتوحة تحتوي عىل كحول يف السيارة.

جميع املخالفات األخرى لقوانني املرور.

رفــض أي شــخص يقــل عمــره عــن 21 عاًمــا إلجــراء اختبــار 
التنفس األويل.

•

•

•

•

•

التسابق بالسيارات يف الشوارع العامة.

ضعف القيادة بسبب إعاقة.

قيادة السيارة من قبل شخص ال يبلغ من العمر 21 عاًما 
مع وجود أي محتوى كحويل يف الجسم.

القيادة برسعة تزيد بـ 16 ميالً يف الساعة أو أكرث عن الحد 
األقىص القانوين للرسعة.

عدم إعطاء حق األسبقية يف املرور/ عدم إظهار الحذر 
الواجب ملرور مركبات الطوارئ.

•

•

•

•

•

الكحول واملخدرات
عندمــا تتنــاول املــواد الكحوليــة أو تتعاطــى أي مخــدرات أخــرى 
الــركاب  الســيارة، فإنــك تعــرض حياتــك وكذلــك حيــاة  وتقــود 

وســوف تكــون التأثــريات هــي نفســها عــىل جســمك. ســوف 
يكون لها تأثري سلبي عىل حكمك وقدرتك عىل ضبط النفس.

ما يجب أن يعرفه كل سائق
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مــن شــخص آخــر أن يقلّــك، 
أو  أجــرة،  ســيارة  اطلــب 
النقــل  وســائل  اســتخدم 
مســاعدة  اطلــب  أو  العــام 

أخرى.

تعرفــه  شــخص  كان  إذا 
يتنــاول الكحــول أو يتعاطــى  

إىل  توزيعهــا  أو  تصنيعهــا 
تعليــق رخصــة القيــادة. إذا مل 
تكــن لديــك انتهــاكات ســابقة 
ــيتم  ــدرات، فس ــق باملخ تتعل
تعليــق رخصــة القيــادة ملــدة 

ستة أشهر.

ميكــن أن يــؤدي تنــاول مــرشوب واحــد إىل إضعــاف قدرتــك عــىل 
القيــادة، وإبطــاء رد فعلــك، وإضعــاف تركيــزك، والتســبب يف 
ــاد أن رشب  ــاس باالعتق ــن الن ــري م ــة. يُخطــئ الكث ــاكل برصي مش
القهــوة، أو االســتحامم باملــاء البــارد، أو مامرســة الرياضــة أو 
ــكر  ــة الُس ــن حال ــم م ــن أن يوقظه ــي ميك ــواء النق ــاق اله استنش
التــي يعانــون منهــا. الــيشء الوحيــد الــذي ميكــن أن يعيــد إليهــم 

يقظتهم من حالة الُسكر هو الوقت. 

ــادة. اخــرت ســائق معــني  مــن األفضــل عــدم رشب الكحــول والقي
ــب   ــا أن تطل ــك أيًض ــول. ميكن ــاول الكح ــن يتن ــر ل ــت مبك يف وق

أو  الطبــي  لالســتخدام  قانونيــة  تكــون  أن  ميكــن  املاريوانــا 
الرتفيهــي يف بعــض الواليــات، إال أنــه ال يــزال مــن غــري القانــوين 
أو اآلمــن أو الحكمــة قيــادة ســيارة مــا أثنــاء ضعــف القــدرة عــىل 
تشــويه  إىل  متيــل  ألنهــا  املاريوانــا  بســبب  بالســيارة  التحكــم 

إدراكك للوقت واملكان والرسعة.

أفــاد مكتــب ميشــيغان للتخطيــط للســالمة عــىل الطرقــات 
الرسيعة بأنه من القانوين يف ميشيغان ما ييل:

يبحــث الرشطــي املســؤول عــن تنفيــذ القانــون عــن الضعــف 
القائــم عــىل القيــادة، ومالحظاتــه الشــخصية لحالــة الســائق، 
امليدانيــة  الرصانــة  اختبــارات  يف  األخــري  هــذا  أداء  وكيفيــة 
القياســية وغــري القياســية لتقييــم القيــادة. قــد يطلــب الرشطــي 
إجــراء اختبــار كيميــايئ إذا أشــارت الظــروف إىل الحاجــة إىل ذلــك. 
ســيؤدي رفــض الخضــوع إىل اختبــار كيميــايئ إىل تعليــق رخصــة 
ميشــيغان.  يف  الضمنــي  املوافقــة  لقانــون  وفًقــا  القيــادة 
ــب هــذا القانــون، يُعتــرب أن جميــع الســائقني قــد وافقــوا  مبوج
عــىل إجــراء االختبــار عنــد التقــدم للحصــول عــىل رخصــة قيــادة 

لهم وتجديدها.

إّن عقوبــات العمــل تحــت تأثــري املاريوانــا هــي العقوبــات نفســها 
التــي تُفــرض عنــد العمــل تحــت تأثــري الكحــول. ميكــن أن تشــمل 
هــذه العقوبــات مــا قــد يصــل إىل 93 يوًمــا يف الســجن، غرامــة 
تصــل إىل 500 دوالر، وتعليــق رخصــة القيــادة، ســت نقــاط عــىل 
ــم  ــك. يت ــاص بالشــخص، ورمبــا أكــرث مــن ذل ــادة الخ ــجل القي س
أشــخاص  وجــود  حالــة  يف  الســائق  عــىل  العقوبــات  تشــديد 

قارصين يف السيارة.

لكن من غري القانوين ما ييل:

ســائق عــن  ابحــث  ســيارته.  يقــود  تدعــه  فــال  املخــدرات، 
معــني، أو اتصــل بســيارة جــرة أو أرص عــىل أن يســتخدم الشــخص 
إحــدى وســائل النقــل العامــة. ال تركــب الســيارة مــع أي شــخص 
مفاتيــح  خــذ  األمــر،  لــزم  إذا  املخــدرات.  يتعاطــى  أو  يتنــاول 
ــوم. تأكــد  ــا للن ــه مكانً الســيارة الخاصــة بذلــك الشــخص ووفــر ل
ــا قبــل أن يجلســوا خلــف عجلــة  مــن أن الســائقني يقظــون متاًم

القيادة.

يُلــزم قانــون واليــة ميشــيغان بتعليــق رخصــة القيــادة بســبب 
إدانتــك بتعاطــي املخــدرات، حتــى لــو مل تكــن تقــود ســيارتك يف 
وقــت ارتــكاب املخالفــة. ميكــن أن يــؤدي حيــازة املخــدرات أو 

لــن يتــم إصــدار رخصــة قيــادة مقيــدة خــالل أول 30 يوًمــا مــن 
إدانــات  مــن  أكــرث  أو  واحــدة  إلدانــة  امتــالكك  يعنــي  التعليــق. 
ســابقة متعلقــة باملخــدرات يف ســبع ســنوات أنــه ســيتم تعليــق 
رخصــة القيــادة ملــدة عــام واحــد، ولــن يتــم إصــدار رخصــة قيــادة 
60 يوًمــا مــن التعليــق. تبلــغ رســوم إعــادة  مقيــدة خــالل أول 
ــة عــن رســوم  ــادة 125 دوالًرا. هــذه الرســوم منفصل رخصــة القي

استعادة الرخصة املطلوبة ألي نشاط قيادة آخر.

تكتســب املاريوانــا قبــوًال ألّن لهــا اســتخدامات طبيــة مرشوعــة 
وتُعتــرب عقــاراً مريحــاً، والدليــل عــىل ذلــك االتجاهــات يف قوانــني 
أن  مــن  الرغــم  عــىل  باســتخدامها.  تســمح  التــي  الواليــة 

نقــل 2.5 أوقيــة أو أقــل مــن املاريوانــا إذا كان عمرك 21 عاًما 
أو أكرث. ال يجوز أن يكون أكرث من 15 غراًما من املاريوانا يف 

شكل ماريوانا مركزة. 

•

تشــغيل أو التنقــل أو التحكــم البــدين يف أي مركبــة أو طائــرة 
أو مركبــة ثلجيــة أو مركبــة ترفيهيــة ذات محــرّك عــىل الطرقــات 

الوعرة أو قارب ذات محرك تحت تأثري املاريوانا.

أو  التنقــل  أو  مركبــة  تشــغيل  أثنــاء  املاريوانــا  اســتهالك 
التحكــم البــدين يف أي مركبــة ذات محــرك أو طائــرة أو مركبــة 
ــارب ذات  ــرة أو ق ــرق الوع ــىل الط ــة ع ــة ترفيهي ــة أو مركب ثلجي
محــرك. يحظــر عــىل الســائقني وركابهــم تدخــني املاريوانــا 

يف منطقة الركاب يف السيارة عىل الطريق العام.

نقل املاريجوانا إىل كندا.

•

•

•



إعادة إجراء االختبار للسائق

هنــاك  كان  إذا  االختبــار  إجــراء  إعــادة  الواليــة  لســكرتارية  يجــوز 
بأمــان  الســيارة  قيــادة  عــىل  قــادر  غــري  بأنــك  لالعتقــاد  ســبب 
عــىل  القيــود املفروضــة  انتهكــت  أو ألنــك  ألســباب صحيــة، 
رخصــة القيــادة، أو تورطــت يف حــوادث ســري أو متلــك ســجل 

قيادة غري ُمريض.

ــادة  ــة أو يف برنامــج رخصــة القي إذا كنــت ســائًقا يف فــرتة التجرب
املتدرجــة، فقــد يُطلــب منــك حضــور إعــادة فحــص الســائق بعــد 

ارتكابك مخالفة واحدة أو مخالفتني فقط.

أداء  للســائق هــو مناقشــة  االختبــار  إجــراء  إعــادة  الغــرض مــن 
القيــادة  رخصــة  عــىل  املناســبة  الضوابــط  وتحديــد  القيــادة، 
لتقليــل مخاطــر القيــادة املرتبطــة بهــذا األداء وتشــجيع التحســني 
القيــادة فــرض  يف األداء. قــد تشــمل الضوابــط عــىل رخصــة 

قيود معينة أو تعليقها أو إلغاءها أو مزيج من هذه اإلجراءات.

محلــل  فســيقوم  االختبــار،  إلعــادة  الحضــور  منــك  طُلــب  إذا 
القيــادة مبراجعــة ســجل القيــادة الخــاص بــك ومناقشــة ســلوكك 
يف القيــادة معــك. إذا تــم تقييــد رخصــة القيــادة الخاصــة بــك أو 
تــم تعليقهــا أو إلغاؤهــا نتيجــة إلعــادة إجــراء االختبــار، فســيتم 
بإعــادة  املتعلقــة  االســتئناف واملعلومــات  بحقــوق  إعالمــك 

رخصة القيادة.

قــد تتطلــب إعــادة االختبــار التــي يتــم إجراؤهــا بســبب مشــكالت 
اختبــارات فحــص  االختبــارات، مثــل  العديــد مــن  اجتيــاز  طبيــة 
البــرص واالختبــارات الخطيــة واختبــارات القيــادة عــىل الطريــق. 
ميكــن أن يُطلــب منــك أيًضــا تقديــم معلوماتــك الطبيــة، فحــص 

البرص أومعلومات عن الحالة النفسية الحالية.

ــاًء  ــائق بن ــار للس ــراء االختب ــادة إج ــيغان بإع ــون ميش ــمح قان يس
عىل واحد أو أكرث من املعايري التالية:

لــدى ســكرتارية الواليــة ســبب لالعتقــاد بأنــك غــري مؤهــل 
لقيــادة ســيارة أو أن لديــك حالــة جســدية أو برصيــة أو عقليــة 

تجعل من قيادتك للسيارة أمرًا غري آمن.

أي حــادث اصطــدام أدى إىل وفــاة يشــري تقريــره إىل أنــك 
كنت مهمالً أو كنت قد تناولت الكحول.

تعرضــت لثالثــة حــوادث مروريــة أو أكــرث نتــج عنهــا إصابــة 
العامــني  خــالل  املمتلــكات  يف  أرضار  أو  شــخصية 

املاضيني.

لقــد تجمعــت لديــك 12 نقطــة أو أكرث يف ســجلِّك خالل فرتة 
عامني.

رخصــة  رشوط  أو  أحــكام  أو  قيــود  بانتهــاك  إدانتــك  متــت 
القيادة الخاصة بك.

•

•

•

•

•
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قم بزيارة املوارد للسائقني الجدد عرب اإلنرتنت

األمور الخاصة والعامة عن تعليم السائق
كيفية العثور عىل برنامج تعليم سائق معتمد

ما الذي ميكن توقعه من الجزء 1
ما الذي ميكن توقعه من الجزء 2 

•
•
•

الحصول عىل رخصة القيادة ... برنامج رخصة 
القيادة املتدرجة يف ميشيغان 

املســتندات املطلــوب منــك أخذهــا إىل مكتــب 
سكرتارية الوالية

متطلبات األهلية
القيود وعواقب ارتكاب املخالفات

فرتة التجربة 

•

•
•
•

أولياء األمور واألوصياء
معرفة دورك

تدريب ابنك املراهق عىل القيادة
وضع القواعد والحدود

تصميم منوذج سلوك القيادة الجيدة 

•
•
•
•

إضافة اىل ...

التوعية عىل مخاطر القيادة بالنسبة للمراهقني
املنشورات
االستامرات

املصادر
أسئلة شائعة ومتكررة

•
•
•
•
•

Michigan.gov/TeenDriver

جوسلني بينسون
سكرتارية الوالية

املراهقون
و   أولياء األمور



18

ما يجب أن يعرفه كل سائق

مالحظات



هل كنت تعلم أن . . . ؟
صــورة  ميشــيغان  واليــة  أضافــت   ،1965 عــام  يف 

السائق إىل رخصة القيادة.

يف عــام 1975، أصبحــت ميشــيغان أول واليــة يف البالد 
تجمــع بــني رخصــة القيــادة وتســجيل الناخبــني كجــزء مــن 
 Motor" "الخدمة نفسها، واملعروفة باسم "موتور فوتر

."Voter

الفصل 3: تسجيل الناخبني 
والهويات يف الوالية

تسجيل الناخبني
يجــب أن تكــون مســجالً للتصويــت مــن أجــل املشــاركة يف 
االنتخابــات املحليــة وانتخابــات الواليــة واالنتخابــات الفيدراليــة. 

لغرض التسجيل للتصويت يجب أن تكون:

ــا: إذا تــم إجــراء انتخابــات خــالل  تســجيل الناخبــني ملــدة 14 يوًم
األيام الـ14 القادمة وترغب يف التصويت يف تلك االنتخابات:

إذا كان العنــوان املوجــود يف طلــب تســجيل الناخــب الخــاص 
بــك ال يتطابــق مــع العنــوان الســكني املســجل لــدى ســكرتارية 
هويــة  بطاقــة  أو  قيادتــك  رخصــة  تحديــث  فســيتم  الواليــة، 

الوالية ملطابقة تسجيل الناخب الخاص بك.

التســجيل للتصويــت عــرب اإلنرتنــت أو عن طريــق الربيد: ميكنك 
التســجيل للتصويــت عــرب اإلنرتنــت عــىل املوقــع اإللكــرتوين 

.Michigan.gov/Vote

املوقــع  مــن  الناخــب  تســجيل  اســتامرة  تنزيــل  أيًضــا  ميكــن 
اإللكــرتوين وإرســاله عــرب الربيــد إىل كاتــب املدينــة أو البلــدة 

املحيل.

الناخبــون املســجلون: إذا انتقلــت ضمــن مدينتــك أو بلدتــك، 
فيجــب عليــك تغيــري العنــوان يف تســجيل الناخــب الخــاص بــك.  
ــرتوين  ــع اإللك ــىل املوق ــت ع ــرب اإلنرتن ــد ع ــوان الجدي ــل العن أرس
عــن  عنوانــك  تغيــري  أيضــا  ميكنــك   .Michigan.gov/SOS

يجــب عليك التســجيل للتصويــت يف مكتب كاتب مدينتك 
أو بلدتك حتى يوم االنتخابات ويف نفس يوم االنتخابات،

يجــب عليــك تقديــم إثبــات عــن اإلقامــة، مثــل رخصــة القيــادة 
آخــر  أو أي مســتند مقبــول  الواليــة  الهويــة يف  أو بطاقــة 

يظهر فيِه اسمك وعنوانك الحايل.

•

•

ــة  ــن رخص ــات ع ــىل معلوم ــول ع ــب للحص ــدم بطل ــت تتق إذا كن
القيــادة العائــدة لــك أو بطاقــة الهويــة يف الواليــة أو تجديدهــا أو 
ــا للتصويــت مــا مل تكــن غــري  تحديثهــا، فســيتم تســجيلك تلقائيً

مؤهل لذلك أو رفضت التسجيل.

تســبق  التــي   14 الـــ  األيــام  باســتثناء  للتصويــت:  التســجيل 
االنتخابــات، ميكنــك التســجيل للتصويــت يف مكتــب الكاتــب 
يف مدينتــك أو بلدتــك، أو مكتــب الكاتــب يف املقاطعــة، أو 
مكتــب ســكرتارية الواليــة، أو وكالــة تســجيل الناخبــني املعينــة، 
ــام الـــ 14  ــد العــادي. خــالل األي ــق الربي ــت أو عــن طري عــرب اإلنرتن
الســابقة ليــوم االنتخابــات ويف اليــوم نفســه، ميكنــك التســجيل 

للتصويت يف مكتب الكاتب يف مدينتك أو بلدتك.

مــن أحــد ســكان واليــة ميشــيغان (عنــد التســجيل) واملدينــة 
أو البلدة التي تتقدم فيها للتسجيل للتصويت ملدة 30 يوًما 

عىل األقل (عند التصويت).

مواطن أمرييك

أن يكون عمرك 18 عاًما عىل األقل عند التصويت.

ال تقيض حاليا عقوبة يف الحبس أو السجن.

•

•

•

•

ما يجب أن يعرفه كل سائق
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هل كنت تعلم أن . . . ؟
يف عــام 1904، كان الحــد األقــىص للرسعــة يف مدينــة 
ساغينو ( Saginaw) 8 أميال يف الساعة للسيارات و10 

أميال يف الساعة للدراجات الهوائية.
يف عــام 1922، بــدأت إدارة رشطــة ديرتويــت يف حفــظ 

إحصائيات للحوادث املرورية.
يف عــام 1945، تــم إجــراء أول اختبــار كيميــايئ لتحديــد 
الســائقني املشــتبه بأنهــم تحــت تأثــري الكحــول مــن قبــل 

إدارة رشطة ديرتويت.

الفصل 4: قوانني املرور

الرسيعــة  الطــرق  عــىل  املــرور  الوطنيــة لســالمة  اإلدارة  تقــدر 
التابعة لوزارة النقل األمريكية أن هناك ما ال يقل عن 3400 حالة 
وفــاة ســنويًا ناتجــة عــن حــوادث القيــادة بســبب تشــتت االنتبــاه 
التــي يفقــد فيهــا الســائقون الرتكيــز عــىل الســيطرة اآلمنــة عــىل 
أو  البــرصي  أو  اليــدوي  االنتبــاه  تشــتت  بســبب  مركباتهــم 

املعريف.

عــىل الرغــم مــن أهميــة هــذه اإلحصــاءات، قــد تقلــل مــن حجــم 
املشــكلة نظــرًا إلىل أن تحديــد مصــدر تشــتت االنتبــاه ودوره يف 

االنهيار قد يكون صعبًا.

عجلــة  خلــف  الجلــوس  مســؤولية  الســائقون  معظــم  يفهــم 
يخضــع  باملخاطــر.  املحفوفــة  الســلوكيات  وتجنــب  القيــادة 
الســائقون مشــتتو االنتبــاه الذيــن يقــودون الســيارة "دون مبــاالة 
أو  شــخص  أي  يعرضــوا  أن  املحتمــل  مــن  الذيــن  بإهــامل  أو 
متعســف  أو  متعمــد  تجاهــل  "يف  أو  الخطــر"  إىل  ممتلــكات 
لســالمة األشــخاص أو املمتلــكات" للمقاضــاة مبوجــب قانــون 

ميشيغان.

غــري  هــو  الســيارة  قيــادة  أثنــاء  النصيــة  الرســائل  اســتخدام  إّن 
قانــوين يف ميشــيغان وهــذا يشــمل قــراءة أو كتابــة أو إرســال 
عــن  اإلبــالغ  حــاالت  يف  اســتثناءات  هنــاك  نصيــة.  رســالة 
يواجــه  األخــرى.  الطــوارئ  حــاالت  أو  الجرائــم  أو  الحــوادث 
الســائقون عقوبــة تقــيض بدفــع غرامــة قدرهــا 100 دوالر عــن 

املخالفة األوىل و 200 دوالر عن املخالفات الالحقة.

قــد يكــون أي يشء يرفــع عينيــك عــن الطريــق أو يديــك بعيــًدا عــن 
ــادة أو يــرصف عقلــك عــن قيادتــك للســيارة مشــكلة  عجلــة القي
كبرية.تشــري الدراســات إىل أن عقلــك غــري قــادر عــىل تحقيــق 
االنتبــاه الكامــل بأكــرث مــن نشــاط واحــد يف نفــس الوقت.حتــى 
أّن املهــام التــي تبــدو بســيطة مثــل ضبــط موجــة الراديــو قــد 
تكــون محفوفــة باملخاطــر، خاصــة يف األحــوال الجويــة الســيئة 
ــني  ــاه ب ــل االنتب ــاغ لتحوي ــتغرق الدم ــرور الكثيفة.يس ــة امل أو حرك
مهمتــني ربــع الثانيــة املقــدرة، وتغطــي الســيارة التــي تتحــرك 

برسعة 65 ميالً يف الساعة مسافة 24 قدًما. 

تقليــل  خاللهــا  مــن  ميكنــك  التــي  الطــرق  بعــض  يــيل  فيــام 
عوامل تشتت االنتباه داخل السيارة.

قبل قيادة السيارة:
ليجلــس يف املقعــد األمامــي  راكــب معــني  بتحديــد  قــم 
قــراءة  يف  للمســاعدة  الســائق  مســاعد  مبثابــة  ليكــون 
الخرائــط أو أنظمــة املالحــة. إذا كنــت تقــود مبفــردك، فقــم 

بتحديد طرق الوجهة التي تنوي الذهاب إليها مسبًقا.

كــن عــىل درايــة باملعــدات املوجــودة يف الســيارة. تــدرب 
ــل ضبــط درجــة الحــرارة أو  عــىل أداء الوظائــف األساســية مث

إعدادات الراديو بدون إبعاد عينيك عن الطريق. 

•

•

تشتت االنتباه أثناء القيادة

ما يجب أن يعرفه كل سائق
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ال ينطبــق هــذا إذا كان املراهقــون يســتخدمون نظاًمــا صوتيًــا 
مدمًجا يف السيارة أو إذا كانوا يستخدمون الهاتف من أجل:

أثناء قيادة السيارة:

قانون كيليس
يساعد قانون كيليس يف حامية السائقني الشباب

يخاطــر املراهقــون الحاصلــون عــىل رخصــة قيــادة متدرجــة مــن 
املستوى 1 من رخصة املتعلم أو رخصة متوسطة من املستوى 2 
الذيــن يســتخدمون الهاتــف املحمــول أثنــاء القيــادة بحصولهــم 

عىل مخالفة مرورية من قبل ضابط تنفيذ القانون.

مبوجــب قانــون الواليــة، يُحظــر عــىل املراهقــني بــدء مكاملــة أو 
أو  اللفظــي  االتصــال  إىل  االســتامع  أو  مكاملــة  عــىل  الــرد 
االشــرتاك فيــه مــن خــالل الهاتــف املحمــول. ميكــن أن يحصلــوا 
عــىل غرامــات وتكاليــف أخــرى ميكــن أن تصــل إىل 295 دوالًرا 

إذا تم إصدار تذاكر مخالفة لهم. 

 ذكــرت اإلدارة الوطنيــة للســالمة املروريــة عــىل الطــرق الرسيعــة 
أن أحزمة األمان تنقذ حياة أكرث من 13,000 شــخص كل عام وأن 
الــذي  والوحيــد  فعاليــة  األكــرث  األمــر  هــو  األمــان  حــزام  ربــط 

ميكنك القيام به لحامية نفسك يف حالة وقوع حادث.

ــا  ــول إليه ــك للوص ــة ب ــو الخاص ــات الرادي ــة محط ــم بربمج ق
جهــازك  عــىل  مســبًقا  التشــغيل  قامئــة  وحــدد  بســهولة 

املحمول.

تأكــد مــن أن جميــع األطفــال مرتاحــون وتــم ربــط حــزام األمــان 
الجيــد  الســلوك  أهميــة  علّمهــم  صحيــح.  بشــكل  لهــم 
ــم يف  ــاء وجوده ــا أثن ــان مربوطً ــزام األم ــاء ح ــم بإبق والتزامه
أن  ميكــن  الــذي  التشــتت  مبــدى  تســتخف  ال  الســيارة. 

يتسببوا بِه أثناء قيامك باالعتناء بِهم يف السيارة.

أكمــل أي عنايــة شــخصية الزمــة قبــل أن تبــدأ القيــادة أو بعــد 
وصولك إىل وجهتك.

•

•

•

تشــتت  يــؤدي  أن  ميكــن  أولوياتــك.  مــن  القيــادة  اجعــل 
االنتبــاه للحظــة واحــدة فقــط إىل وقــوع حــادث. أبــِق يديــك 

عىل عجلة القيادة وعينيك عىل الطريق.

الرســائل  أجهــزة  املحمولــة،  الهواتــف  اســتخدام  تجنــب 
النصية وأنظمة املالحة واألنظمة اإللكرتونية األخرى.

إذا كان ال بــد مــن اســتخدام الهاتــف املحمــول، فقــم بإجــراء 
أثنــاء وقــوف مركبتــك بأمــان. تجنــب االتصــال  املكاملــة 

باآلخرين الذين يقودون السيارة.

ال تدّون مالحظات أو تقرأ أو تبحث عن أرقام الهواتف.

أو  املرهــق  الجــدال  تتضمــن  التــي  املحادثــات  تجنــب 
املواجهة يف الحديث.

إذا كان يجــب عليــك تنــاول الطعــام، فاخــرت املأكــوالت التــي 
يســهل التعامــل معهــا وتأكــد مــن تأمــني املرشوبــات يف 

حوامل األكواب.

يف  "تائًهــا  نفســك  وجــدت  إذا  الراحــة  مــن  قســطًا  خــذ 
التفكري" أو متعبًا.

•

•

•

•

•

•

•

اإلبــالغ عــن حــادث مــروري أو 
حالــة طبيــة طارئــة أو خطــر 
يحــدث  أن  ميكــن  جســيم 

لآلخرين عىل الطريق.

اإلبــالغ عــن موقــف معــني 
يعتقدون فيه أن سالمتهم الشخصية يف خطر.

اإلبــالغ عــن أو منــع جرميــة واقعــة أو محتملــة ضــد أنفســهم 
أو ضد شخص آخر.

املقعــد  ركاب  جميــع  عــىل  يجــب 
األمامــي ربــط أحزمــة األمــان (بضمنهــم 

السائق).

يجــب عــىل جميــع الــركاب الذيــن تقــل 
أعامرهــم عــن 16 عاًما ربط أحزمتهم يف 

جميع وضعيات الجلوس

يجــب أن يكــون جميــع األطفــال الذيــن تقــل أعامرهــم عــن 
معــزز  مقعــد  أو  لألطفــال  األمــان  مقعــد  يف  ســنوات   8
ــغ  ــن يبل ــا مل يك ــوس، م ــات الجل ــع وضعي ــد، يف جمي معتم

من الطول 4 أقدام و 9 بوصات أو أطول. 

•

•

•

ــاز يتطلــب مهــارة، ومامرســة، وحكــاًم ســلياًم  ــادة هــي امتي القي
ومســؤولية. كونــه ســائق شــاب، يحتــاج املراهــق إىل الرتكيــز 

عىل الطريق وليس عىل الهاتف.

اربط حزام األمان، فهذا ما يفرضه القانون!
اربــط حــزام األمان أو احصل عــىل تذكرة مخالفة: مبوجب قوانني 
حــزام األمــان وضوابــط ســالمة األطفــال يف واليــة ميشــيغان، 
يجــوز للرشطــي املســؤول عــن تطبيــق القانــون إيقــاف الســيارة 
بشــكل  األمــان  حــزام  يضعــون  والــركاب  الســائق  يكــن  مل  إذا 

صحيح.

يُلزم قانون ميشيغان مبا ييل:

•

•

•

تحمــل املســؤولية - تأكــد مــن ربــط أحزمــة األمــان لجميــع 
الركاب بشكل صحيح.

حتــى لــو كانــت الســيارة مــزودة بوســائد هوائيــة، فــال تشــّكل 
هذه األخرية بديالً عن ارتداء حزام األمان.

•

•

ما يجب أن يعرفه كل سائق
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حامية األطفال واملراهقني
منــذ َســّن قانــون ميشــيغان لحاميــة األطفــال، ازداد اســتخدام 

أجهــزة تأمــني األطفــال وأحزمــة األمــان، بينــام انخفــض عــدد 
الوفيات واإلصابات.

األشــخاص  مــن  الكثــري  يــزال  ال  ذلــك،  مــع 
بشــكل  األطفــال  تأمــني  أجهــزة  يســتخدمون 

غــري صحيــح. تأكــد مــن ربــط كل مــن أجهــزة 
قبــل  صحيــح  بشــكل  وطفلــك  التأمــني 

البــدء بقيــادة الســيارة.

واليــة  يف  األطفــال  ســالمة  قانــون  ينــص 
ميشيغان عىل ما ييل:

ــًدا أو تربــط طفــًال مــع  ال تضــع طفــًال يف حجــرك أب
راكــب آخــر يف حــزام األمــان. قــم بــاإلرصار دامئًــا 
عــىل ربــط األطفــال ألحزمــة أمــان مقاعدهــم قبــل 

بدء تشغيل املحرك.
تتوفــر املســاعدة يف تركيــب مقاعــد الســالمة 
الــوكاالت  مــن  العديــد  يف  لألطفــال 
العامــة  الصحــة  إدارات  مثــل  املجتمعيــة، 
يف  مختــص  تقنــي  عــىل  للعثــور  املحليــة. 
قــم  منــك،  بالقــرب  األطفــال  ركاب  ســالمة 
 cert.safekids.org   بزيارة املوقع اإللكرتوين
مختــص  تقنــي  عــىل  اعــرث  واخــرت 

."Find a Tech"

تجنــب رشاء املقاعــد املســتعملة ألنهــا قــد ال 
الفيدراليــة، وقــد ال  تفــي مبعايــري الســالمة 
عــىل  تحتــوي  وقــد  صحيــح،  بشــكل  تعمــل 
أجــزاء أو تعليــامت مفقــودة وال توجــد طريقــة

ســيكون كل مــن يف الســيارة أكــرث أمانًــا عنــد ارتــداء أحزمــة 
األمــان بشــكل صحيــح - ويجــب وضــع حــزام الكتــف عنــد 
منتصــف الصــدر بعيــًدا عــن الرقبــة، مــع ارتــداء حــزام الحضــن 

بصورة منخفضة عرب الوركني أسفل البطن.

يجــب عــىل الســائقني املعفيــني مــن اســتخدام حــزام األمــان 
بســبب حالــة طبيــة أن يحملــوا إفــادة مــن الطبيــب تؤيــد 

ذلك.

•

•

يجــب ربــط األطفــال بحــزام األمــان بشــكل 
املقعــد  أو  الســيارة  مقعــد  يف  صحيــح 
املعزز حتى يبلغوا من العمر 8 سنوات أو حتى 
بوصــات.   9 و  أقــدام   4 طولهــم  يبلــغ 

ــوا إىل  يجــب أن يركــب األطفــال يف مقعــد أمــان حتــى يصل
العمــر أو الطــول املطلوبــني، أيهــام يــأيت أوالً. يُقــرتح أن 
متطلبــات  االعتبــار  يف  األوصيــاء  أو  األمــور  أوليــاء  يأخــذ 
العمــر ألن حــزام األمــان قــد ال مناســباً  بــدالً مــن  الطــول 
لألطفــال صغــار الحجــم. يجــب الحفــاظ عــىل أمــان األطفــال 
بشــكل صحيــح يف نظــام تأمــني األطفــال وفًقــا لتعليــامت 
للســيارة  املصنعــة  الرشكــة  وتعليــامت  األطفــال  تأمــني 

ومعايري السالمة الفيدرالية.

أثنــاء  الســيارة إلرضاعــه  مــن مقعــد  الطفــل  إخــراج  يحظــر 
تحرك السيارة.

يجــب وضــع األطفــال الذيــن تقــل أعامرهــم عــن 4 أعــوام يف 
ــي. إذا  ــد خلف ــزودة مبقع ــيارة م ــت الس ــي إذا كان ــد خلف مقع
كان األطفال دون سن الـ 4 سنوات يشغلون جميع املقاعد 
الخلفيــة املتوفــرة، فيمكــن وضــع الطفــل يف نظــام تأمــني 

األطفال يف املقعد األمامي.

ملعرفــة مــا إذا كان مقعــد األمــان مســتخدًما يف ســيارة تعرضــت 
لحــادث. يجــب دامئـًـا اســتبدال أي مقعــد أمــان كان مســتخدًما يف 
ســيارة تعرضــت لحــادث اصطدام. إضافــة إىل ذلــك، إذا كان هناك 

استدعاء الستبدال هذا املقعد، فقد ال تتلقى إشعارًا بذلك.

ترك األطفال بدون رقابة يف املركبات
تــرك  القانــوين  غــري  مــن  ميشــيغان،  واليــة  قانــون  مبوجــب 
األطفــال الذيــن تقل أعامرهم عن 6 ســنوات لوحدهم بدون رقابة 
يف الســيارة إذا كان مقــدار الوقــت أو الظــروف التــي تُركــوا فيهــا 
تشــكل خطــرًا غــري معقــول الحتامليــة التعــرض لــرضر أو إصابــة. 
الذيــن يرتكــون  أو األوصيــاء  أوليــاء األمــور  القانــون  ال يخالــف 
أطفالهــم يف ســيارة تحــت إرشاف شــخص يبلــغ مــن العمــر 13 

عاًما أو أكرب وليس معاقًا قانونيًا.

األليفــة  الحيوانــات  أو  األطفــال  تــرك  أبــًدا  األمــان  مــن  ليــس 
ليســت  املركبــات  أن  األطفــال  علّــم  الســيارة.  يف  مبفردهــم 
مناطــق للعــب، واحتفــظ مبركبتــك مغلقــة عندمــا ال تكــون قيــد 
االســتخدام، وتأكــد مــن أن األطفــال ال ميكنهــم الوصــول إىل 

املفاتيح.

•

•

•

ال يجــوز وضــع الطفــل يف نظــام تأمــني األطفــال املوجــه 
تفعيــل  إلغــاء  تــم  إذا  إال  األمامــي  املقعــد  يف  للخلــف 

الوسادة الهوائية للراكب األمامي.

يحظــر عــىل أي شــخص يقــل عمــره عــن 18 عاًمــا الركــوب يف 
الصنــدوق املفتــوح لشــاحنة صغــرية تســري برسعــة أكــرث مــن 
باســتثناءات  القانــون  يســمح  الســاعة.  يف  ميــالً   15
البنــاء،  وعــامل  املزارعــون،  يســتخدمها  التــي  للمركبــات 
يف  واملســعفون  املســريات  يف  واملشــاركون  والجيــش 

حاالت الطوارئ واإلنقاذ املرخص لهم.

•

•
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الوسائد الهوائية
تــم تصميــم الوســائد الهوائيــة لتزويــد ركاب الســيارة بحاميــة 
عــىل  اعتــامًدا  اصطــدام.  حــادث  وقــوع  حالــة  يف  إضافيــة 
التصنيــع والتصميــم، ميكــن أن تحتــوي ســيارات اليــوم عــىل 
وســائد هوائيــة يف مجموعــة متنوعــة مــن املواقــع، مبــا يف 
ذلــك عجلــة القيــادة ولوحــة القيــادة وأعمــدة الســقف وألــواح 
األبــواب. تحــدد املستشــعرات املوجــودة داخــل الســيارة الوقــت 
وشــدة  نــوع  عــىل  بنــاًء  الهوائيــة  الوســادة  فيــه  تُفتــح  الــذي 
االصطــدام.  للحصــول عــىل أفضــل حاميــة، قــم دامئًــا بارتــداء 
ــة.  ــائد الهوائي ــزودة بالوس ــات امل ــى يف املركب ــان، حت ــزام األم ح
تظــل أحزمــة األمــان للمقاعــد هــي أفضــل حاميــة يف حــاالت 

االنقالب واالصطدام الجانبي وحوادث االصطدام الخلفي.

ــار أو  ــن مس ــزًءا م ــة أن ج ــاء والصيان ــارات البن ــي إش ــن أن تعن ميك
مســدود.  هــو  بالكامــل  الطريــق  أو  بأكملــه  طريــق  مســار 
تُســتخدم هــذه اإلشــارات أيًضــا عنــد إجــراء العمــل بالقــرب مــن 

الطريق أو عىل جوانب الطريق أو قنوات ترصيف املياه.

ميكــن أن تبقــى مناطــق البنــاء يف مكانهــا لفــرتة قصــرية مــن 
الزمــن، أو أن تســتمر ملوســم بنــاء واحــد أو أكــرث.  يتــم إعــالم 
الســائقني يف هــذه املناطــق مــن خــالل اإلشــارات املوضوعــة 

مسبًقا.

ــزم بهــا بحســب التوجيهــات.  ــر والت راقــب رســائل إشــارات التحذي
تحــىل  املشــاكل.  لتجنــب  حــذر  دفاعــي  بشــكل  بالقيــادة  قــم 

مناطق أعامل البناء

 25 ميــالً يف الســاعة - يف التقســيامت املغطــاة (تُظهــر 
الحــدود، والشــوارع، واملســاحات املســتخدمة للخدمــات 
العامــة وامليــزات األخــرى لقطــع األرايض التــي تــم مســحها) 
عنــد  املروريــة  اإلشــارات  راقــب  الســكنية.  واملجمعــات 
القيــادة عــرب املناطــق التجاريــة واملقاطعــة واملتنزهــات 
الطــرق  وعــىل  الفيدراليــة،  واملتنزهــات  للواليــة  التابعــة 
املجــاورة للمتنزهــات واملالعــب، وضمــن املناطــق التــي 
حــدود  فيهــا  تختلــف  حيــث  ومستشــفيات  مــدارس  فيهــا 

الرسعة املعلنة.

45 ميــالً يف الســاعة - يف منطقــة العمــل إذا تــم اإلعــالن 
عنهــا يف عالمــة مروريــة. إذا مل يتــم اإلعــالن عــن أّن الرسعــة 
املقررة يف منطقة العمل هي 45 ميالً يف الساعة، فإن حد 
الرسعــة هــو الحــد األقــىص للرسعــة العاديــة املُعلــن لتلــك 

املنطقة.

55 ميــالً يف الســاعة - مــا مل يتــم اإلعــالن عــن خــالف ذلــك، 
العامــة  للطــرق  املخصصــة  غــري  الشــوارع  جميــع  يف 

الرئيسية وعىل جميع الطرق الرسيعة.

70 ميالً يف الســاعة كحد أقىص / 55 ميالً يف الســاعة كحد 
يتــم  مل  مــا  الرئيســية  العامــة  الطــرق  جميــع  عــىل   - أدىن 
املدرســية  الحافــالت  تقيّــد  ذلــك.  بخــالف  نرشهــا 
والشــاحنات برسعة 65 ميال يف الســاعة. عىل الطرق العامة 
الرئيســية التــي تقــل رسعتهــا عــن 70 ميــالً يف الســاعة، تُقيـّـد 
الحافالت املدرسية والشاحنات برسعة 55 ميالً يف الساعة.

•

•

•

•

يجــب إلغــاء تفعيــل الكيــس الهــوايئ للراكــب األمامــي إذا تــم 
تأمــني  نظــام  يف  األمامــي  املقعــد  يف  طفــل  وضــع 

األطفال املوجه للخلف.

ــع  ــع جمي ــىل وض ــاء ع ــور أو األوصي ــاء األم ــجيع أولي ــم تش يت
األطفــال الذيــن تبلــغ أعامرهــم 12 عاًمــا أو أقــل يف املقعــد 
فتــح  مــن  املحتملــة  اإلصابــة  لتجنــب  للســيارة  الخلفــي 

الوسادة الهوائية يف حالة وقوع حادث اصطدام.

يــوىص بــأن يجلــس الســائقون مبســافة ال تقــل عــن 10 
بوصات بني منتصف عظام الصدر ومركز عجلة القيادة.

ــان  ــزام األم ــدي ح ــن أن ترت ــن املستحس ــالً، فم ــِت حام إذا كن
مــع وضــع جــزء الحضــن مــن الحــزام بشــكل صحيــح عــىل 
الوركــني (وليــس عــىل املعــدة) وجــزء الكتــف عــىل الصــدر. 

اجلس بعيًدا عن الوسادة الهوائية قدر اإلمكان.

املحمولــة  املنــازل  ســاحات  يف   - الســاعة  يف  ميــالً   15
وبعض املنتزهات التابعة للبلدية.

•

•

•

•

•

الحد األقىص للرسعة
يعنــي قانــون الرسعــة األســايس يف ميشــيغان أّن عليــك القيــادة 
القيــادة. ظــروف  جميــع  يف  وحكيمــة"  "حــذرة  برسعــة 

كن مســتعًدا للتوقف بأمان.

راقــب إشــارات الرسعــة التنظيميــة والتــزم بهــا. يلخــص فيــام 
املحــددة  القياســية  للرسعــة  القصــوى  الحــدود  بعــض  يــيل 

مبوجب قانون املركبات يف ميشــيغان.

ــا بالتوقــف ضمــن  قــد برسعــة تســمح لــك دامئً
مســافة واضحــة أمامــك. ال تعنــي هــذه الرسعــة 
األقــىص  الحــد  تفــوق  برسعــة  تقــود  أن  أبــداً 
للرسعــة املُعلــن. اعتــامًدا عــىل الظــروف، قــد 
املعلــن  األقــىص  الحــد  مــن  أقــل  تكــون 
أمامــك. املشــاكل  تحــدث  أن  للرسعة.توقــع 

ميكــن اســتخدام مجموعــة مــن اإلشــارات 
املروريــة، اإلشــارات املضيئــة، أجهــزة 

ــز،  ــة، الحواج ــات أرضي ــاءة، عالم إض
واإلشــارات  التوجيــه  أجهــزة 

التــي  املناطــق  حــول  اليدويــة 
الطــرق،  بنــاء  أعــامل  فيهــا  تجــرى 

ــات  ــة، وعملي ــات العام ــامل الخدم وأع
امليــداين. واملســح  الصيانــة 
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بالصــرب ليتنقــل الجميــع عــرب منطقــة أعــامل البنــاء بأمــان. انظــر 
بانتباه لعامل البناء أو املعدات املتحركة.

يف  املــرور  حركــة  توجيــه  بســلطة  أيًضــا  البنــاء  عــامل  يتمتــع 
مناطــق العمــل ويجــب اتبــاع توجيهاتهــم حتــى إذا كانــت تتعــارض 

مع جهاز التحكم يف حركة املرور الحايل.

عنــد املــرور يف منطقــة عمــل معينــة، انتبــه للحــد األقــىص مــن 
الرسعــة املعلنــة. بالنســبة ملعظــم أعــامل البنــاء أو الصيانــة أو 
املسح امليداين، يكون حد الرسعة 45 ميالً يف الساعة ما مل يتم 
العمــل  مناطــق  تحــد  أن  ميكــن  مختلــف.  بشــكل  إعالنهــا 
الرسعات إىل 45 ميالً يف الساعة عندما يكون العامل موجودين 
يف موقــع العمــل، ومــع ذلــك تســمح لحركــة املــرور بالعــودة إىل 
الرسعــة املُعلنــة يف العــادة عندمــا يكــون العــامل غائبــني. وهــذا 
مــا يســمح لحركــة املــرور بالتحــرك بأقــىص رسعــة عندمــا يكــون 
ذلــك آمنــاً، ولكــن يُطلــب مــن ســائقي الســيارات االنتبــاه للعــامل 

وإبطاء الرسعة عندما يكون البناء ناشطًا يف منطقة العمل.

يف  املروريــة  املخالفــات  جميــع  عــن  الغرامــات  تتضاعــف 
مناطــق العمــل. إضافة إىل ذلك، يواجه ســائقو الســيارات الذين 
البنــاء  مناطــق  يف  برسعــة  ســياراتهم  يقــودون  ضبطهــم  تــم 

إضافة نقاطًا متزايدة عىل سجالت القيادة الخاصة بهم.

مبوجب القانون، سيتم معاقبتك مبا ييل:

إذا تســببت يف إصابــة أو وفــاة أي شــخص يف منطقــة العمــل، 
فقد تواجه غرامات تصل إىل 7,500 دوالر، والســجن ملدة تصل 

إىل 15 عاًما.

الدخول بالسيارة إىل منطقة أعامل البناء
عندمــا يندمــج اثنــان أو أكــرث مــن مســارات الطــرق املروريــة يف 
ممــر واحــد يف منطقــة البنــاء، ســيتم وضــع براميــل وإشــارات 
باللونــني األبيــض والربتقــايل تحــدد مســار دمــج املمــرات. يجــب 
اإلشــارات  عــىل  املوجــودة  اإلرشــادات  اتبــاع  الســائقني  عــىل 

املرورية التي تعلمهم متى وكيف يندمجون يف السري.

ثــالث نقــاط لقيادتــك برسعــة تبلــغ 10 أميــال يف الســاعة أو 
أقل عن حد الرسعة املسموح به.

أربــع نقــاط لقيادتــك برسعــة تزيــد عــن 10 أميــال يف الســاعة 
ولكن ليس أكرث من 15 ميالً يف الساعة أكرث من حد الرسعة 

املسموح به.

خمــس نقــاط لتجــاوز حــدود الرسعــة القصــوى بـــ 15 ميالً يف 
الساعة. 

ميكــن أن تســتخدم مشــاريع البنــاء املختلفــة اســرتاتيجيات دمــج 
مختلفــة للطرقــات، اعتــامًدا عــىل نــوع املــرشوع ومقــدار حركــة 
املــرور. ميكــن أن تتغــري أمنــاط حركــة املــرور يف منطقــة العمــل 
الرباميــل  إىل  فقــط  ليــس  انتبــه  البنــاء.  أعــامل  تقــدم  مــع 
بنــاء  عــامل  أي  إىل  ولكــن  املســارات  وإشــارات  واإلشــارات 
حركــة  تدفــق  لتوجيــه  يدويــة  إشــارات  أو  الفتــات  يســتخدمون 

املرور.

مركبات الصيانة

يســمح قانــون واليــة ميشــيغان لــوكاالت الطرقــات يف الواليــة 
بأضــواء  بهــام  الخاصــة  الصيانــة  مركبــات  بتجهيــز  واملحليــة 
الصفــراء  األضــواء  باإلضافــة إىل  أو متذبذبــة  خــرضاء وامضــة 
ــام  ــد القي التقليديــة. ســيتم تشــغيل األضــواء الخــرضاء فقــط عن
بأشــغال عــىل الطريــق. ال يُســمح للمتعاقديــن الخاصــني بوضــع 

وعرض أضواء خرضاء عىل سياراتهم.

أضــواء  يــرون  عندمــا  أنــه  الســيارات  ســائقي  يعــرف  أن  يجــب 
خــرضاء وامضــة عــىل مركبــة صيانــة محليــة أو تابعــة للواليــة، 

يجب أن يبطئوا الرسعة والقيادة بحذر.

تــم اختيــار اللــون األخــرض ألن العــني البرشيــة هــي أكــرث حساســية 
عــىل طــول املوجــة الخــرضاء. وهــذا يعنــي أن األضــواء الخــرضاء 
مــن  أبعــد  مســافة  مــن  رؤيتهــا  وميكــن  أكــرث  ســاطعة  تبــدو 
األضــواء امللونــة األخــرى. مــام يجعلهــا مثاليــة لتحســني الرؤيــة 
يف الظــروف القاســية مثــل العواصــف الثلجيــة وغيــوم الغبــار 

عىل الطريق.

•

•

•
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سيارات اإلسعاف لحاالت الطوارئ 
اعــِط حــق األســبقية يف املــرور عــىل الطريــق ملركبــات الطــوارئ 
التــي  والزرقــاء  الحمــراء  بأضوائهــا  اتجــاه  أي  مــن  تقــرتب  التــي 
تومــض أو تــدور أو املتواصلــة اإلضــاءة، ولســيارات الطــوارئ 
املتوقفــة بأضوائهــا الحمــراء أو الزرقــاء أو الصفــراء التــي تومــض 

أو تدور أو متواصلة اإلضاءة.

تشــمل مركبة الطوارئ املخولة ما ييل:

عندمــا ترى مركبة طوارئ متوقفة:

يعاقــب عدم االمتثال للقانون بالعقوبات التالية:

الحافالت املدرسية
كــن عــىل حــذر شــديد أثنــاء القيــادة حيــث تتواجــد الحافــالت ويف 
مناطــق املدرســة. قــد يندفــع األطفــال إىل الشــارع أو يخرجــون 
مــن حــول الســيارات املتوقفــة. ال تقــم أبــًدا بالقيــادة حــول حافلــة 
مدرســية تومــض أضواءهــا الحمــراء العلويــة؛ إذ أنهــا تتوقــف 
ليصعــد الــركاب إليهــا أو لينزلــون منهــا. ليــس مــن الــرضوري 
مــن  اآلخــر  الجانــب  عــىل  متوقفــة  مدرســية  لحافلــة  التوقــف 
الطريــق الرسيــع (highway) املقســوم إىل جانبــني بحاجــز مثــل 
حاجــز وســطي خرســاين أو عشــبي أو جزيــرة وســطية أو غريهــا مــن 

الهياكل التي تفصل تدفق حركة املرور. انظر إىل الصورة 4.1.

ــة مدرســية  الغرامــات التــي تفــرض بســبب عــدم التوقــف لحافل
هــي ضعــف مــا يتــم تقييمــه عــادة كعقوبــة الرتــكاب مخالفــة 
مروريــة عاديــة. ميكــن أن تتســبب املخالفــات املروريــة التــي 
تــؤدي إىل إصابــة أو وفــاة إىل زيــادة العقوبــة بفــرض املزيــد 

الغرامات والسجن.

ميكــن أن يتــم اتهامــك بارتــكاب جنايــة إذا تخلّفــت عــن إعطــاء 
ملركبــة  املجــال  إفســاح  أو  املــرور  يف  األســبقية  حــق 
فريــق  أعضــاء  أحــد  قتــل  أو  وإصابــة  املتوقفــة  الطــوارئ 

اإلسعاف. 

•

•

•

•

•

•
ســيارات اإلســعاف، مركبــات اإلطفــاء والرشطــة، املركبــات 
رجــال  أو  املتطوعــني  مــن  الخــاص  للقطــاع  اململوكــة 
اإلطفــاء بأجــر إذا أذن لهــم رئيــس إدارة اإلطفــاء املنظمــة، 
واملركبــات اململوكــة للقطــاع الخــاص ألعضــاء متطوعــني 

أو بأجر يف وكالة لدعم الحياة.

مركبــة مملوكــة ومــدارة مــن قبــل منظمــة خرييــة غــري ربحيــة 
أثنــاء  للمســاعدة  حرصيًــا  تُســتخدم  فيدراليًــا  بهــا  معــرتف 

حاالت الطوارئ.

مركبــات الخدمــة عــىل الطرقــات، مثــل شــاحنات الســحب أو 
مركبــات الخدمــة العامــة اململوكــة للواليــة، واملركبــات ذات 
الضــوء األحمــر أو األصفــر الوامــض أو الــدوار أو املتذبــذب، 
عليهــا  التعــرف  وميكــن  بوضــوح  متييزهــا  يتــم  والتــي 

بسهولة كمركبة تُستخدم ملساعدة املركبات املعطلة.

عندمــا يتضمــن مركبــات طــوارئ مخــول لهــا: مخالفــة مدنيــة 
تخضع لنقطتني وغرامة 400 دوالر.

عندمــا يتضمــن مركبــات أخــرى مخــول لهــا، مثــل ناقــالت 
صيانــة  ومركبــات  الخدمــات  مركبــات  الصلبــة،  النفايــات 

الطرقات: جنحة.

•

يُلزمك القانون بتخفيف رسعتك حتى 10 أميال يف الســاعة 
أقــل مــن حــد الرسعــة املعلــن واالبتعــاد لفتــح مســار طريــق 
إذا ســمحت حركــة املــرور والظــروف بذلــك. إذا مل تتمكــن 
بأكــرب مســاحة  واحتفــظ  بحــذر،  الســري  تابــع  التحــرك،  مــن 

ممكنة بينك وبني سيارة الطوارئ املتوقفة. 

ــة أنوارهــا الحمــراء والزرقــاء  ــد اقــرتاب ســيارة طــوارئ مضيئ عن
ومطلقــة صفارات اإلنذار يجب عليك:

ــع، وإفســاح  ــق أو الطريــق الرسي ــد حافــة الطري التوقــف عن
املجال يف التقاطعات والتوقف متاًما.

ابــَق يف مكانــك حتى متّر ســيارة الطوارئ. ابــَق يقظاً - فقد 
تكون أكرث من سيارة طوارئ واحدة مستجيبة للطلب.

اســتمر يف وضــع قدمــك عىل الفرامل حتى تســمح أضواء 
الفرامل لسائقي سيارات الطوارئ مبعرفة أنك قد توقفت.

ابــَق عــىل بعــد 500 قــدم عــىل األقــل خلــف أي ســيارة طوارئ 
متحركــة مشــغلًة أضــواَء تحذيريــة وامضــة وتطلــق صفــارات 

اإلنذار.

ــًدا باجتيــاز مركبــة طــوارئ متحركــة تشــغل أضــواء  ال تقــوم أب
ســيارة  ســائق  بذلــك  يوجهــك  مل  مــا  وامضــة  تحذيريــة 

الطوارئ أو أحد مسؤويل تطبيق القانون.

•

•

•

•

•

يف عــام 1925، تــم تحديــد الحــد األقــىص للرسعــة 
للحافــالت املدرســية عــىل الطرقــات الرسيعــة وهــي 
25 ميــالً يف الســاعة. يف حــاالت معينــة، كان مــن 
تخفــض  أو  املــرور،  حركــة  تتوقــف  أن  الــرضوري 
الرسعة حتى 15 ميالً يف الساعة، عندما تتوقف الحافلة 

لصعود الطالب إليها أو نزولهم منها.
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الصــورة 4.1. نظــًرا ألن هــذه الطرقــات مقســمة بواســطة حاجز، 
ال تحتــاج الســيارة الزرقــاء إىل التوقــف حتــى ولــو كانــت الحافلــة 
املدرســية مضيئــة أضوائهــا الحمــراء. يتوجــب عــىل املركبــات 
التــي تســري عــىل الجهــة نفســها مــن الطريــق التــي تســري عليهــا 

الحافلة املدرسية التوقف.

إشارات الحافالت املدرسية

حق املرور
تتطلــب العديــد مــن املواقــف املروريــة املختلفــة إعطــاء حــق 
والدراجــات  للمركبــات  الطريــق  عــىل  املــرور  يف  األســبقية 

واملشاة األخرى.

حق املرور عند االستدارة
ــرى  ــات األخ ــرور للمركب ــبقية يف امل ــق األس ــي ح ــب أن تعط يج

عندما:

عندمــا تومــض املصابيــح العلويــة الحمــراء، توقــف عــىل بعــد 
20 قدًمــا عــىل األقــل مــن الحافلــة املدرســية.  اســتمر يف 
التوقــف حتــى تنطفــئ األضــواء الحمــراء الوامضــة أو تســتأنف 

الحافلة رحالتها.

عندما تومض أضواء الخطر الصفراء، تابع السري بحذر.

عندمــا تومــض األضــواء الصفــراء أعــىل الحافلــة، كــن مســتعداً 
للتوقف.

الدنيــا  املعايــري  لتطويــر  الوطنــي  املؤمتــر  قــدم 
توصيــة يف عــام 1939 لطــالء الحافــالت املدرســية 
"حافلــة املدرســة الوطنيــة باللــون األصفــر". يف عــام 
1951، أقــرت واليــة ميشــيغان قانــون ألــوان الحافــالت 
جميــع  طــالء  يتــم  أن  يتطلــب  والــذي  املدرســية، 
الحافــالت الجديــدة باللــون األصفــر الكــروم الخــاص 
التوحيــد  مــن  ملزيــد  الوطنيــة  املدرســية  بالحافلــة 

والرؤية.

ــة  ــد اإلشــارة الضوئي تنعطــف إىل اليمــني، مبــا يف ذلــك عن
الحمراء.

تنعطــف يســاًرا، ســواء كنــت تســتدير إىل اليســار مــن ممــر أو 
مــن زقــاق، أو تكمــل منعطفــاً عــىل اليســار عــىل ضــوء أخــرض 

يف تقاطع معني.

تنعطــف إىل اليســار عنــد اإلشــارة بالضــوء األحمــر (انظــر إىل 
الصورتني 4.2 و 4.3)

•

•

•
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الصــورة 4.2. عنــد االنعطــاف يســاًرا عــىل الشــارة الحمــراء مــن 
شــارع باتجــاه واحــد إىل شــارع آخــر باتجــاه واحــد، يجــب عليــك 
ــرتب  ــي تق ــرور الت ــة امل ــن حرك ــق م ــا والتحق ــف متاًم أوالً التوق

من اليمني قبل االنعطاف.

ــني  ــارع ذي اتجاه ــن ش ــاًرا م ــاف يس ــد االنعط ــورة 4.3. عن الص
إىل شــارع ذي اتجــاه واحــد عنــد اإلشــارة الضوئيــة الحمــراء، 
ــات التــي  يجــب عليــك التوقــف بالكامــل والتحقــق مــن املركب
تقــرتب مــن اليمــني، وإعطــاء حــق األســبقية يف املــرور يف 
لــيك  لــك  املعاكــس  االتجــاه  يف  مركبــات  أليــة  الطريــق 

تنعطف يف التقاطع.

حق األسبقية يف املرور عند التقاطعات
ــرى  ــات األخ ــرور للمركب ــبقية يف امل ــق األس ــي ح ــب أن تعط يج

عندما:

كن مستعًدا إلعطاء حق األسبقية يف املرور

تكــون  عندمــا  عنــده  تتوقــف  أو  مــا  تقاطــع  مــن  تقــرتب 
تــزال  ال  إذا  تــواً.  األخــرض  اللــون  إىل  تحولــت  قــد  اإلشــارة 
املركبــات يف التقاطــع عندمــا يتغــري لــون الضــوء، يجــب أن 

تلتزم بها قبل متابعة السري.

يكــون  طــرق.  تقاطــع  عنــد  اليســار  إىل  االنتطــاف  تحــاول 
ــو  ــرد خل ــاف مبج ــك االنعط ــتعًال، ميكن ــرض مش ــوء األخ الض
الطريــق مــن أي حركــة مــرور قادمــة باتجاهــك. إذا ال تــزال 
األحمــر،  اللــون  إىل  الضــوء  ويتحــول  التقاطــع  يف  واقًفــا 

أكمل منعطفك بأرسع ما ميكن وبأمان.

يكــون يف التقاطــع إشــارة توقــف أو إشــارة حمــراء وامضــة. 
يجــب أن تتوقــف متاًمــا وتتحقــق مــن حركــة املــرور قبــل 
ــاك أجهــزة للتحكــم يف حركــة  متابعــة الســري. إذا مل تكــن هن
املــرور، فتوقــف عنــد خــط التوقــف أو املشــاة. إذا مل يكــن 
ــة  ــد نقط ــف عن ــاة، فتوق ــر للمش ــف أو مم ــط توق ــاك خ هن
تســمح لــك برؤيــة كل حركــة املــرور التــي تقــرتب منــك بــدون 

الحاجة إىل الدخول يف التقاطع.

تصــل إىل تقاطــع توقــف رباعــي االتجاهــات مــع وجــود إشــارة 
توقــف يف كل ركــن مــن أركان التقاطــع. يكــون الســائق الــذي 
يف  األســبقية  حــق  لــه  أوالً  وتوقــف  التقاطــع  إىل  وصــل 
املــرور عــرب التقاطــع. تصــل مركبتــان أو أكــرث إىل التقاطــع يف 
نفــس الوقــت، فينبغــي أن تعطــي الســيارة املوجــودة عــىل 

اليسار حق األسبقية يف املرور للمركبة التي عىل ميينها.

إىل  تصــل  معطلــة.  مــرور  إشــارة  مــع  تقاطــع  إىل  تصــل 
املــرور  األســبقية يف  حــق  تعطــي  و  تــام  توقــف  محطــة 
حــق  أعــِط  قبلــك.  التقاطــع  عنــد  املوجــودة  للمركبــات 
األســبقية يف املــرور للمركبــة التــي عــىل ميينــك إذا وصلــت 

إىل التقاطع يف نفس الوقت.

أصفــر.  ســهم  وميــض  اشــتعال  مــع  تقاطــع  إىل  تصــل 
تعطــي حــق األســبقية يف املــرور لحركــة املــرور قبــل أن 

تكمل منعطفك.

عنــد وصولــك إىل تقاطــع عــىل شــكل الحــرف يت "T" بــدون 
يف  األســبقية  حــق  اعــِط  الفتــات،  أو  إشــارات  أيــة  وجــود 

املرور للمركبات عىل الطريق.

•

•

 .(YIELD) عنــد االقــرتاب من الفتة حق األســبقية يف املــرور
متهل، وتأكد من حركة املرور وكن مستعًدا للتوقف.

مناطــق  أو  الرسيعــة  الطــرق  بنــاء  يف  عــامالً  رأيــت  كلــام 
تكــون  وأن  بحــذر  املــيض  أيًضــا  عليــك  يجــب  الصيانــة. 
كلــام املــرور  يف  األســبقية  حــق  إلعطــاء  مســتعًدا 

•

•

•

•

•

•

•

ما يجب أن يعرفه كل سائق

الفصل 4: قوانني املرور
30



ما يجب أن يعرفه كل سائق

الفصل 4: قوانني املرور
31

تقــرتب أو متــر بالقــرب مــن ســيارة متوقفــة لجمــع النفايــات 
أو تقديــم خدمــة مــن الخدمــات العامــة أو مركبــة لصيانــة 

الطرق مع اشتعال أضواءها.

عنــد اقــرتاب مركبــة لحــاالت الطــوارئ وأضواءهــا الحمــراء أو 
الزرقــاء تومــض أو تــدور أو تــيضء بتواصــل وتصــدر صفــارات 
اإلنــذار أو أي جهــاز مســموع آخــر، قــم بالقيــادة فــوًرا إىل 
وضــع مــواٍز للحافــة اليمنــى أو رصيــف الطريــق وأقربهــا قــدر 
التقاطــع،  يف  املــرور  لحركــة  املجــال  وإفســاح  اإلمــكان، 
ــط إىل  ــري الضاب ــعاف أو يش ــيارة اإلس ــر س ــى مت ــف حت وتوق

أنه من املمكن أن تستمر يف السري قدًما. 

•

اإلعاقــات  ذلــك  يف  مبــا  اإلعاقــة،  ذوي  مــن  للمشــاة 
الجسدية والسمعية والبرصية.

جميــع  يشــمل  هــذا  تقاطــع.  أي  عنــد  االنعطــاف  عنــد 
املنعطفــات، ســواء كانــت هنــاك أضــواء أو أجهــزة للتحكــم 

يف حركة املرور أم ال.

عنــد التوقــف عنــد تقاطــع مــع إشــارة قــف أو ضــوء أحمــر 
وامض.

عند التقاطع بضوء أصفر وامض.

للــاميش يف ممــر مشــاة غــري محــدد عــىل جانــب الســائق 
مــن الطريــق يف حالــة عــدم وجــود أجهــزة للتحكــم يف حركــة 

املرور.

للاميش الذي يدخل ممر مشاة قبل أن تتغري اإلشارة.

للــاميش الــذي يعــرب الشــارع مــن زقــاق أو ممــر خــاص أو 
مبنى أو طريق خاص.

•

•

•

ــع  ــاز جمي ــرور واجتي ــبقية يف امل ــق األس ــب الجنــازة ح ملواك
وســيارات  اإلطفــاء  ســيارات  باســتثناء  األخــرى،  املركبــات 

اإلسعاف وسيارات الرشطة.

العلــم  الجنــازة  موكــب  يف  املركبــات  تحمــل  أن  يجــب 
الدينــي املناســب (مثــال،  الرمــز  الربتقــايل املــيضء مــع 

الصليب، نجمة داوود أو الهالل والنجمة).

يُعترب قطع طريق موكب جنازة مخالفة مدنية.

بشــكل  الجنــازات  مواكــب  الســائقون  يحــرتم  أن  يجــب 
مناســب ولكنهــم غــري مطالبــني بالتوقــف إذا رأوا موكــب 

جنازة عىل الطريق.

•

•

•

•

•

•

•

•

عنــد مــرورك يف الزحمــة وعنــد االقــرتاب مــن إشــارة مكتــوب 
عليها "MERGE" مبعنى استمر يف السري. اضبط رسعتك 

حسب الرضورة لالندماج يف السري بأمان.

•

ألحــد املشــاة يف ممــر مشــاة مميــز بعالمــات عنــد تقاطــع أو 
حاجز أوسط.

ــت إشــارة  ــو كان ــى ل ــاة، حت ــر املش ــاة يف مم ــد املش إىل أح
املرور الخاصة بك خرضاء.

أو  املدرســة  منطقــة  مــن  القريبــني  األطفــال  إىل 
املتواجديــن فيهــا عندمــا تكــون املدرســة يف وقــت دوام 
العمــل. كــن حــذًرا بشــكل خــاص ألن األطفــال قــد يندفعــون 

بشكل غري متوقع إىل الشارع. 

•

•

•

حق مرور الطريق ومواكب الجنازات

توخي الحذر عند اجتياز مركبة أخرى أو دراج هوايئ.

عــىل طريــق رسيــع مــن مســارين، يجــب أن يكــون لديــك 
رؤيــة واضحــة وخاليــة مــن العوائــق للممــر األيــرس، ويجــب أن 
تكــون خاليــة كذلــك مــن أي حركــة مــرور يف ذلــك املســار 
والوقــت  باملســافة  لتزويــدك  يكفــي  مبــا  بعيــداً  وتكــون 

الالزمني لالجتياز بأمان.

•

•

االجتياز من جهة اليسار

حق املرور واملشاة
كونك سائق، يجب عليك أن تعطي حق األسبقية يف املرور:

سيارة الرشطة



املســار  تقطــع  ال  مــا،  مركبــة  اجتيــاز  يف  تبــدأ  أن  مبجــرد 
األميــن مــرة أخــرى حتــى تتمكــن مــن رؤيــة الســيارة بأكملهــا 

التي تجتازها يف مرآة الرؤية الخلفية.

يجــب عليــك العــودة إىل مســارك قبــل أن تصــل إىل مســافة 
200 قدم من أي مركبات قادمة.

تذكر إتاحة مساحة إضافية لالجتياز عند سحب مقطورة.

ــا  ــد أو تتبعه ــت واح ــدة يف وق ــة واح ــن مركب ــرث م ــاز أك ال تجت
عن كثب عندما متر مركبة أخرى بحركة مرور بطيئة.

املســار  باســتخدام  أخــرى  مركبــة  الجتيــاز  االســتعداد  عنــد 
ــا  ــك دامئً ــارات، علي ــة مس ــن ثالث ــون م ــق مك ــزي لطري املرك
توخــي الحــذر الشــديد. قــد تكــون املركبــات التــي تقــرتب 
تســتعد أيضــاً لالجتيــاز. إذا تحركــت أنــت ومركبــة مقرتبــة إىل 
يحــدث  قــد  نفســه،  الوقــت  املركــزي يف  الطريــق  مســار 
ــاز أو  ــار لالجتي ــذا املس ــتخدام ه ــر اس ــري. يُحظ ــدام خط اصط
املســار  تحديــد  تــم  إذا  الطريــق  يف  لإلندمــاج  الدخــول 

املركزي بإشارة لالنعطاف إىل اليسار فقط.

•

•

عندمــا يكــون هنــاك مســاحة كافيــة عــىل طريــق مكــون مــن 
مسارين وتتجه السيارة التي تريد اجتيازها إىل اليسار.

يف شارع باتجاه واحد به أكرث من مسار واحد.

عىل طريق به مساران أو أكرث يف كل اتجاه.

•

يف أي تقاطــع أو نقطــة يف الطريــق تــم توســيعها خصيًصــا 
لالجتياز.

•

•

•

•

•

•

إذا قمــت باجتيــاز مبركبــة أخــرى،ال تــزد مــن رسعتــك أو 
تتســابق مــع الســائق الــذي تقــوم باجتيــازه. اســمح 

للسائق اآلخر بإكامل مناورة االجتياز بأمان.

االجتياز من جهة اليمني
يُســمح باجتيــاز مركبــة مــن جهــة اليمــني ولكــن ال تقــم بالقيــادة 
عــىل طــرف الشــارع أو خــارج الطريــق للقيــام بذلــك. يجــب أن يتــم 

االجتياز من جهة اليمني فقط يف ظروف معينة.

الشــارع عــىل جانبــك مــن  يوجــد خــط أصفــر متصــل يف 
وسط الطريق.

مثــل  املــرور  إشــارات  نــرش  يتــم 
"ممنوع االجتياز" "Do Not Pass" أو 
 No" "منطقــة ممنــوع االجتيــاز فيهــا"

."Passing Zone

تقــرتب مــن تــل أو منحنــى مينعــك مــن 
رؤية حركة املرور القادمة بوضوح.

•

ــوط  ــع خط ــع أو تقاط ــن تقاط ــدم م ــد 100 ق ــىل بع ــون ع تك
سكة حديد.

تكــون رؤيتــك ضمــن مســافة 100 قــدم مــن جــرس أو جــرس 
بشكل قنطرة أو نفق مسدودة.

ــة ألن تعرّضــك  ــة بدرجــة كافي ــرور القادمــة قريب إّن حركــة امل
محاولة االجتياز أنت واملركبات األخرى لخطر االصطدام.

ال تتمكن من رؤية الطريق أمامك بوضوح.

يكــون قــد تــم وضــع عالمــة عــىل املســار املركــزي لطريــق 
مكون من ثالثة مسارات لالنعطاف عىل اليسار فقط.

تكــون مركبــة متوقفــة عنــد مســار مشــاة أو تقاطــع للســامح 
ألحد املشاة باملرور.

تكون يف منطقة أعامل البناء.

تكــون يف أي منطقــة مدرســة أو منطقــة مدرســة معلنــة يف 
منطقة غري مدمجة.

تكون حافلة مدرسية قد توقفت لصعود أو نزول الركاب.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

متى يكون االجتياز محظوًرا
ال تقم باالجتياز عندما:

استخدام مسار معني
كــام هــو موجــود يف أنحــاء معظــم العــامل، يقــود الســائقون يف 
الواليــات املتحــدة عــىل الجانــب األميــن مــن الطريــق. لكــن هــذا 

ال يعني البقاء عىل الجهة اليمنى وحسب.

عليك القيادة يف املسار األمين إال يف الحاالت التالية:

ما يجب أن يعرفه كل سائق

الفصل 4: قوانني املرور
32



االلتفاف
استخدم دامئًا إشارة االلتفاف عند الحاجة إليه.

قبــل أن تصبــح إشــارات االنعطــاف مــن املعــدات القياســية يف 
إىل  لإلشــارة  اليــد  إشــارات  الســائقون  اســتخدم  ســيارة،  كل 
هــذه  اليــد  إشــارات  تُســتخدم  اليــوم،  التوقــف.  أو  االنعطــاف 
بشــكل أســايس بواســطة راكبــي الدراجــات الناريــة والدراجــات 
الناريــة الصغــرية (الســكوتر) ودراجــات املوبيــد (moped) وراكبي 

الدراجات الهوائية. انظر إىل الصورة 4.4.

االنعطافات نحو اليمني

عندما تجتاز مركبة أمامك.

عنــد وجــود مركبــات متوقفــة أو حــوادث اصطــدام أو غريهــا 
مــن العوائــق التــي تجعــل مــن الــرضوري بالنســبة لــك عبــور 
خــط الوســط. يجــب أن تعطــي حــق األســبقية يف املــرور ألي 

حركة مرور قادمة قبل مغادرة مسارك.

الطريق مقسمة إىل ثالثة مسارات مرورية أو أكرث.

يف شارع باتجاه واحد فيه مساران أو أكرث لحركة املرور.

خــالل  مــن  األيــرس  املســار  إىل  لالنتقــال  توجيهــك  يتــم 
الفتــات وإشــارات التحكــم يف حركــة املــرور عــىل طريــق 
كال  يف  املــرور  حركــة  مــع  املســارات  متعــدد  رسيــع 

االتجاهني.

ــور الخــط املركــزي لالنعطــاف يســاًرا إىل أو مــن زقــاق أو  عب
طريق خاص أو ممر.

االقــرتاب مــن مركبــة طــوارئ متوقفــة. تأكــد مــن أن االجتيــاز 
آمن قبل االلتفاف من حول سيارة الطوارئ.

عندمــا تكــون أعــامل البنــاء عــىل الطريــق قريبــة مــن املســار 
األمين أو الطرف األمين أو يسدهام.

•

•

•

مــن  تجعــل  االزدحــام  أو  املــرور  حركــة  ظــروف  كانــت  إذا 
املستحيل القيادة يف املسار األمين.

إذا تفرض الظروف املناخية القيادة يف املسار األيرس.

إذا مثة عائق أو خطر يف املســار األمين.

يجــب عليــك التنقــل عــىل املســارات إلعطــاء حــق األســبقية 
يف املرور ملركبات الطوارئ أو مركبات البناء.

يف  مبــارشة  أمامــك  أو  خلفــك  مــرور  حركــة  توجــد  ال  إذا 
املسار األيرس.

•

•

يجــب عــىل املركبــات البطيئــة اســتخدام املســار األميــن إال 
عند االجتياز أو االنعطاف يساًرا.

•

•

•

•

•

•

•

•

ــرور  ــة امل ــع حرك ــر لترسي ــار آخ ــار إىل مس ــن مس ــل م إّن التنق
هو أمر غري قانوين.

يُســمح فقــط ملركبــات الطــوارئ وســلطات تطبيــق القانــون 
التــي تســتخدم أضواءهــا وصفــارات اإلنــذار بالقيــادة عكــس 

تدفق حركة املرور.

مــن غــري القانــوين القيــادة عــرب األرشطــة يف وســط الطريــق 
وعرب الحواجز.

تحظــر  إشــارات  توجــد  وال  مبلطًــا  الطريــق  قاطــع  كان  إذا 
استخدامه، فيمكنك االنعطاف يساًرا باستخدام القاطع.

يجــب عليــك الدخول أو الخروج من الطــرق الخاضعة للرقابة 
عند مسارات الدخول والخروج املحددة واملعلنة فقط.

•

•

•

انعطــف مــن املســار الصحيــح واســتخدم اإلشــارة الضوئيــة 
الخاصة بسيارتك.

التزم بجميع اإلشارات الضوئية واملرورية.

اعــِط حــق املــرور للمشــاة أو مركبــات الطــوارئ أو غريهــا مــن 
حركة املرور عند التقاطع.

تأكــد مــن أن حركــة املــرور خاليــة مــن الســيارات إىل يســارك 
قبل االنعطاف.

اتبــع املنحنــى العــام للرصيــف وأنــت تلتــف إىل اليمــني. ال 
ترشد يف القيادة وتنتقل إىل املسارات األخرى. 

•

•

•

•

•

•

•

•

عنــد القيــادة عــىل طريــق رسيــع بــني الواليــات أو طريــق رسيــع 
القيــادة يف  عليــك  يجــب  الكامــل،  للوصــول  رئيــيس مراقــب 
املسار األمين. ميكن القيادة يف املسار األيرس بشكل استثنايئ 

يف الحاالت التالية:

تذكر ماييل . . .

الصــورة 4.4. إشــارات اليــد لالنعطــاف إىل اليســار واليمــني 
والتوقف.
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االنعطاف إىل اليسار

تغيري املسارات

كــن عــىل علــم بــأن الشــاحنات والحافــالت تحتــاج إىل مســاحة 
أكرب لالنعطاف إىل اليمني.

عنــد وجــود العديــد مــن مســارات االنعطــاف إىل اليمــني، 
الــذي  الدخــول إىل املســار  أكمــل منعطفــك عــن طريــق 
إىل  انظــر  بــك.  الخــاص  االنعطــاف  مســار  مــع  يتوافــق 

الصورة 4.5. 

•

•

انعطــف مــن املســار الصحيــح واســتخدم اإلشــارة الضوئيــة 
الخاصة بسيارتك.

التزم بجميع اإلشارات الضوئية واملرورية.

اعــِط حــق املــرور للمشــاة أو مركبــات الطــوارئ أو غريهــا مــن 
حركة املرور عند التقاطع.

بشــكل  لألمــام  متجهــة  األماميــة  العجــالت  عــىل  حافــظ 
مستقيم حتى تبدأ انعطافك.

عنــد وجــود العديــد مــن مســارات االنعطــاف إىل اليســار، 
الــذي  املســار  إىل  الدخــول  طريــق  عــن  انعطافــك  أكمــل 

يتوافق مع مسار االنعطاف.

ــر إىل  ــك. انظ ــرتب من ــي تق ــرور الت ــة امل ــن كل حرك ــق م تحق
الصورتني 4.6 و 4.7.

•

•
•

ابحــث عــن حركــة املــرور خلفــك وعــىل  املســار األيــرس: 
يســارك مــن خــالل النظــر بلــف الــرأس إىل الجانبــني، قــم 
بتشــغيل إشــارة االنعطــاف إىل اليســار وانتقــل بحــذر إىل 

املسار األيرس.

ابحــث عــن حركــة املــرور خلفــك وعــىل  املســار األميــن: 
اليمــني  إىل  االنعطــاف  إشــارة  بتشــغيل  وقــم  ميينــك، 

وانتقل بحذر إىل املسار األمين.

•

•

•

•

•

 الصــورة 4.5. بعــد التحقــق مــن عــدم وجــود مشــاة وراكبــي 
دراجــات ناريــة، ميكــن للســيارة الزرقــاء أن تكمــل انعطافهــا إىل 
اليمــني. يجــب أن تظــل يف املســار املقابــل ملســار االنعطــاف 
الخــاص بهــا. إذا تحركــت إىل مســار آخــر أثنــاء االنعطــاف، فقــد 
املســار  ذلــك  يف  املــرور  حركــة  قطــع  إىل  ذلــك  يــؤدي 

والتسبب يف وقوع حادث.

الصورة 4.6.

الصورة 4.7.
الصورتــان 4.6 و 4.7. هــل ميكنــك رؤيــة الســيارة املخفيــة إذا 
ــا بانتبــاه عــن الســيارات التــي  كنــت أنــت الســائق؟ ابحــث دامئً
قــد تكــون مخبــأة خلــف أو بجانــب الســيارات األخــرى. انتبــه 
الســكوتر  وراكبــي  الناريــة  الدراجــات  لراكبــي  خــاص  بشــكل 
وراكبــي الدراجــات الهوائيــة ألن أحجامهــم الصغــرية قــد تجعــل 

من السهل عدم رؤيتهم يف حركة املرور.

سيارة مخفية

سيارة مخفية
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وجــود  مــن  املروريــة  اإلشــارة  هــذه  تحــّذر 
تقاطــع ســكة الحديــد أمامــك. إذا كان القطــار 
قادًمــا باتجاهــك، يجــب أن تتوقــف جميــع 
املركبــات عــىل مســافة ال تزيد عــن 50 قدًما 
ــأيت  ــان. ت ــن القضب ــا م ــن 15 قدًم ــل م أو أق
املســارات  عــن  تزيــد  بأطــراف  القطــارات 
كل  مــن  األقــل  عــىل  أقــدام  ثالثــة  مبقــدار 
جانــب وقــد يحتــوي عــىل حمولــة متتــد إىل 

أبعد من ذلك.

تقاطع السكك الحديدية
الســكك  ملعابــر  املــرور  حركــة  يف  التحكــم  أنظمــة  تشــمل 
الضوئيــة  واإلشــارات  املروريــة  اإلشــارات  جميــع  الحديديــة 
والعالمــات األرضيــة واألجهــزة املضيئــة التــي تســمح بالحركــة 
ــة  ــكك الحديدي ــىل الس ــرور ع ــة م ــن حرك ــكل م ــة ل ــة والفعال اآلمن

والطرقات.

الحديديــة، خفــف مــن  للســكك  أي معــرب  االقــرتاب مــن  عنــد 
أن  للقطــارات  ميكــن  ال  االتجاهــني.  كال  يف  وانظــر  رسعتــك 
تتوقــف مثــل املركبــات، والقطــار الــذي يقــرتب هــو أقــرب مــام 
تجاهــل  يكــون  أن  ميكــن  أكــرب.  برسعــة  وينطلــق  عليــه  يبــدو 

اإلشارة الضوئية أو محاولة العبور أمام القطار مميتاً.

ــا عــىل دراجــة أو مركبــة،  ســواء كنــت ماشــياً عــىل قدميــك أو راكبً
الحديديــة عنــد املعابــر  يجــب عليــك عبــور مســارات الســكك 
غــري  القضبــان؛ فهــذا فعــٌل  املحــددة فقــط. ال متــيش عــىل 

قانوين وخطري.

إشارة تحذير مسبق لتقاطع سكك حديدية

االمتنــاع عــن تجــاوز املركبــات والدراجــات الناريــة والدراجــات 
النارية الصغرية (موبيد) األخرى.

عنــد الدخــول أو الخــروج مــن الــدوار، انتبــه لوجــود مشــاة 
يعربون للشارع.

•

•

الخروج من الدوار:
ــم  ــروج، فق ــار الخ ــك مس ــة. إذا فات ــة بطيئ ــىل رسع ــظ ع حاف

بالقيادة حول الدوار إىل مسار الخروج مرة أخرى.

حدد مكان خروجك باستخدام إشارة االنعطاف الضوئية.

مســار  عنــد  املشــاة  معــرب  تتجــاوز  حتــى  الرسعــة  تزيــد  ال 
الخروج.

•

ــر الســكك الحديديــة  ــرى األجهــزة التــي تحــذر مــن معاب عندمــا ت
والقطارات القادمة املحتملة:

متهل وكن مستعًدا للتوقف. •

•

االقرتاب من التقاطع الدائري:
جانــب  عــىل  املوجــودة  املروريــة  اإلشــارات  عــن  ابحــث 
الطريــق وعالمــات األرصفــة لتوجيهــك إىل املســار الصحيــح 

قبل الدخول.

الجزيــرة املركزيــة  وابــَق عــىل ميــني  خفــف مــن رسعتــك 
للتقاطع الدائري.

ــرور،  ــبقية يف امل ــق األس ــاء ح ــط إعط ــن خ ــرتب م ــا تق عندم
انظر إىل يسارك.

ادخــل  املــرور،  حركــة  يف  مناســبة  فُســحة  تظهــر  عندمــا 
التقاطع الدائري واندمج مع تدفق املركبات األخرى.

ال تســتدر إىل اليســار للدخــول إىل التقاطــع الدائــري؛ فهــذا 
ما ســيعرّضك لحركة املرور القادمة.

•

•

•

•

•

التنقل عرب التقاطعات الدائرية:
ابــق دامئًا عىل ميني الجزيرة املركزية. 

تتمتع املركبات يف الدوار بحق األســبقية يف املرور.

لتجنــب  الوحيــدة  الطريقــة  هــذه  كانــت  إذا  إال  تتوقــف  ال 
االصطــدام أو أي خطر آخر بأمان.

إذا ُســِمع صــوت ســيارة الطــوارئ أو رأيتهــا وهــي تقــرتب، 
فــال تتوقــف. غــادر الــدوار عنــد أقــرب مســار للخــروج، توقــف 
عــىل جانــب الطريــق مــن جهــة اليمــني وأوقــف ســيارتك 

للســامح ملركبة الطوارئ باالجتياز.

تجنــب تغيــري املســارات املروريــة. انتقــل إىل املســار الــذي 
تريــده قبل الدخول إىل الدوار.

واملقطــورات  للشــاحنات  خــاص  اعتبــار  بإعطــاء  قــم 
القيــادة  أو  االجتيــاز  تجنــب  األخــرى.  الكبــرية  واملركبــات 
بجانــب املركبــات الكبــرية، فقــد تحتــاج إىل أكــرث مــن مســار 

للتنقل عرب الدوار.

•

•

•

•

•

•

•

الدوارات
املــرور  حركــة  دخــول  مينــح  حيــث  دائــري  تقاطــع  هــو  الــدوار 
للمركبــات التــي تســري عكــس اتجــاه عقــارب الســاعة حــول جزيــرة 
مركزيــة حــق األســبقية يف املــرور. يجــب أن تســمح املركبــات  

مــن  جــزء  كل  مــن  تدخــل  التــي 
التقاطــع لحركــة املــرور القادمــة 
يشــمل  املــرور.  اليســار  مــن 
ذلــك أي مــن راكبــي الدراجــات أو 
تخــرج  املوجوديــن.  املشــاة 
املركبــات مــن التقاطــع الدائــري 
مييًنــا  االنعطــاف  طريــق  عــن 

عىل الطريق املطلوب. 

ما يجب أن يعرفه كل سائق
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أنظمــة التحكــم يف تقاطــع الســكك الحديديــة 
غري الفعالة

ــر الســكك الحديديــة ذات أنظمــة التحكــم بحركــة  ال تحتــوي معاب
اقــرتاب  مــن  للتحذيــر  بوابــات وامضــة  أو  أضــواء  عــىل  املــرور 
القطــارات. بــدالً مــن ذلــك، تســتخدم إشــارات  التحذيــر املســبق 
الرصيــف وعالمــات التقاطــع مــع إشــارات إعطــاء حــق األســبقية 

أنظمــة التحكــم يف عبــور الســكك الحديديــة 
الفعالة

املســار يف كال االتجاهــني لقطــار. تأكــد مــن أن جميــع املســارات 
خاليــة مــن حركــة املــرور قبــل املتابعــة وال تتســابق أبــًدا مــع 

قطار يف محاولة للعبور من أمامه.

املــرور أو التوقــف املوجــودة قبــل أو 
عنــد مســارات الســكك الحديديــة لتنبيــه 

السائقني للبحث عن القطارات.

حســب  توقــف  أو  الرسعــة  خفــف 
يف  األســبقية  حــق  واعــط  الــرضورة 
املــرور ألي حركــة مــرور عــىل الســكك 
الحديديــة. ال تعــرب بــدون التحقــق مــن 

تُعطــي أنظمــة التحكــم 
الســكك  يف  النشــطة 
التحذيــر  الحديديــة 
الطريــق  ملســتخدمي 

ليك يعلموا بوجود قطار قادم.

عــىل  األنظمــة  هــذه  تشــتمل  أن  ميكــن 
ضوئيــة  وإشــارات  البوابــات  مــن  مجموعــات 
وامضــة وعالمــات الرســائل املضيئــة واألجــراس 

أو غريها من أجهزة التحذير الصوتية.

ــذي  ــط ال ــم النش ــام التحك ــن نظ ــر ع ــض النظ بغ
تواجهه:

إذا كنت عالقا يف مسارات السكك الحديدية
أو  الحديديــة،  الســكك  مبجــرد تشــغيل أضــواء وبوابــات عبــور 
سامع بوق يشري إىل اقرتاب قطار، يكون لديك حوايل 20 ثانية قبل 
وصــول القطــار. إذا تذكــرت هــذه النصائــح القليلــة، قــد متنــع 

وقوع مأساة عند تقاطع سكة حديد. 

إذا كانــت هنــاك إشــارة للتوقــف عنــد املعــرب، فيجــب عليــك 
التوقف سواء كان هناك قطار عىل مرمى البرص أم ال.

كــن عــىل علــم بأنــه، يجــب أن تتوقــف كل مــن الحافــالت 
شــاحنات  بأجــرة،  ركابًــا  تقــل  التــي  املركبــات  املدرســية، 
مــواد  تحمــل  التــي  األخــرى  واملركبــات  (البنزيــن)  الوقــود 
خطــرة والتأكــد مــن عــدم وصــول أي قطــار، حتــى إذا مل تكــن 
هنــاك إشــارة توقــف أو إشــارة عبــور للســكك الحديديــة، إّال 

إذا تم وضع إشارة مرورية واضحة تفيد بخالف ذلك.

•

توقّــف عنــد ســامع رنــني األجــراس، أو عنــد رؤيــة وميــض 
األضواء، أو عندما تكون البوابة معطلة أو تعمل.

•

•

ال تقــم بالقيــادة عــرب أي نظــام مفعــل لعبــور الســكة الحديــد 
أو حوله أو تحته.

عندمــا ميــّر القطــار، ال تتقــدم حتــى ترفــع البوابــات وتتوقــف 
اإلشــارات عــن الوميــض واألجــراس عــن الرنــني وأنــت متأكــد 

من أن جميع املسارات خالية للمرور.

•

•

إذا مل يتــم تشــغيل أضــواء معــرب ســكة الحديــد أو البوابــات، 
بإخــراج  فــوًرا  فقــم  قادًمــا،  تــراه  قطــار  هنــاك  يكــن  مل  أو 
الجميــع مــن الســيارة واالبتعــاد عــن املســارات قــدر اإلمــكان.  

اتصل بالرقم 911.

إذا مل يتــم تشــغيل أضــواء العبــور أو البوابــات، أو مل يكــن 
هنــاك قطــار تــراه، فقــم بإخــراج الجميــع مــن الســيارة وابتعــد 
الطــوارئ  برقــم  اتصــل  اإلمــكان.  قــدر  املســارات  عــن 
املخصــص للســكك الحديديــة املــدرج عــىل إشــارة حــاالت 
املعــرب. مــن  بالقــرب  املوضوعــة  الزرقــاء  الطــوارئ 
التعريــف مبعــرب  باإلبــالغ عــن املشــكلة وقــدم رقــم  قــم 
الطــوارئ إبــالغ  الفتــة   عــىل  املوضــح  الحديــد  ســكة 

•

•

ال تتوقف أبًدا عىل خطوط السكك الحديدية.

توقع دامئاً قدوم قطار عند أي معرب.

انظر دامئًا إىل كال االتجاهني من املسارات.

تجنب تغيري الرتس أثناء عبور خطوط السكك الحديدية.

عندمــا يكــون هنــاك ثلــوج عــىل الطريــق، اســتمر بالســري 
فــوق املســارات برسعــة كافيــة ملنعــك مــن أن تعلــق عنــد 

معرب السكة الحديد.

ــببت  ــد تس ــث ق ــد حي ــكة الحدي ــرب لس ــن مع ــرتاب م ــد االق عن
إشــارات املــرور القريبــة يف عــودة املركبــات إىل الخلــف 
بالقــرب مــن املعــرب، ال تعــرب املســارات أبــًدا مــا مل يكــن 
هنــاك مســاحة كافيــة لســيارتك للتأكــد مــن خلــو الجانــب 
البعيــد مــن املســارات مــن حركــة مــرور مبقــدار 6 أقــدام عــىل 

األقل.

•

•

•

•

•

•

القطــارات واملركبــات ال تخلــط بينهــام: نصائــح 
عن السالمة يف تقاطع السكك الحديدية
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ما هي الفتة نظام إخطار الطوارئ؟

عند الخروج من مركبتك بعد ركنها:

 ،(ENS) تعدد الفتة نظام إبالغ الطوارئ
املوضوعــة عنــد أو بالقــرب مــن معــرب 
ســكة الحديــد درجــات الطــرق الرسيعــة 
هاتــف  ورقــم  الحديديــة،  والســكك 
باإلضافــة إىل رقــم معــرب الســكة الحديــد 
 (DOT) التابــع لــوزارة النقــل األمريكيــة
وتُســتخدم إلبــالغ خــط الســكة الحديــد بوجــود حالــة طــوارئ أو 

عطل يف جهاز التحذير.

موقف السيارات
أنــت تعــرف مشــهد الفيلــم املألــوف الــذي تقــف فيــه ســيارة 
رياضيــة باهظــة الثمــن عــىل تــل عشــبي تنحــدر نحــو بركــة مــاء 
يعنــي  مــاذا  املوضــوع؟  هــو  مــا  املــاء!  يف  فجــأة  وتتدحــرج 

إيقاف السيارة بطريقة سيئة!

يف أي وقت تركن فيِه السيارة:

ركن السيارة عىل تل (ســتة أرقــام وحــرف واحــد). ميكــن أن يكــون املســؤولون 
عــن الســكك الحديديــة قادريــن عــىل التخفيــف مــن رسعــة 
اتصــل  ثــم  مســاره.  تحويــل  أو  إيقافــه  أو  يقــرتب  قطــار 

بالرقم 911. 

أطفئ املحرك دامئاً.

ــف.  ــيارة للتوق ــل الس ــىل فرام ــط ع اضغ
لتثبيــت  الحركــة  ناقــل  عــىل  تعتمــد  ال 

سيارتك يف مكانها.

خذ املفاتيح وأقفل ســيارتك.

•

•

•

انتبــه للدراجــات الهوائيــة أو الدراجــات الناريــة أو الدراجــات 
الناريــة الصغــرية (موبيــد) أواملركبــات األخــرى التــي قــد متــر 

بجانبك.

ــا عــن حركــة املــرور التــي ميكــن أّال  قــم بفحــص املرايــا بحثً
ــى  ــدك اليمن ــتخدم ي ــاب. اس ــح الب ــل فت ــودك قب ــظ وج تالح
لفتــح البــاب، لــذا ســتنظر تلقائيًــا فــوق كتفــك األيــرس بحثًــا 

عن راكبي الدراجات واملشــاة القادمني.

عنــد العــودة إىل مركبتــك، انظــر إىل حركــة املــرور القادمــة 
وأنت تقرتب من جانب الســائق.

•

•

أدر العجالت نحو الرصيف عند الركن عىل املنحدرات.

أدر العجالت بعيًدا عن الرصيف عند الركن عىل منحدر.

يف حــال عــدم وجــود حاجــز، أدر العجــالت حتــى ال تتدحــرج 
السيارة يف حركة املرور.

ناقــل  تصميــم  يتــم  مل  دوًمــا.  التوقــف  فرامــل  اســتخدم 
الحركة الستخدامه كفرامل.

•

•

•

ركن السيارات بشكل موازي
الرغــم مــن وجــود مركبــات قابلــة للركــن تلقائيًــا بشــكل  عــىل 
مــوازي، مــا زالــت معرفــة كيفيــة أداء منــاورة الركــن الصعبــة هــذه 

مهارة جيدة لك إلتقانها.

اخرت مساحة انتظار عىل جانب الراكب من سيارتك.

قــم بتشــغيل اإلشــارة الضوئيــة عنــد االقــرتاب مــن مــكان 
يف  خلفــك  مــرور  حركــة  وجــود  عــدم  مــن  وتحقــق  الركــن 

املرايا.

اركــن عــىل  جانــب الســيارة املتوقفــة أمــام مــكان وقوفــك 
مبــارشًة. يجب أن تفصل مســافة مــا بني 5-2 أقدام مركبتك 

عن املركبة املتوقفة.

اضغــط عــىل الفرامــل، ضــع ناقــل الحركــة عــىل اتجــاه الســري 
للخلف وتحقق من عدم اقرتاب حركة املرور من الخلف.

حركــة  تفقــد  ببــطء،  للخلــف  وارجــع  الفرامــل  بتحريــر  قــم 
املــرور يف املــرآة بشــكل متكــرر. انظــر فــوق كتفــك األميــن 

للمساعدة يف التحكم يف وضعية مركبتك.

عندمــا تبــدأ يف الرجــوع للخلــف، لــف عجلــة القيــادة إىل 
اليمــني للبــدء يف وضــع مؤخــرة ســيارتك يف زاويــة مناســبة 

لركن السيارة.

مبجــرد أن يصبــح الجــزء الخلفــي مــن الســيارة يف املــكان 
املناســب للركــن، ابــدأ يف االلتفــاف باالتجــاه اآلخــر لتعديــل 
ــكل  ــىل ش ــاف ع ــؤدي االنعط ــب أن ي ــيارة. يج ــتقامة الس اس
الحــرف "S" إىل وضــع مركبتــك مبــارشة يف ســاحة ركــن 

السيارات.

اضبــط موضــع الســيارة حســب الحاجــة لتكــون يف وســط 
مســاحة الوقوف. ال توقف الســيارة ملســافة تزيد عن 6-12 

بوصة من الرصيف.

تحقق من حركة املرور قبل فتح الباب.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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مواقف سيارات املعاقني
تُخصــص أماكــن وقــوف الســيارات للمعاقــني لــذوي االحتياجــات 
ــا، لــذا حتــى لــو كان األشــخاص  الخاصــة. ال تظهــر اإلعاقــات دامئً
ال يســتخدمون عصــا أو كرســيًا متحــركًا، فــإن هــذا ال يعنــي أنهــم 
يســيئون اســتخدام امتيــاز وقــوف الســيارات لــذوي االحتياجــات 

الخاصة.

يتــم توفــري مواقــف مجانيــة فقــط للمركبــات التــي تعــرض الفتــة 
ــا. تــم تحديــد  إعاقــة مــع ملصــق أصفــر لوقــوف الســيارات مجانً
متطلبــات الحصــول عــىل ملصــق لركــن الســيارات مجانًــا بشــكل 
ــة  ــام الســيارة أو الفت ــة أرق ــىل لوح ــن الحصــول ع ــدداً م ــل تش أق

خاصة باإلعاقة.

لركن سيارتك يف موقف انتظار مخصص للمعاقني:

ــًدا بركــن ســيارتك يف مــكان مخصــص للمعاقــني إذا  ال تقــم أب
الشــخص  كان  إذا  أو  معاًقــا  الســيارة  ركاب  مــن  أي  يكــن  مل 

املعاق ال يرافقك إىل املتجر.

املخصــص   (Van) الفــان  ســيارات  موقــف 
للمعاقني

إّن مســاحات وقــوف الســيارات 
إليهــا  الوصــول  ميكــن  التــي 
بواسطة سيارة الفان (Van) هي 
ركــن  مســاحات  مــن  أوســع 
الســيارات املعتــادة. يوفــر هــذا 
ومنحــدر  ملصعــد  مســاحة 
الكــريس املتحــرك يف الفــان، 
مــن  لألشــخاص  يســمح  مــام 

لهــذا  الســيارة.  إىل  بســهولة  والدخــول  بالخــروج  اإلعاقــة  ذوي 
الســبب، مــن املهــم للغايــة عدم الركــن يف املنطقــة املخططة 
باللــون األزرق يف مــكان وقــوف الســيارات الذي ميكــن الوصول 
إليــه بواســطة ســيارة الفــان. ميكــن أن مينــع ذلــك الشــخص 
املعــاق مــن دخــول الســيارة أو الخــروج منهــا. مــن املهــم أيًضــا 
يســتخدمها  التــي  األرصفــة  قطوعــات  أو  املنحــدر  ســد  عــدم 

األشخاص ذوو اإلعاقة.

مخالفات ركن السيارة
قــد متــرر املجتمعــات املوافقــات عــىل قوانــني ركــن الســيارات 
للشــوارع املحليــة التــي تكــون أكــرث رصامــة مــن قانــون الواليــة. 

سيتم نرش اإلشارات املرورية عىل حدود املدينة.

يكــوم مالــك املركبــة املركونــة بشــكل غــري قانــوين مســؤوالً عــن 
الســيارة  كانــت  إذا  الســيارات.  بركــن  متعلقــة  مخالفــات  أي 
مســتأجرة، فــإن الشــخص الــذي يســتأجرها هــو املســؤول. فيــام 

ييل قامئة جزئية لـ "قوانني ركن السيارة".

ال تركن السيارة أبًدا:

يجــب أن تكــون تعــاين أنــت أو الراكــب الــذي معــك مــن إعاقــة 
مؤهلــة لذلــك. يُعــرَّف ذلــك بــأن يكــون كفيًفــا أو أي حالــة 
أو  املــيش  عــىل  الشــخص  قــدرة  مــن  كبــري  بشــكل  تحــد 
جهــاز  أي  أو  عــكازًا  أو  مشــاية  أو  متحــركًا  كرســيًا  تتطلــب 

مساعد آخر. ميكن أن تكون اإلعاقة مؤقتة أو دامئة.

الخاصــة  الســيارة  أرقــام  لوحــة  لديــك  يكــون  أن  يجــب 
باملعاقني أو الفتة خاصة لركن السيارات.

•

•

الوقــوف"، "ممنــوع  تقــول "ممنــوع  حيــث يوجــد الفتــة 
التوقــف" ، "ممنــوع ركــن الســيارات أو إشــارات "ممنــوع 

الوقوف يف أي وقت".

أو  حريــق  مــن  قــدم   500 بعــد  عــىل 
اصطدام.

املــاء  مأخــذ  مــن  قدًمــا   15 بعــد  عــىل 
إلطفاء الحرائق.

ممــر  مــن  قدًمــا   20 نطــاق  يف 
ــه  ــب نفس ــىل الجان ــاء ع ــة إطف محط
مــن الشــارع أو، عنــد وضــع عالمــة 
عليه، يف نطاق 75 قدًما من املمر عىل 

الجانب اآلخر من الشارع.

عىل بعد 50 قدًما من أقرب خط سكة حديد ملعرب سكة الحديد.

أمــام أي ممــر أو زقــاق أو مــرسح أو مخــرج طــوارئ أو مخــرج 
حريق.

بجانب الطريق حيث تحجب رؤية السائقني عند التقاطع.

أكــرث مــن 12 إنشــاً مــن الرصيــف. هــذا يعنــي أن الرصيــف 
يجب أال يبعد أكرث من قدم عن مركبتك املتوقفة.

عكس اتجاه حركة املرور.

يف نطــاق 30 قدًمــا مــن الفتــة قــف، حيــث توجــد إشــارة 
مرور أو منارة وامضة، بضمنها عالمة تحذير.

ــة إذا  ــة أو القري ــع خــارج حــدود املدين يف مســار طريــق رسي
كان هناك طرف للطريق الرسيع.

عــىل جــرس أو تحتــه (مــا مل يتــم نــرش خــالف ذلــك)، عــىل 
جرس علوي أو يف نفق.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ما يجب أن يعرفه كل سائق
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عىل الرصيف أو أمام ممر عام أو خاص.

داخــل تقاطــع أو ممــر مشــاة أو ممــر مخصــص للدراجــات 
الهوائية.

يف نطــاق 20 قدًمــا مــن ممر مشــاة ملحــوظ أو 15 قدًما من 
تقاطع إذا مل يكن هناك ممر للمشاة.

•

•

•

عــىل جانــب الشــارع مــن مركبــة متوقفــة بشــكل قانــوين 
(وقوف السيارة يف صف ثاين).

يف  الربيــد  صنــدوق  إىل  الربيــد  تســليم  تعيــق  بحيــث 
املدينة.

يف محطة عبور.

•

•

•

ما يجب أن يعرفه كل سائق
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ما يجب أن يعرفه كل سائق

مالحظات



هل كنت تعلم أن . . . ؟
يف عــام 1915، تــم اســتخدام أول إشــارة وقــوف يف 

ديرتويت.
يف عــام 1917، رســمت ميشــيغان الخــط املركــزي األول 
ــة، والطريــق إىل ماركيــت  ــع يف الوالي عــىل طريــق رسي

.(Marquette-to- Negaunee Road) إىل نيغوين
يف عــام 1920، تــم اســتخدام إشــارة املــرور الرباعيــة مــع 
أضــواء حمــراء وصفــراء وخــرضاء للمــرة األوىل يف شــارع 
 Fort) وشــارع فــورت (Woodward Avenue) وودورد

Street) يف ديرتويت.

الفصل 5: الالفتات، وإشارات الرصيف
واإلشارات  الضوئية

إشارات حركة املرور
التعــرف إىل هــذه األشــكال األساســية التســعة مينحــك شــكل إشــارة املــرور فكــرة عــن معناهــا والغــرض منهــا. تعلّــم كيفيــة 

وماذا تعني. 

املثّمن املثلّث املعني

املخّمس مثلّث بشكل الراية املستطيل األفقي

املستطيل  العمودي الدائرة إشارة التقاطع

توقف اسمح باملرور تنبيه

مدرسة تنبيه/ ممنوع املرور االتجاهات

قانون تقاطع سكة الحديد تقاطع سكة الحديد

ما يجب أن يعرفه كل سائق

الفصل 5: الالفتات، وإشارات الرصيف واإلشارات الضوئية
41



عالمات الطريق
أنظمة الطرق الفيدرالية ويف الوالية واملقاطعة

ألوان إشارات املرور
يحمــل لــون إشــارة املــرور أيًضــا معنــًى معينــاً. ســتجعلك معرفــة 

ألوان إشارات املرور األساسية سائًقا أكرث علاًم بها. 

إشارات املرور التنظيمية
تخــربك إشــارات املــرور التنظيميــة بقوانــني محــددة. تنظــم هــذه 
مســتطيلة  تكــون  مــا  عــادة  املــرور.  وحركــة  رسعــة  اإلشــارات 
األحمــر،  األســود،  األبيــض،  مــن  لــوين  منــط  ولهــا  الشــكل 

األبيض واألسود أو األحمر واألبيض.

إشارة الطريق الرسيع يف الواليات 
املتحدة

إشارة الطريق الرسيع بني الواليات

إشارة الطريق الرسيع يف الواليةعالمة طريق املقاطعة

األحمر: توقف/ممنوع/محظور

األزرق: الخدمة/الضيافة

األخرض: االتجاهات/التوجيه

األصفر: تنبيه/ تحذير عام

اللون البني: االهتاممات الرتفيهية/ الثقافية

األصفر-األخرض امليضء: تحذير املدرسة، املشاة أو 
الدراجات الهوائية

الوردي امليضء: حادث/حالة طوارئ/حدث غري 
مخطط له

الربتقايل: انتبه، أشغال مواقع البناء أو الصيانة

األسود: تنظيمي/مسموح به قانونيًا أو محظور

األبيض: تنظيمي/ مسموح به قانونيًا أو محظور

يف عــام 1912، قــام وليــام ب. باشــامن، املرشــح 
لرئاســة نــادي وولفرييــن للســيارات يف ميشــيغان، 
بوضع خطط للمجموعة للســفر مســافة 271 ميالً إىل 
ســباق يــوم الذكــرى الســنوي الثــاين إلنديانابوليــس. 
ــىل  ــر ع ــاح تتطاي ــت الري ــا كان ــاكل عندم ــرت املش ظه
قصاصــات الــورق التــي ألقتهــا الســيارة األماميــة عــىل 
بالســيارات  األمــر  انتهــى  الطريــق.  لتحديــد  الطــرق 
البالــغ عددهــا 35 التــي تتبــع املســارات الورقيــة التــي 
إنديانــا  شــامل  أنحــاء  جميــع  يف  الريــاح  تقذفهــا 
وجنــوب ميشــيغان. بحلــول عــام 1920، رســم الســيد 
باشــامن رشائــط ملونــة عــىل مســافة 2,000 ميــل مــن 
الطــرق  لتعيــني مســارات  العامــة  الخدمــات  أعمــدة 
وتطويــر  الفنيــة  الــورق  قصاصــات  مشــكلة  لحــل 

مقدمة لنظام وطني من إشارات الطرق املوحدة.

ما يجب أن يعرفه كل سائق
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تحدي إشارات املرور
هل ميكنك تحديد اإلشارات التالية؟ فكر يف شكل اإلشارة وألوانها. (اإلجابات يف الصفحة التالية.) 

ما يجب أن يعرفه كل سائق
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تحدي إشارات املرور - اإلجابات
ــر  ــدث آخ ــارئ أو ح ــادث ط ــع ح ــدام. وق ــادث اصط ــك ح أمام
غــري مخطــط لــه أدى إىل تعطيــل حركــة املــرور. ستســاعدك 
إشــارات التحذيــر واإلرشــاد هــذه يف القيــادة حــول املنطقــة 

التي وقع فيها الحادث أو ضمنها.

مضخة وقود. يشري إىل موقع ملحطات الوقود.

مسار خروج. يشري إىل مسار الخروج من الطريق الرسيع.

يتجمــد الجــرس قبــل بدايــة الطريــق. احــذر مــن أن الجــرس قــد 
يكون متجمًدا، حتى لو كانت الطرق خالية.

طريــق باتجــاه واحــد. إّن تدفــق حركــة املــرور هــو باالتجــاه 
نفسه يف جميع املسارات.

الحــد األقــىص للرسعــة هــو 55. يحــدد أن الحــد القانــوين 
للرسعة عىل امتداد الطريق هو 55 ميالً يف الساعة.

الغابات الوطنية. يخربك مبوقع حديقة وطنية.

يف  املــدارس  أطفــال  يتواجــد  املــدارس.  أطفــال  تواجــد 
التــي  بالتوجيهــات  والتــزم  بحــذر  الســيارة  قــد  املنطقــة. 

يقدمها حارس عبور املدرسة.

ــلكه  ــب أن تس ــذي يج ــاه ال ــربك باالتج ــاجينو. يخ ــت / س فلين
للوصــول إىل موقــع معــني، يف هــذه الحالــة مدينتــا فلينــت 

وساجينو.

والتســهيالت  الخدمــات  تتوفــر  املتحــرك.  الكــريس  رمــز 
لتوفري الراحة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

.M-32 عالمة طريق الوالية. طريق الوالية الرسيع رقم

الســيارات  بوقــوف  يُســمح  الســيارات.  بوقــوف  يُســمح 
ملدة ساعة بني الساعة 9 صباًحا و 7 مساًء.

املــرور  حركــة  إىل  وانظــر  متاًمــا  توقــف  قــف.  عالمــة 
واملشاة قبل متابعة السري.

حــق األســبقية يف املــرور. يعطــي حــق األســبقية يف املــرور 
حــق املــرور عــىل الطريــق. خفــف رسعتــك ودع املركبــات 

التي تجتاز مسارك متر.

ــاف  ــر االنعط ــر. يحظ ــوء األحم ــد الض ــاف عن ــوع االنعط ممن
عند اشتعال الضوء األحمر.

إىل  االنعطــاف  يحظــر  اليمــني.  إىل  االنعطــاف  ممنــوع 
اليمني. 

.1

.2

.3

.4

ممنــوع االنعطــاف عــىل شــكل حــرف يــو "U".  االنعطــاف 
عىل شكل حرف يو "U" محظور.

التــي  املمــرات  ينظــم  اليمــني.  إىل  االنعطــاف  مســارات 
تسمح باالنعطاف لليمني.

ــري  ــط. تش ــار فق ــط إىل اليس ــار األوس ــن املس ــاف م االنعط
إىل أن املســار األوســط لحركــة املــرور مخصــص لالنعطــاف 

إىل اليسار فقط.

ممنوع االجتياز. يحظر االجتياز.

تجــاوز بحــذر. تتبــع هــذه اإلشــارة عالمــة ممنــوع االجتيــاز. يقــع 
عــىل الجانــب األميــن مــن الطريــق وميثــل نهايــة منطقــة 

حظر االجتياز. قم باالجتياز عندما يكون ذلك آمًنا.

الطريــق  أن  إىل  يشــري  طريــق.  منتصــف  تقاطــع  أمامــك 
املقسم يبدأ أمامك.

ممنــوع الدخــول. ال يُســمح لــك بدخــول املناطــق التــي تــم 
وضع هذه العالمة فيها.

املركبــات املــرصح بهــا فقــط. يحــق فقــط ملركبــات تطبيــق 
القانــون أو الطــوارئ أو الصيانــة اســتخدام تقاطــع الطــوارئ 
بشــكل قانــوين. ال تقــم أبــًدا بالقيــادة عــرب تقاطــع منتصــف 
الرسيــع.  للطريــق  الطــوارئ  تقاطــع  أو  الرسيــع  الطريــق 
ــروج  ــار الخ ــادة إىل مس ــم بالقي ــات، ق ــري االتجاه ــرض تغي لغ
ــم ارجــع وعــد لدخــول الطريــق الرسيــع يف االتجــاه  التــايل، ث

اآلخر.

ــك.  ــادم باتجاه ــرور ق ــار م ــت مس ــد دخل ــئ. لق ــق خاط الطري
احصل عىل أسلم وأرسع طريقة ممكنة.

ممنــوع دخــول الشــاحنات. ال يُســمح للشــاحنات بالســري يف 
املناطق التي وضعت فيها هذه اإلشارة.

أمامــك تقاطــع ســكة  أمامــك تقاطــع خــط ســكة حديــد. 
حديد يتكون من مسارين للقطارات.

منطقــة اســرتاحة. يشــري إىل وجــود أماكــن لتوفــري الراحــة 
تحتوي عىل حاّممات للعامة.

ملدرســة  عبــور  منطقــة  أمامــك  مدرســة.  عبــور  منطقــة 
التــي  بالتوجيهــات  والتــزم  بحــذر  الســيارة  قــد  لألطفــال. 

يقدمها حارس عبور املدرسة.

مركبــة بطيئــة الحركــة. تــم تثبيــت املثلــث الربتقــايل عــىل 
الجزء الخلفي من املركبات التي ال تتحرك أرسع من 25 ميالً 
املزرعــة،  حصــادات  األميــش،  عربــات  مثــل  الســاعة،  يف 
الكبــرية. والصناعيــة  الزراعيــة  املركبــات  مــن  وغريهــا 
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نهايــة  اقرتبــت  اليســار.  مــن  املــرور  حركــة  اندمــاج  نهايــة 
املســار األميــن؛ اندمــج يف حركــة املــرور مــن اليســار. أعــط 
حــق األســبقية يف املــرور لحركــة املــرور التــي عــىل املســار 

األمين.

ــع  ــق الرسي ــا الطري ــع مقســم. ينتهــي هن ــة طريــق رسي نهاي
املقسم وسيتحول إىل مسارين لحركة املرور.

ــدأ حركــة املــرور يف اتجاهــني؛  طريــق مــرور ذو اتجاهــني. تب
ابَق إىل اليمني.

التــل. أمامــك منحــدر شــديد االنحــدار. يجــب عــىل جميــع 
املركبــات، وخاصــة الشــاحنات الكبــرية، اتخــاذ االحتياطــات 
للتأكــد مــن أن فراملهــا تعمــل بشــكل صحيــح واســتخدام 

الرتس إذا لزم األمر.

يصبــح الطريــق زلقــاً عندمــا يكــون مبلــالً بامليــاه. تصبــح 
الطرقــات زلقــة يف األحــوال الجويــة الســيئة؛ قــد الســيارة 

بحذر.

اندمــج يف حركــة املــرور إىل اليســار. اقرتبــت نهايــة املســار 
األميــن؛ اندمــج يف حركــة املــرور مــن اليســار.  أعــط حــق 

أسبقية الطريق لحركة املرور يف املسار األيرس.

راكبــو الدراجــات الهوائيــة واملشــاة. مثــة معــرب للدراجــات 
هوائية واملشاة قريب منك؛ قد السيارة بحذر.

قد سيارتك بحذر حولها.

أمامك منعطف إىل اليمني. ينعطف الطريق إىل اليمني.

أمامــك منحنيــات يف الطريــق. ينحنــي الطريــق بشــكل حــاد 
إىل اليمني ثم إىل اليسار.

أمامــك منحنــًى حــاد، خفــف الرسعــة. أمامــك منحنــًى حــاد. 
خفف رسعتك إىل 35 ميالً يف الساعة.

خط سكة حديد. أمامك معرب لسكة الحديد.

انتبــه لراكبــي الدراجــات الهوائيــة. ميكــن أن يتواجــد راكبــو 
الدراجات الهوائية يف املنطقة؛ قد بحذر.

يكــون هنــاك مشــاة يف  أن  لوجــود مشــاة. ميكــن  انتبــه 
املنطقة، فعليك القيادة بحذر.

عائــق  أو  مروريــة  جزيــرة  هنــاك  الطريــق.  يف  حاجــز  مثــة 
أمامك. قم بالقيادة عىل أي من الجانبني.

االرتفاع األقىص املسموح به. االرتفاع األقىص املسموح 
بِه تحت الجرس أو أي هيكل آخر هو 12 قدًما و 6 إنشات.

الخــروج برسعة 25 ميل/الســاعة. يجــب أال تتجاوز الرسعة 25 
ميالً يف الساعة عند مسار الخروج.

ــرس  ــب األي ــىل الجان ــع ع ــا. تق ــاز فيه ــوع االجتي ــة ممن منطق
مــن الطريــق هــذه الرايــة الصفــراء لتنبهــك باالمتنــاع عــن 

التجاوز ألن الظروف تجعل االجتياز خطراً.

أمامــك تقاطــع طــرق. هــو طريــق يتقاطــع مــع طريقــك؛ 
احرتس من حركة املرور املتقاطعة.

مــع  يتقاطــع  جانبــي  طريــق  هــو  جانبــي.  طريــق  أمامــك 
طريقك من اليمني؛ انتبه إىل حركة املرور.

أمامك دّوار. هناك دّوار أمامك.

العالمــة  هــذه  تشــري  الطريــق.  عــىل  أشــغال  أمامــك 
يف  تعمــل  الصيانــة  أو  البنــاء  فــرق  أن  إىل  الربتقاليــة 

املنطقة؛ قد سيارتك بحذر.

أمامك إشارة توقف. تم وضع عالمة توقف أمامك.

ُوضعــت  املــرور.  يف  األســبقية  إلعطــاء  إشــارة  أمامــك 
أمامك إشارة إلعطاء األسبقية يف املرور.

االندمــاج يف حركــة املــرور. هنــاك اندمــاج يف حركــة املــرور 
من اليمني.
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عالمات عىل الرصيف
وتُســتخدم  صفــراء،  أو  بيضــاء  هــي  الرصيــف  عــىل  العالمــات 

لتحذير السائقني وتنظمهم وإعالمهم.

الخطوط البيضاء
التــي تتحــرك يف  تفصــل الخطــوط البيضــاء مســارات املــرور 

نفس االتجاه.

الخطوط البيضاء املتقطعة
عــىل الطــرق التــي بهــا أكــرث مــن مســار باتجــاه واحــد، تفصــل 
تتجــاوز  ال  املــرور.  مســارات  املتقطعــة  البيضــاء  الخطــوط 
الخطــوط البيضــاء املتقطعــة أو تتجــاوز الخــط األصفــر املــزدوج.  

انظر إىل الصورة 5.1.

الصورة 5.1.
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الخطوط البيضاء املتصلة
مــن  اليمنــى  الحافــة  إىل  املتصلــة  البيضــاء  الخطــوط  تشــري 
تســّمى  مــا  غالبًــا  التــي  الخطــوط،  هــذه  تســاعدك  الطريــق. 
بخطــوط الضبــاب، يف البقــاء يف الســري عــىل الطريــق ليــًال أو 
يف األحــوال الجويــة الســيئة. مــن غــري القانــوين عبــور الخطــوط 
البيضــاء عنــد االجتيــاز. تُســتخدم الخطــوط البيضــاء املتصلــة 
أيًضــا لفصــل مســارات املــرور التــي تتحــرك يف االتجــاه نفســه. 
ال تعــرب خطًــا أبيــَض متصــالً. ميكــن أن تحــدد هــذه الخطــوط 
الطريــق  لتســارع وتباطــؤ  البيضــاء منحنيــات حــادة، مســارات 
تغيــريات  تعتــرب  حيــث  الطريــق  مــن  أخــرى  وأجــزاء  الرسيــع، 

املسارات خطرية.  انظر إىل الصورة 5.2.

خطوط للمساعدة يف الفصل والحامية
ميكــن أن تكــون ظــروف حركــة املــرور متنوعــة جــداً. يفــرض عــىل 
أنــه  كــام  رسعتهــا،  حــدود  تبــني  قيــود  والشــاحنات  الحافــالت 
الصغــرية (موبيــد) والدراجــات  الناريــة  للدراجــات  يُفــرض عــىل 
ــب  ــتخدامها، ويج ــا اس ــي ميكنه ــرق الت ــىل الط ــود ع ــة قي الهوائي
تخصيــص مســارات خاصــة للمشــاة يف جميــع الحــاالت. تعمــل 
املركبــات  مشــاركة  ضــامن  عــىل  الخطــوط  عالمــات  بعــض 

والدراجات الهوائية واملشاة الطريق بأمان.

خطوط عبور املشاة
تزيــن عالمــات الخطــوط البيضــاء املتصلــة العديــد مــن ممــرات 
ــم طالؤهــا عــىل طــول الطريــق عــرب الرصيــف.  ــور املشــاة. ت عب
بيضــاء  بخطــوط  املشــاة  عبــور  ممــرات  إىل  أيًضــا  يشــار 
موضوعــة عــىل الطريــق يف اتجــاه حركــة املــرور. يتــم وضــع 
ممــرات عبــور للمشــاة عنــد التقاطعــات وأحيانـًـا بــني التقاطعــات. 
أوقــف مركبتــك خلــف خــط عبــور املشــاة. انظــر إىل الصــورة 

 .5.4

خطوط التوقف
عــىل  بيضــاء عريضــة مطليــة  التوقــف هــي خطــوط  خطــوط 
مســار حركــة املــرور تحــدد املــكان الــذي يجــب أن توقــف فيــه 
ســيارتك عنــد التقاطعــات. يبقــي ذلــك الســيارة بعيــدة عــن طريــق 
املشــاة وحركــة املــرور. يف حالــة عــدم وجــود خطــوط توقــف أو 
إىل  الدخــول  قبــل  الســيارة  أوقــف  للمشــاة،  عبــور  ممــرات 
التقاطــع. ســواء كان هنــاك خــط توقــف أم ال، تأكــد مــن أنــك 
قبــل  االتجاهــات  جميــع  مــن  املــرور  حركــة  رؤيــة  عــىل  قــادر 
يف  التوقــف  خطــوط  تحديــد  ميكنــك  هــل  الســري.  متابعتــك 

الصورة 5.4؟

الخطوط البيضاء املتصلة املزدوجة
يتــم اســتخدام خــط أبيــض متصــل مــزدوج إلظهــار مســار الســري 
حيــث يُســمح بالقيــادة يف االتجــاه نفســه عــىل جانبــي الخــط 

ولكن يُحظر عبوره.  انظر إىل الصورة 5.3.

الصورة 5.3.

الصورة 5.2.

الصورة 5.4.

خط أبيض عريض يفصل خطوط املرور

خط أبيض عريض عىل الطرف األمين من الطريق
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األسهم االتجاهية
عريضــة  بيضــاء  أســهم  عــن  عبــارة  هــي  االتجاهيــة  األســهم 
مرســومة أســفل منتصــف مســار املــرور. عــىل ســبيل املثــال، 
يف الصورة 5.5، يُسمح فقط باالنعطاف إىل اليمني يف املسار 
اليمــني. يســمح املســار املجــاور لهــا إمــا  األبعــد عــىل جهــة 
بااللتفــاف إىل اليمــني أو بالســري مبــارشة عــرب التقاطــع. مــن غــري 
املتبقيــني.  املســارين  مــن  اليمــني  إىل  االلتفــاف  القانــوين 
ــا مــن حركــة املــرور واملشــاة قبــل املــيض قدًمــا أو  تحقــق دامئً

إكامل التفافك. 

الخطوط الصفراء
تفصــل الخطــوط الصفــراء مــا بــني مســارات املــرور التــي تتحــرك 
متصلــة  خطوطًــا  تشــمل  وهــي  متعاكســني.  اتجاهــني  يف 

ومتقطعة ومساًرا مركزيًا.

الخطوط الصفراء املتقطعة
الخــط  إىل  املفــرد  املتقطــع  األصفــر  الخــط  يشــري  مــا  عــادًة 
الســيارة  تقــوم  أن  ميكــن  حيــث  باتجاهــني  لطريــق  املركــزي 

باالجتياز إذا كان ذلك آمًنا.

خطوط صفراء متصلة
الخــط  مــن  جانبــك  عــىل  متصــل  أصفــر  خــط  هنــاك  كان  إذا 
األوســط، فال تتخطاه لالجتياز. انظر إىل الصورة 5.6. عىل طريق 
ــا  ــادًة م ــاه، ع ــادي االتج ــق أح ــارات أو طري ــة مس ــم إىل أربع مقس
يشــري الخــط األصفــر املتصــل إىل الحافــة اليــرسى للرصيــف. 
يعنــي الخــط األصفــر املــزدوج املتصــل يف أســفل منتصــف 
بــه  مســموح  غــري  االجتيــاز  أن  مســارين  مــن  مكــون  طريــق 
التــي تســري يف أي مــن االتجاهــني. هنــاك بعــض  للمركبــات 
املواقــف التــي يُســمح فيهــا بعبــور الخــط املــزدوج األصفــر، 
مثــالً عنــد االنعطــاف إىل ممــر خــاص أو عنــد مفــرتق طــرق أو 

الوصول إىل مكان لركن السيارات.

مسارات الدراجات الهوائية
وإشــارات  بعالمــات  الهوائيــة  الدراجــات  مســار  متييــز  يتــم 
الدراجــات  لراكبــي  حرصيًــا  مخصــص  وهــو  الخاصــة  الرصيــف 
الهوائيــة. يشــري مســار الدراجــات الهوائيــة األخــرض إىل نقطــة 
تعــارض محتملــة بــني الســيارات والدراجــات الهوائيــة، وعــادة مــا 
ــة  ــه لراكبــي الدراجــات الهوائي تكــون التقاطعــات واملمــرات. انتب
وتــوخَّ الحــذر عنــد االنعطــاف يف مســارات الدراجــات الهوائيــة 
الخــرضاء. مــن غــري القانــوين اســتخدام مســار الدراجــات الهوائيــة 
لقيــادة الســيارة، أو االجتيــاز، أو االنعطــاف إىل اليمــني، أو لركــن 
إجــراء  أو  مــا  شــخص  النتظــار  توقــف  كوســيلة  أو  الســيارات، 

توصيل معني.

(Sharrows) عالمات رمز الدراجة
تنبــه  الدراجــة هــي عالمــات  عالمــات رمــز 
ــة عــن  ــات الهوائي ــي الدراج الســائقني وراكب
وتدفــق  املســار  يف  املالمئــة  املواقــع 
لضــامن  صحيــح  بشــكل  املــرور  حركــة 
ــرى  ــا ت ــق. عندم ــتخدمي الطري ــالمة مس س
عالمــة برمــز الدراجــة، انتبــه لوجــود راكبــي 
منحهــم  مــن  وتأكــد  الهوائيــة  الدراجــات 
املســاحة واملعاملــة اللطيفــة واالحــرتام 
الــذي يســتحقونه كمســتخدمني قانونيــني 

للطريق.

الصورة 5.5.

الصورة 5.6.
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االنعطاف إىل اليسار من املسار األوسط فقط
يســاعد االنعطــاف يســاًرا فقــط مــن املســار األوســط يف تدفــق 
ــص  ــار مخص ــري مس ــالل توف ــن خ ــرب م ــة أك ــرور بسالس ــة امل حرك
لالنعطــاف إىل اليســار. يتــم متييــز كل حافــة خارجيــة لالنعطــاف 
إىل اليســار مــن املســار األوســط فقــط بخــط أصفــر متصــل مــع 
ــر  ــة. انظ ــواف الداخلي ــىل الح ــة ع ــراء متقطع ــوط صف ــود خط وج

إىل الصورة 5.7. 

Michigan Le�s نظام 
مــا هــو نظــام Michigan Le�s  (نظــام املنعطفــات اليــرسى 
ميشــيغان،  يف  اليــرسى  املنعطفــات  ميشــيغان)؟  يف 
واملعروفــة أيًضــا باســم املنعطفــات اليــرسى غــري املبــارشة، 
هــي نــوع مــن االنعطافــات التــي كانــت جــزًءا مــن نظــام الطــرق 
يف ميشــيغان منــذ أواخــر الســتينيات. ال تســمح التقاطعــات 
التــي بهــا منعطفــات يــرسى يف ميشــيغان بحــركات االنعطــاف 
االنعطــاف أجــل  ذلــك، مــن  بــدالً مــن  التقليديــة.  اليســار  إىل 
مبــارشة    القيــادة  الشــخص  عــىل  يجــب  اليســار،  إىل 

عــرب التقاطــع، أو االنعطــاف إىل اليمــني، ثــم االنعطــاف عــىل 
شكل حرف "U" عند تقاطع منتصف الطريق.

هــل املنعطفــات اليــرسى يف ميشــيغان هــي مبســار واحــد أم 
مسارين؟ تم تصميم املنعطفات اليرسى يف ميشيغان مبسار 
ــني أن  ــرة. يف ح ــدة يف كل م ــة واح ــف مركب ــث تنعط ــد بحي الواح
بعــض عمليــات االنتقــال قــد تبــدو واســعة مبــا يكفــي لتناســب 
هــذه  أن  إال  جنــب،  إىل  جنبًــا  الــركاب  ســيارات  مــن  العديــد 
ــات  ــة موجــودة يف الواقــع الســتيعاب املركب املســاحة اإلضافي
ــة،  ــات الرتفيهي ــالً مقطــورات الجــرارات واملركب األكــرب حجــاًم، مث

التي تحتاج إىل دائرة بنصف قطر أوسع.

متعــددة  ميشــيغان  يف  اليــرسى  املنعطفــات  تصميــم  تــم 
ــد.  ــت واح ــاف يف وق ــني االنعط ــن ملركبت ــث ميك ــارات بحي املس
تشــري عالمــات الرصيــف، مثــل األســهم والحروف فقــط والخطوط 
املســارين  كال  اســتخدام  ميكــن  أنــه  إىل  املتصلــة،  البيضــاء 
الطريــق  يف  التقاطــع  مــع  التعامــل  دامئًــا  يجــب  لالنعطــاف. 

الوسطي غري املزين بعالمات عىل أنه تقاطع مبسار واحد.
 

كيــف تقــود يف املنعطفــات اليــرسى يف ميشــيغان: انظــر إىل 
الصــورة 5.8. يُحظــر عــىل حركــة املــرور عــىل الطريــق الرسيــع 
A االنعطــاف إىل اليســار مبــارشة عــىل الطريــق الرسيــع B عنــد 
ــدالً مــن ذلــك، يجــب عــىل الســائقني االســتمرار يف  التقاطــع. ب
الوســطي.  التقاطــع  إىل  يســاًرا  واالنعطــاف  التقاطــع  تجــاوز 
إىل  الســائق  ينعطــف  ســوف  املــرور،  حركــة  تختفــي  عندمــا 
اليسار عىل الطريق الرسيع A ويستمر يف خط مستقيم أو ينتقل 
الطريــق  إىل  مييًنــا  يتجــه  ثــم  األقــىص  األميــن  املســار  إىل 

.B الرسيع

يحظــر عــىل حركــة املــرور عــىل الطريــق الرسيــع B االنعطــاف إىل 
اليســار مبــارشة عــىل الطريــق الرسيــع A عنــد التقاطــع. بــدالً مــن 
ذلــك، يجــب عــىل الســائقني االنعطــاف مييًنــا عــىل الطريــق 
الرسيع A، واالنتقال إىل أقىص اليسار، ثم االنعطاف يساًرا إىل 
ســوف  املــرور،  حركــة  تختفــي  عندمــا  الوســطي.  التقاطــع 
ينعطف السائق إىل اليسار عىل الطريق الرسيع A ويستمر يف خط 

مستقيم.

مــن  اليســار  إىل  باالنعطافــات  القيــام  يجــب   .5.7 الصــورة 
املســار املركــزي ذات االتجــاه األيــرس فقــط وميكــن القيــام 
الجتيــاز  املســار  هــذا  اســتخدام  يعــد  اتجــاه.  أي  مــن  بذلــك 

مركبات أخرى أو كمسار دمج أمر غري قانوين وخطري. 

الصــورة 5.8. عندمــا مُينــع الســائقون 
مــن االنعطــاف يســاًرا يف تقاطــع مــا، 
يجــب عليهــم االنعطــاف عنــد التقاطــع 
واســتخدام وســيلة التقاطــع األوســط 

املناسب إلكامل انعطافهم.

الطريق الرسيع أ

الطريق الرسيع أ
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خطوط األسبقية يف املرور
تقــع خطوط األســبقية يف املرور عادًة عنــد التقاطعات الدائرية 
وممــرات عبــور املشــاة يف منتصــف الكتلــة للمســاعدة يف 
تنظيــم تدفــق حركة املرور. عند إعطاء حق األســبقية لحركة مرور 
أو مشــاة، تأكــد مــن التوقف خلف خطوط إعطاء حق األســبقية 

يف املرور. هناك نوعان من خطوط األسبقية يف املرور.

الرموز املثلثة البيضاء
تشــري املثلثــات البيضــاء املرســومة عــىل مســار املــرور إىل أنــه 
ــبقية يف  ــق األس ــاء ح ــف وإعط ــتعًدا للتوق ــون مس ــك أن تك علي

املرور للمشاة. انظر إىل الصورة 5.8.

الخطوط البيضاء املتقطعة
تشــري الخطــوط املتقطعــة املطليــة عــىل مســار املــرور يف 
ــدوار إىل أّن عليــك إعطــاء حــق األســبقية لحركــة املــرور. انظــر  ال

إىل الصورة 5.10.

إشارات املرور الضوئية
ــري  ــن غ ــرور. م ــة امل ــق حرك ــة تدف ــرور الضوئي ــارات امل ــم إش تنظ
الخاصــة، مثــل  أو  العامــة  عــرب املمتلــكات  القيــادة  القانــوين 
ســاحة متجــر لركــن الســيارات، لتجنــب جهــاز التحكــم يف حركــة 
العثــور عــىل مجموعــات مــن إشــارات املــرور  املــرور. ميكــن 
أجهــزة  مــن  وغريهــا  األرصفــة  وعالمــات  والعالمــات  الضوئيــة 
الســكك  ومعابــر  التقاطعــات  عنــد  املــرور  حركــة  يف  التحكــم 
الحديديــة ويف مناطــق املــدارس ويف عمليــات إنشــاء وصيانــة 

الطرق الرسيعة. 

ــر  ــؤول متوف ــن مس ــن م ــل، وم ــرور ال تعم ــارة امل ــت إش إذا كان
لتطبيــق القانــون أو أجهــزة إشــارات املــرور األخــرى املوجــودة 
للتحكــم يف تدفــق حركــة املــرور، فتوقــف متاًمــا واعــِط حــق 
األســبقية يف املــرور للمركبــات املوجــودة عنــد التقاطــع قبلــك. 
اعــِط حــق األســبقية يف املــرور للمركبــات التــي عــىل ميينــك إذا 

وصلتام إىل التقاطع يف الوقت نفسه.

إشارة املرور الضوئية خامسية الرؤوس
تتحكــم إشــارة املــرور الضوئيــة خامســية الــرؤوس أو "إشــارة بيــت 
الكلــب" (doghouse signal) يف املنعطفــات إىل اليســار أو 
اليمــني عنــد التقاطعــات. يحتــوي هــذا النــوع مــن اإلشــارات عــىل 
ســهم  مــع  جنــب  إىل  جنبًــا  وصفــراء  خــرضاء  حمــراء،  أضــواء 

انعطاف أصفر وأخرض.

الضــوء األحمــر يعنــي التوقف. إنــه يف الجزء 
يف  الضوئيــة  املــرور  إشــارة  مــن  العلــوي 
معــرب  خلــف  مركبتــك  أوقــف  ميشــيغان. 

املشاة أو خط التوقف.

عــىل  اإلشــارة  أن  يعنــي  األصفــر  الضــوء 
وشــك التحــول إىل اللــون األحمر. أنــت ُملزم 
بالتوقف عند اشتعال الضوء األصفر. إذا مل 
تتمكــن مــن التوقــف بأمــان، فــال تــرسع بــل 

قد بحذر عرب التقاطع.

ــد  ــذر بع ــيض بح ــي امل ــرض يعن ــوء األخ الض
التأكد من عدم وجود املشاة واملركبات. 

األخــرض،  الســهم  يــيضء  عندمــا 
"منعطــف  للســائقني  يكــون 
إيقــاف كل  يعنــي  محمــي"، مــام 
أو  القادمــة  املــرور  حركــة 
املتضاربــة. عندمــا يــيضء الضــوء 
إكــامل  ميكنــك  األخــرض، 
منعطفــك عندمــا تتأكــد مــن خلــو 

الشارع من حركة املرور القادمة.

الصــورة 5.9. تشــري املثلثــات البيضــاء إىل املــكان الــذي يجــب 
أن تتوقــف فيــه إلعطــاء حــق األســبقية يف املــرور للمشــاة. 
تذكــرك الالفتــة املصاحبــة بــأن تكــون مســتعًدا إلعطــاء حــق 

األسبقية يف املرور عند وجود مشاة. 

ــذي  ــكان ال ــة إىل امل ــوط املتقطع ــري الخط ــورة 5.10. تش الص
يجــب أن تخفــف فيــِه الرسعــة وإعطــاء حــق األســبقية لحركــة 

املرور يف الدوار.
دليل ألجهزة التحكم يف حركة املرور املوحدة، الفقرة. 3C.01، كانون األول/ديسمرب 2009

طريق من اتجاهني

من 20 إىل 50 قدماً

من 20 إىل 50 قدماً

منعطف
إىل اليسار

منعطف
إىل اليمني
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عندمــا يــيضء الضــوء األصفــر أو الســهم األصفــر، تكــون اإلشــارة 
عــىل وشــك التغيــري إىل اللــون األحمــر ويجــب عليــك التوقــف إذا 
التوقــف  أو ال ميكنــك  التقاطــع مســبقاً  قــد دخلــت  تكــن  مل 
بأمــان. إذا كنــت قــد دخلــت التقاطــع مســبقاً، أكمــل منعطفــك 

بحذر بعد التأكد من خلو حركة املرور.

عندمــا يتــم تشــغيل الضــوء األحمــر، يجــب أن تتوقــف متاًمــا. 
تحقــق مــن عــدم وجــود حركــة املــرور املتقاطعــة واملشــاة قبــل 
املتابعــة يف الســري عندمــا يتحــول الضــوء إىل اللــون األخــرض أو 

عند االنعطاف مييًنا عىل اللون األحمر.

الضوء األحمر الوامض
التوقــف  الوامــض  األحمــر  الضــوء  يعنــي 
التــام. املــيض قدمــاً عندمــا يكــون الطريــق 

خالياً.

الضوء األصفر الوامض
اجتيــاز  الوامــض  األصفــر  الضــوء  يعنــي 
ــرور يف  ــة امل ــن حرك ــد م ــذر. تأك ــع بح التقاط

كال االتجاهني.

السهم األخرض الثابت اإلضاءة
يعنــي الســهم األخــرض الثابــت اإلضــاءة أن 
حركــة املــرور القادمــة نحــوك قــد توقفــت 
وميكنــك املــيض يف الســري قدًمــا بحــذر 
ــبقية يف  ــق األس ــِط ح ــهم. اع ــاه الس يف اتج

املرور للمشاة يف التقاطع.

األصفــر  بالضــوء  الســهم  رأســية  اإلشــارة 
الوامض لالنعطاف إىل اليسار

ــن  ــه م ــة أن ــرق الرسيع ــة للط ــن اإلدارة الفيدرالي ــاث م ــر األبح تُظه
يف  املســتخدمة  اإلشــارة  أســهم  تشــكيل  إعــادة  خــالل 

املنعطفــات إىل اليســار، تتحــرك حركــة 
عــرب  كفــاءة  أكــرث  بشــكل  املــرور 
التقاطعــات وتقــل فــرص وقــوع حــوادث. 
تســتخدم اإلشــارة رأســية الســهم األصفــر 
أربــع  اليســار  إىل  لالنعطــاف  الوامــض 

عدسات منفصلة إلدارة حركة املرور.

ــه يجــب  ــت يعنــي أن ــر الثاب ــهم األحم الس
عليــك التوقــف. ال ميكنــك االنعطــاف 

حتى تتغري اإلشارة.

الســهم األصفــر الثابــت يحــذرك مــن أن إشــارة االنعطــاف إىل 
ــرتب  ــت تق ــر. إذا كن ــون األحم ــرّي إىل الل ــك التغ ــىل وش ــار ع اليس
مــن التقاطــع، يجــب أن تتوقــف. مــع ذلــك، إذا كنــت ســبق أن 
متضاربــة،  مــرور  حركــة  هنــاك  تكــن  ومل  التقاطــع  دخلــت 

فيمكنك إكامل انعطافك إىل اليسار.

ــا  ــاًرا عندم ــاف يس ــك االنعط ــح ل ــض يتي ــر الوام ــهم األصف الس
تكــون حركــة املــرور القادمــة التــي تحتــوي عــىل ضــوء أخــرض 
املــرور  تأكــد مــن وجــود فُســحة مناســبة يف حركــة  واضحــة. 

وعدم وجود مشاة أو راكبي دراجات يعربون قبل االستدارة.

الســهم األخــرض الثابــت يشــري إىل توقــف حركــة املــرور القادمــة 
باتجاهــك وميكنــك االنعطــاف إىل اليســار. تابــع الســري بحــذر، 
وابحــث دامئًــا عــن األشــخاص املوجوديــن يف ممــر املشــاة 
واعــِط حــق األســبقية يف املــرور لهــم. عنــد التقاطعــات التــي 
ــعار  ــزة استش ــات أو أجه ــاف املركب ــريات اكتش ــىل كام ــوي ع تحت
عــىل الرصيــف، ميكــن أن يتــم تخطــي هــذا التسلســل يف حالــة 

عدم وجود مركبات تنعطف إىل يسار.

إشارات املشاة
تُســتخدم إشــارات املشــاة للتحكــم يف حركــة األشــخاص يف 
نقــاط عبــور محــددة عــىل طــول الطريــق أو عنــد التقاطــع. ميكــن 
أن تحتــوي بعــض إشــارات املشــاة عــىل عــد تنــازيل مســموع أو 

مريئ يشري إىل مقدار الوقت املتبقي قبل تغيري اإلشارة.

الصورة 5.11. عينات من عروض ممرات عبور املشاة.

 "WALK" "يشــري الرمز األبيض لشــخص مييش أو كلمة "امِش
أنــه ينبغــي عــىل حركــة املــرور إعطــاء حــق األســبقية يف  إىل 

أ - مع عرض العد العكيس

ب - من دون عرض العد العكيس

أو أو

أو أو
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املــرور وميكــن للمشــاة العبــور. ســتبدأ اإلشــارة يف الوميــض 
عندمــا يقــرتب وقــت العبــور بأمــان مــن نهايتــه. ينبغــي عــىل أي 
مــن املشــاة يف معــرب املشــاة يف ذلــك الوقــت إكــامل عبورهــم 
الشارع. تعني عبارة "ال متِش" "DONT WALK" أو اليد املرفوعة 
باللــون األحمــر عــدم عبــور الطريــق. إذا كنــت ســائًقا، فاعــِط حــق 

األسبقية يف املرور دامئًا للمشاة.

منارة املشاة الهجينة
ينبــه  عبــور  جهــاز  عــن  عبــارة  هــي  الهجينــة  املشــاة  منــارة  إّن 
الســائقني مــن وجــود مشــاة. هنــاك ســت خطــوات لتسلســل 

اإلشارة. 

تسلسل منارة املشاة الهجينة

تظل اإلشارة مطفأة حتى 
يتم تفعيلها.

تومض اإلشارة باللون 
األصفر عند تفعيلها 

للمرة األوىل. عىل 
املركبات أن تخفف من 

رسعتها وتستعد 
للتوقف.

تعرض اإلشارة ضوًءا 
أصفر ثابتًا. 

يجب أن تتوقف 
املركبات ما مل تكن غري 
قادرة عىل القيام بذلك 

بأمان.

تعرض اإلشارة الضوء 
األحمر الثابت.

عىل املركبات أن تتوقف.
ميكن للمشاة العبور.

عندما تومض اإلشارة 
باللون األحمر بالتناوب، 

يجب أن تتوقف املركبات 
وتعطي حق األسبقية يف 

املرور للمشاة قبل 
املتابعة يف السري.

يتحول لون اإلشارة إىل 
األسود حتى يتم تفعيلها 

مرة أخرى.

الصورة 5.12. منارة املشاة الهجينة.

 .1  .3 .2

 .4  .6 .5
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مالحظات



هل كنت تعلم أن . . . ؟
1927، أنتجــت رشكــة فــورد موتــور ســيارتها رقــم  يف عــام 

.T خمسة عرش مليونًا من طراز يت
يف عــام 1939، أدخلــت رشكــة M-3 أغطية عاكســة لإلشــارات 

عىل جانب الطريق.
 Willow) يف عام 1942، تم االنتهاء من إنشاء طريق ويلو َرن
 Detroit) الرسيــع  الصناعــي  ديرتويــت  وطريــق   (Run
Industrial Expressway)، وهــو أول طريــق رسيــع مقســم 
بأربعــة مســارات يف البــالد. اســتخدمه مــا يقــرب مــن 42,000 
ســائق ســيارات يف منطقــة ديرتويــت يوميًــا لالنتقــال إىل 

مصنع إبسيالنتي (Ypsilanti) لقاذفات القنابل. 

الفصل 6: تقاسم الطريق

ووزنهــا  حجمهــا  عليهــا  يُصعــب  كبــرية.  التجاريــة  املركبــات  إّن 
املنــاورة برسعــة. يف حالــة وقــوع حــادث مــع مركبــة تجاريــة، مــن 

املرجح أن يتعرض ركاب السيارة إلصابات أو للموت.

ال ميكــن للمركبــات التجاريــة التوقــف أو 
مثــل  الســهولة  أو  بالرسعــة  املنــاورة 
مركبــة الــركاب االعتياديــة. ميكــن ملركبــة 
ركاب تسري برسعة 55 ميالً يف الساعة أن 
تتوقــف يف حــوايل مســافة 130 قدًمــا. 
تســري  التــي  التجاريــة  الســيارة  تحتــاج 
بالرسعــة نفســها إىل مســافة 400 قــدم 

تقريباً للتوقف.

املركبــات  ســائقي  يتمكــن  أّال  ميكــن 
التجاريــة مــن رؤيــة حركــة املــرور مبــارشة 
خلفهــا.  أو  بجانبهــا  أو  مركباتهــم  أمــام 
تحتــوي الشــاحنات التجاريــة الكبــرية عــىل 
مرئيــة"  غــري  "مناطــق  أو  عميــاء  نقــاط 
(محــددة باللــون األزرق يف الصــورة عــىل 
ــي  ــة" ه ــري املرئي ــق غ ــني). "املناط اليم
الســيارات  لســائقي  ينبغــي  ال  أماكــن 
للســائق  ميكــن  ال  ألنــه  فيهــا  الرتيــث 
خــالل  مــن  بســهولة.  رؤيتهــا  التجــاري 
الســري يف "مناطــق غــري مرئيــة" ملركبــة 
تجاريــة، تكــون مختبئًــا بشــكل أســايس 
عــن رؤيــة ســائق الشــاحنة وهــذا يزيــد 
عنــد  بهــا  اصطدامــك  احتامليــة  مــن 
االنعطــاف.  عنــد  أو  املســارات  تغيــري 

مــن أجــل الرؤيــة الواضحــة والســالمة عنــد القيــادة ليــالً، اســتخدم 
الضوء املنخفض عند اتباع شاحنة أو حافلة.

ــة. ال  ــة تجاري ــف مركب ــريك خل ــد س ــة عن ــافة آمن ــىل مس ــظ ع حاف
ــافة  ــىل مس ــة ع ــة تجاري ــف مركب ــري خل ــا. إن الس ــرف لتجاوزه تنج
قريبــة يزيــد بشــكل كبــري مــن فــرص حــدوث تصــادم مــن الخلــف. 
عندمــا تقــود ســيارتك خلــف مركبــة تجاريــة مبــارشًة، لــن يتمكــن 
الســائق مــن رؤيتــك، فتكــون رؤيتــك للطريــق أمامــك محــدودة 
ــاد  ــة التجاريــة مــع ازدي جــداً. كــّرب املســافة بــني مركبتــك واملركب

التدهور يف حالة الطقس أو الطريق.

تحتــاج املركبــات التجاريــة إىل مســاحة معينــة لالنعطــاف بشــكل 
صحيــح. ميكــن أن تتأرجــح عــىل نطــاق واســع إىل جهــة اليســار 
لالنعطــاف اآلمــن إىل اليمــني. عندمــا تــرى مركبــة تجاريــة تشــغل 
اإلشــارة الضوئيــة لالنعطــاف إىل اليمــني عنــد تقاطــع معــني، 
ــاج إىل مجــال واســع  ــا وتحت فاعلــم أن الشــاحنة ســتنعطف مييًن
لذلــك. تتواجــد خطــوط التوقــف البيضــاء عــىل الرصيــف لســبب 
مــا. إذا توقفــت متجــاوزًا الخــط، فقــد ال تتمكــن املركبــة التجاريــة 

من إكامل انعطافها من دون أن تصطدم بك.

ال تعــرب خلــف مركبــة تجاريــة تســتعد للرجــوع إىل الخلــف أو ترجــع 
يبلــغ عرضهــا  أن معظــم املقطــورات  تذكــر  أبــداً.  الخلــف  إىل 
ــار،  ــن األنظ ــيارة ع ــن أن تخفــي الس ــف وميك ــة أقــدام ونص مثاني

مام مينع سائق الشاحنة من رؤية سيارتك.

املركبات التجارية
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عنــد االندمــاج يف املــرور عــىل الطريــق الرسيــع، قــد ال تتمكــن 
ــة  ــق حرك ــاراة تدف ــم مبج ــذا ق ــرك، ل ــن التح ــة م ــات التجاري املركب
لــك  املناســب  املــكان  اخــرت  ثــم  ممكــن،  قــدر  بأكــرب  املــرور 
وانطلــق. عنــد الخــروج مــن الطريــق الرسيــع، اتــرك مســافة بينــك 
وبــني الســيارة التــي أمامــك. خطــط لخطوتــك التاليــة مبكــرًا وقــم 
ــاك يف أرسع  ــني نواي ــيك تب ــا ل ــة دامئً ــارة الضوئي ــغيل اإلش بتش

وقت ممكن.

اجتياز املركبة التجارية بأمان
يتطلــب اجتيــاز مركبــة تجاريــة، وخاصــة املركبــات الكبــرية منهــا، 
التفكــري املســبق لتجنــب ارتــكاب أخطــاء قــد تكــون مكلفــة لــك 

ولسائق الشاحنة وسائقي السيارات اآلخرين.

املركبات التي تسري ببطء
تلــك  هــي  الحركــة  بطيئــة  املركبــات 
املركبــات التــي ال تســتطيع التنقــل برسعــة 
أكرب من 25 ميالً يف الساعة. تشمل األمثلة 
مثــل  الزراعيــة  اآلالت  األميــش،  عربــات 
تســحب  التــي  والجــرارات  الحصــادات 
واملعــدات  العربــات  أو  املقطــورات 
الصناعيــة ومعــدات البنــاء. ال تُعتــرب عربــات 

الدفع الرباعي وعربات الجولف مركبات بطيئة الحركة.

ســيكون للمركبــة بطيئــة الحركــة مثلــث برتقــايل مثبــت عــىل 
ظهرها لتحذير سائقي السيارات من الرسعة املحدودة لها.

ببــطء.  تســري  مركبــة  خلــف  تســري  كنــت  إذا  صــربك  تفقــد  ال 
ــا كلــام أمكــن ذلــك ملنــع  ســيحاول الســائق عــادًة الوقــوف جانبً
ــة يجرهــا  ــد الســري خلــف عرب رجــوع حركــة املــرور إىل الخلــف. عن
حصــان أو اجتيازهــا، أي ســيارة تتحــرك ببــطء، تجنــب إطــالق بــوق 

سيارتك أو القيام بأي يشء آخر ميكن أن يخيف األحصنة.

املشاة
اعــِط دامئــاً حــق األســبقية يف املــرور للمشــاة. هــذا يشــمل 
ملســافات  ميشــون  يركضــون،  ميشــون،  الذيــن  األشــخاص 
طويلــة، يتزلجــون عــىل األلــواح، يدفعــون عربــات األطفــال، ومــا 
إىل آخــرِه. يجــب اتخــاذ كافــة االحتياطــات لتجنــب االصطــدام بأحــد 

املشاة.

انتبــه لوجــود املشــاة عنــد دخــول الشــارع مــن ممــر أو زقــاق، عنــد 
إشــارات التوقــف، إشــارات املــرور الضوئيــة، الــدوارات، وممــرات 
عبــور املشــاة، والتقاطعــات. ميكــن أن يعــرب املشــاة أيًضــا يف 
منتصــف أحــد الجــزر الوســطية، حتــى لــو كان هنــاك ممــر لعبــور 

املشاة يف مكان قريب.

حتــى لــو كان الضوء األخرض يشــري لك بالســري، يجب أن تعطي 
حق األســبقية يف املرور ملن يعرب الشــارع أو التقاطع.

ال تحــاول أبــًدا اجتيــاز مركبــة أخــرى متوقفــة إلعطــاء املجــال لعبــور 
أحــد املشــاة. كــن حــذًرا بشــكل خــاص عنــد إيقــاف شــاحنة أو 
حافلــة كبــرية ألن حجمهــا الكبــري ميكــن أن مينــع أحــد املشــاة مــن 

رؤيتك.

إذا كان الشــارع ال يحتــوي عــىل رصيــف، فيجــب عــىل املشــاة 
ــاروا الســري عــىل طــول حافــة  رؤيــة حركــة املــرور القادمــة إذا اخت
الطريــق. ركــز نظــرك إىل األمــام وانتبــه لوجــود أحــد املشــاة عــىل 

جانبي الطريق.

تغيــري املســار املقصــود بتشــغيل اإلشــارة أو االنعطــاف 
مســبًقا. ال تقــم أبــًدا بقطــع الطريــق عــىل مركبــة تجاريــة، أو 

إجبارها عىل إبطاء رسعتها أو التوقف فجأة.

تجــاوز املركبــات التجاريــة مــن الجانــب األيــرس وحافــظ عــىل 
رسعة ثابتة عند االجتياز.

ــرة ســائق  ــاز، تأكــد مــن أنــك قــادر عــىل رؤيــة قُم ــاء االجتي أثن
الشــاحنة بالكامــل يف مــرآة الرؤيــة الخلفيــة قبــل تشــغيل 

اإلشارة الضوئية والرجوع إىل املسار.

ــا لســائق املركبــة التجاريــة أثنــاء اجتيــازك  اجعــل نفســك مرئيً
لها. اترك ما يكفي من الوقت واملسافة لالجتياز بأمان.

املركبــات  تُنشــئ  القيــادة.  عجلــة  عــىل  يديــك  كلتــا  ضــع 
التنقــل  عنــد  هــوايئ  وتيــار  للهــواء  قويًــا  تدفًقــا  التجاريــة 

برسعات عالية.

عنــد الســري خلــف مركبــة تجاريــة، الحــظ اإلشــارات الضوئيــة 
ــة اجتيازهــا. كــن حــذًرا بشــكل خــاص  لالنعطــاف قبــل محاول
ــان،  ــن األحي ــري م ــورة. يف كث ــحب مقط ــي تس ــاحنات الت للش
قبــل  اليمــني  أو  اليســار  إىل  يتأرجــح  أن  للســائق  البــد 
االنعطــاف. فقــد ال يــراك الســائق وقــد يجــربك عــىل الخــروج 

من الطريق.

تجنب االجتياز أو القيادة بجوار الشاحنات يف الدوارات.

خفــف رسعتــك إذا قامــت شــاحنة أو حافلــة باجتيــازك، خاصــة 
أثنــاء الظــروف الجويــة الســيئة. ميكــن أن يــؤدي تناثــر رذاذ 
املــاء مــن اإلطــارات أو ارتطامهــا باملــاء إىل إضعــاف الرؤيــة. 

ابدأ بتشغيل املساحات قبل إجتياز املركبة.
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الصغــار  والشــباب  الســن  كبــار  لعبــور  الــكايف  املجــال  قــّدم 
مــن  يحتاجــون إىل مزيــد  قــد  اإلعاقــة.  مــن ذوي  واألشــخاص 

الوقت لعبور الشارع.

يُلزمــك القانــون بالتوقــف أو إعطــاء حــق املــرور للمشــاة الــذي 
بــوق  إطــالق  تجنــب  إرشــاد.   كلــب  أو  بيضــاء  عصــا  يحملــون 
ســيارتك أو الضغــط عــىل دواســة زيــادة رسعــة املحــرك؛ فهــذه 
الضوضــاء تشــتت االنتبــاه وتغطــي عــىل اإلشــارات املســموعة 

املهمة التي يستخدمها األشخاص ذوو اإلعاقة البرصية.

يُلــزم قانــون ميشــيغان أيًضــا الســائقني بالتوقــف عنــد خــط عبــور 
ــود  ــدم وج ــة ع ــع يف حال ــول التقاط ــل دخ ــدد أو قب ــاة املح املش
خــط حــد للعبــور. ال تغلــق ممــر عبــور املشــاة أبــًدا. ال يقتــرص 
ــن  ــون م ــن يعان ــاس الذي ــىل الن ــا ع ــر صعبً ــل األم ــىل جع ــر ع األم
التحديــات البرصيــة وتحديــات التنقــل األخــرى للتنقــل فحســب، 

بل ذلك يخلق بيئة غري آمنة للمشاة الذين يعربون الشارع.

توفــر الجــزر الوســطية يف منتصــف ممــرات عبــور املشــاة عبــوًرا 
غــري  أخــرى  أماكــن  يف  الطــرق  طــول  عــىل  للمشــاة  آمًنــا 
التقاطعــات.  يتــم اســتخدام خــط أســبقية املــرور أحيانًــا لإلشــارة 
إىل املوقــع الــذي يجــب أن يتوقــف فيــه الســائقون للمشــاة يف 

ممر عبور املشاة. انظر إىل الصورة 6.1.

األطفال
مــن  وبالقــرب  املتوقفــة،  الســيارات  حــول  ملــا  جيــًدا  انتبــه 
مناطــق املــدارس ومالعــب األطفــال واملتنزهــات التــي يحتمــل 
أن يتواجــد فيهــا األطفــال. ال ميكــن التنبــؤ باألطفــال وميكــن أن 

يندفعوا إىل الشارع بشكل غري متوقع.

ــرية  ــة الصغ ــات الناري ــة، الدراج ــات الناري الدراج
(سكوتر، موبيد) والدراجات الهوائية

ــة  ــات الناري ــة والدراج ــات الناري ــع الدراج ــق م ــاركة الطري ــد مش عن
الصغــرية مثــل الســكوتر واملوبيــد، مــن املهــم فهــم الخصائــص 

والقيود الخاصة لهذه املركبات.

ذات  املركبــات  هــذه  يجعــل  الصغــري  حجمهــا  أن  حــني  يف 
لتشــغيلها، مــن  اقتصاديــة  الثــالث  العجــالت  العجلتــني وذات 
الصعــب أيًضــا رؤيتهــا والحكــم بدقــة عــىل رسعتهــا ومســافتها. 
هــذا مــا ال يكــون لصالحهــا يف حركــة املــرور. إن أي اصطــدام بــني 
أو  (ســكوتر  صغــرية  ناريــة  دراجــة  ناريــة،  ودراجــة  كبــرية  مركبــة 
موبيــد) أو دراجــة هوائيــة، غالبًــا مــا يــؤدي إىل إصابــة أو قتــل 
ســائق املركبــة األصغــر. خــذ النقــاط التاليــة يف االعتبــار عنــد 
الناريــة  والدراجــات  الناريــة  الدراجــات  مــع  الطريــق  مشــاركة 

الصغرية (سكوتر) والدراجات الهوائية. 

الصورة 6.1.

تعامــل دامئًــا مــع راكبــي الدراجــات الناريــة والدراجــات الناريــة 
الصغــرية (ســكوتر، موبيــد) وراكبــي الدراجــات الهوائيــة بهــدوء 
ــل  ــام تفع ــم ك ــة. تجاوزه ــاحة الكافي ــم املس ــف. امنحه ولط
االنتقــال إىل مســار  يكــون  عندمــا   - أخــرى  أي مركبــة  مــع 
مجــاور آمــن وقانــوين. تذكــر أنــه يُســمح لراكبــي الدراجــات 
الناريــة والدراجــات الناريــة الصغــرية (ســكوتر، موبيــد) وراكبــي 

الدراجات الهوائية مبشاركتك يف مسار واحد.

تعــّد التقاطعــات مــن أكــرث املواقــع خطــورة لوقــوع حــوادث 
والدراجــات  الناريــة  والدراجــات  املركبــات  بــني  االصطــدام 
فعــىل  الهوائيــة.  والدراجــات  (ســكوتر)  الصغــرية  الناريــة 
الســيارات  ســائقو  يســتجيب  مــا  كثــريًا  املثــال،  ســبيل 
للرشطــة بعــد وقــوع حــادث فيقولــون إنهــم مل يــروا ســائق 

الدراجة النارية.

تــوخَّ الحــذر الشــديد عنــد االنعطــاف يســارًا عنــد التقاطــع. كــن 
الناريــة  الدراجــات  أو  الناريــة  الدراجــات  لراكبــي  متيقظًــا 
املحتمــل  الهوائيــة  الدراجــات  وراكبــي  (ســكوتر)  الصغــرية 
وجودهــم. تشــّكل املنعطفــات إىل اليســار خطــرًا أكــرب لوقوع 
تقديــر  يف  تخطــئ  أن  عليــك  الســهل  مــن  ألنــه  الحــوادث 
الرسعــة واملســافة بســبب حجمها الصغــري. افــرتض دامئًا أن 
ســائقي الدراجــات الناريــة واملركبــات الصغــرية األخــرى أقــرب 

مام تبدو عليه وانتظر حتى يعربون قبل أن تنعطف.

يُعتــرب تعقــب الســيارة أمــراً غــري قانــوين. اتــرك مســافة ال تقــل 
عــن 3 أو 4 ثــواٍن مــا بــني مركبتــك وســائق دراجة ناريــة أو دراجة 
ناريــة صغــرية (ســكوتر) أو راكــب دراجــة هوائيــة. ميكنهــا عــادة 
التوقــف يف مســافات أقــرص مــن الســيارة وقــد تضطــر إىل 
تغيــري املســارات  أو  الرسعــة  أو تخفيــف  االنحــراف فجــأة، 
لتجنــب أو التكيــف مــع العوائــق مثــل الحفــر أو انتقــاالت 

الرصيف أو تقاطعات السكك الحديدية.

تخلــق املركبــة رسيعــة الحركــة الكثــري مــن تدفــق الهــواء والتيار 
ــيارتك  ــن س ــاح" م ــوب الري ــار أن "هب ــذ يف االعتب ــوايئ. خ اله
ميكــن أن يفــزع أو يدفــع ســائق الدراجــة الناريــة أو الدراجــة 
إىل  الهوائيــة  الدراجــة  راكــب  أو  (ســكوتر)  الصغــرية  الناريــة 

فقدان توازنه، مام يزيد من فرص وقوع حادث اصطدام.

أو  لالنعطــاف  الضوئيــة  اإلشــارات  تشــغيل  مــن  تأكــد 
ــة  ــائق الدراج ــا س ــوم به ــد يق ــي ق ــد الت ــارات الي ــتخدم إش اس
راكــب  أو  (ســكوتر)  الصغــرية  الناريــة  الدراجــة  أو  الناريــة 
الدراجــة الهوائيــة. إضافــة إىل ذلــك، إذا تحركــت الســيارة إىل

•

•

•

•

•

•

طريق من اتجاهني
من 20 إىل 50 قدماً

من 20 إىل 50 قدماً
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عن سائقي الدراجات النارية بالتحديد
مــن غــري القانــوين لســائقي الســيارات القيــادة بجانــب راكبــي 
ــاز  الدراجــات الناريــة أو تجاوزهــم يف املســار نفســه. قــم باالجتي
وآمًنــا.  قانونيًــا  ذلــك  يكــون  عندمــا  مجــاور  مســار  باســتخدام 
الناريــة عنــد القيــادة، وال  احــرتس دامئًــا مــن راكبــي الدراجــات 
ســيام عنــد التقاطعــات ويف شــوارع املدينــة املزدحمــة، حيــث 

تحدث معظم حوادث السيارات والدراجات النارية.

يُســمح قانونـًـا لراكبــي الدراجــات الناريــة الذيــن يشــغلون مركبــات 
ذات حجــم محــرك 125 ســم مكعــب أو أكــرث بالقيــادة عــىل الطرق 
الرسيعــة والطــرق الرسيعــة الرئيســية ذات الوصــول املحــدود 
إليهــا. اعلــم أن ســائقي الدراجــات الناريــة يشــكلون مزيًجــا مــن 
املركبــات عــىل الطــرق الرسيعــة والطــرق الرسيعــة الرئيســية 

"ســكوتر" هــو مصطلــح عــام للمركبــات ذات العجلتــني ينطبــق باإلضافة إىل طرق الضواحي والطرق الحرضية. 
عــىل الدراجــات الناريــة الصغــرية واآلالت ذات الطاقــة العاليــة 

التي ال تتناسب مع تعريف الدراجة النارية الصغرية (املوبيد).

ــة.  ــيارتك بحكم ــوق س ــتخدم ب ــة، اس ــة ناري ــائق دراج ــك س بصفت
راكبــي  يفــزع  قــد  ألنــه  قــوي  بشــكل  البــوق  إطــالق  تجنــب 

الدراجات ويعرضهم لخطر متزايد لالصطدام.

الدراجات النارية الصغرية (سكوتر، موبيد)؟
الصغــرية  الناريــة  الدراجــة  تُعــرَّف  ميشــيغان،  قانــون  بحســب 

(موبيد) بأنها مركبة ذات محرك:

يجعــل الســائق يعتقــد أّن لديــه املزيــد مــن الوقــت إلكــامل 
عليــه  هــو  مــام  أكــرب  بشــكل  مســارِه  تغيــري  أو  انعطافــِه 
بالفعــل. يــزداد هــذا الخطــر يف الظــروف الجويــة الســيئة 

ويف الليل عندما تكون الرؤية محدودة.

ــرك  ــة املح ــة فرمل ــات الناري ــو الدراج ــتخدم راكب ــا يس ــريًا م كث
ناقــل  مــع  مســتخدمة  تقنيــات  وهــي  الرسعــة،  وخفــض 
بــدون  الســيارة  رسعــة  مــن  يبطــئ  الــذي  اليــدوي  الحركــة 
ــا، حافــظ عــىل مســاحة  تفعيــل أضــواء املكابــح. لتكــون آمًن
يف  خاصــة  الناريــة،  الدراجــة  ســائق  وبــني  بينــك  إضافيــة 

شوارع املدينة. 

•

لهــا عجلتــان أو ثــالث عجــالت ومجهــزة مبحــرك ال يتجــاوز 
إزاحة املكبس 100 سم مكعب، 

وال ميكنها دفع نفســها برسعة تزيد عن 30 ميالً يف الســاعة 
عىل سطح مستوى،

يتطلــب مــن املشــغل  بنظــام محــرك كهربــايئ ال  وتــأيت 
تبديل الرتس.

•

•

•

الضــوء  أو  الفــردي  األمامــي  املصبــاح  ألن  بعنايــة  انظــر 
الخلفــي عــىل دراجــة ناريــة أو دراجــة ناريــة صغــرية (ســكوتر) أو 

دراجة هوائية ميكن أن يندمج مع أضواء املركبات األخرى.

قبــل تغيــري املســارات، تحقــق ملعرفــة مــا إذا كان راكــب 
ــة  ــكوتر) أو الدراج ــرية (س ــة صغ ــة ناري ــة أو الدراج ــة ناري الدراج
الهوائيــة يف املنطقــة غــري املرئيــة أو يف املــكان الــذي 
تخطــط للتحــرك فيــه. بعــد اجتيــازك، انظــر مــرة أخــرى قبــل أن 
تعــود إىل املســار اآلخــر. تأكــد مــن أن تكــون قــادراً عــىل رؤيــة 
الراكــب بوضــوح يف مــرآة الرؤيــة الخلفيــة. تحــدث العديــد 
ــري  ــاط غ ــن النق ــوا م ــائقني مل يتحقق ــوادث ألن الس ــن الح م

املرئية ومل يروا راكب الدراجة.

عنــد إيقــاف ســيارتك، افحــص املرايــا قبــل فتــح البــاب. 
اســتخدم يــدك اليمنــى لفتــح البــاب، لــذا ســتنظر تلقائيًــا 
فــوق كتفــك األيــرس بحثًــا عــن راكبــي الدراجــات واملشــاة 
املــرور  حركــة  مســار  يف  مركبــة  بــاب  فتــح  إّن  القادمــني. 
املقرتبــة مبــا يف ذلــك الدراجــات الناريــة أو الدراجــات الناريــة 
الصغــرية (ســكوتر) أو الدراجــات الهوائيــة يعــّد أمــرًا خطــريًا 

وغري قانوين. 

الجانــب األيــرس أو األميــن مــن املســار، وإذا اســتدار الســائق 
للتحقــق  مــن حركــة املــرور أو بــدء بإمالــة الســيارة أو انحنائهــا، 

فمن املحتمل أن الراكب يخطط لالنعطاف.

ــة  ــة الناري ــائق الدراج ــردي لس ــي الف ــاح األمام ــن للمصب ميك
ــائق  ــور الس ــويه تص ــرور تش ــة امل ــري يف حرك ــم الصغ والحج
للرسعــة واملســافة الحقيقيــة لســائق الدراجــة الناريــة، مــام 

•

•

•

•

منعطف 
إىل اليسار

منعطف
إىل اليمني

منعطف بديل 
إىل اليمني
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بعــد االجتيــاز، ال تعــد إىل مســارك حتــى تبتعــد متاًمــا عــن الدراجــة راكبي الدراجات الهوائية
الهوائيــة أو مســتخدمي الطريــق املعرضــني للخطــر. يجــب أن 
ــرية  ــات التــي تســحب أحــامًال كب ــرية واملركب ــات الكب ــح للمركب تتي
راكــب دراجــة  اجتيــاز  أكــرب ووقــت أطــول عنــد  الحجــم مســاحة 

هوائية.

ال يُطلــب مــن راكبــي الدراجــات الهوائيــة اســتخدام ممــر للدراجــات 
وبإمكانهــم مغــادرة مســار الدراجــات لالنعطــاف إىل اليســار أو 

لتجنب املخاطر.

العجــالت  ذات  الهوائيــة  الدراجــات  راكبــي  بــأن  علــم  عــىل  كــن 
الثالثــة املضطجعــون واملنخفضــني وراكبــي الدراجــات اليدويــة 
ذات العجــالت الثالثــة املضطجعــني وميكنهــم أيًضــا اســتخدام 
الطــرق يف ميشــيغان. يتــم تجهيــز هــذه الدراجــات يف معظــم 
األوقــات مبرايــا الرؤيــة الخلفيــة ويســتخدم العديــد مــن الدراجــني 
أعالًمــا برتقاليــة طويلــة للحصــول عــىل رؤيــة أكــرب، ولكــن قــد 
لتصميمهــا  نظــرًا  الدراجــات  هــذه  رؤيــة  الصعــب  مــن  يكــون 

املنخفض.

الدراجات اآللية
ــف  ــود ل ــان، ومق ــة أم ــا أحزم ــة به ــة ناري ــي دراج ــة ه ــة اآللي الدراج
معــدين أو حلقــات ملفوفــة، وعجلــة قيــادة ومعــدات أخــرى الزمــة 
مجهــزة  غــري  وهــي  عجــالت  بثــالث  تــأيت  الناريــة.  الدراجــة  يف 

مبقعد جانبي.

نظــرًا لتصميمهــا الصغــري، امنــح الدراجــة اآلليــة االحــرتام نفســه 
ــه للدراجــات الناريــة واملركبــات الصغــرية األخــرى عــىل  الــذي تكّن
الطريــق. كــام هــو الحــال مــع الدراجــات الناريــة والدراجــات الناريــة 
كــن  الهوائيــة،  والدراجــات  واملوبيــد  الســكوتر  مثــل  الصغــرية 
ــات ويف  ــد التقاطع ــة عن ــات اآللي ــاص للدراج ــكل خ ــا بش متيقظً

حركة املرور املزدحمة وعند االنعطاف. 

يجــوز لراكبــي الدراجــات الهوائيــة الركــوب بشــكل قانــوين عــىل 
الوصــول  ذات  الرسيعــة  الطــرق  باســتثناء  ميشــيغان،  طــرق 
املحــدود. ميكنهــم الركــوب يف أي مــكان يف املســار طاملــا 
أنهــم يركبــون مــع اتجــاه حركــة املــرور. يتمتــع راكبــو الدراجــات 
بهــا  يتمتــع  التــي  نفســها  واملســؤوليات  بالحقــوق  الهوائيــة 

سائقو السيارات.

االلتزام بجميع عالمات املسارات.

يقــودون دراجاتهــم خلفــك عــىل    راكبــي دراجــات  تفقــد وجــود 

يلزمك قانون والية ميشــيغان مبا ييل بأن ترتك مســافة 3 أقدام 
عــىل األقــل بــني مركبتــك وراكــب دراجــة هوائيــة عنــد االجتيــاز.  إذا 
كان هــذا غــري عمــيل، قــم باالجتيــاز عــىل مســافة آمنــة وبرسعــة 
ــة  ــار فرص ــر أو انتظ ــار آخ ــتخدام مس ــك اس ــب ذل ــد يتطل ــة. ق آمن
منطقــة  يف  الدراجــة  راكــب  اجتيــاز  ميكنــك  بأمــان.  االجتيــاز 
محظــور فيهــا االجتيــاز طاملــا كان ذلــك آمًنــا. لبعــض املــدن 

قوانني أكرث رصامة تتطلب مسافة 5 أقدام لالجتياز.

مســار  يف  أو  الطريــق  طــرف 
دراجــات قبــل االنعطــاف مييًنــا 
عنــد تقاطــع أو يف ممــر أو قبــل 
بحســب  الطريــق.  عــن  الخــروج 
بإعطــاء  مــا هــو مناســب، قــم 
املــرور  يف  األســبقية  حــق 
قبــل  باالجتيــاز  لهــم  واســمح 

االنعطاف.

الدراجــات  مســار  تســتخدم  ال 
كمســار لالنعطــاف إىل اليمــني. 
ال تتجــاوز راكــب دراجــة وتنعطــف 

مييًنا ما مل يكن ذلك آمًنا. 

ما يجب أن يعرفه كل سائق
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مالحظات



هل كنت تعلم أن . . . ؟
األمامــي  الزجــاج  بــودي  فيــرش  قــّدم   ،1930 عــام  يف 
املائــل لتقليــل الوهــج مــن أضــواء حركــة املــرور القادمــة 

يف الليل.
أحزمــة  أن  فــورد موتــور  أعلنــت رشكــة   ،1955 عــام  يف 

املقاعد ستُعرض كخيار يتم تركيبه يف املصنع.
يف عــام 1974، تــم تقديــم أكيــاس الهــواء األوىل املنتجــة 
الكاديــالك  ســيارات  بعــض  يف  كخيــار  كبــرية  بكميــات 

.(Buick) والبويك (Cadillac)

الفصل 7: الحاالت الطارئة 
والخاصة

القيادة اآلمنة
أساســيات  تعلــم  مســألة  مــن  أكــرث  اآلمنــة  القيــادة  تتضمــن 
تشــغيل الســيارة وحفــظ قواعــد الطريــق. تتطلــب القيــادة اآلمنــة 
واإلدراك  والصــرب  والخــربة  واالســتجابات  الجيــد  الحكــم  أيًضــا 

السليم. وهو الدفاع األفضل لك كسائق. 

إذا كنــت ســائًقا شــابًا يف ســن املراهقــة، فقــد 
ــادة.  ــك يف القي ــة مبهارت ــدم الثق ــعر بع تش

قــد ال يتطــور فهمــك وحكمــك بشــكل 
أثنــاء  املتمــرس.  الســائق  مثــل  جيــد 

مامرســتك للقيــادة، أوالً يف نطــاق تعليــم 
أو  األوصيــاء  أو  والديــك  مــع  ثــم  الســائق، 

شــخص بالــغ آخــر يحمــل رخصــة قيــادة ويبلــغ مــن 
عندمــا  ذلــك  بعــد  أكــرث،  أو  عاًمــا   21 العمــر 

تحصــل عــىل رخصــة للقيــادة بــدون إرشاف، 
ستنمو مهاراتك وثقتك بنفسك.

إذا كنــت ســائًقا يف منتصــف العمــر، فقــد 
تكــون راضيًــا عــن قدرتــك عــىل القيــادة بعــد 

ســنوات مــن القيــادة. مــع ذلــك، فــإن القيــادة 
عــىل وضعيــة "الطيــار اآليل" قــد تجعلــك يف 

الواقــع عرضــة للخطــر عــىل الطريــق ألنــك 
ــادة الخاصــة  ــة القي ــة ببيئ لســت عــىل دراي

بك ومخاطرها املحتملة.

إذا كنــت ســائًقا كبــريًا يف الســن، ولديــك ســنوات مــن الخــربة 
الصحــة  تحديــات  عــن  ناجمــة  صعوبــات  تواجــه  قــد  ولكــن 
والشــيخوخة. تشــري األبحــاث إىل أنــه بإمــكان الســائقني الكبــار 
يف الســن تحســني قدرتهــم عــىل القيــادة مــن خــالل التدريــب 
القيــادة  رخصــة  عــىل  الحفــاظ  مــن  ميّكنهــم  مــام  اإلضــايف، 
الخاصــة بهــم بينــام يقــودون ســياراتهم بأمــان. يقــدم كل مــن 
و   (AAA RoadWise Driver) درايفــر  رودوايــز  برنامــج 
تنشــيطية  دورات   (AARP Driver Safety) ســيفتي  درايفــر 
شــخصية وعــرب اإلنرتنــت للســائقني. للعثــور عــىل دورات االختبــار 
اإللكــرتوين  املوقــع  بزيــارة  قــم  إليــك،  األقــرب  والتنشــيط 

.Michigan.gov/AgingDriver

القيادة العدائية
واألضــواء  التوقــف  إشــارات  العدائيــون  الســائقون  يتجــاوز 
الحمــراء، ويقــودون برسعــة، ويتعقبــون الســيارات مــن الخلــف، 
ويتاميلــون بســياراتهم داخــل وخــارج حركــة املــرور، ويجتــازون مــن 
جهــة اليمــني عندمــا يكــون ذلــك غــري قانــوين، وقــد يقومــون 
بإميــاءات غــري الئقــة باليــد. يف بعــض األحيــان يرصخــون عليــك، 

أو يطلقون أبواقهم أو يضيئون مبصابيحهم األمامية.

الســيطرة  عــن  األمــور  تخــرج  قــد  باملثــل،  لهــم  اســتجبت  إذا 
يتــم  حيــث  الطريــق،  عــىل  الغضــب  مــن  حالــة  إىل  وتتصاعــد 

استخدام سالح أو السيارة نفسها لالعتداء عىل السائق اآلخر.

الســائقون  يســببها  التــي  املــرور  لحــوادث  الدقيــق  العــدد  إّن 
للســالمة  الوطنيــة  اإلدارة  لكــن  معــروف،  غــري  العدوانيــون 
املروريــة عــىل الطــرق الرسيعــة قــدرت أن 66 يف املئــة مــن 
جميــع حــاالت الوفيــات املروريــة ناجمــة عــن ســلوكيات القيــادة 

العدائية.
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تندمــج يف مســار الطريــق بشــكل غــري صحيــح؟ يــؤدي 
إىل  بسالســة  الطريــق  مســار  يف  االندمــاج  عــن  التخلــف 
تعطيــل تدفــق حركــة املــرور. حــاول دامئـًـا االندمــاج بسالســة 
يف مســار الطريــق الرسيــع أو االنعطــاف مــن طريــق إىل 
آخــر. إذا رأيــت الســائقني اآلخريــن يقومــون بعمليــة اندمــاج أو 
ــم  ــة وامنحه ــف الرسع ــم بتخفي ــة، فق ــري صحيح ــاف غ انعط
املســاحة الكافيــة. لــن يســاعدك الغضــب بــل قــد يؤثــر ســلبًا 
أن  ميكــن  حــادث.  وقــوع  إىل  يــؤدي  مــام  حكمــك،  عــىل 
ــا، ولكــن مــا مــدى أهميــة إثبــات أنــك  يكــون الســائق مخطئً
عــىل صــواب؟ ال تخاطــر بتعرضــك إلصابــة أو للمــوت ألنــك 
تشــعر بأنــك ظُلِمــت أثنــاء قيادتــك للســيارة. مــن الحكمــة 

الرتاجع والسامح للسائق باالندماج يف الطريق.

اســتخدم جميــع  األيــرس؟  ببــطء يف املســار  تقــود  هــل 
املســارات بشــكل صحيــح والتــزم بحــدود الرسعــة. إذا كنــت 
ــام  ــة وق ــرور بطيئ ــة م ــاوز حرك ــرس لتج ــار األي ــتخدم املس تس
إىل  فارجــع  الخلــف،  مــن  ســيارتك  بتعقــب  مــا  شــخص 
املســار األميــن عندمــا يكــون ذلــك آمًنــا واســمح لحركــة 
املــرور الرسيعــة بالتقــدم. تزيــد القيــادة يف املســار األيــرس 
والســامح لحركــة املــرور بالرتاكــم خلفــك مــن فــرص وجــود 
الســائقني العدائيــني الذيــن قــد يشــكلون مخاطــر مــن دون 

املباالة يف محاولة االلتفاف حولك.

هــل تقــوم بتعقــب الســيارة مــن الخلــف؟ هــذه ســمة أخــرى 
للســائق العــدايئ. إذا قــام ســائقون آخــرون بتعقــب ســيارتك 
مــن الخلــف، توقــف جانبـًـا واتركهــم يجتازونــك. مــن األفضــل 
وجــود هــؤالء الســائقني غــري اآلمنــني يف املقدمــة حيــث 
عــىل  يقــودون وهــم  مــن جعلهــم  بــدالً  رؤيتهــم  ميكنــك 

مقربة من مصدِّ سيارتك الخلفي.

القيــام بإميــاءات باليــد غــري الئقة؟ ال تقــم أبًدا بإميــاءة باليد 
للســائقني اآلخريــن عندمــا تغضــب. إذا كان ســائق آخــر يشــري 
إليــك عندمــا تكــون قــد ارتكبــت خطــأً يف القيــادة، فأخــربه 
بأنــك آســف. الجميــع يخطــئ. لــن يصحــح خطــأك الــرد عــىل 
اإلميــاءات مبِثلِهــا أو الغضــب. لــن يــؤدي ذلــك إال إىل زيــادة 

غضبكام وزيادة خطر املواجهة أو وقوع حادث مروري.

•

•

•

•

القيــادة  يف  بســلوكك  تتأثــر  اآلمنــة  القيــادة  أن  دامئًــا  تذكــر 
وقدرتــك عــىل التحكــم يف توتــرك وغضبــك. ال تــدع ســلوكيات 
الســائق العــدايئ تســتفزك لدرجــة تجعلــك تشــعر بأنــك مجــرب 

عىل الترصف باملثل.

ــب  ــُه، وتجن ــن طريق ــاد ع ــاول االبتع ــاً، ح ــائًقا عدائي ــت س إذا واجه
الكالميــة.  الهجــامت  أو  اإلميــاءات  وتجاهــل  بالعــني  االتصــال 

اتصل بالرشطة وأبلغ عن السائق العدواين إذا كان ذلك آمناً. 

هل أنت سائق عدايئ؟
هل تقوم مبا ييل: 

املــرور  حركــة  مــن  تحقــق  مــا،  تقاطــع  مــن  اقرتابــك  عنــد 
الرسيعــة  الطــرق  ومســتخدمي  واملتقاطعــة،  القادمــة 
والالفتــات  الضوئيــة،  واإلشــارات  واملشــاة،  اآلخريــن، 
الرؤيــة  ومناطــق  الطريــق  وحالــة  األرصفــة،  وعالمــات 

املحدودة.

إشــارة  يتجاهلــون  قــد  الذيــن  واملشــاة  للمركبــات  انتبــه 
حركــة  التحكــم يف  أجهــزة  مــن  غريهــا  أو  الضوئيــة  املــرور 
املــرور واملــيض يف الســري قدًمــا عــرب التقاطــع مــن دون 
ــق.  ــرور يف الطري ــبقية يف امل ــق األس ــاء ح ــف أو إعط التوق
الســائقون  تكــون متأكــًدا مــام ســيفعله  أي وقــت ال  يف 

اآلخرون، حافظ عىل سالمتك ودعهم يذهبون أوالً.

ابــَق متيقظـًـا وابحــث مرتــني عــن مركبــات صغــرية تقــرتب مــن 
الهوائيــة  والدراجــات  الناريــة  الدراجــات  مثــل  التقاطــع، 
والدراجــات الناريــة الصغــرية (موبيــد). بســبب صغــر حجمهــا، 
ــافتها.  ــا ومس ــىل رسعته ــم ع ــب الحك ــن الصع ــون م ــد يك ق
التحــيل  خــالل  مــن  هــؤالء  الدراجــات  راكبــي  بحاميــة  قــم 

باللباقة والسامح لهم باملرور عرب التقاطع بأمان.

كــن حــذًرا بخاصــة إذا مل تتمكــن مــن رؤيــة الطريــق أو حركــة 
املــرور بوضــوح عنــد التقاطــع بســبب األشــجار أو املبــاين أو 
أكــوام الجليــد أو غريهــا مــن العوائــق. انطلــق يف الســري إىل 
ــا  ــف كل م ــو خل ــا ه ــة م ــن رؤي ــن م ــى تتمك ــطء حت ــام بب األم
يحجــب رؤيتــك. مبجــرد أن يصبــح التقاطــع واضحــاً أو تشــري 
ــع  ــام، تاب ــيض إىل األم ــك امل ــه ميكن ــرور إىل أن ــارات امل إش

القيادة بحذر.

يســمح منحــدر مدخل الطريق لحركــة املرور بدخول الطريق 

•

•

•

•

•

إذا كان الســائق العــدايئ متورطًــا يف حــادث اصطــدام أمامــك 
ــة مــن مــكان الحــادث،  ــق، توقــف عــىل مســافة آمن عــىل الطري
الــذي  القيــادة  ســلوك  عــن  وبلّــغ  الرشطــة  وصــول  وانتظــر 

شاهدتُه.

خذ حذرك عند التقاطعات
تــؤدي الحــوادث التــي تقــع عــىل التقاطعــات إىل زيــادة يف عــدد 
الوفيــات واإلصابــات الخطــرية الناجمــة عــن حــوادث املــرور أكــرث 
مــن أي جــزء آخــر مــن الطريــق. سيســاعدك توخــي الحــذر واالنتبــاه 

عند التقاطعات يف الحفاظ عىل سالمتك.

التقاطعات

القيادة عىل الطريق الرسيع
ــه  ــاه نفس ــة يف االتج ــرق الرسيع ــىل الط ــرور ع ــة امل ــق حرك تتدف
ــاة، أو  ــمح للمش ــات. ال يُس ــف أو تقاطع ــاط توق ــا نق ــس له ولي
الدراجات النارية الصغرية التي تبلغ سعتها 124 سم مكعب أو أقل 
واملركبــات  الهوائيــة،  والدراجــات  املوبيــد،  دراجــات  مثــل 
الصالحــة لجميــع التضاريــس واملركبــات بطيئــة الحركــة بالســري 

عىل الطرق الرسيعة. 
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إليــك مــا ينــص عليــه قانــون الواليــة بشــأن االندمــاج يف املــرور 
عــىل الطريــق: "عندمــا تقــرتب مركبــة مــن تقاطــع طريــق رسيــع 
مــن طريــق رسيــع متقاطــع أو شــارع يُقصــد منــه أن يكــون طريًقــا 
رسيًعــا أو شــارًعا مدمًجــا وتــم إنشــاؤُه عــىل هــذا النحــو، ويتــم 
متييــزه بوضــوح عنــد التقاطــع مــن خــالل عالمــات االندمــاج، 
يجــب أن تعطــي الســيارة حــق األســبقية يف املــرور ملركبــة قريبــة 
جــًدا بحيــث تشــكل خطــرًا مبــاًرشا عــىل الطريــق الرسيــع عــىل 
مناســب  بشــكل  رسعتهــا  تعــدل  أن  ويجــب  الدخــول  وشــك 
قوانــني  املــرور."  حركــة  مــع  بأمــان  االندمــاج  مــن  لتمكينهــا 

.(MCL) .257.649 (7) ميشيغان املجموعة

هل فهمت ذلك؟

الرتجمــة: إذا كنــت تقــود الســيارة التــي تندمــج عــىل الطريــق 
الرسيــع (يف هــذه الحالــة)، فأنــت الشــخص الــذي يجــب عليــك أن 
تعــدل رسعتــك بشــكل يناســب الرسعــة واملوضــع لالندمــاج 
بأمــان وتجنــب حــدوث اصطــدام مــع حركــة املــرور املوجــودة 
أساســاً عــىل الطريــق الرسيــع. ينطبــق هــذا ســواء كنــت تدخــل 
طريًقــا رسيًعــا أو تخــرج مــن الطريــق الرسيــع وتندمــج يف مســار 

حركة املرور.

مغادرة الطريق الرسيع

الشعور بالتعب عىل الطريق الرسيع

منحــدر  بجــوار  الخــروج  منحــدر  يكــون  مــا  غالبًــا  الرسيــع. 
املدخــل. ابحــث عــن الفتــات "ممنــوع الدخــول" و "طريــق 
خاطــئ" وعالمــات الحــد األقــىص للرسعــة. عــادًة مــا يندمــج 
منحــدر املدخــل يف املســار الرسيــع لحركــة املــرور مــام 
لتتناســب مــع رسعــة حركــة  بزيــادة رسعتــك  لــك  يســمح 

املــرور عىل الطرق الرسيعة.

قم بتشــغيل اإلشــارة والتحقق من حركة املرور عىل الطريق 
الرسيــع باســتخدام مرايــا الرؤيــة الخلفيــة للســيارة واملرايا 
الجانبيــة والنظــر برسعــة مــن فــوق كتفــك. اخرت مكانـًـا آمًنا 
للدخــول إليــه ثــم اندمــج يف حركــة املــرور، مــع إعطاء حق 
األســبقية يف املــرور للمركبــات عــىل الطريــق الرسيــع. ال 

تعتمد عىل السائقني اآلخرين للسامح لك بالدخول.

ــادة يف  عــىل طريــق رسيــع مكــون مــن مســارين، قــم بالقي
املســار األميــن إال عنــد االجتيــاز، والخــروج مــن جهــة اليســار، 
مــام يســمح ملركبــة أخــرى باالندمــاج يف الطريــق الرسيــع، 
عندمــا تكــون املســارات مزدحمــة بشــدة بحركــة املــرور أو 
عندمــا تكــون مركبــات الطــوارئ أو عــامل البنــاء عــىل أطــراف 

الطريق.

أكــرث  أو  مســارات  ثالثــة  مــن  متكــون  رسيــع  طريــق  يف 
ــادة يف أي مســار. مــع ذلــك،  باالتجــاه نفســه، ميكنــك القي
إذا كنــت تقــود بالحــد األدىن للرسعــة أو مبــا يقــارب منــه، 

فابَق يف املسار الذي تكون فيِه حركة املرور بطيئة.

يتــم وضــع الفتــات االندمــاج يف حركــة املــرور بالقــرب مــن 
ــك مــن حركــة املــرور التــي  ــع لتنبيه مداخــل الطريــق الرسي
ــا مــن املركبــات التــي  تدخــل الطريــق الرسيــع. احــرتس دامئً
تعديــل  سيســمح  الرسيــع.  الطريــق  إىل  للدخــول  تندمــج 
رسعتــك أو االنتقــال بأمــان إىل مســار آخــر للســائقني بدخــول 

الطريق الرسيع بسالسة وأمان.

الذيــن يبطئــون يف الســري  احــرتس دامئًــا مــن الســائقني 
أو ينحرفــون يف  الخــروج  فجــأة عنــد االقــرتاب مــن مســار 

السري نحو مسار الخروج بشكل غري متوقع.

حــاالت  باســتثناء يف  عــىل طريــق رسيــع  أبــًدا  تتوقــف  ال 
الطــوارئ. إذا كان ال بــد لــك مــن التوقــف، فقــم بتشــغيل 
وقــم  الطــوارئ،  حــاالت  يف  للخطــر  الوامضــة  اإلشــارات 
عــن  بعيــًدا  بســيارتك  وانســحب  تدريجيًــا  رسعتــك  بإبطــاء 

الطريق باتجاه الرصيف يف أرسع وقت ممكن بأمان.

•

•

•

•

تحتــوي معظــم مســارات الخــروج مــن الطــرق الرسيعــة عــىل 
ــد الخــروج مــن  مســار تباطــؤ مخصــص لتخفــف الرسعــة عن
الطريــق الرسيــع. راقــب عالمــات منحــدر مســار الخــروج التــي 
تشــري إىل املســار الــذي يجــب اســتخدامه عنــد الخــروج مــن 
املــرور  حركــة  مــن  التحقــق  مــن  تأكــد  الرسيــع.  الطريــق 
واســتخدم اإلشــارة الضوئيــة املخصصــة لالنعطــاف إلعــالم 

السائقني اآلخرين بأنك تتحرك نحو مسار منحدر الخروج.

تجنــب اإلبطــاء عــىل الطريــق الرسيــع عنــد الخــروج. انتظــر 
حتــى تصــل إىل مســار تخفيــف الرسعــة بالكامــل قبــل أن 
تخفــف مــن رسعتــك ثــم تبطــئ تدريجيـًـا. تحتــوي العديــد مــن 
املنحــدرات عــىل منحنيــات حــادة، لذلــك مــن املهــم االلتــزام 

بحدود الرسعة املحددة ملنحدر الخروج املعلن عنها.

إذا فاتــك منحــدر مســار الخــروج، فــال تقــم أبــًدا بالرجــوع إىل 
الخلــف أو االســتدارة أو اســتخدام تقاطــع وســطي. بــدالً مــن 
ذلــك، اســتمر بالقيــادة إىل مســار الخــروج التــايل. ُعــد إىل 
الطريــق الرسيــع وعــد إىل مســار الخــروج الــذي تريــده. ال 
فهــو  الوســط.  يف  أبــًدا  املتقاطــع  املســار  تســتخدم 
مخصــص فقــط ملركبــات الطــوارئ وإدارة النقــل يف واليــة 

ميشيغان.

يُعتــرب اإلرهــاق من أكــرب مخاطر قيادة الســيارة عىل الطريق 
الرسيــع. أثنــاء الرحالت الطويلة، قد تشــعر بالنعاس أو بأنك 
بحاجــة إىل النــوم بســبب صــوت دندنــة الريــاح واإلطارات 

واملحرك. إذا لزم األمر، دع شخًصا آخر يقود سيارتك.

•

•

•

•

•

•

كلمة عن االندماج
تجعــل مواضيــع قليلــة للنقــاش دمــاء ســائقي الدراجــات الناريــة 
تغــيل يف وقــت أرسع مــن الحديــث عــن الطريقــة الصحيحــة 
الصحيــح  هــو  مــا  الطريــق.  عــىل  املــرور  يف  لالندمــاج 
والقانــوين؟ كيــف يجــب أن تقــوم باالندمــاج؟ يســتلزم االندمــاج 
يف طريــق رسيــع حركــة مــرور رسيعــة، وإذا كان الطريــق مزدحــاًم 
أيًضــا، عــىل ســبيل املثــال يف ســاعة ازدحــام الســري، فقــد يكــون 

االندماج يف الطريق أكرث صعوبة. 

ما يجب أن يعرفه كل سائق

الفصل 7: الحاالت الطارئة والخاصة
61



إذا كانت هناك سيارة قادمة يف مسارك

مثبت الرسعة

الطقس السيئ
طريقــة  أفضــل  هــي  الشــتاء  فصــل  قبــل  الوقائيــة  الصيانــة 
لضــامن الســفر اآلمــن. تحقــق بانتظــام مــن مســتويات الســوائل 
الزجــاج  غســل  ســائل  الفرامــل،  اآليل،  التوجيــه  نظــام  مثــل 

األمامي وزيت املحرك.

تأكــد مــن أن مانــع التجمــد قــوي مبــا يكفــي ملنــع تجمــد املحــرك 
ومــن أنــه جديــد مبــا يكفــي ملنــع الصــدأ. يف الطقــس البــارد، قــد 
ترغــب أيًضــا يف تغيــري ســائل غســل الزجــاج األمامــي إىل ســائل 

يحتوي عىل عامل مضاد للتجمد.

ــا وقــم بالقيــادة ببــطء أكــرث عندمــا يكــون الجــو  ــا إضافيً اتــرك وقتً
ضبابيـًـا أو متطــر أو تتســاقط الثلــوج، وإذا كانــت الظــروف خطــرة. 
أثنــاء األحــوال  أمامــك  التــي  الســيارة  بــني  أكــرب  اتــرك مســافة 
الجويــة الســيئة. يف الطقــس البــارد، تتجمــد الجســور واملمــرات 

السفلية قبل أن يتجمد الطريق.

األمطار والضباب
تتســاقط،  األمطــار  تبــدأ  عندمــا 
تكــون الطــرق أكــرث انزالقًــا خــالل 
وذلــك  األوىل.  ســاعة  النصــف 
مــن  املتســاقط  الزيــت  ألن 
املركبــات املــارة مل يتــم غســله 
بعــد. كــن حــذًرا بشــكل خــاص عنــد 
تكــون  قــد  حيــث  التقاطعــات 
أثقــل، واتــرك عــىل األقــل ضعــف املســافة  النفــط  رواســب 

املعتادة التي بينك وبني السيارة التي أمامك.

ــاء  ــة أو أثن ــاه العميق ــادة يف املي ــد القي ــل بع ــل الفرام ــد تتبل فق
هطــول األمطــار الغزيــرة. قــم بإجــراء اختبــار للفرامــل، ألنهــا ميكــن 
أن تنحــرف إىل جانــب أو آخــر، أو قــد ال تصمــد عــىل اإلطــالق. 
خفــف رسعتــك واضغــط برفــق عــىل دواســة الفرامــل إىل أن 

تعمل جيداً مجدداً.

عندمــا تســري إطاراتــك فــوق املــاء عــىل طريــق مبلــل، تتزلــج عــىل 
املــاء، مــام قــد يــؤدي إىل فقــدان الســيطرة. تســاهم اإلطــارات 
الباليــة أو ضغــط هــواء اإلطــارات املنخفــض أو القيــادة برسعــة 

كبرية يف االنزالق عىل املاء.

ــك  ــن أن "تبقي ــي ميك ــة الت ــوة أو األدوي ــىل القه ــد ع ال تعتم
اســرتاحة  وخــذ  توقــف  بالتعــب،  شــعرت  إذا  مســتيقظا". 
ملــدة 10 دقائــق كل ســاعتني عــىل األقل. توقــف عىل جانب 
ــايل.  ــروج الت ــار الخ ــك إىل مس ــد وصول ــع عن ــق الرسي الطري
اعــرث عــىل فنــدق صغــري عــىل الطريــق أو منطقــة اســرتاحة 

وخذ قسطًا من الراحة.

ــن  ــك م ــك عيني ــتمر يف تحري ــادة، اس ــررت إىل القي إذا اضط
منطقــة إىل أخــرى عــىل الطريــق. تحقــق مــن املرايــا الخاصــة 
اليســار  واىل  والبعيــدة  القريبــة  األشــياء  إىل  انظــر  بــك. 

واليمني. 

•

•

حــاول التوقــف يف حالــة الطــوارئ يف مســارك فقــط إذا كان 
هنــاك مســاحة كافيــة وال ميكنــك االنســحاب بأمــان مــن 

الطريق.

إذا مل تتمكــن مــن التوقــف قبــل االصطــدام مبركبــة أخــرى، 
فحــاول توجيــه املقــود لالســتدارة حولهــا. ال تســتدر أكــرث مــن 

الالزم لتجنب االصطدام. 

•

•

يف  لالســتخدام  األنســب  الرسعــة  تثبيــت  نظــام  يُعتــرب 
املناطق الريفية حيث ال يوجد الكثري من حركة املرور.

اضبط مثبت الرسعة عند حد الرسعة املعلن أو أقل منه.
ــة أقــل مــن  ــة عــىل اســتخدام كمي تعمــل هــذه الوتــرية الثابت
الوقــود وتســمح بتســارع املركبــات التــي تتحــرك ببــطء مــن 

دون سد املسار األيرس لفرتات طويلة.

 - الرسعــة  مثبــت  يف  التحكــم  إعــداد  التســارع  يلغــي  ال 
سيفعل ذلك الضغط عىل دواسة الفرامل.

املــرور  حركــة  يف  الرسعــة  مثبــت  باســتخدام  يُنصــح  ال 
ــن منحــدرات الخــروج  ــري م ــدد كب ــن ع ــة، أو بالقــرب م الكثيف
واملداخــل أو عندمــا تكــون الطــرق زلقــة بســبب املطــر أو 
الثلــج أو الجليــد. قــد يتطلــب هــذا إعــادة ضبــط مســتمر 
لنظــام تثبيــت الرسعــة إىل حــد أن تشــتت انتباهــك، مــام 
معظــم  ينصــح  ال  حــادث.  يف  التــورط  خطــر  مــن  يزيــد 
ــد ســحب  مصنعــي الســيارات باســتخدام مثبــت الرسعــة عن

األحامل الثقيلة. 

•

•

•

•

ــوق  ــىل ب ــط ع ــت، فاضغ ــن الوق ــي م ــا يكف ــك م إذا كان لدي
السيارة لتحذير السائق اآلخر.

اضغــط عــىل الفرامــل بقــوة، ولكــن ال تقفــل العجــالت إذا مل 
تكن مركبتك مزودة بفرامل مانعة لالنغالق.

مــن  اليمنــى  الحافــة  عــىل  للهــروب  طريــق  عــن  ابحــث 
الطريق.

يــراك  قــد  اآلخــر  الســائق  ألن  اليســار  إىل  تتجــه  أال  حــاول 
ويعود إىل مسارِه املناسب.

•

•

•

•
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الضغط عىل املكابح
تعتمــد طريقــة ووقــت اســتخدام الفرامــل عــىل حالــة الطريــق 

وحركة املرور ونوع الفرامل يف مركبتك.

العاديــة،  الفرامــل  ذات  املركبــات  يف  االنــزالق  ملنــع 
إقفالهــا  دون  مــن  الفرامــل  عــىل  ثابتًــا  ضغطًــا  اســتخدم 
بالكامــل. تســمح هــذه الطريقــة للعجــالت بالــدوران، مــع 

الحفاظ عىل التحكم يف توجيه عجلة القيادة.

لإلقفــال  مانــع  نظــام  ذات  مكابــح  بهــا  الســيارة  كانــت  إذا 
الكامــل، فاحــرص عــىل الحفــاظ عــىل ضغــط الفرامــل وقــم 

بتوجيه عجلة القيادة.

•

•

إذا بدأت مركبتك يف االنزالق
ارفع قدمك من عىل دواسة الوقود.

قــم بلــف العجــالت األماميــة بشــكل كاٍف إلبقائهــا موجهــة 
يف االتجاه الذي تريد الذهاب إليه وليس أبعد من ذلك.

كن عىل استعداد النزالق ثانوي يف االتجاه املعاكس.

مــرة أخــرى، أدر العجــالت يف االتجــاه الــذي تريــده. ثــم قــم 
بتعديل اتجاه العجالت للتحكم يف السيارة.

•

•

•

الجليد والثلج وغريها من الظروف الزلقة
بالقيــادة  الجليــد والثلــج، قــم  تذكــر عنــد قيــادة الســيارة عــىل 
ــاه.  ــن االنتب ــًدا م ــد مزي ــج والجلي ــادة يف الثل ــب القي ــطء. تتطل بب
يف الطقــس البــارد، كــن متيقظًــا وانتبــه لصــوت عربــات إزالــة 
الثلــوج، وراقــب إشــارات املــرور أو أماكــن عبــور املشــاة عــىل 
بقــوة  تتمتــع  لــن  للتوقــف.  مســتعًدا  وكــن  الطريــق  طــول 
التوقــف نفســها يف الظــروف الزلقــة كــام عندمــا تكــون الطريــق 

جافة وواضحة. 

خفــف  زلــق،  طريــق  أو  ثلجــي  طريــق  عــىل  القيــادة  عنــد 
رسعتك تدريجياً.

اختــرب فرامــل مركبتــك بلطــف لتشــعر بهــا عــىل الطريــق. 
تحــدث معظــم عمليــات االنــزالق عندمــا يحــاول الســائق 
ــف  ــىل الرصي ــأة ع ــف فج ــرية أو يتوق ــة كب ــاف برسع االنعط

الزلق.

•

•

•

يف الظــروف العاديــة، اضغــط بشــكل ثابــت ومســتمر عــىل 
دواسة الفرامل إلبطاء السيارة وإيقافها.

يف الظــروف القاســية، مثــل الثلــج أو الجليــد أو التوقــف يف 
طريقــة  تعتمــد  الجــاف،  الرصيــف  عــىل  الطــوارئ  حــاالت 

ضغط الفرامل عىل نظام الفرامل لديك.

باســتخدام الفرامــل املانعــة لإلقفــال الكامــل، اضغــط عــىل 
الفرامــل بضغــط قــوي وثابــت مــن البدايــة وحافــظ عــىل هــذا 
الضغــط حتــى تتوقــف. قــد تشــعر أو تســمع اهتــزازات أو 

نبضات، وهذا أمر طبيعي.

يف الســيارة التــي ال تحتــوي عــىل فرامــل مانعــة لإلقفــال، 
اســتخدم الفرامــل بقــوة كافيــة لعــدم إقفــال العجــالت. يف 
حالــة إقفــال العجــالت، ارفــع قدمــك عــن الفرامــل ثــم اضغــط 
ــا إىل طريقــة الضغــط  عــىل الفرامــل مــرة أخــرى. يُشــار أحيانً
عــىل املكابــح هــذه باســم الكبــح "املحــدود" أو "املتحكــم 

به".

•

•

•

•

تقــم  فــال  أمــان،  بحواجــز  امليــاه  غمرتــه  طريــق  إغــالق  تــم  إذا 
بالقيــادة حولهــا. توضــع الحواجــز ألن الطريــق غــري آمــن لســري 
ــاء  املركبــات. قــد يكــون هنــاك أنقــاض لحطــام أو خطــوط كهرب
ســاقطة يف امليــاه أو رمبــا تــم جــرف الطريــق بعيــًدا. إذا مل تكــن 
هنــاك حواجــز عــىل طريــق غمرتــه امليــاه، ففكــر يف إيجــاد طريــق 
شــديد.  بحــذر  بذلــك  فقــم  عــربه،  القيــادة  حاولــت  إذا  بديــل. 
تــؤدي  أن  التــي ســبق ذكرهــا، ميكــن  باإلضافــة إىل املخاطــر 

املياه العميقة إىل إتالف محرك سيارتك.

قم بالقيادة ببطء يف الضباب. قم بتشغيل املصابيح األمامية 
ذات الشعاع املنخفض وكن مستعًدا للتوقف برسعة.

إذا أصبــح الضبــاب كثيًفــا للغايــة بحيــث ال ميكنــك الرؤيــة عــىل 
ــوارئ  ــارات الط ــغيل إش ــق. قــم بتش ــن الطري ــرج ع ــالق، فاخ اإلط
يرتفــع  حتــى  وانتظــر  الوامضــة  االتجاهــات  رباعيــة  الضوئيــة 

الضباب.
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مسافات التوقف
ميكــن أن تتأثــر مســافة الوقــوف باإلرهــاق، ومــدى انتباهــك، 
ونــوع املركبــة ووزنهــا، وحالــة اإلطــارات واملكابــح، ونــوع ســطح 

الطريق والطقس.

قيادة السيارة ليًال
إّن القيــادة ليــالً هــي محفوفــة باملخاطــر بســبب ضعــف الرؤيــة 

لديك.
حاالت الطوارئ

إن معرفــة كيفيــة التعامــل مــع مــا هــو غــري متوقــع واالســتعداد 
لحــاالت الطــوارئ أثنــاء القيــادة هــو أفضــل دفــاع لحاميــة األرواح 

واملمتلكات.

خالل فرتة الخمس سنوات من 2014 إىل 2018، كان حوايل 10 
باملائــة مــن عــدد الوفيــات يف حــوادث املــرور املرتبطــة بوجــود  
املشــاة تنطــوي عــىل حــدوث حالــة طــوارئ عــىل جانــب الطريــق. 

يجــب إضــاءة املصابيــح األماميــة بعــد نصــف ســاعة مــن 
غــروب الشــمس حتــى نصــف ســاعة قبــل رشوق الشــمس 
ويف أوقــات أخــرى عندمــا تخــّف الرؤيــة. اســتخدم أشــعة 
ــا أو ممطــرًا أو  الضــوء املنخفضــة عندمــا يكــون الجــو ضبابيً
يتســاقط الثلــج أثنــاء النهــار. إذا كنــت تواجــه مشــكلة يف 
رؤيــة املركبــات األخــرى، فســيواجه ســائقوها مشــكلة يف 
بــك  الخاصــة  األماميــة  بتشــغيل املصابيــح  قــم  رؤيتــك. 

كلام راودك شك. 

•

لتقديــر الوقــت واملســاحة املتاحــني لــك للتوقــف عــىل 
القاعــدة العامــة.  اتبــع هــذه  الرطــب،  الجــاف أو  الرصيــف 
يجب ترك مســافة من 3 إىل 4 ثواٍن بينك وبني الســيارة التي 
أمامــك. عندمــا يجتــاز الجــزء الخلفــي مــن الســيارة أمامــك 
الــذي  الوقــت  احســب  أخــرى،  ثابتــة  نقطــة  أي  أو  إشــارة 
تســتغرقه للوصــول إىل املــكان نفســه عــن طريــق عــد "ألــف 
ــة". أنــت تســري واملســافة  ــان، ألــف وثالث وواحــد، ألــف واثن
التــي بينــك وبــني الســيارة التــي تتبعهــا قصــرية إذا تجــاوزت 
عنــد  ثــواٍن.   3 ملــدة  العــد  مــن  تنتهــي  أن  قبــل  العالمــة 
زيــادة الرسعــات، أو أثنــاء ظــروف القيــادة املعاكســة، قــم 
بزيادة املســافة بينك وبني الســيارة التي تتبعها حتى 6 ثواٍن 

أو أكرث إذا لزم األمر.

يتطلــب الرصيــف الرطــب مزيــًدا مــن الوقــت واملســاحة 
عــىل  الضغــط  بزيــادة  قــم  بسالســة،  للتوقــف  للتوقــف. 

دواسة الفرامل تدريجياً وقبل أن تتوقف، قلل الضغط.

انظــر إىل الطريــق ملــدة 12 ثانيــة. تعنــي هــذه القاعــدة النظر 
دامئاً أمام السيارة ملدة 12 ثانية تقريبًا عىل الطريق. لتقدير 
الطريــق  مــن  بالقــرب  ثابتًــا  جســاًم  اخــرت  املســافة،  هــذه 
أمامــك وابــدأ يف العــد "ألــف وواحــد، ألــف واثنــان ..." حتــى 
متــر مقدمــة مركبتــك بالقــرب مــن ذلــك الجســم. إذا مل تعــّد 

إىل "ألف واثني عرش" ، فيجب أن تنظر بعيًدا إىل األمام.

يف  لالســتجابة  مســتعًدا  وكــن  أمامــك  املشــاكل  توقــع 
الوقــت املناســب. حافــظ عــىل مســافة آمنــة عنــد الســري 
خلــف مركبــة أخــرى. يف ظــل ظــروف القيــادة الســيئة أو 

الزلقة، اسمح باملزيد من الوقت للتوقف.

•

•

•

•

يجــب أن تكــون املصابيــح األماميــة مضــاءة يف أي وقــت ال 
يكــون ضــوء النهــار فيــه كافيــاً لرؤيــة األشــخاص واملركبــات 
بوضــوح عــىل ارتفــاع 500 قــدم. مــن غــري القانوين اســتخدام 
مصابيــح وقــوف الســيارات فقــط عندمــا تكــون إنــارة أضــواء 

املصابيح األمامية رضورية.

يجــب أن تكــون قــادًرا عــىل التوقــف ضمــن مســافة واضحــة 
ــرضوري  ــن ال ــالً، م ــادة لي ــد القي ــك. عن ــا أمام ــك رؤيته ميكن

القيادة ضمن نطاق أضواء املصابيح األمامية.

مــن غــري القانــوين اســتخدام أو حتــى تشــغيل املصابيــح 
األمامية عالية الشعاع يف نطاق 500 قدم من مركبة قادمة.
مــن  االقــرتاب  عنــد  املصابيــح  أنــوار  بخفــض  قــم  أيضــا، 

املشاة وراكبي الدراجات.

إذا مل يقــم الســائقون القادمــون بخفــض أنــوار مصابيحهــم 
األماميــة، فاحــرص عــىل إبقــاء عينيــك عــىل الحافــة اليمنــى 
املصابيــح  إىل  مبــارشة  تنظــر  ال  أمامــك.  الطريــق  مــن 
األماميــة القادمــة. قــد يعميــك الوهــج لعــدة ثــوان. ســيؤدي 
اتســاخ الزجــاج األمامــي إىل جعــل وهــج إضــاءة املصبــاح 

أسوأ.

ــات األخــرى.  ال تســتخدم الضــوء العــايل وأنــت خلــف املركب
ميكــن لألضــواء الســاطعة املتوهجــة املنعكســة يف مرايــا 

الرؤية الخلفية أن تشتت االنتباه.

•

•

•

•

•



تُعتــرب مغــادرة مــكان الحــادث مخالفــة للقانــون 
أو  الســجن  أو  بالغرامــة  عليهــا  ويعاقــب 
كليهــام. تــزداد عقوبــات الفــرار يف حالــة تنــاول 

الكحــول أو إذا أدى الحــادث إىل 
وقوع إصابات أو وفيات.

ساعد يف تأمني املساعدة الطبية للجرحى.

يجــب نقــل املركبــات املشــرتكة 
يف الحــوادث التــي ال تــؤدي إىل 

إصابــة خطــرية أو وفــاة مــن الطريــق 
الرئيــيس مــن قبــل الســائق أو الراكــب 

الــذي يحمــل رخصــة قيــادة صالحــة إذا 
ــيارة وكان  ــادة الس ــن قي ــن املمك كان م

القيــام بذلــك آمًنــا. اخــرت مكانًــا آمًنــا، مثــل طــرف الطريــق أو 
الجزيــرة الوســطى أو ســاحة وقــوف ســيارات بالقــرب مــن موقــع 

االصطدام.

القيــادة،  رخصــة  أرقــام  العناويــن،  األســامء،  بتبــادل  قــم 
معلومــات تســجيل املركبــة ومعلومــات التأمــني مــع الســائقني 

اآلخرين املشرتكني يف الحادث.

بلّــغ الرشطــة إذا كانــت هنــاك إصابــات أو أرضار يف املمتلــكات 
تتجاوز قيمتها 1,000.00 دوالر.

حوادث اصطدام السيارات والغزالن
يقــع حــوايل 60,000 حــادث تصــادم ملركبــات مــع غــزالن يف 
ميشــيغان كل عــام ويشــتبه املســؤولون يف أن مــا يصــل إىل 
تكــون  مــا  عــادة  اإلبــالغ عنــه.  يتــم  الحــوادث مل  نصــف هــذه 
حــوادث تصــادم الســيارات مــع الغــزالن مكلفــة. ينتــج عــن معــّدل 
تلحــق  مــا  وعــادة  دوالر،   2,100 إىل  تصــل  أرضاًرا  االصطــدام 
الــرضر بالواجهــة األماميــة للســيارة.  تقــدر التكاليــف الســنوية 
لهذه الحوادث عىل مستوى الوالية مببلغ 130 مليون دوالر. إذا 
اصطدمــت بغــزال، بلّــغ عــن ذلــك إىل ســلطات تطبيــق القانــون 
املحليــة أو مكتــب عمــدة املقاطعــة أو رشطــة واليــة ميشــيغان 
تقديــم  ميكنهــم  ميشــيغان.   يف  الطبيعيــة  املــوارد  إدارة  أو 

ترصيح لتحتفظ به.

أفضل دفاع لك ضد الغزالن بشــكل عــام، أكــرث األمــور أمنــاً التــي ميكنــك القيــام بهــا إذا كنــت 
يف حالــة طــوارئ عــىل جانــب الطريــق هــو البقــاء يف ســيارتك، 
مــع ربــط حــزام األمــان، حتــى وصــول املســاعدة. ملزيــد مــن 
اإللكــرتوين  املوقــع  بزيــارة  قــم  املعلومــات، 

.Michigan.gov/StayinYourCar

حوادث االصطدام
ــم املســاعدة أو  ســواء كنــت تتوقــف يف مــكان الحــادث لتقدي
تفهــم  أن  املهــم  فمــن  بنفســك،  أحدهــا  يف  طرفًــا  كنــت 

مسؤولياتك.

إذا كنــت طرفـًـا يف حــادث تصادم، ال تغادر موقع الحادث.

كُن مدركًا ملا حولك، يقظًا، ومنتبًها ويف كامل وعيك.

قــم دامئــا بارتــداء حــزام األمــان الخــاص بــك. إّن أحزمــة األمــان 
هي الوسيلة األفضل للدفاع عند حدوث أي إصطدام.

كــن منتبًهــا بشــكل خــاص يف فصــيل الخريــف والربيــع، 
ولكــن تذكــر أن حــوادث اصطــدام الغــزالن بالســيارة ميكــن أن 

تحدث يف أي وقت من السنة.

انتبه لعالمات عبور الغزالن املرورية.

تســافر  مــا  كثــرياً  شــارًدا.  غــزاًال  رأيــت  إذا  رسعتــك  خفــف 
الغــزالن ضمــن مجموعــات. هنــاك احتــامالت وجــود غــزالن 

أخرى يف الجوار.

حلــول  وعنــد  الفجــر  عنــد  للغــزالن  خــاص  بشــكل  انتبــه 
الغسق.

ال تعتمــد عــىل وســيلة التحايــل. لــن تــردع صفــارات الغــزالن 
أو وميــض املصابيــح األماميــة عاليــة الشــعاع أو إطــالق 

بوق سيارتك الغزالن.

•

•

•

إذا كان حــادث اصطــدام الســيارة مــع غــزال أمــراً 
ال مفر منه

اضغط عىل الفرامل بقوة.

أمسك بعجلة القيادة بكلتا يديك.

قد مركبتك حتى تصل إىل نقطة توقف ميكنك التحكم بها.

قم بتوِجيه مركبتك بصورة جيدة بعيًدا عن الطريق.

يف  ابــَق  الغــزال.  مســار  عــن  مســارك  لتغــري  تنحــرف  ال 
مسارك.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ما يجب أن يعرفه كل سائق

الفصل 7: الحاالت الطارئة والخاصة
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املســبق  التخطيــط  منــك  القيــادة  تتطلــب 
للبقاء آمًنا

ال تخاطر

إذا تم االقرتاب منك أو تلقيت تهديًدا أثناء 
وجودك يف سيارتك

قبل تشغيل املحرك

حافظ عىل مركبتك يف حالة عمل جيدة.

تأكد من أن لديك ما يكفي من الوقود للوصول إىل وجهتك.

أخــرب النــاس عــن مســارك والوقــت املقــدر للوصــول يف 
محطتي البداية والنهاية.

ــواء  ــة وأض ــة والخلفي ــح األمامي ــة املصابي ــن نظاف ــق م تحق
الفرامــل. تأكــد مــن أن جميــع األضــواء وإشــارات االنعطــاف 
تعمــل بشــكل صحيــح. ميكــن أن يتــم إصــدار تذكــرة مخالفــة 
مروريــة لــك بســبب املعــدات التالفــة أو املفقــودة مــن 

مركبتك.

قم بتنظيف الزجاج األمامي والنوافذ.

صحيــح  بشــكل  بالهــواء  مملــوءة  اإلطــارات  أن  مــن  تأكــد 
وافحصها بحثًا عن أي تلف أو تآكل.

ــا عــن أشــياء أو حيوانــات أو  تفقــد أمــام الســيارة وخلفهــا بحثً
أشخاص يف طريقك.

الســيارة  نافــذة  عــىل  مثبتًــا  مركبتــك  تعريــف  رقــم  اجعــل 
وعــىل األجــزاء الرئيســية للمســاعدة يف منــع رسقتهــا لغــرض 

االستفادة من قطع الغيار.

ــع  ــد ملن ــن بع ــغيل ع ــال والتش ــذار واإلقف ــزة اإلن ــن ألجه ميك
أنــواع أخــرى مــن رسقــة الســيارات أن تحبــط عزميــة ســارقي 

السيارات الهواة. 

ميكــن أن تــؤدي طريقــة التعديــل البديلــة إىل تقليــل النقــاط 
غــري املرئيــة بشــكل أكــرب. أثنــاء الجلــوس يف مقعــد الســائق، 
الجانبيــة  النافــذة  رأســك  يالمــس  حتــى  اليســار  إىل  انحــِن 
ــة  ــار الحاف ــرسى إلظه ــة الي ــرآة الخارجي ــط امل ــائق؛ واضب للس
الخلفيــة للســيارة. ثــم انحــِن إىل اليمــني لتضــع رأســك فــوق 
لوحــة املفاتيــح الوســطية أو مبــا يتناســق مــع مــرآة الرؤيــة 
الخلفيــة؛ واضبــط املــرآة الخارجيــة اليمنــى ليظهــر القليــل 

من الحافة الخلفية للسيارة.

ال تقــم أبــًدا بــإدارة مفتــاح التشــغيل إىل وضــع "القفــل" أثنــاء 
ــرد  ــادة. مبج ــة القي ــال عجل ــيتم إقف ــك وإال فس ــرك مركبت تح
القيــادة،  عجلــة  لــّف  حاولــت  إذا  القيــادة،  عجلــة  إقفــال 

ستفقد السيطرة عىل السيارة.

عنــد القيــادة، احــرص عــىل إقفــال األبــواب والنوافــذ. ابــَق 
منتبًهــا مــن وجــود أي خطــر. إذا كان ذلــك متاًحــا، اســلك 
ذات  املناطــق  عــرب  الشــوارع  مــن  بــدالً  الرسيعــة  الطــرق 

مستويات الجرمية العالية.

كــن مطلًعــا عــىل البينــة املحيطــة بــك. هــل هنــاك مركــز 
رشطــة أو مركــز إطفــاء أو محطــة خدمــة أو أي نشــاط تجــاري 

آخر مفتوح يف مكان قريب إذا احتجت إىل املساعدة؟

ال تقم بنقل املسافرين املارة املتطفلني يف سيارتك.

ال ترتك املفاتيح يف السيارة أو يف مكان التشغيل.

أغلق فتحة السقف ليالً ويف املناطق عالية الخطورة.

ال تخــرج إلصــالح إطــار الســيارة املثقــوب. حــاول القيــادة 
فيــه موقــف ســيارات  أو متجــر  ببــطء إىل محطــة خدمــة 

مضاء جيًدا وهاتف للخدمة.

اخرت الطريق األكرث أمانًا إىل أي وجهة.

اركن مركبتك بالقرب من تلك الوجهة قدر اإلمكان.

عنــد العــودة إىل ســيارتك، قــم بتحضــري مفاتيحــك لتكــون 
ــخاص  ــك واألش ــة مبحيط ــىل دراي ــن ع ــتخدام، وك ــزة لالس جاه
ــتبه  ــم مش ــدو أنه ــأ، أو يب ــكان الخط ــم يف امل ــدو أنه ــن يب الذي
بهــم أو الذيــن ال ترتــاح لســلوكهم. قبــل دخــول الســيارة، تحقــق 

من الداخل بحثًا عن متسللني محتملني.

إذا اقــرتب شــخص مــا مــن ســيارتك بطريقــة مريبــة، فحــاول 
االبتعاد عنها أو الضغط عىل بوق سيارتك.

تأكد من جلوسك بشكل مريح يف مقعد السائق.

تأكــد مــن إقفــال أحزمــة األمــان لــك ولجميــع الــركاب بشــكل 
صحيح.

ــون  ــد يك ــن أي يشء ق ــرى ع ــرة أخ ــث م ــا وابح ــص املراي افح
يف مسار طريقك.

تحتــوي معظــم الســيارات عــىل نقطتــني غــري مرئيتــني عــىل 
األقــل، وهــي مناطــق يف الخلــف األميــن واأليــرس للســيارة 
ــة. اضبــط مــرآة  ــا الجانبي ال ميكنــك رؤيتهــا باســتخدام املراي
رؤيــة وســط  مــن  تتمكــن  حتــى  الداخليــة  الخلفيــة  الرؤيــة 

الطريق وأي حركة مرور خلف السيارة.

لتقليــل النقــاط غــري املرئيــة، اضبــط املرايــا الخارجيــة للجهــة 
ــد الجلــوس يف  ــة حــواف الســيارة عن اليمنــى واليــرسى لرؤي

وضعة قيادة عادية. 
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ابَق داخل السيارة املقفلة.

إذا كان  الهاتــف املحمــول  اســتخدم  كنــت يف ورطــة،  إذا 
ذلك متاًحا.

بــدون  عنهــا  فتخــلَّ  الســيارة،  أخــذ  الســيارة  ســارق  أراد  إذا 
الســالمة  ولكــن  الســيارة  اســتبدال  ميكــن  مقاومــة. 
الشــخصية ال تقــّدر بثمــن. حافــظ عــىل هدوئــك. احصــل 

عىل وصف جيد لسارق السيارة. 

•

•

•

إذا تعطلت سيارتك
اركــن بعيــًدا عــن الجــزء املشــغول بحركــة الســيارات مــن الطريــق 
رباعيــة  الطــوارئ  مصابيــح  بتشــغيل  قــم  اإلمــكان.  قــدر 
االتجاهــات وابــَق داخــل ســيارتك مــع ربــط حــزام األمــان بإحــكام. 
مــن املستحســن أن يســاعد محــرتف يتمتــع بالتدريــب املناســب 
واملعــدات يف ســيارتك املعطلــة للحفــاظ عــىل ســالمتك أنــت 

والركاب فيها.

ــة  ــرية بحرك ــة كب ــىل دراي ــن ع ــيارتك، فك ــادرة س ــك مغ إذا كان علي
املــرور العابــرة ورس مبــارشة إىل مــكان آمــن، بعيــًدا عــن الجــزء 
الــذي يتــم التنقــل فيــه مــن الطريــق. تذكــر أنــه مــن الخطــر وغــري 

القانوين أن يسري أحد املشاة عىل الطريق الرسيع.

إذا تم إيقافك عىل الطريق
ــون للتوقــف، فتوجــه  ــو تطبيــق القان  إذا أشــار إليــك أحــد رشطي
آمًنــا  ذلــك  يصبــح  عندمــا  الطريــق  مــن  األميــن  الجانــب  إىل 
وتوقــف. ميكــن أن يطلــب منــك الرشطــي نقــل مركبتــك إىل 
موقــع مختلــف حفاظًــا عــىل الســالمة. حافــظ عــىل هدوئــك، 
وحافــظ عــىل رباطــة جأشــك، واتبــع أوامــر الرشطــي وال تقــم بــأي 

تحركات أو تتخذ أي إجراءات من شأنها تصعيد املوقف.

ابــَق يف ســيارتك واربــط حــزام األمــان.  قــم بتشــغيل األضــواء 
الداخليــة إذا كان وقــت الغــروب أو حــلَّ الظــالم يف الخــارج. افتــح 
نافذتــك. حافــظ عــىل كلتــا يديــك فارغتــني وكــن عــىل مــرأى مــن 
الجميــع عــىل عجلــة القيــادة. اطلــب مــن ركابــك التــزام الصمــت 

وإبقاء أيديهم مرئية بوضوح وفارغة.

تبــادل  أو  املواجهــة  يف  نيتــك  أو  الغضــب  عالمــات  تبــِد  ال 
الــذي  نفســه  باالحــرتام  تحــدث  الخطــأ.  بارتــكاب  االتهامــات 
تتوقعــه مــن الشــخص املقابــل. أخــرج رخصــة القيــادة وبطاقــة 
تســجيل املركبــة وبطاقــة التأمــني عــىل الســيارة الخاصــة بــك 
فقــط عندمــا يطلبهــا منــك الرشطــي. أعلــم الرشطــي مبــكان 

هذه األشياء قبل أن تقوم بجلبها لُه.

بعــض  يف  إيقاِفــك.  بســبب  إبالغــك  الرشطــي  عــىل  يجــب 
الحاالت، ميكن أن يطلب منك الرشطي الخروج من السيارة.

ال تجــادل حــول ســبب التوقــف أو إذا تــم إصــدار تذكــرة املخالفــة 
املروريــة لــك.  إذا كنــت تعتقــد أن ســلوك الرشطــي كان غــري 
الئــق، فتعــاون مــع أي توجيهــات يتــم إعطاؤهــا لــك وأتبعهــا 
مبكاملــة هاتفيــة إىل املــرشف املســؤول عــن الرشطــي.  إذا 
شــعرت أن إيقافــك أو إعطائــك تذكــرة املخالفــة هــو أمــر غــري 

مناسب، ناقش األمر مع املحكمة وليس مع الرشطي.

بعــد التوقــف، تأكــد مــن ربــط حــزام األمــان لــك ولركابــك. تحقــق 
مــن حركــة املــرور واملشــاة قبــل البــدء بقيــادة ســيارتك. اســتخدم 
إشــارة االنعطــاف واتبــع جميــع القوانــني عنــد البــدء بالتوقــف 
عــىل الطريــق. ميكــن أن يظــل الرشطــي مســتمرًا يف إضــاءة 

األضواء يف مركبتِه حتى تقوم مبغادرة املكان بأمان.

يف الختام
يُعــد تطبيــق املعلومــات املوجــودة يف هــذا الدليــل موضــع 
عــىل  مطلًعــا  ســائًقا  تصبــح  أن  نحــو  جيــدة  خطــوة  التنفيــذ 
القوانــني بشــكل أفضــل. ركــز عــىل قيادتــك للســيارة. ميكــن أن 
ــادث.  ــوع ح ــط إىل وق ــدة فق ــة واح ــاه للحظ ــتت االنتب ــؤدي تش ي
النصائــح  هــذه  وتذكــر  الطريــق  عــىل  انتباهــك  عــىل  حافــظ 

للمساعدة يف الحفاظ عىل سالمتك:

يفعلــه  ملــا  متيقظًــا  وكــن  دفاعــي  بشــكل  بالقيــادة  قــم 
اآلخرون من حولك.

التزم بكافة أجهزة التحكم بحركة املرور وقوانني املرور.

القانــون.  تطبيــق  عــن  املســؤول  بأوامــر  دامئًــا  التــزم 
لتوجيهــات الرشطــي األولويــة عــىل أجهــزة التحكــم يف حركــة 

املرور األخرى.

كن مهذبًا مع اآلخرين.

استخدم إشارات االنعطاف الضوئية يف سيارتك.

تجنب النظر إىل أي شخص ألكرث من بضع ثوان.

ــك  ــي أمام ــيارة الت ــني الس ــك وب ــافة بين ــذر وزد املس ــد بح ق
وأثنــاء  الزحمــة  ســاعة  ويف  الســيئ  الطقــس  وأثنــاء  ليــالً 
مــن  االقــرتاب  وعنــد  املســار  تغيــري  مثــل  املنــاورات 

التقاطعات.

ال تقد وأنت ُمتعب.
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مالحظات



هل كنت تعلم أن . . . ؟
واليــة  أصــدرت   ،1919 متوز/يوليــو  مــن  األول  يف 
ميشــيغان  لحاكــم  األوىل  القيــادة  رخصــة  ميشــيغان 

ألربت سليرب.
يف عــام 1934، عمــل نــادي الســيارات يف ميشــيغان 
مــع أنظمــة املــدارس لتطويــر الصــف الــدرايس األول 

لتعليم السائقني يف املدرسة الثانوية يف البالد.
فيــام يــيل منــوذج الختبــار معرفــة القيــادة اآلمنة. هل 
ميكنــك اإلجابــة عــىل األســئلة العــرشة كلهــا بشــكل 

صحيح؟ (ميكن العثور عىل اإلجابات يف "املصادر".) 

اختبار معرفة القيادة اآلمنة

مــن  خطــورة  أكــرث  املدينــة  يف  الســيارة  قيــادة  تعــد   .1
القيادة عىل الطرق الرسيعة بسبب:  

حدود الرسعة املنخفضة.  . a  
مسارات القيادة الضيقة.  .b  

حركة املرور املتقاطعة وعبور املشاة.  .c  
سوء حالة الطريق يف األحوال الجوية السيئة.  .d  

عندمــا تصــل إىل تقاطــع فيــِه إشــارة ضوئيــة بلــون أحمــر   .2
وامض. يجب عليك أن:  

عــرب  بحــذر  بالقيــادة  وتقــوم  رسعتــك  تخفــف   . a  
التقاطع.  

مســدود الطريــق  ألن  يســاًرا  أو  مييًنــا  تنعطــف   .b  
  أمامك.

األخــرض  الضــوء  وتنتظــر  التقاطــع  عنــد  تتوقــف   .c  
الوامض.  

تتوقــف عنــد التقاطــع، ثــم تتابع الســري بحســب ما  .d  
   تسمح به حركة املرور.

أنــت تقــود يف املســار األميــن عــىل طريــق رسيع.مــن  .3
املحتمل أن تنتقل إىل املسار األيرس عندما:  

تكــون حركــة املــرور كثيفــة ولكنهــا تتحــرك بثبــات.  . a  

يكون الطقس سيئاً والطرق زلقة.  .b  
تكــون حركــة املــرور بطيئــة يف مســارك والســيارات  .c  

يف املسار األيرس.  
تكــون حركــة املــرور خفيفــة وتندمج الســيارات إىل   .d  

مسار عىل الطريق الرسيع من اليمني.  

قبل االنعطاف إىل اليسار، من املهم:  .4
الضغط عىل بوق سيارتك.  . a  

للمركبــات  املــرور  يف  األســبقية  حــق  إعطــاء   .b  
القادمة.  

التحول باتجاه الجانب األمين من مسارك.  .c  
االنتظار حتى تكون إشارة املرور للسيارات القادمة   .d  

باللون األحمر.  

عنــد دخــول طريــق رسيــع خلــف عــدة مركبــات أخــرى، مــن   .5
املهم للغاية أن:  

تبقي عينيك عىل السيارة التي خلفك.  . a  
لتدفــق وفًقــا  مركبتــك  ورسعــة  موضــع  تضبــط   .b  

حركة املرور.  
التــي  الســيارة  مــن  اإلمــكان  قــدر  قريبًــا  تبقــى   .c  

أمامك.  
إطفاء إشارة االنعطاف يف سيارتك.  .d  
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لتقليــل تأثــريات إضــاءة املصبــاح األمامــي الحــادة يف   .6
الليل، يجب أن:  

تنظر أمامك مبارشة.  .a  
تنظر من فوق كتفك.  .b  

تنظر يف وسط الطريق.  .c  
تنظر إىل الحافة اليمنى من الطريق.  .d  

اإلشــارة  فيــه  تقاطــع  الوصــول إىل  عــىل وشــك  أنــت   .7
الضوئية بلون أصفر وامض. يجب عليك أن:  

الضــوء. لــون  يتغــري  حتــى  وتنتظــر  تتوقــف   . a  
فالتقاطــع  (U)؛  يــو  حــرف  شــكل  عــىل  تنعطــف   .b  

مغلق.  
تقود بحذر عرب التقاطع.  .c  

تستعد للتوقف؛ فالضوء عىل وشك أن يتحول إىل   .d  
اللون األحمر.  

عنــد تغيــري املســار، ميكنــك فحــص النقطــة غــري املرئيــة   .8
من خالل:  

استخدام مرآة الرؤية الخلفية الداخلية.  . a  

استخدام مرآة الرؤية الخلفية الخارجية.  .b  
استخدام مرايا الرؤية الخلفية الداخلية والخارجية.  .c  

تدير رأسك وتنظر من فوق كتفك.  .d  

عنــد االقــرتاب مــن منطقــة عمــل فيهــا عالمــة "مــكان   .9
تواجد العامل، رسعة 45" ، يجب عىل السائقني أن:  

يخففوا الرسعة عىل الفور..  . a  
قــم بالقيــادة برسعــة آمنــة بالنســبة إىل الظــروف   .b  
املعلنــة)،  للرسعــة  األقــىص  الحــد  إىل  الوصــول  (حتــى   
بتخفيــف  وقــم  البنــاء  عــامل  وجــود  مــن  الحــذر  توخــى   
ــد  ــث يتواج ــل حي ــاعة أو أق ــالً يف الس ــى 45 مي ــة حت الرسع  

العامل.  
االندماج يف املسار األمين.  .c  

كل ما ورد أعاله.  .d  

أثنــاء القيــادة عــىل طريــق مؤلّــف مــن مســارين بــدون   .10
دراجــة  راكــب  تصــادف  الهوائيــة،  للدراجــات  مســارات   
هوائيــة يســري يف االتجــاه نفســه. مــا هــي أســلم طريقــة   

لتجاوز راكب الدراجة الهوائية؟  
خفــف رسعتــك وانتظــر حتــى ال تكــون هنــاك حركــة   . a  

مرور تقرتب، ثم تجاوز راكب الدراجة الهوائية تاركًا له   
املساحة الكافية للسري.  

فمــن  مســتقيم،  بشــكل  القيــادة  يف  اســتمر   .b  
مسؤولية راكب الدراجة الهوائية االبتعاد عن طريقك.  

إىل  تصــل  حتــى  الناريــة  الدراجــة  راكــب  تتجــاوز  ال   .c  
إشارة املرور أو إشارة التوقف.  

قــم بإطــالق البوق إلعــالم راكب الدراجــة بأنك عىل   .d  
وشك تجاوزه.  
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هل كنت تعلم أن . . . ؟
يف عــام 1937، صــدرت النســخة األوىل عــن دليــل مــا 
ــع تحــت إرشاف  ــائق مــن املطاب ــه كل س ــب أن يعرف يج

مدير سكرتارية الوالية ليون دي كيس.

يف عــام 1938، متــت طباعــة مليــون نســخة عــن دليل ما 
بواليــة  االعــرتاف  وتــم  ســائق  كل  يعرفــه  أن  يجــب 
ــة تصــدر  ميشــيغان عــىل املســتوى الوطنــي كأول والي

تعليامت قانون املرور خصيًصا للسائقني.

املصادر

اإلجابات عىل اختبار معرفة القيادة اآلمنة:
 ;(b) 9 ;(d) 8 ;(c) 7 ;(d) 6 ;(b) 5 ;(b) 4 ;(d) 3 ;(d) 2 ;(c) 1

(a)10

مواد مطبوعة
اإللكــرتوين  املوقــع  عــىل  التاليــة  املطبوعــة  املــواد  تتوفــر 

:Michigan.gov/SOS

املصادر
ــن  ــة ع ــات اإلضافي ــض املعلوم ــة ببع ــادر التالي ــتزودك املص س
ســائق".  كل  يعرفــه  أن  يجــب  "مــا  كتيــب  يف  واردة  مواضيــع 

تتوفر خدمة العمالء أيًضا عن طريق االتصال بالرقم

مواقع عىل اإلنرتنت
888SOS-MICH (767-6424) 

مــا يجــب أن يعرفــه كل ســائق: تتوفــر معلومــات إضافية عن 
أن يعرفــه كل  دليــل مــا يجــب  الكثــري مــن املواضيــع يف 
ســائق عــىل موقــع الويــب الخــاص بســكرتارية الواليــة عــىل 

.Michigan.gov/SOS

الســائقون املتقدمــون يف الســن:  يعد املوقــع اإللكرتوين 
ــادر  ــد املص ــني أح ــائقني اآلمن ــة للس ــارات الذكي ــوان الخي بعن
املمتــازة للســائقني الكبــار يف الســن وعائالتهــم واملهنيــني 

.Michigan.gov/AgingDriver الذين يعتنون بهم عىل

الدراجــات الناريــة: للعثــور عــىل صــف درايس عــن الســالمة 
املوقــع  بزيــارة  قــم  منــك،  بالقــرب  الناريــة  للدراجــات 
اإللكرتوين Michigan.gov/Motorcycling. تتوفر معلومات 
حــول املوافقــات عــىل الدراجــات الناريــة وتســجيلها عــىل 
املوقــع اإللكــرتوين Michigan.gov/SOS. للحصــول عىل 
معلومــات عــن اختبــار مهــارات الدراجــات الناريــة، قــم بزيــارة 

.Michigan.gov/MotorcycleTest املوقع اإللكرتوين

•

•

•

الالفتــات وعالمــات الرصيــف واإلشــارات وقوانــني املــرور:  
اإللكــرتوين  املوقــع  عــىل  املعلومــات  مــن  مزيــد  يتوفــر 
 Michigan.gov/MSP الخاص برشطة والية ميتشيغان عىل
عــىل  ميشــيغان  واليــة  يف  النقــل  إدارة  موقــع  و 

.Michigan.gov/MDOT

عــن  معلومــات  تتوفــر  التصويــت:  الناخبــني/  تســجيل 
املوقــع  عــىل  ميشــيغان  يف  واالنتخابــات  التصويــت 
اإللكــرتوين Michigan.gov/Elections. ميكن العثور عىل 
املوقــع  عــىل  ميشــيغان  يف  الناخــب  معلومــات  مركــز 

.Michigan.gov/Vote اإللكرتوين

•

•

 (SOS – 360) "دليل دراسة اختبار مهارات القيادة

(SOS-383) رخصة القيادة املتدرجة: دليل ألولياء األمور

(SOS – 386) تعرف عىل القواعد/املساحات الزرقاء

(TS – 004) دليل رخصة القيادة التجارية يف ميشيغان

(SOS – 116) دليل ملشّغل الدراجات النارية يف ميشيغان

(SOS – 194) دليل ميشيغان للسائقني املسنني وأرسهم

(SOS – 191) دليل القيادة تحت اإلرشاف

•

•

•

•

•

•

•
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الشكر والتقدير
يــود مكتــب ســكرتارية واليــة ميشــيغان أن يتقــدم بالشــكر إىل 
املنظــامت التاليــة عــىل مســاعدتها يف تأليــف دليــل "مــا يجــب 
ســائقي  لســالمة  ميشــيغان  مركــز  ســائق":  كل  يعرفــه  أن 
التخطيــط  مكتــب  ميشــيغان،  واليــة  رشطــة  إدارة  الشــاحنات، 
واليــة  يف  النقــل  وإدارة  الرسيعــة  الطــرق  عــىل  للســالمة 

ميشيغان.

 Michigan) نتقــدم بشــكر خــاص إىل مجلــة تاريــخ ميشــيغان
Michi-) ولجنــة ســالمة واليــة ميشــيغان (History Magazine
gan State Safety Commission) عــىل املــواد املســتخدمة 
والحقائــق   (Did you know that) أّن؟  تعلــم  كنــت  هــل  يف 
 ،1 الفصــل  يف  النــص  ويف  فصــل،  كل  بدايــة  يف  املمتعــة 
 ،5 والفصــل   ،29 و   28 الصفحتــني   ،4 الفصــل   ،3 الصفحــة 
42. تُنســب املــواد إىل املنشــور "مــن الطــني إىل  الصفحــة 
 From) " الرقائــق الدقيقــة: مشــاركة الطريــق بأمــان عــرب العقــود
 Mud to Microchips: Sharing the Road Safely
through the Decades)، احتفــاًال بالذكــرى الخمســني إلنشــاء 

لجنة سالمة والية ميشيغان.

الشكر والتقدير عىل الصور والرسومات
الشــكر  يقــدم  أن  ميشــيغان  واليــة  ســكرتارية  مكتــب  يــود 

والِعرفان مبا ييل لتقدميه الصور الفوتوغرافية والرسومات:

مكتبة والية ميشيغان: الفصل 1، الصفحة 4.

يف  النقــل  إلدارة  التابعــة  الفوتوغــرايف  التصويــر  وحــدة 
ميشيغان:  الفصل 4، الصفحة 23، عىل اليسار من األعىل، 
والصفحــة 27، الفصــل 5، الصفحــة 41، والصفحة 47، عىل 
اليمني من األعىل، الفصل 6، الصفحة 53، عىل اليســار من 
األعىل، والصفحة 56، عىل اليسار من األسفل، والفصل 7، 

الصفحات 62 و 63 و 64 و 65.

عــرب   beachbumledford مــن  مجاملــة  الصــورة 
Twenty20:  الســائق مشــتت االنتبــاه، الفصل 4، الصفحة 

.23

املصّورة كايث يوليت: الفصل 7، صفحة 59.

•

•

•

•
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خدمات سكرتارية الوالية عرب اإلنرتنت
وفــر الوقــت بالذهــاب إىل املوقــع اإللكــرتوين Michigan.gov/SOS. ميكنــك تجديــد رخصة القيادة القياســية أو املحّســنة أو الهوية يف 
الواليــة أو تجديــد تســجيل مركبتــك أو مركبتــك املائيــة أو تغيــري عنوانــك أو طلــب لوحــة بديلــة ألرقــام الســيارة. تتوفــر أيًضــا العديــد مــن 

الخدمات اإللكرتونية األخرى.

وسائل التواصل اإلجتامعي
Twitter.com/MichSoS - تويرت  •

Facebook.com/MichiganSoS- فيسبوك  •
lnstagram.com/MichiganSoS - إنستغرام  •

تسهيالت لتوفري الراحة لذوي االحتياجات الخاصة وغري الناطقني باللغة اإلنكليزية
ســيجد األشــخاص ذوي اإلعاقــة مكاتــب ســكرتارية الواليــة تتوافــق مــع املعايــري التــي وضعهــا قانــون األمريكيــني ذوي اإلعاقــة. إذا كنــت 
بحاجــة إىل تســهيالت لتوفــري الراحــة أو تــم رفــض حصولــك عــىل خدمــات معينــة، فاتصــل بالرقــم                                                                . يجــب 

عىل العمالء من ضعاف السمع والّصّم االتصال مبركز ميشيغان ريالي (Michigan Relay) عىل الرقم 711.

ــة واإلســبانية يف  ــة، مــع توفــر النســختني اإلنكليزي ــد مــن اللغــات األجنبي ــة بالعدي ــادة األصلي ــارات الحصــول عــىل رخصــة القي تتوفــر اختب
تسجيل صويت لألشخاص الذين يجدون صعوبة يف فهم اللغة اإلنكليزية.

إذا كانــت لديــك أيــة أســئلة أو تحتــاج إىل مزيــد مــن املعلومــات عــن أي خدمــة تقدمهــا ســكرتارية الواليــة، فاتصــل مبركــز معلومــات إدارة 
السكرتارية يف والية ميشيغان عىل الرقم                                                              .

 888SOS-MICH (767-6424) 

 888SOS-MICH (767-6424) 

SOS-133 (متت املراجعة يف 12/21) PA 300, 1949 بصيغته املعدلة؛ (50،000 نسخة بسعر 0.47 دوالر للنسخة، بإجاميل 23،701.50 دوالر)



لقــد أضفنــا العديــد مــن الخدمــات الجديــدة عــرب اإلنرتنــت (املوضحــة باللــون األزرق) لتســهيل إدارة أعاملــك يف مكتــب 
سكرتارية الوالية. تشمل الخدمات املتوفرة عىل املوقع اإللكرتوين Michigan.gov/SOS ما ييل:

املركبة:
قم بتجديد سيارتك أو دراجتك النارية أو شاحنتك  •  

(Recreation Passport - وال تنَس جواز السفر الرتفيهي)   
جدد املراكب املائية  •  

استبدل سجل املركبة أو سند امللكية  •  
(tab) استبدل عالمة التاب  •  
استبدل لوحة أرقام السيارة  •  

رخصة القيادة أو هوية التعريف يف الوالية:
جدد أو استبدل رخصة القيادة املحسنة  •  

جدد أو استبدل هوية التعريف يف الوالية املحسنة  •  
تقّدم بطلب للحصول عىل رخصة القيادة األصلية  •  

أضف املوافقة عىل قيادة الدراجة النارية (إذا كنت مؤهالً)  •  
جدد أو استبدل رخصة القيادة القياسية  •  

جدد أو استبدل هوية التعريف يف الوالية القياسية  •  
(ميكن أن تُطبق بعض االستثناءات)   

أكرث من ذلك:
اطلب نسخة عن سجل القيادة الخاص بك  •  

ادفع رسوم إعادة رخصة القيادة  •  
غرّي عنوانك  •  

توّصل إىل خدمات األعامل املبسطة  •  
انضم إلى سجل المتبرعين باألعضاء  •  

استبدل الملصق بشكل قلب المتبرع باألعضاء  •  
قم بتحديث رقم هاتفك وعنوان بريدك اإللكتروني  •  

قم بتحديث معلومات االتصال الخاصة بك في حاالت الطوارئ  •  

Michigan.gov/SOS

سكرتارية الوالية

جوسلني بينسون
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