




آنچه هر راننده باید بداند

فهرست مطالب

مقدمه

فهرست مطالب

فصل 1: جواز راننده گی شام 

ix..........................................................................................راننده گرامی اهل میشیگان

x...........................................................................معلومات سوانح راننده گی میشیگان 

1.......................................................................................................مقیم چه کسی است؟

1......................................................................................................ساکنان جدید میشیگان

1...........................................................................................................مقررات صدور جواز

2..............................................................................جواز، مشخصه ها و تأییدیه های میشیگان

(REAL ID) 2..................................................................................میشیگان و هویت حقیقی

3...........................................................................نقل مکان  به میشیگان از ایالت یا کشور دیگر

3............................................................................زیر 18 سال- صدور جواز راننده گی تدریجی

5................................................................................................18 سال و باالتر- فاقد جواز

6.........................................................................................ارائه شامره تأمین اجتامعی شام

6...................................................................................................ارائه مدرک حضور قانونی

6.......................................................................................................ارائه مدرک شناسایی

6............................................................................................................ارائه مدرک اقامت

6......................................................................................................استانداردهای جسامنی

6...........................................................................................امتحان های بینایی و معلومات

7..........................................................................................................مجوز تعلیم موقت

TIP........................................................................................................7 برای موترسایکل

8............................................................................................امتحان مهارت های راننده گی

9........................................................................................جواز محدود به دلیل مشکل صحی

9..........................................................................................................برنامه جواز مرشوط

i



فهرست مطالب
ii

آنچه هر راننده باید بداند

فصل 2: سوابق راننده گی شام
13.......................................................................................................سوابق راننده گی شام

13..................................................................................................سیستم امتیازی میشیگان

14.............................................................................................................الکل و مواد مخدر

فصل 3: ثبت نام در انتخابات و کارت شناسایی ایالتی 
19...................................................................................................مجوز ثبت نام در انتخابات

20.......................................................................................................کارت شناسایی ایالتی

20..................................................................................کارت شناسایی ایالتی و هویت حقیقی

فصل 4: قوانین ترافیکی
23.....................................................................................................حواس پرتی در راننده گی

24..................................................................................................................قانون کلسی

24...........................................................................کمربند ایمنی را ببندید؛ این یک قانون است!

25..............................................................................................حفاظت از کودکان و نوجوانان

25...............................................................کودکانی که بدون مراقب در وسایط نقلیه رها شده اند

26......................................................................................................................کیسه هوا

26............................................................................................................محدودیت رسعت

26.....................................................................................................محل های ساخت و ساز

27................................................................................یکی شدن مسیرها در محل ساخت و ساز

27............................................................................................وسایل نقلیه تعمیر و نگهداری

9...............................................................................................تغییر معلومات در جواز شام

10.........................................................................................................متدید جواز راننده گی

10................................................................................................تصمیم به توقف راننده گی

15...........................................................................................................معاینه مجدد راننده



آنچه هر راننده باید بداند

فهرست مطالب

28.....................................................................................................وسایل نقلیه ایمرجنسی

28....................................................................................................................بس مکتب

29..............................................................................................چراغ های راهنامی بس مکتب

29................................................................................................................حق تقدم عبور

29....................................................................................................حق تقدم عبور در گردش

30....................................................................................................حق تقدم عبور در تقاطع

30..............................................................................................آماده اعطای حق تقدم باشید

31.....................................................................................................حق تقدم و عابرین پیاده
31....................................................................................................حق تقدم و تشییع جنازه

31...........................................................................................................عبور از سمت چپ

32........................................................................................................عبور از سمت راست

32.................................................................................................وقتی سبقت ممنوع است

32..............................................................................................................استفاده از مسیر
33..........................................................................................................................گردش

33..............................................................................................................گردش به راست

34................................................................................................................گردش به چپ

34....................................................................................................................تغییر مسیر
35.......................................................................................................................میدان ها

35..........................................................................................................تقاطع های راه آهن

35......................................................................................تابلوی هشدار مقابل تقاطع راه آهن

36.............................................................................سیستم های کنرتل غیرعامل تقاطع راه آهن

36................................................................................سیستم های کنرتل عامل تقاطع راه آهن

36................................عدم تداخل قطارها و وسایل نقلیه: نکات ایمنی مربوط به تقاطع جاده و راه آهن

36..................................................................................اگر در خط راه آهن متوقف شده باشید

37......................................................................تابلوی سیستم اطالع رسانی اضطراری چه است؟

37.......................................................................................................................پارکینگ

iii



فهرست مطالب
iv

آنچه هر راننده باید بداند

فصل 5: تابلوها، خط کشی های سطح معابر و چراغ های راهنامیی 
41..........................................................................................................تابلوهای راهنامیی

42....................................................................................................................عالئم مسیر

42.....................................................................................................رنگ تابلوهای راهنامیی

37...........................................................................................................پارک کردن روی تپه

37.............................................................................................................پارک کردن موازی

38.........................................................................................................محل پارک معلولین

38.........................................................................................پارکینگ معلولین مخصوص ون

38.................................................................................................تخلفات مربوط به پارکینگ

42............................................................................................................تابلوهای انتظامی

43..................................................................................................چالش تابلوهای راهنامیی

44.......................................................................................چالش تابلوهای راهنامیی جواب ها

45.................................................................................................خط کشی های سطح معابر

45..................................................................................................................خطوط سفید

45........................................................................................................خطوط سفید مقطع

46..........................................................................................................خطوط سفید ممتد

46.................................................................................................خطوط سفید ممتد دوتایی

46...........................................................................خطوطی برای کمک به جداسازی و محافظت

46.............................................................................................................خطوط عابر پیاده

46.................................................................................................................خطوط ایست

47.........................................................................................................پیکان های جهت دار

47........................................................................................................مسیر دوچرخه سواری

47................................................................................................................مسیر مشرتک

47.....................................................................................................................خطوط زرد

47............................................................................................................خطوط زرد مقطع



آنچه هر راننده باید بداند

فهرست مطالب

فصل 6: اشرتاک گذاری جاده 
53..........................................................................................................وسایط نقلیه تجاری

54.............................................................................................عبور ایمن وسایط نقلیه تجاری

54.........................................................................................................وسایط نقلیه آهسته

54....................................................................................................................عابرین پیاده

55.........................................................................................................................کودکان

55.....................................................................................موترسایکل، اسکوتر، موپد و دوچرخه

56...................................................................................نکات ویژه در مورد موترسایکل سواران

56..............................................................................................................موپد یا اسکوتر؟

57...............................................................................................................دوچرخه سواران

57................................................................................................................موترسایکل ها

47..............................................................................................................خطوط زرد ممتد

48....................................................................................مسیر مرکزی منحرص به گردش به چپ

Michigan Le�s.............................................................................................................48

49.............................................................................................................خطوط حق تقدم

49......................................................................................................منادهای مثلثی سفید

49........................................................................................................خطوط مقطع سفید

49...........................................................................................................چراغ های راهنامیی

49.......................................................................................................چراغ راهنامی 5 واحدی

50........................................................................................................چراغ قرمز چشمک زن

50..........................................................................................................چراغ زرد چشمک زن

50...............................................................................................................پیکان سبز ثابت

50....................................................................چراغ راهنامی گردش به چپ با پیکان زرد چشمک زن

50...........................................................................................چراغ های راهنامیی عابرین پیاده

51.....................................................................................چراغ راهنامیی هیربیدی عابرین پیاده

v



فهرست مطالب
vi

آنچه هر راننده باید بداند

فصل 7: موقعیت های اضطراری و خاص
59..............................................................................................................راننده گی ایمن

59............................................................................................................راننده گی تهاجمی

60............................................................................آیا شام یک راننده تهاجمی استید؟ آیا شام:

60......................................................................................................رعایت احتیاط در تقاطع
60..........................................................................................................................تقاطع

60............................................................................................................راننده گی در آزادراه

61.....................................................................................چند کلمه در مورد یکی شدن مسیرها

61......................................................................................................................ترک آزادراه

61...........................................................................................................خسته گی در آزادراه

62....................................................................................................................کروز کنرتول

62.............................................................................اگر وسیله نقلیه مقابل در مسیر شام باشد

63.............................................................................................یخ، برف و سایر رشایط لغزنده

63........................................................................................اگر موتر شام رشوع به لغزیدن کند

63..............................................................................................................................ترمز

62.........................................................................................................ب و هوای نامساعد

62......................................................................................................................باران و مه

65.............................................................................................بهرتین دفاع شام در برابر گوزن

65............................................................................اگر تصادف موتر و گوزن اجتناب ناپذیر باشد

66...............................................................در راننده گی باید از قبل برنامه ریزی کنید تا ایمن مبانید

65......................................................................................................تصادفات موتر با گوزن

64...................................................................................................موقعیت های اضطراری

65......................................................................................................................تصادفات

64................................................................................................................فواصل توقف

64...............................................................................................................رانندگی در شب



آنچه هر راننده باید بداند

فهرست مطالب

داخل جلد پشتی

امتحان معلومات راننده گی ایمن
69.........................................................................................امتحان معلومات راننده گی ایمن

منابع
73...........................................................................جواب های امتحان معلومات راننده گی ایمن

73...........................................................................................................................منابع

73..................................................................................................................وب سایت ها

73.................................................................................................................مطالب چاپی

74................................................................................................................دست اندرکاران

74.......................................................................................دست اندرکاران عکس ها و تصاویر

خدمات آنالین وزارت امور خارجه

رسانه های اجتامعی

اقامتگاه های افراد دارای معلولیت و زبان غیر بومی

66.......................................................................................................قبل از راه اندازی موتور

66...................................................................................................................ریسک نکنید

66..........................................................................اگر در موتر به شام نزدیک شدند و تهدید کردند

67...................................................................................................اگر موتر شام از کار بیافتد

67........................................................................................................اگر از جاده خارج شدید

67....................................................................................................................نتیجه گیری

vii



viii

آنچه هر راننده باید بداند



آنچه هر راننده باید بداند

مقدمه
ix

راننــده گــی یــک امتیــاز محســوب مــی شــود نــه یــک 
حــق. راننــده گان بایــد مســئوالنه و ایمــن رانندگــی 
کننــد، قوانیــن ترافیکــی را رعایــت کننــد و هیچــگاه 
گــی  راننــده  الکلــی  مرشوبــات  نوشــیدن  از  پــس 
نکننــد. در نهایــت، اطمینــان حاصــل کنیــد کــه شــام و 
مســافران شــام حتــام کمربنــد ایمنــی را بــه درســتی 

بسته باشید- این یک قانون است!

راننده گرامی اهل میشیگان:

وســایط نقلیــه امــروز مجهــز بــه تکنالــوژی هایــی مــی باشــند کــه یــک دهــه پیــش هیــچ حرفــی از آنهــا 
نبــود. سیســتم هایــی کــه هنــگام خــروج از مســیر بــه شــام هشــدار مــی دهنــد، بــه شــام در پــارک 
دوبــل کمــک مــی کننــد، در موقعیــت هــای اضطــراری بــه طــور خــودکار ترمــز مــی کننــد و از طریــق 
ــت  ــا قیم ــه ب ــایط نقلی ــی در وس ــد، حت ــی کنن ــم م ــر فراه ــراف موت ــه از اط ــای 360 درج ــن من دوربی
متوســط بــه شــکل اســتاندارد در آمــده انــد. بــا وجــود اینکــه ایــن جهــش هــا در تکنالــوژی موتــر قابــل 
ــوان  ــه عن ــام ب ــر، ش ــر موت ــی در ه ــه ایمن ــن جنب ــه مهمرتی ــت ک ــن اس ــت ای ــد، حقیق ــوده ان ــه ب توج

راننده می باشید.

بنابرایــن، بــه نفــع شــام اســت تــا بــه طــور مســتمر معلومــات خــود را از قوانیــن ترافیکــی و 
طرزالعمــل هــای راننــده گــی ایمــن بهبــود بخشــیده و توســعه دهیــد. راننــده گــی یــک امتیــاز اســت. 
بــه محــض اینکــه جــواز راننــده گــی بــرای شــام صــادر شــد، شــام بــه طــور پیوســته مســئول اثبــات 

مهارت و دانش خود در زمینه راننده گی ایمن می باشید.

چــه شــام بــرای ده هــا ســال پشــت فرمــان بــوده باشــید یــا جدیــدا راننــده گــی را رشوع کــرده باشــید، 
راننــده گــی حــوزه ای اســت کــه نیازمنــد قضــاوت، دانــش، خودآگاهــی جســمی و ذهنــی و متریــن 
اســت. «آنچــه هــر راننــده بایــد بدانــد» یــک منبــع عالــی بــرای کمــک بــه شــام در ایــن ســفر مــادام 

العمر است. 

جوسلین بنسون
دبیرخانه ایالتی میشیگان
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منابع

یــک راهنــامی منبــع در پشــت ایــن کتابچــه قــرار دارد. ایــن قســمت 
ــدرج در  ــث من ــوص مباح ــرت در خص ــات بیش ــب معلوم ــرای کس ب
«آنچــه هــر راننــده بایــد بدانــد» منابعــی ماننــد وب ســایت هــا، 
مطالــب چاپــی و شــامره تلیفــون خدمــات پشــتیبانی از مشــرتی را 

فهرست کرده است.

معلومات سوانح راننده گی میشیگان 2020
راننــده گــی در  بــا  از مطالعــه بیشــرت، معلومــات مرتبــط  قبــل 
میشــیگان را کــه از معلومــات ســوانح ترافیکــی پولیــس ایالــت 

میشیگان بدست آمده اند مالحظه منایید.

245,432 تصادف راننده گی گزارش شده اند که 1,010 
مورد از آنها سوانح مرگبار بوده و 44,417 مورد دیگر منجر 

به آسیب فردی شده است.

تعداد تصادف هایی که در آنها راننده مرشوبات الکلی  
   مرصف کرده بود 8,956 مورد بوده است و 1,305 نفر از 
ــوده  ــز ب ــدر نی ــواد مخ ــرصف م ــه م ــکوک ب ــده گان مش آن رانن

اند.

•

•

در مجموع، 2,414 تصادف راننده گی ناشی از  استفاده 
راننده، عابر پیاده یا دوچرخه سوار از موبایل  حادث شده 

است.

در نتیجــه برخــورد موتــر بــا گــوزن، 1,400 نفــر دچــار آســیب  و 5 
نفــر کشــته شــده انــد. دو مــورد از تلفــات موترســایکل  ســوار 

بودند.

  6.7% ســال   20 تــا   15 ســنین  بــا  جــواز  دارای  گان  راننــده 
جمعیــت راننــده گان میشــیگان را شــامل مــی شــوند. ایــن  
گروپ سنی از نوجوانان %10.3 (41,685 نفر) از راننده  گان 

در متامی تصادفات و %7.7 (126 نفر) از راننده گان را 
در تصادفات مرگبار را تشکیل دادند.

مطابق با دیپارمتنت خدمات صحی و برشی میشیگان، 
در  غیرعمــد  مرگبــار  هــای  آســیب  بــرای   2 شــامره  عامــل 
میشیگان  برای کودکان سنین 0 تا 14 سال تصادفات وسایل 

نقلیه  موتری می باشد.

•

•

•

•
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لطفاً بپیوندید!

هنگامی که افراد برای جواز راننده گی یا کارت شناسایی ایالتی درخواست می 
کنند، فرصت پیوسنت به لیست اهداکنندگان عضو میشیگان را به دست می آورند.

جــواز یــا کارت شناســایی آنهــا حــاوی لوگــوی قلــب اســت کــه نشــانگر متایــل ایــن افــراد بــرای 
اهدای زندگی به شخص منتظر پیوند عضو نجات بخش است.

آیا می دانستید؟
ــد  ــار پیون ــیگان در انتظ ــاکنین میش ــر از س ــش از 3,000 نف بی

عضو می باشند.

ــد جــان هشــت نفــر را نجــات  ــده عضــو مــی توان هــر اهداکنن
دهد. اهداکننده بافت می توان زندگی 50 نفر را بهبود ببخشد.

تقریبا 10,000 نفر از مریضان میشــیگان در 10 ســال پســین 
عضو پیوندی نجات بخش دریافت کرده اند.

قرنیــه  پیونــد  جراحــی  اعــامل  ســال   100 از  بیــش  بــرای 
موفقیــت آمیــز بــوده اســت و اعــامل جراحــی پیونــد عضــو 

برای بیش از 50 سال نتیجه بخش بوده است.

بــه طــور اوســط، هــر هفته 17 مریــض میشــیگانی یک عضو 
پیوندی دریافت می کنند.

هیــچ محدودیــت ســنی بــرای اهــدای عضــو وجــود نــدارد. 
افــرادی کــه در دهــه 9 زندگــی خــود بــه رس مــی برند نیز قــادر به 

اهدای عضو می باشند.

اهــدای عضــو هیــچ هزینــه ای بــرای اهداکننــده یــا خانــواده او 
ندارد.

•

•

•

•

•

•

•

لطفاً به لیست 
اهداکنندگان 

عضو میشیگان 
بپیوندید

بــه  یــا  درخواســت  طــرح  هنــگام 
ــه  ــق صفح ــن از طری ــورت آنالی ص
ثبــت   Michigan.gov/SOS

نام کنید
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آیا می دانستید که ...؟
ــداری از  ــیگان نگه ــی میش ــه ایالت ــال 1901، دبیرخان در س
ســوابق وســایط نقلیــه موتــری و راننــده گان فعــال در 

ایالت را برعهده گرفت.

در ســال 1947، حداقــل ســن بــرای دریافــت جــواز راننــده 
گی میشیگان از 14 سال به 16 سال افزایش یافت.

در ســال 1970، میشــیگان اولیــن جــواز موتــر ســایکل 
خود را برای لورن اندرسون مناینده ایالتی صادر کرد.

فصل 1: جواز راننده گی شام 

مقیم چه کسی است؟
شــام بایــد ســاکن میشــیگان باشــید و اثبــات کنیــد کــه از نظــر 
مقیــم  عنــوان  بــه  تــا  داریــد  حضــور  ایالــت  ایــن  در  قانونــی 

میشیگان شناخته شوید.

طبــق قانــون ایالتــی، دبیرخانــه ایالتــی منی توانــد بــرای شــخصی 
کــه قانونــا مقیــم میشــیگان نیســت جــواز راننــده گــی یــا کارت 

شناسایی ایالتی اصلی صادر کند.

ساکنان جدید میشیگان
اگــر شــام جدیــدا مقیــم میشــیگان اســتید، بایــد بالفاصلــه وســیله 
نقلیــه خــود را در دفــرت دبیرخانــه ایالتــی نــام نویســی و ثبــت کنیــد. 
شــام بایــد اوراق و اســناد مالکیــت موتــر مربــوط بــه ایالــت قبلــی 
خــود را ارائــه دهیــد. اگــر شــام دارای جــواز راننــده گــی یــا کارت 
شناســایی از ایالــت دیگــری مــی باشــید، تــا زمانــی کــه اقامــت 

شام در میشیگان تأیید شود می توانید از آن استفاده کنید.

دبیرخانــه ایالتــی بــرای دریافــت ســوابق راننــده گــی شــام کــه از ایــن 
پــس بخشــی از ســوابق راننــده گــی شــام در میشــیگان خواهــد 
بود، با ایالت قبلی شام متاس خواهد گرفت. اگر جواز راننده گی 
خــارج از ایالــت شــام تعلیــق یــا باطــل شــده باشــد، قبــل از 
ــا ایالــت  ــرای جــواز میشــیگان بایــد ب پذیــرش درخواســت شــام ب
قبلــی خــود بــرای برطــرف کــردن مســائل باقــی مانــده بــه متــاس 

شوید. 

ــیگان،  ــواز میش ــرای ج ــام ب ــت ش ــدن درخواس ــه ش ــگام پذیرفت هن
ــودت  ــام ع ــه ش ــل و ب ــام باط ــت ش ــارج از ایال ــی خ ــده گ ــواز رانن ج

داده خواهد شد. 

قانــون ایالــت میشــیگان بــه راننــده گان اجــازه مــی دهــد تــا هــر بــار 
تنها یک جواز راننده گی معترب نزد خود نگه دارند.

مقررات صدور جواز
شــام بایــد قبــل از صــدور جــواز راننــده گــی میشــیگان الزامــات 
معینــی را داشــته باشــید. بســته بــه نــوع جــواز، مشــخصه گــروپ 
ــر  ــواز تغیی ــت ج ــه دریاف ــوط ب ــات مرب ــاز الزام ــورد نی ــه م ــا تأییدی ی

می کنند.

نقلیــه  وســایل  گــی  راننــده  جــواز  ماننــد  تخصصــی  جوازهــای 
ــا بررســی  ــا تجــاری ممکــن اســت بــه امتحــان اضافــه ی عمومــی ی
بــه دفــرت  از مراجعــه  قبــل  باشــند. لطفــاً  نیــاز داشــته  ســوابق 
دبیرخانــه ایالتــی جهــت درخواســت جــواز از تهیــه مــدارک صحیــح 

مطمنئ شوید.

جواز میشیگان شام صادر نخواد شد اگر:

ثبــت  تاریــخ  از  ســال  ســه  طــی  جــواز،  درخواســت  منظــور  بــه 
درخواســت نبایــد بیــش از یــک مــورد محکومیــت در ســوابق راننــده 

گی شام وجود داشته باشد.

هرگــز از طــرف هیــچ ایالــت یــا کشــوری جــواز راننــده گــی بــرای 
شام صادر نشده باشد، و

ــا  ــرای جــواز، دو ی ــخ ثبــت درخواســت ب طــی ســه ســال از تاری
در  گــی  راننــده  تخلفــات  قبــال  در  محکومیــت  مــورد  چنــد 

سوابق راننده گی خود داشته باشید.

•

•
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جواز، مشخصه ها و تأییدیه های میشیگان
جــواز راننــده گــی وســایل نقلیــه ســنگین: جــواز راننــده گــی پایــه 

میشیگان.

جــواز راننــده گــی وســایل نقلیــه عمومــی: بایــد حداقــل 16 ســال 
ســن داشــته باشــید. اگــر شــام بــا هــدف اصلــی کار بــا وســیله 
نقلیه موتری با رتبه بندی وزن ناخالص موتر (GVWR) 10,000 پوند 
یــا بیشــرت، اســتفاده از وســیله نقلیــه موتــری بــرای حمــل مســافر 
یــا حمــل عمومــی یــا قــراردادی اجنــاس و یــا بــه کارگیــری بــس یــا 
بــس مکتــب اســتخدام شــده ایــد، جــواز راننــده گــی وســایل نقلیــه 
عمومــی مــورد نیــاز اســت. شــام بایــد در امتحــان کتبــی راننــده گــی 
ــا  ــر ی ــوع موت ــه ن ــته ب ــوید. بس ــول ش ــی قب ــه عموم ــایل نقلی وس
رتبــه بنــدی وزن ناخالــص وســیله نقلیــه جــواز راننــده گــی وســایل 

نقلیه تجاری نیز می تواند مورد نیاز باشد.

جــواز راننــده گــی وســایل نقلیه تجاری: اگر شــام در حال اســتفاده 
از یــک وســیله نقلیــه منفــرد بــا رتبــه بنــدی وزن ناخالــص موتــر 
(GVWR) 26,001 پوند یا بیشرت، استفاده از وسیله نقلیه ترکیبی 
ــدی وزن ناخالــص  ــه بن ــا رتب ــا موترهــای دیگــر ب ــر ی کشــنده ی تریل
موتر (GVWR) 10,001 پوند یا بیشرت در صورتی که رتبه بندی وزن 
ناخالص ترکیبی (GCWR) 26,001 پوند یا بیشرت باشد، استفاده 
از وســیله نقلیه طراحی شــده برای حمل 16 نفر یا بیشــرت (از جمله 
راننــده) یــا حمــل مــواد خطرنــاک در مقادیــری کــه نیازمنــد نصــب 
هشــدار باشــد، ایــن جــواز مــورد نیــاز مــی باشــد. امتحــان هــای 
معلومــات کتبــی و امتحــان هــای جــاده الزمــی اســتند. مشــخصه 
 X ،H ،N ،P و تأییدیــه هــای C و گــروپ B گــروپ ،A هــای گــروپ
تجــاری مــورد اســتفاده  نــوع وســیله نقلیــه  بــه  S بســته  و   ،T

الزمی خواهند بود.

قبــل از اینکــه بتوانیــد از وســایل نقلیــه موتــوری تجــاری اســتفاده 
کنید، باید حداقل 18 ســال ســن داشــته باشــید، قبل از تاریخ ثبت 
درخواست به مدت 36 ماه فاقد توقیف باشید و مشخصه گروپ 
مقتضی جواز راننده گی موتر تجاری (CDL) میشــیگان را در جواز 
راننده گی خود داشته باشید. راننده گان با سنین 18 الی 21 سال 
مــی تواننــد تنهــا در میشــیگان از وســیله نقلیــه تجــاری اســتفاده 
ــل  ــا حم ــی ی ــوط ایالت ــر در خط ــی موت ــده گ ــور رانن ــه منظ ــد.  ب کنن
مــواد خطرنــاک در مقادیــری کــه نیازمنــد نصــب هشــدار اســت 
باید حداقل 21 سال سن داشته باشید. مقررات مربوط به امتحان 
و دریافت CDL در صفحه Michigan.gov/SOS موجود است که 
ــر تجــاری در  ــده گــی موت نســخه PDF کتابچــه راهنــامی جــواز رانن

میشیگان را شامل می شود.

جــواز راننــده گــی پیرشفتــه: بــه شــام اجــازه مــی دهــد تا بــه صورت 
زمینــی یــا دریایــی از کانــادا، مکزیــک، برمــودا و جزایــر کارائیــب 
بــدون نیــاز بــه ارائــه هیــچ اوراق شناســایی دیگــر مجــدداً بــه ایــاالت 
متحــده دخــول کنیــد. کارت هــای شناســایی ایالتــی و جوازهــای 
ــت  ــز مطابق ــی (REAL ID) نی ــت حقیق ــون هوی ــا قان ــه ب پیرشفت

دارند.

ــم  ــای متعل ــی: جوازه ــوزی تدریج ــا مهارت آم ــی ب ــده گ ــواز رانن ج
ســطح 1، متوســط ســطح 2 و کامل ســطح 3 به عنوان بخشی از 
برنامــه تعلیــم راننــده گــی میشــیگان بــرای نوجوانــان زیــر 18 ســال 

صادر می شود.

ــا  ــد: جــواز معتــرب راننــده گــی وســایل نقلیــه ســنگین ی جــواز موپ
هــای  جــاده  در  موپــد  از  اســتفاده  بــرای  توانــد  مــی  عمومــی 
میشــیگان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. اگــر جــواز راننــده گــی وســیله 
نقلیــه ســنگین یــا عمومــی شــام تعلیــق، باطــل یــا مــردود شــده 
باشــد، واجــد رشایــط جــواز موپــد نخواهیــد بــود. نوجوانــان فاقــد 
موافقــت  بــا  بیشــرت  یــا  ســال   15 ســن  بــا  گــی  راننــده  جــواز 
والدیــن می تواننــد بــرای جــواز موپــد بــه دفــرت دبیرخانــه ایالتــی 
بینایــی، معلومــات کتبــی و  درخواســت دهنــد. امتحــان هــای 

تابلوهای ترافیکی اخذ خواهند شد.
و  موپــد  جوازهــای  مــورد  در  بیشــرت  معلومــات  کســب  بــرای 

موپدها به فصل 6 مراجعه منایید.

تأییدیــه موترســایکل (CY): تأییدیــه CY بــه منظــور اســتفاده از 
نیــاز مــی باشــد.  موترســایکل در جــاده هــای میشــیگان مــورد 
امتحــان  یــا  موترســواری  تعلیــم  دوره  آمیــز  موفقیــت  تکمیــل 
معلومــات کتبــی و امتحــان مهــارت هــای موترســایکل الزمــی 
است. نوجوانان سنین 16 تا 17 و بزرگساالنی که دو بار در امتحان 
ــد، نیازمنــد دوره تعلیــم  مهــارت هــای موترســایکل ناموفــق بودن

موترسواری استند.

تأییدیــه محــدود موترســایکل (جــواز مــرشوط CY 3W) نیــز صــادر 
مــی شــود کــه بــه راکــب اجــازه مــی دهــد تنهــا از موترســایکل هــای 
ســه چــرخ در جــاده هــای میشــیگان اســتفاده منایــد. بــه منظــور 
دریافت جواز مرشوط CY 3W، باید دوره ایمنی موترسایکل سه چرخ، 
ــایکل  ــای موترس ــان مهــارت ه ــی و امتح ــات کتب ــان معلوم امتح

سه چرخ را با موفقیت کامل کنید.

تأییدیــه موتــر کاروان: مــورد نیــاز پیــکاپ های کشــنده تریلــر دارای 
اتصــال (fi�h-wheel) کــه بــرای اهداف تفریحی طراحی شــده اند 
 (fi�h-wheel) و یــک تریلــر دوم کــه بــه عقــب تریلــر دارای اتصــال

متصل شده است. قبولی در امتحان معلومات الزمی است.

تأییدیــه موتــر کشــاورزی: تأییدیــه تخصصــی مــورد اســتفاده 
توســط فعالیــت هــای کشــاورزی جهــت جابجایــی تجهیــزات، دام و 
محصــول. امتحــان معلومــات عمومــی و امتحــان وســایل نقلیــه 

ترکیبی ممکن است مورد نیاز باشند.

(REAL ID) میشیگان و هویت حقیقی
از تاریــخ 7 مــی 2025، ســاکنین میشــیگان کــه از طریــق 

هواپیــما اقــدام بــه ســفرهای داخلــی در ایــاالت متحــده مــی 
کننــد یــا وارد تأسیســات معیــن فــدرال )پایــگاه هــای نظامــی 

یــا نیــروگاه هــای هســته ای( مــی شــوند، بایــد مدرکــی 
مطابــق بــا قانــون هویــت حقیقی )REAL ID( ارائه دهند.



برخــی از منونــه مــدارک مطابــق بــا REAL ID شــامل جــواز راننــده 
کــه  ایاالتــی  از  صــادره  ایالتــی  شناســایی  کارت  و  گــی 
اســتانداردهای REAL ID فدرال را رعایت می کنند و پاســپورت یا 
کارت پاســپورت معتــرب ایــاالت متحــده مــی شــوند. اداره امنیــت 
حمل و نقل در وب سایت خود به آدرس tsa.gov مدارک قابل قبول 

را فهرست کرده است.

شــام مــی توانیــد از طریــق ســتاره درون دایــره طالیــی چــاپ شــده 
در گوشــه بــاال ســمت راســت جــواز راننــده گــی یــا کارت شناســایی 
ایالتــی میشــیگان از مطابقــت آن بــا REAL ID مطلــع شــوید. 
کارت هــای شناســایی ایالتــی و جوازهــای پیرشفتــه فاقــد ســتاره 
مطابــق بــا REAL ID اســتند و هنــگام متدیــد یــا تعویــض بــه 

همراه ستاره چاپ خواهند شد.

درخواســت صــدور کارت مطابــق بــا REAL ID اختیــاری اســت. 
 REAL ID ــا ــق ب ــایی مطاب ــا کارت شناس ــواز ی ــه ج ــازی ب ــام نی ش

نخواهید داشت اگر:

پس از تأیید مدارک شام، امتحان بینایی اخذ خواهد شد.

شــام همچنیــن بــه رشکــت در امتحــان معلومــات کتبــی، دریافــت 
ــده  ــای رانن ــارت ه ــان مه ــی در امتح ــت و قبول ــم موق ــوز تعلی مج
گــی نیــاز خواهیــد داشــت. بســته بــه نــوع جــواز ممکــن اســت 

امتحانات دیگری مورد نیاز باشند.

اگــر شــام اهــل ایالــت دیگــری از ایــاالت متحــده، کانــادا، آملــان یــا 
جمهــوری کــره (کــره جنوبــی) اســتید، مــی توانیــد جــواز راننــده گــی 
را بــدون انجــام امتحــان معلومــات کتبــی، مجــوز تعلیــم  خــود 
جــواز  بــه  گــی  راننــده  امتحــان مهــارت هــای  یــا   (TIP) موقــت 

میشیگان تبدیل کنید.

اگــر شــام جــواز راننــده گــی خارجــی منقضــی شــده یــا جــواز خــارج از 
ایالتــی کــه حداقــل چهــار ســال از تاریــخ انقضــای آن گذشــته اســت 
 TIP داشــته باشــید، قبــل از صــدور جــواز میشــیگان بایــد بــرای
ــد و در امتحــان مهــارت هــای راننــده گــی قبــول  درخواســت دهی
شوید. برای کسب معلومات بیشرت در مورد دریافت TIP، لطفاً 
فصــل  ایــن  در  را  موقــت»  تعلیــم  «مجــوز  عنــوان  بــا  بخشــی 

مطالعه منایید.

تصویر شام ثبت خواهد شد.

هزینــه جــواز اخــذ خواهــد شــد. بســته بــه نــوع جــواز و تاییدیــه هــا 
ــا مشــخصه هــای گــروپ اضافــی هزینــه هــا متفــاوت اســتند.  ی
جــواز جدیــد میشــیگان شــام بایــد ظــرف حــدود ســه هفتــه از 

طریق پست تحویل شود.

کــه  بــود  ایالتــی  اولیــن  میشــیگان   ،1955 ســال  در 
نوجوانــان زیر 18 ســال را ملزم بــه گذراندن تعلیم راننده 

گی کرد.

ــده  ــواز رانن ــد ج ــگام متدی ــت REAL ID در هن ــورت درخواس در ص
گــی یــا کارت شناســایی ایالتــی هیــچ هزینــه اضافــی اعــامل منــی 
شــود. در هــر زمــان دیگــر در صــورت درخواســت کارت مطابــق بــا 

REAL ID، هزینه کارت املثنی اخذ خواهد شد.

 ،REAL ID در صــورت عــدم متایــل بــه دریافــت کارت مطابــق بــا
شــام  میشــیگان  اســتاندارد  ایالتــی  شناســایی  کارت  یــا  جــواز 
هویــت  احــراز  بــرای  اســتفاده  قابــل  «غیــر  عبــارت  بــه  منقــش 
فــدرال» خواهــد بــود.کارت شــام همچنــان بــرای (جــواز) راننــده گــی 
معتــرب اســت و جهــت احــراز هویــت بــرای نقــد کــردن چــک، اجــاره 
وســیله نقلیــه، خریــداری اقــالم دارای محدودیــت ســنی و دخــول 
بــه کازینوهــا قابــل اســتفاده مــی باشــد (جــواز یــا کارت شناســایی 

ایالتی).

نقل مکان  به میشیگان از ایالت یا کشور دیگر
اگــر شــام از ایالــت یــا کشــور دیگــری بــه میشــیگان نقــل مــکان 
کرده باشــید،باید به محض تأیید اقامت خود برای جواز درخواســت 

دهید.

ــد.  ــه دهی ــی ارائ ــه ایالت ــرت دبیرخان ــه دف ــر را ب ــدارک زی ــد م ــام بای ش
ــه و در  ــوارد در ادام ــن م ــک از ای ــر ی ــورد ه ــرت در م ــات بیش معلوم

فصل 1 ارائه خواهد شد. 

زیر 18 سال- صدور جواز راننده گی تدریجی
 Graduated Driver اگر ســن شــام زیر 18 سال است،باید دوره
Licensing را بــا موفقیــت بگذرانیــد. (اگــر شــام بــرای بیــش از 
یــک ســال جــواز معتــرب از ایالــت دیگــری داریــد، ایــن رشط نادیــده 
ــا مناینــده بیمــه  گرفتــه مــی شــود.) والدیــن و رسپرســتان بایــد ب
خــود  نوجــوان  راننــده  بــرای  مناســب  پوشــش  مــورد  در  خــود 

مشوره منایند.

آنچه هر راننده باید بداند

 فصل 1: جواز راننده گی شام
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بــه تأسیســات فــدرال، پایــگاه هــای نظامــی و نیــروگاه هــای 
ــه  ــه آن برنام ــول ب ــرای دخ ــا ب ــد ی ــرواز نکنی ــن پ ــته ای معی هس

ریزی نکنید.

یــک مــدرک قابــل قبــول و جایگزیــن جــواز راننــده گــی یــا کارت 
ــا REAL ID و صــادره از یکــی از  شناســایی ایالتــی مطابــق ب
ایــاالت (ماننــد پاســپورت معتــرب ایــاالت متحــده) را در اختیــار 

داشته باشید.

•

مدرک مربوط به شامره تأمین اجتامعی. •

•

مدرک شهروندی ایاالت متحده یا حضور قانونی.

مدرک شناسایی شام.

مدرک اقامت میشیگان.

•

•

•
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آنچه هر راننده باید بداند

در پروســه Graduated Driver Licensing، بایــد دو بخــش از 
طرزالعمــل تعلیــم راننــده گــی را کامــل کنیــد و الزامــات مربــوط بــه 
هــر ســه ســطح صــدور جــواز را رعایــت کنیــد. بــا کســب مهــارت و 
اعتــامد بــه نفــس بیشــرت، امتیــازات راننــده گــی در هــر ســطح 
ــه  ــیدن ب ــا رس ــد. ب ــی یاب ــش م ــواز افزای ــدور ج ــه ص ــد از پروس جدی

18 سالگی برنامه GDL خامته می یابد.

بخــش 1 از تعلیــم راننــده گی:بــه منظــور درخواســت، بایــد حداقــل 
14 ســال و 8 مــاه ســن داشــته باشــید و ولــی یــا رسپرســت شــام 
با رشوع بخش 1 موافقت کند. بخش 1 به حداقل 24 ساعت تعلیم 
صنفــی، حداقــل 6 ســاعت تعلیم پشــت فرمان، حداقل 4 ســاعت 

زمان مشاهده در موتر آموزشی و حداقل %70 از منره امتحان

ایالتی بخش 1 نیاز دارد. 

جــواز متعلــم ســطح GDL 1: بــه منظــور درخواســت، بایــد حداقــل 
14 ســال و 9 مــاه ســن داشــته باشــید؛ در ایــن صــورت، بــه همــراه 
ولــی یــا رسپرســت قانونــی خــود بــه دفــرت دبیرخانــه ایالتــی مراجعــه 
کنیــد و معاینــات مربــوط بــه معیارهــای بینایــی و صحــی را انجــام 
و ایــن مــدارک را ارائــه دهیــد: جــواز پایــان بخــش 1، مــدرک مربــوط 
بــه شــامره تأمیــن اجتامعــی معتــرب (یــا نامــه عــدم صالحیــت)، 
یــا حضــور قانونــی، مــدرک  ایــاالت متحــده  مــدرک شــهروندی 
شناســایی و مــدارک اقامــت میشــیگان. (چهــار رشط آخــر در ادامــه 

این فصل بحث خواهند شد.)

تعلیم رانندگی میشیگان در سال 1956.



راننــده گان محصلــی کــه جــواز عکــس دار در کارت پالســتیکی (بــه 
جای جواز کاغذی) برای جواز متعلم سطح GDL 1 برای آنها صادر 
ــط  ــواز متوس ــرای ج ــرت ب ــه دف ــت ب ــه بازگش ــازی ب ــت، نی ــده اس ش
سطح 2 ندارند. پس از 18 سالگی جواز راننده گی وسیله نقلیه برای 

آنها ارسال می شود.

پــس از صــدور جــواز متعلــم ســطح 1، فقــط مــی توانیــد بــا ولــی، 
رسپرست، یا شخص بزرگسال تأیید شده و دارای جواز با سن 21 
ســال و باالتــر کــه در صندلــی جلــو و در کنــار شــام نشســته باشــد، 
ــاء  ــوز امض ــک مج ــه ی ــده ب ــد ش ــال تأیی ــد. (بزرگس ــی کنی ــده گ رانن
ــاز دارد.) قبــل از رشکــت در امتحــان  شــده از ولــی یــا رسپرســت نی
مهــارت هــای راننــده گــی، بایــد یــک کارنامــه رانندگــی داشــته 
باشــید کــه در بــر دارنــده زمــان رانندگــی تحــت نظــارت شــام باشــد 
(و حداقــل 50 ســاعت، از جملــه 10 ســاعت در شــب را کامــل 
کنیــد). قانــون کلســی (Kelsey) شــام را از اســتفاده از موبایــل در 

حین راننده گی منع می کند.

تعلیــم راننــده بخــش 2: بــرای درخواســت، بایــد کارنامــه راننــده گــی 
با حداقل 30 ســاعت زمان راننده گی تحت نظارت (شــامل حداقل 
2 ســاعت در شــب) بــه همــراه ولــی، رسپرســت یــا فــرد بزرگســال 
ارائــه دهیــد. شــام بایــد حداقــل ســه مــاه  تأییــد شــده خــود را 

متوالی مدرک متعلم سطح 1 را داشته باشید.

بخــش 2 شــامل حداقــل 6 ســاعت تعلیــم در صنــف اســت. شــام 
باید در امتحان ایالتی بخش 2 حداقل %70 از منره قبولی را کسب 

کنید.

امتحــان مهــارت هــای رانندگی: بــرای درخواســت، بایــد حداقل 15 
سال سن داشته باشید و بخش 2 را، به همراه حداقل 50 ساعت 
زمــان راننــده گــی تحــت نظــارت شــامل 10 ســاعت در شــب تکمیل 
کــرده باشــید. شــام بایــد حداقــل شــش مــاه مــدرک متعلــم ســطح 

GDL 1 را داشته باشید.

شــام بایــد کارنامــه رانندگــی تکمیــل شــده خــود، جــواز متعلــم 
سطح 1 و جواز پایان دوره بخش 2 را به همراه بیمه و مشخصات 
موتــری کــه در طــول امتحــان از آن اســتفاده کردیــد، ارائــه دهیــد. 
امتحــان هــای مهارت هــای راننــده گــی توســط موسســات برگــزار 
کننــده امتحــان راننــده گــی مــورد تأییــد دبیرخانــه ایالتــی برگــزار مــی
ــای  ــارت ه ــای مه ــان ه ــورد امتح ــرت در م ــات بیش ــوند. معلوم  ش

راننده گی در ادامه این فصل ذکر شده است.

جــواز متوســط ســطح GDL 2: بــرای درخواســت، بایــد حداقل 16 
سال سن داشته باشید و حداقل 6 ماه جواز متعلم سطح 1 خود 
را دریافــت کــرده باشــید. بــه مــدت 90 روز قبــل از درخواســت جــواز 
ــده گــی  ــوابق رانن ــا توقیــف در س ــف، تصــادف ی ــچ تخل ــد هی نبای
خــود داشــته باشــید. نوجوانانــی کــه جــواز عکــس دار در کارت 

پالستیکی را در اختیار دارند که این الزامات را تأمین می کند و در 

بــه طــور  انــد،  راننــده گــی قبــول شــده  امتحــان مهــارت هــای 
خودکار جواز متوسط سطح 2 را دریافت می کنند.

نوجوانــان دارای جــواز متعلــم ســطح 1 کاغــذی بایــد بــه دفــرت 
دبیرخانــه ایالتــی مراجعــه کننــد و جــواز متعلم ســطح 1، جواز پایان 
دوره تعلیم راننده گی بخش 2 در میشــیگان، جواز امتحان مهارت 
هــای راننــده گــی و ســایر مدارکــی را کــه شــامره تأمیــن اجتامعــی 
ــی در  ــور قانون ــت)، حض ــدم صالحی ــدرک ع ــا م ــوان (ی ــرب نوج معت
ایــاالت متحــده، مــدرک شناســایی و مــدرک اقامــت میشــیگان را 
تأییــد مــی کننــد، مطابــق توضیحــات فــورم ارائــه دهنــد. آیــا مــی 
خواهیــد بــرای جــواز یــا کارت شناســایی درخواســت دهیــد؟ فــورم 
آدرس  بــه  ایالتــی  دبیرخانــه  اداره  ســایت  وب  در   SOS-428

Michigan.gov/SOS در دسرتس قرار دارد.

محدودیــت هــای جواز متوســط ســطح 2 شــام را از راننــده گی بین 
ســاعات 10 شــب الی 5 صبح منع می کند، مگر در یکی از موارد 
زیــر: یــک ولــی، رسپرســت یــا بزرگســال تأییــد شــده دارای جــواز بــا 
ســن 21 ســال یــا باالتــر همــراه شــام باشــد یا در حــال راننــده گی به 

سوی یا از محل کار یا سایر فعالیت های مجاز باشید.

منی توانید در هر زمانی بیش از یک مسافر زیر 21 سال در وسیله 
نقلیــه همــراه خــود داشــته باشــید، مگــر یکــی از مــوارد زیــر صــدق 
کنــد: ولــی، رسپرســت یــا بزرگســال تأییــد شــده دارای جــواز بــا ســن 
از اعضــای  باشــد، مســافران  باالتــر همــراه شــام  یــا  21 ســال 
خانــواده نزدیــک شــام باشــند یــا شــام را در مســیر محــل کار یــا 

سایر فعالیت های مجاز همراهی کنند.

مطابــق قانــون کلســی، شــام منــی توانیــد در حیــن راننــده گــی از 
موبایــل اســتفاده کنیــد، مگــر در مواقــع اضطــراری. متخلفــان 
ممکن است متحمل جریمه 295 دالری به همراه هزینه های دادگاه 

شوند. 

جــواز کامــل ســطح GDL 3: بــرای واجــد رشایــط بــودن، بایــد 
حداقــل 17 ســال ســن داشــته باشــید و حداقــل شــش مــاه جــواز 
متوسط سطح 2 را دریافت کرده باشید. شام باید 12 ماه متوالی 
فاقــد هــر نــوع تخلــف راننــده گــی، تصادفــی کــه در آن مقــرص 
شــناخته شــوید، تعلیــق جــواز یــا نقــض هــر یــک از محدودیــت

 های GDL باشید.

در صــورت بــرآورده شــدن همــه الزامــات و دریافــت اجــازه والدیــن، 
ــی  ــادر م ــه ای ص ــچ هزین ــدون هی ــودکار و ب ــور خ ــه ط ــواز ب ــن ج ای
شــود. هیــچ محدودیتــی بــرای جــواز صــادره از ایالــت وجــود نــدارد، 
ــا در  ــد ت اگرچــه والدیــن یــا رسپرســتان مــی تواننــد درخواســت کنن
صــورت عــدم آمادگــی نوجــوان، ارتقــای او را بــه جــواز کامــل ســطح 

3 به تعویق بیندازند.
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18 سال و باالتر- فاقد جواز
اگر سن شام 18 سال یا باالتر است و هرگز جواز راننده گی 

دریافت نکرده اید، باید برای یک مجوز تعلیم موقت در دفرت 
دبیرخانه ایالتی درخواست دهید و در امتحان مهارت های راننده 

گی از یک موسسه برگزاری امتحان راننده گی قبول شوید.

به عنوان بخشی از درخواست خود، باید مدارک مربوط به 
شامره تأمین اجتامعی معترب، شهروندی یا حضور قانونی در 

ایاالت متحده، مدرک شناسایی و اقامت میشیگان را ارائه 
دهید (معلومات بیشرت در این بخش ذکر می شود). اگر قبل از 

تعیین وقت مراجعه به دفرت دبیرخانه ایالتی، درخواست خود را از 
قبل در صفحه Michigan.gov/SOS ثبت کنید، در رسیدگی 

به درخواست شام ترسیع می شود.

جهت آمادگی برای امتحان های معلومات کتبی و مهارت های 
جاده ای، «آنچه هر راننده باید بداند» و راهنامی مطالعه امتحان 
مهارت های راننده گی موجود در وب سایت ما را مطالعه کنید.

TIP شام پس از قبولی در امتحان های معلومات کتبی و 
بینایی، پرداخت هزینه TIP و دریافت عکس شام صادر می 

شود. هزینه ها بسته به نوع جواز متفاوت خواهد بود.

قبل از رشکت در امتحان مهارت راننده گی باید حداقل 30 روز با 
یک بزرگسال دارای جواز، راننده گی کنید. پس از قبولی در 

امتحان مهارت های راننده گی، نتایج به دیپارمتنت ارسال می 
شود. جواز راننده گی میشیگان شام بررسی خواهد شد و باید 

در عرض سه هفته از طریق پست به دست شام برسد.

ارائه شامره تأمین اجتامعی شام
قوانین ایالتی و فدرال دبیرخانه ایالتی را ملزم می کند شامره 

تأمین اجتامعی را برای تأیید شهروندی یا حضور قانونی در 
ایاالت متحده اخذ کند و در جمع آوری حامیت مالی برای 

کودکان یاری رساند. اگر شامره تأمین اجتامعی ندارید و مایل به 
دریافت جواز راننده گی یا کارت شناسایی می باشید، باید یک 

نامه عدم صالحیت از اداره تأمین اجتامعی ارائه شود. مدت 
اعتبار این نامه منی تواند بیش از 60 روز باشد. متامی 

معلومات تأمین اجتامعی تآیید خواهند شد.

برای جواب به سؤاالت در مورد تأمین اجتامعی یا تعویض کارت 
تأمین اجتامعی مفقود شده، با SSA به شامره تلفن 

800-772-1213 (صوتی) یا 0778-325-800 (TTY) به 
متاس شوید یا برای کسب معلومات بیشرت و درخواست 
آنالین کارت تأمین اجتامعی به وب سایت SSA به آدرس 

ssa.gov مراجعه کنید.

ارائه مدرک حضور قانونی
بــرای درخواســت جــواز راننــده گــی یــا کارت شناســایی ایالتــی، بایــد 
ــور  ــا حض ــده ی ــاالت متح ــهروندی ای ــر ش ــی ب ــربی مبن ــدرک معت م
قانونــی در ایــاالت متحــده ارائــه شــود.  برخــی از مدارکــی کــه مــی 
تواننــد بــه عنــوان مــدرک شــهروندی یــا حضــور قانونــی در ایــاالت 
ــره  ــده از تذک ــد ش ــخه تأیی ــد از: نس ــارت ان ــوند، عب ــه ش ــده ارائ متح
شــام بــا مهــر برجســته صــادره از یــک واحــد دولتــی در ایــاالت 
ــا قلمــرو ایــاالت متحــده، پاســپورت معتــرب و منقضــی  متحــده ی
کارت  متحــده،  ایــاالت  تابعیــت  یــا  شــهروندی  جــواز  یــا  نشــده 

اقامت دائم یا کارت مجوز اشتغال.

نــام، نــام مکمــل و تاریــخ والدت در مــدرک مربــوط بــه حضــور 
قانونی با مدرک شناسایی مطابقت داشته باشند.

ــا مــدرک  ــدرج در تذکــره ی ــام من ــا ن ــام قانونــی فعلــی شــام ب اگــر ن
مربــوط بــه حضــور قانونــی شــام متفــاوت باشــد، بایــد بــرای هــر 
بــار تغییــر نــام، مــدرک قانونــی تغییــر نــام، ماننــد اصــل جــواز 

ازدواج، حکم طالق یا حکم دادگاه را ارائه دهید.

ارائه مدرک شناسایی
ــی  ــایی ایالت ــا کارت شناس ــی ی ــده گ ــواز رانن ــت ج ــگام درخواس هن
ــی  ــدارک اصل ــد. فقــط م ــه دهی ــز ارائ ــایی را نی ــدرک شناس ــد م بای
ــتفاده  ــس اس ــا فک ــی ی ــوان از فتوکپ ــی ت ــود. من ــی ش ــه م پذیرفت

کرد. ممکن است بیش از یک مدرک مورد نیاز باشد.

متقاضیــان خــارج از ایالــت و کانادایــی مــی تواننــد از جــواز راننــده 
گــی خــارج از ایالــت یــا کانادایــی خــود بــه عنــوان مــدرک شناســایی 
نیــز  از چهــار ســال  اســتفاده کننــد (جوازهایــی منقضــی کمــرت 

پذیرفته می شوند).

ارائه مدرک اقامت
کارت  یــا  گــی  راننــده  جــواز  درخواســت  بــه  رســیدگی  از  قبــل 
شناســایی ایالتــی شــام، بایــد مــدرک مربــوط بــه اقامــت خــود در 
ــه حداقــل دو مــدرک الزمــی اســت.  ــد. ارائ ــه دهی میشــیگان را ارائ
مــدارک قابــل قبــول شــامل قبــض آب و بــرق، صورت حســاب 
 90 در  شــده  صــادر  حســاب  صــورت  یــا  اعتبــاری  کارت 
روز پســین، فیــش حقوقــی، صورت حســاب درآمــد، رهــن، قــرارداد 
ــی از  ــام یک ــه ن ــی ب ــدارک اقامت ــد. م ــی باش ــه م ــا بیمه نام ــاره ی اج
اعضــای خانــواده را مــی تــوان اســتفاده کــرد در صورتــی کــه بتــوان 

رابطه خانوادگی را با سایر انواع مدارک اثبات کرد.
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دیگــر،  یــا دالیــل  دلیــل وضعیــت صحــی  بــه  مــوارد،  برخــی  در 
ممکــن اســت محدودیــت هایــی بــرای جــواز راننــده گــی شــام 

اعامل شود. در صورت لزوم به رشایط خاص در صدور جواز،  
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مدرک مربوط به شامره تأمین اجتامعی.
مدرک شهروندی ایاالت متحده یا حضور قانونی.

مدرک شناسایی.
مدرک اقامت میشیگان.

•
•
•
•

عالوه بر این، شام باید:
در امتحــان بینایــی قبــول شــوید و بــا اســتانداردهای صحــی 

تعیین شده توسط دبیرخانه ایالتی مطابقت داشته باشید.
در امتحان های معلومات کتبی و عالئم جاده قبول شــوید.

هزینــه TIP را پرداخــت کنیــد و قطعــه عکــس خــود را ارائــه 
دهید.

•

•
•

:TIP پس از دریافت

راننــده گــی را متریــن کنیــد. قبــل از رشکــت در امتحــان مهــارت 
های راننده گی باید حداقل 30 روز مترین راننده گی با TIP داشته 
باشــید. توصیــه مــی شــود قبــل از رشکــت در امتحــان مهــارت 
هــای راننــده گــی در دوره تعلیــم راننــده گــی بزرگســاالن ثبــت 
نــام کنیــد. دوره هــا توســط مربیــان حرفــه ای و معتــرب تدریــس 
در  نظــارت  تحــت  گــی  راننــده  زمــان  شــامل  و  شــوند  مــی 
محوطــه راننــده گــی و جــاده مــی باشــند. ارائــه دهنــدگان 
تعلیــم راننــده گــی در ســاحه خــود را در اینرتنــت جســتجو کنیــد 
یــا بــه صفحــه وب ارائــه دهنــدگان تعلیــم راننــده گــی در وب 
Michigan.gov- آدرس  بــه  ایالتــی  دبیرخانــه  ســایت 

SOS/ مراجعه منایید.

رانندگــی قبــول شــوید. امتحــان  در امتحــان مهــارت هــای 
برگــزار  موسســات  توســط  گــی  راننــده  مهارت هــای  هــای 
کننــده امتحــان راننــده گــی مــورد تأییــد دبیرخانــه ایالتــی برگــزار 

می شوند.

بــه محــض اینکــه دیپارمتنــت نتایــج امتحــان مهــارت هــای 
شام را دریافت کند، جواز شام بررسی و ارسال می شود.

یــک مجــوز موقــت راننــده گــی بــرای شــام صــادر مــی شــود 
ــن  ــی آنالی ــات الکرتونیک ــتم خدم ــوان آن را از سیس ــی ت ــه م ک
دیپارمتنت چاپ شود. TOP به شام امکان می دهد تا زمانی 
کــه جــواز راننــده گــی جدیــد میشــیگان شــام از طریــق پســت 

دریافت شود، راننده گی کنید. 

•

•

•

•

استانداردهای جسامنی
کارمندان دفرت دبیرخانه ایالتی به عنوان بخشی از پروسه 

غربالگری، چند سؤال صحی عمومی از شام خواهند پرسید. اگر 
سؤالی در مورد وضعیت جسامنی و توانایی شام برای 

استفاده ایمن از وسیله نقلیه موتوری وجود داشته باشد، 
ممکن است درخواست شام تا زمان بررسی مجدد با معلومات 

طبی بیشرت رد شود.

امتحان های بینایی و معلومات
برای تعیین اینکه آیا بینایی شام حداقل استانداردها را برآورده 

می کند، یک امتحان بینایی از شام اخذ می شود. اگر برای 
قبولی در امتحان به لنزهای اصالحی مانند عینک یا لنزهای 

متاسی نیاز باشد، جواز راننده گی شام نشان خواهد داد که باید 
در حین رانندگی از آنها استفاده کنید.

اگر در امتحان بینایی ناموفق بودید، متخصص چشم شام باید 
یک گزارش بینایی سنجی مبنی بر میزان رعایت استانداردهای 

بینایی از طرف شام تهیه کند. گاهی اوقات، مطابق گزارش 
بینایی سنجی و سایر معلومات اخذ شده ازدبیرخانه ایالتی، 

محدودیت های راننده گی مانند «راننده گی فقط در روز» مورد 
نیاز می باشند.

اگر شام باید برای اخذ جواز اصلی راننده گی موترهای سنگین، 
عمومی یا تجاری در امتحان معلومات رشکت کنید، حداقل یک 
ساعت قبل از بسته شدن دروازه دبیرخانه ایالتی در محل حارض 

شوید تا زمان کافی برای انجام امتحان را داشته باشید.

اگر در صحبت یا خواندن به زبان انگلیسی مشکل دارید، 
پرسونل دفرت لیستی از ترجامن های زبان خارجی موجود را در 

اختیار شام قرار می دهند. در متام امتحان های کتبی به جز 
امتحان های معلومات CDL می توان از ترجامن زبان خارجی 

استفاده کرد. امتحان های معلومات به بسیاری از زبان ها 
موجود می باشند. برای دریافت لیست ترجامن ها، از قبل با 

مرکز معلومات دبیرخانه ایالتی به شامره (6424-767) 
888SOS-MICH به متاس شوید. افراد دارای کم شنوایی 

می توانند یک ترجامن زبان اشاره درخواست کنند یا از ترجامنی 
که می شناسند استفاده کنند.

مجوز تعلیم موقت
مجوز تعلیم موقت به مدت 180 روز معترب است. این کار به 

شام امکان می دهد قبل از رشکت در امتحان مهارت راننده گی 
با یک بزرگسال دارای جواز، راننده گی کنید. برای افرادی که هرگز 

جواز نگرفته اند، دارای جواز خارجی و مایل به دریافت جواز 
میشیگان استند یا حداقل چهار سال از تاریخ انقضای جواز آنها 

گذشته باشد و مایل به درخواست مجدد استند، یک TIP صادر 
می شود.

ــی  ــه ایالت ــرت دبیرخان ــه دف ــر را ب ــوارد زی ــت TIP، م ــرای درخواس ب
محلی خود ارائه دهید:



الزامــات واجــد رشایــط بــودن بــرای رشکــت در امتحــان مهــارت 
های راننده گی بسته به سن شام متفاوت است.

اگر کمرت از 18 سال سن دارید، باید:

ایــن رشایــط یــا محدودیــت هــا بــر روی جــواز راننــده گــی چــاپ مــی 
شــوند. راننــده گانــی کــه بــرای اولیــن بــار جــواز دریافــت مــی کنند 
حداقــل بــه مــدت ســه ســال در وضعیــت مــرشوط قــرار مــی 

گیرند.

TIP برای موترسایکل
مجــوز تعلیــم موقــت موترســایکل بــه راکبــان جدیــد ایــن امــکان را 
مــی دهــد تــا قبــل از رشکــت در امتحــان مهــارت هــای موترســایکل، 
ــتمر  ــارت مس ــت نظ ــی و تح ــای عموم ــاده ه ــواری را در ج موترس
یــک موترســوار بــا تجربــه متریــن کننــد. TIP موترســایکل یــک ابــزار 
موقــت اســت کــه بــرای بــه دســت آوردن تأییدیــه موترســایکل 
جــای  بــه  آن  از  نیســت  قــرار  اســتفاده مــی شــود و  میشــیگان 
تأییدیه موترسایکل استفاده شود. TIP موترسایکل برای 180 روز 
مناســب اســت. در یک دوره 10 ســاله فقط دو TIP موترســایکل 

برای یک راکب صادر می شود.

برای درخواست TIP موترسایکل، باید:

ــرای ایمنــی شــام محدودیــت هــای خاصــی را  TIP موترســایکل ب
ــد  ــد، بای ــی کنی ــواری م ــه موترس ــی ک ــر زمان ــرد. ه ــی گی ــر م در نظ
تحــت نظــارت بــرصی و مــداوم یــک اپراتــور موترســایکل دارای 
مجوز با حداقل 18 سال سن باشید. شام مجاز به موترسواری در 

شب یا حمل مسافر نیستید.

امتحان مهارت های راننده گی
شام می توانید در امتحان مهارت راننده گی رشکت کنید، اگر:

مؤسســات  توســط  گــی  راننــده  مهارت هــای  هــای  امتحــان 
ــه  ــد دبیرخان ــده گــی مــورد تأیی ــده امتحــان رانن مســتقل برگــزار کنن
ایالتــی انجــام می شــوند. فهرســتی از مؤسســات مــورد تأییــد 
برگــزار کننــده امتحــان راننــده گــی در متــام دفاتــر امــور خارجــه و وب 
ســایت اداره امــور خارجــه در دســرتس اســت. قبــل از برنامــه ریــزی 
بــرای امتحــان، حتــامً از مؤسســه برگــزار کننــده امتحــان راننــده گــی 
کــه انتخــاب می کنیــد نحــوه قیمــت گــذاری آن را جویــا شــوید. 
دبیرخانــه ایالتــی هزینــه امتحــان مهــارت هــای راننــده گــی یــا نحــوه 

قیمت گذاری را تعیین منی کند. 

متقاضیانــی کــه کــم شــنوا هســتند یــا بــه زبــان انگلیســی مســلط 
نیســتند مــی تواننــد در طــول امتحــان مهــارت هــای راننــده گــی از 
ترجــامن اســتفاده کننــد. (اســتفاده از ترجــامن در امتحــان هــای 
معلومــات کتبــی یــا مهارت هــای راننــده گــی بــرای دریافــت جــواز 
راننــده گــی تجــاری مجــاز منــی باشــد.) ترجــامن موظــف اســت 
ــه دهــد و فقــط  ــه ممتحــن ارائ یــک کارت شناســایی عکــس دار ب
ــد.  ــه کن ــن ترجم ــا ممتح ــگ ب ــا را هامهن ــل ه ــرز العم ــد ط می توان
لیســت ترجــامن هــای زبــان اشــاره و زبــان هــای خارجــی مــورد تأییــد 
از طریــق دیپارمتنــت در دســرتس اســت. متقاضیــان مــی تواننــد 
ــات  ــب معلوم ــرای کس ــد. ب ــراه بیاورن ــه هم ــز ب ــود را نی ــامن خ ترج
بیشــرت، لطفــاً بــا مرکــز معلومــات دبیرخانــه ایالتــی بــه شــامره 

888SOS-MICH (767-6424) متاس بگیرید.

فصل 1: جواز راننده گی شام
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آنچه هر راننده باید بداند

حداقل 16 سال سن داشته باشید.
جواز راننده گی معترب از میشیگان داشته باشید.

در امتحــان هــای بینایــی و معلومــات موترســایکل قبــول 
شوید.

هزینه TIP را بپردازید.

•
•
•

•

بخش 2 تعلیم راننده گی را کامل کنید.

ــل  ــد حداق ــان ده ــه نش ــید ک ــته باش ــی داش ــده گ ــه رانن کارنام
ــته  ــت رس گذاش ــارت را پش ــت نظ ــی تح ــده گ ــاعت رانن 50 س
اید که شامل 10 ساعت راننده گی در شب می شود. (کارنامه 
هــای راننــده گــی در راهنــامی رانندگــی تحــت نظــارت یــا از 
طریق اپلیکیشن مجانی موبایل RoodReady در دسرتس قرار 

دارند.)

دارای مجوز متعلم سطح 1 برای حداقل شش ماه باشید.

طــی 90 روز دقیقــاً قبــل از امتحــان مهــارت هــای راننــده گــی و 
درخواست جواز اوسط سطح 2، هیچ گونه محکومیت، تخلف 
مدنــی، توقیــف جــواز یــا تصــادف ناشــی از قصــور نداشــته 

باشید.

•

•

•

•

اگر سن شام 18 سال یا باالتر است، باید:
قبــل از رشکــت در امتحــان مهــارت راننــده گــی، یــک مجــوز 
دوره  یــک  اســت  ممکــن  کنیــد.  دریافــت  موقــت  تعلیــم 

مترین 30 روزه مورد نیاز باشد.

•

 Graduated Driver  شام برای جواز متوسط سطح 2 تحت
Licensing درخواست می دهید.

ســن شــام 18 ســال یــا بیشــرت اســت، هرگــز جــواز نگرفتــه ایــد 
و برای جواز اصلی درخواست می دهید.

از تاریــخ انقضــای آخریــن جــواز راننــده گــی شــام بیــش از چهــار 
سال گذشته است.

شــام دارای جــواز راننــده گــی از کشــوری غیــر از کانــادا، آملــان 
یا جمهوری کره (کره جنوبی) می باشید.

•

•

•

•



بخــش اول امتحــان مهــارت هــای راننــده گــی شــام را ملــزم بــه 
گذرانــدن یــک رسی دوره هــای مترینــی خــارج از رسک و مســیر 
ــی در  ــده گ ــای رانن ــارت ه ــان مه ــت در امتح ــپس رشک ــته و س بس
جــاده مــی کنــد. پــس از گذرانــدن بخــش اول، بایــد در امتحــان 
راننــده گــی در جــاده قبــول شــوید تــا جــواز مهــارت هــای راننــده گــی 
ــد. امتحــان مهــارت هــای راننــده گــی شــامل  خــود را دریافــت کنی
راننــده گــی در شــهر، بزرگــراه، بزرگــراه خــارج شــهری و منطقــه 

مسکونی است.

معلومــات کامــل بــرای مطالعــه در راهنــامی مطالعــه امتحــان 
مهــارت هــای راننــده گــی موجــود در وب ســایت دبیرخانــه ایالتــی 
ارائــه شــده اســت. قبــل از رشکــت در امتحــان مهــارت هــای راننــده 

گی باید این راهنامی مطالعه را به طور کامل مرور کنید.

جواز محدود به دلیل مشکل صحی
ــده گــی، ممکــن اســت از  ــد جــواز رانن ــا متدی ــگام درخواســت ی هن
شــام خواســته شــود کــه یــک گــزارش معاینــه داکــرت ارائــه دهیــد. 
گــزارش داکــرت بــرای هــر نــوع ناتوانــی جســمی یــا ذهنــی، نقــص 
عضــو، معلولیــت یــا مــرض کــه ممکــن اســت بــر توانایــی شــام در 
راننــده گــی ایمــن تأثیــر بگــذارد، الزمــی اســت. در صورتــی کــه 
دبیرخانــه ایالتــی دلیلــی داشــته باشــد کــه شــام در شــش مــاه 
پســین دچــار غــش، فراموشــی موقــت، تشــنج یــا ســایر مــوارد از 
نیــاز  مــورد  داکــرت  گــزارش  ایــد،  شــده  هوشــیاری  دادن  دســت 
اســت. بــرای اخــذ جــواز راننــده گــی وســایل نقلیــه عمومــی یــا 
هیــچ  پســین  مــاه   12 در  نبایــد  تجــاری، 

گونه  بیهوشی موقت، غش یا تشنج داشته باشید.

مــوارد  برخــی  در  اســت  ممکــن  نیــز  ســنجی  بینایــی  گــزارش 
درخواســت شــود. یــک داکــرت یــا دســتیار داکــرت دارای مجــوز در 
میشــیگان یــا ایالــت دیگــر بایــد گــزارش داکــرت را تکمیــل کنــد. داکــرت 
یــا دســتیار داکــرت بایــد وضعیــت شــام از جملــه هرگونــه ناتوانــی یــا 
مــرض و هــر دوایــی کــه مــرصف مــی کنیــد را بــه طــور دقیــق رشح 
دهــد. ایــن فــورم بایــد بــه بخــش ارزیابــی راننــده در دبیرخانــه ایالتــی 
عــودت داده شــود کــه در آن گــزارش داکــرت بــرای تعییــن اینکــه آیــا 

معیارهای جسامنی و روانی میشیگان را دارید، بررسی می شود.

جــواز راننــده گــی بــدون محدودیــت مــی توانــد در صورتــی صــادر 
ــا  شــود کــه گــزارش داکــرت حاکــی از عــدم وجــود نقــص جســمی ی

ذهنی باشد و متام معیارهای دیگر رعایت شوند.

اگــر گــزارش داکــرت نشــان دهنــده یــک مشــکل جســامنی یــا روانــی 
جــدی در زمــان متدیــد جــواز راننــده گــی باشــد، بایــد در جلســه 
معاینــه مجــدد راننــده رشکــت کنیــد. طــی معاینــه مجــدد، توانایــی 

شام در استفاده ایمن از وسیله نقلیه موتری ارزیابی می شود.

متــام تــالش بــرای کمــک بــه شــام بــرای حفــظ جــواز راننــده گــی و 
ادامــه راننــده گــی ایمــن بــه کار بســته خواهــد شــد. اگــر چنیــن 
رشایطــی داریــد و در حــال متدیــد جــواز خــود هســتید، لطفــاً چنــد 
هفتــه قبــل از انقضــای جــواز خــود، پروســه متدیــد را رشوع کنیــد 

تا زمان کافی برای بررسی وجود داشته باشد.

اگــر بــه دلیــل وجــود معلولیــت یــا مــرض جــواز راننــده گــی محــدود 
صــادر شــود، ممکــن اســت بــه معاینــه مجــدد دوره ای راننــده نیــاز 

باشد.

برنامه جواز مرشوط
راننــده گان جدیــد از جملــه راننــده گان نوجــوان دارای جــواز راننــده 
ــال در  ــه س ــل س ــدت حداق ــه م ــی ب ــوزی تدریج ــارت آم ــا مه ــی ب گ
وضعیــت مــرشوط قــرار مــی گیرنــد. دوره مــرشوط روشــی اســت 
بــرای دبیرخانــه ایالتــی تــا بــر عملکــرد راننــده گان جدیــد نظــارت 
اســت   GDL از  مجــزا  برنامــه  یــک  مــرشوط  دوره  کنــد. 
امــا عملکــردی ماننــد GDL دارد تــا راننــده گان جدیــد را بــه کاهــش 

خطر تصادف و راننده گی ایمن تشویق کند.

تغییر معلومات در جواز شام
جــواز راننــده گــی شــام الزم اســت نــام و آدرس محــل ســکونت 
صحیــح شــام را نشــان دهــد. اگــر نیــاز بــه تغییــر نــام خــود در جــواز 
راننــده گــی داریــد، ابتــدا بایــد نــام خــود را از طریــق اداره تأمیــن 
اجتامعــی (SSA) تغییــر دهیــد. مــدرک تغییــر نــام خــود را بــه همراه 
جــواز راننــده گــی معتــرب خــود بــه SSA ارائــه دهیــد. قبــل از مراجعــه 
به دبیرخانه ایالتی، حداقل سه روز کاری به وب سایت SSA فرصت 
دهیــد تــا بــه روز رســانی شــود. جــواز و مــدرک تغییــر نــام خــود 
ماننــد ســند ازدواج، طــالق یــا مــدرک قانونــی تغییــر نــام را بــه دفــرت 
ارائــه دهیــد. تغییــر نــام مــورد رســیدگی قــرار خواهــد گرفــت و جــواز 

راننده گی جدید با پرداخت هزینه صادر می شود.

قوانیــن ایالتــی میشــیگان ایجــاب مــی کنــد آدرس جــواز راننــده گــی 
شــام بــا آدرس محــل ســکونت و آدرس کارت شناســایی انتخاباتــی 
شــام مطابقــت داشــته باشــد. مــی توانیــد تغییــر آدرس خــود را بــه 
Michi- صــورت آنالیــن در صفحــه دفــرت دبیرخانــه ایالتی بــه آدرس

gan.gov/SOS یــا از طریــق ارســال پســتی انجــام دهیــد. ایــن 
خدمات هیچ هزینه ای ندارد.

تغییــر آدرس ارســال شــده بــه صــورت آنالیــن موجــب بــه روزرســانی 
جــواز راننــده گــی یــا کارت شناســایی ایالتــی و مجــوز ثبــت نــام در 
انتخابــات مــی شــود. شــام همچنیــن فرصــت خواهیــد داشــت تــا 

آدرس مربوط به سوابق موتر را به روزرسانی کنید جواز راننده 

آنچه هر راننده باید بداند
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گــی خــود را بــه روزرســانی کنیــد. بایــد هنــگام انجــام معاملــه موتــر 
ــا  ــک آنه ــت مال ــن اس ــه ممک ــری ک ــای دیگ ــر در آدرس موتره تغیی
باشــید و بــه حســاب جــواز راننــده گــی شــام متصــل نیســتند را نیــز 

ذکر شود. 

اطــالع  پســت  طریــق  از  را  آدرس  تغییــر  توانیــد  مــی  همچنیــن 
دهیــد. فــورم تغییــر آدرس در وب ســایت دبیرخانــه ایالتــی موجــود 

است. فورم را تکمیل کنید و به آدرس مندرج پست کنید.

هنگامــی کــه تغییــر آدرس را شــخصاً یــا از طریــق پســت اطــالع 
مــی دهیــد، مراحــل بــه روز رســانی آدرس ثبــت نــام در انتخابــات نیــز 
رشح داده خواهــد شــد. در صــورت ناموفــق بــودن تغییــر آدرس از 
طریــق دبیرخانــه ایالتــی، ممکــن اســت جــواز راننــده گــی شــام بــه 

حالت تعلیق درآید یا باطل شود.

متدید جواز راننده گی
جــواز راننــده گــی شــام معمــوالً چهــار ســال اعتبــار دارد و در روز 
والدت شــام و در ســال نشــان داده شــده در گوشــه باال و ســمت 
راســت جــواز منقضــی مــی شــود. اگــر زیــر 21 ســال ســن داریــد، 

جواز راننده گی شام در تولد 21 سالگی منقضی می شود.

دبیرخانــه ایالتــی خیلــی زودتــر از تاریــخ انقضــای جــواز راننــده گــی 
بــه شــام اخطــار متدیــد مــی فرســتد. اخطــار متدیــد بــه آدرس 
منــدرج در ســوابق دیپارمتنــت ارســال مــی شــود. اجــازه ندهیــد 
جــواز راننــده گــی شــام منقضــی شــود، مگــر اینکــه دیگــر راننــده 

گی نکنید. راننده گی بدون جواز معترب غیرقانونی است.

اگــر جــواز راننــده گــی خــود را پــس از انقضــای آن متدیــد کنیــد، 
عــالوه بــر هزینــه متدیــد عــادی هزینــه تأخیــر نیــز پرداخــت خواهیــد 

کرد.

ــد تکــت پارکینــگ پرداخــت  ــا چن اگــر ســوابق رانندگــی شــام ســه ی
نشــده را نشــان دهــد یــا بــه حالــت تعلیــق در آمــده یــا باطــل شــده 
باشــد، جــواز راننــده گــی متدیــد نخواهــد شــد. اگــر شــامره تأمیــن 
اجتامعــی معتــرب یــا نامــه عــدم صالحیــت از اداره تأمیــن اجتامعــی 
و مــدرک شــهروندی یــا حضــور قانونــی در ایــاالت متحــده را ارائــه 

نکرده باشید، درخواست متدید نیز ممکن است رد شود.

اگــر بــرای متدیــد جــواز راننــده گــی خــود منــی خواهیــد بــه دبیرخانــه 
ایالتــی مراجعــه کنیــد، مــی توانیــد آن را از طریــق پســت، صفحــه 
متدیــد  خــودکار  خدمــات  ایســتگاه  یــا   Michigan.gov/SOS
کنیــد. ایســتگاه هــای خدمــات خــودکار در دفاتــر مختلــف دبیرخانــه 
 Kroger و Meijer ایالتی و در سایر مکان ها مانند فروشگاه های
یافــت مــی شــوند. در صفحــه Michigan.gov/SOS مــی توانید 

یک دستگاه سلف رسویس در نزدیکی خود پیدا کنید.

ــرت  ــار در دف ــال یکب ــر 12 س ــود را ه ــی خ ــده گ ــواز رانن ــد ج ــام بای ش
دبیرخانــه ایالتــی متدیــد کنیــد. غربالگــری بینایــی بایــد انجــام و 
عکــس جدیــدی گرفتــه مــی شــود. وجــه نقــد، چــک و حوالــه و 
 Visa و Discover ،MasterCard همچنین کارت های نقدی و اعتباری
در دفاتــر دبیرخانــه ایالتــی پذیرفتــه مــی شــوند. بــرای بازدیــد از 
یکی از دفاتر در صفحه Michigan.gov/SOS وقت قبلی تعیین 

کنید.

تصمیم به توقف راننده گی
انتخــاب اینکــه از حــق راننــده گــی خــود رصف نظــر کنیــد مــی توانــد 
دشــوار باشــد. هنــگام تصمیــم گیــری ســواالت زیــادی وجــود دارد 
کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــوند. هنــگام راننــده گــی چقــدر احســاس 
خیلــی  گــی  راننــده  می کنیــد  احســاس  آیــا  کنیــد؟  مــی  راحتــی 
خطرنــاک اســت؟ آیــا اغلــب گــم مــی شــوید یــا فرامــوش مــی 
کنیــد کــه کجــا مــی رویــد؟ آیــا نگرانیــد کــه صحــت یــا دواهــای شــام 
چنــد  یــا  یــک  آیــا  بگــذارد؟  منفــی  تأثیــر  تــان  گــی  راننــده  بــر 
«مخاطــره» یــا تصــادف جــدی داشــته ایــد؟ تصمیــم شــام مهــم 
ــه امنیــت شــام و  ــه اســتقالل شــام بلکــه ب ــه تنهــا ب ــرا ن اســت زی

دیگران در جاده نیز مربوط می شود.

ســازمان هایــی وجــود دارنــد کــه دارای نرشیــات و منابعــی اســتند 
تــا شــام را در تصمیــم گیــری در خصــوص زمــان تــرک راننــده گــی 
و  آنهــا  خانواده هــای  مســن،  گان  راننــده  از  دهنــد.  یــاری 
متخصصانــی کــه بــا آنهــا کار می کننــد دعــوت می شــود تــا از وب 
ایمــن:  گان  راننــده  بــرای  هوشــمند  هــای  «گزینــه  ســایت 
Michi- آدرس  بــه  العمــر»  مــادام  تحــرک  بــرای  کلیدهایــی 

gan.gov/AgingDriver بازدید کنند.

ایــن وب ســایت کــه توســط کنرسســیومی از مؤسســات دولتــی 
ــده  ــرای رانن ــن ب ــع آنالی ــت، یــک منب ــده اس ــاد ش ــی ایج و خصوص
گان مســن  فعــال و بــرای کســانی اســت کــه بایــد راننــده گــی خــود 
بیابنــد.  دیگــری  نقــل  و  حمــل  گزینه هــای  و  کننــد  محــدود  را 
نحــوه  ماننــد  مفیــدی  معلومــات  ســایت  وب  بازدیدکننــدگان 
ارزیابــی مهــارت هــای راننــده گــی، گــذار بــه بازنشســتگی در راننــده 
گــی و شناســایی گزینــه هــای حمــل و نقــل جایگزیــن در ســاحه 
خــود پیــدا خواهنــد کــرد. ایــن وب ســایت شــامل یــک نســخه 
PDF از کتابچــه راهنــامی میشــیگان بــرای راننــده گان مســن و 

خانواده آنها می باشد.

ــه تــرک راننــده گــی گرفتیــد، جــواز راننــده  هنگامــی کــه تصمیــم ب
ــکارت  ــد و برای ــودت دهی ــی ع ــه ایالت ــرت دبیرخان ــه دف ــود را ب ــی خ گ

شناسایی ایالتی را درخواست کنید.

بــرای  گــی  راننــده  جــواز  جــای  بــه  ایالتــی  یــک کارت شناســایی 
اهــداف شناســایی اســتفاده مــی شــود.کارت شناســایی رایــگان 
بــرای کســانی ارائــه مــی شــود کــه از نظــر قانونــی نابینــا مــی 
طــور  بــه  کــه  باالتــر  یــا  ســال   65 ســن  بــا  گان  راننــده  باشــند، 
داوطلبانــه جــواز راننــده گــی خــود را رهــا مــی کننــد و راننــده گانــی 
کــه امتیــاز رانندگــی آنهــا بــه دلیــل ناتوانــی جســمی یــا ذهنــی 

تعلیق، باطل یا رد شده است.

فصل 1: جواز راننده گی شام
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آیا می دانستید که ...؟
ــئولیت  ــیگان مس ــی میش ــه ایالت ــال 1901، دبیرخان در س
نگهــداری از ســوابق وســایل نقلیــه موتــوری و راننــده گان 

فعال در این ایالت را برعهده گرفت.

تــا ســال 1913، میشــیگان دارای 60,438 وســیله نقلیــه 
موتــری ثبــت شــده بــود کــه طی هشــت ســال بیــش از 20 
ــال  ــز در ح ــی نی ــات رانندگ ــداد تصادف ــود. تع ــده ب ــر ش براب
آنهــا  گــزارش  بــرای  الزامــی  اگرچــه هیــچ  بــود،  افزایــش 

وجود نداشت. 
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سوابق راننده گی شام
راننــده گــی یــک امتیــاز اســت. پــس از دریافــت جــواز راننــده گــی، 
بایــد بــه طــور مــداوم ثابــت کنیــد کــه مهــارت و دانــش الزم بــرای 
راننــده گــی ایمــن را داریــد؛ در غیــر ایــن صــورت، ممکــن اســت 
جــواز راننــده گــی شــام محــدود، تعلیــق یــا باطــل شــود. دبیرخانــه 
شــامل  هــا  دادگاه  و  قانــون  مجریــان  معلومــات  بــه  ایالتــی 
تخلفــات راننــده گــی، تصادفــات و جرایــم مربــوط بــه مــواد مخــدر 
گــی شــام شــامل معلوماتــی  راننــده  دارد. ســوابق  دسرتســی 

درباره تخلفات مدنی یا کیفری و تصادفات راننده گی است.

دبیرخانــه ایالتــی همچنیــن از تصادفــات ترافیکــی، محکومیــت و 
شــود.  مــی  مطلــع  هــا  ایالــت  ســایر  در  مســئولیت  کشــف 
ــه همــراه هــر  محکومیــت هــای ثبــت شــده در ســایر ایالــت هــا ب
ــی  ــی م ــیگان ارزیاب ــازی میش ــتم امتی ــق سیس ــه مطاب ــازی ک امتی
شــود، در ســوابق راننــده گــی میشــیگان شــام ظاهــر مــی شــود. 
مــی توانیــد نســخه ای از ســوابق راننــده گــی خــود را در هــر دفــرت 

دبیرخانه ایالتی خریداری کنید.

ــوابق  ــال در س ــت س ــدت هف ــه م ــل ب ــا حداق ــت ه ــرث محکومی اک
راننــده گــی شــام باقــی مــی ماننــد. برخــی از محکومیــت هــا و 
اقدامــات مربــوط بــه صــدور جــواز حداقــل بــه مــدت 10 ســال در 
ســوابق راننــده گــی شــام باقــی مــی ماننــد. محکومیــت منجــر بــه 
ــوابق  ــه در س ــرای همیش ــی ب ــده گ ــو در رانن ــص عض ــا نق ــوت ی ف

راننده گی شام باقی می ماند.

در  گان  راننــده  خصوصــی  حریــم  از  حفاظــت  قانــون  مطابــق 
میشــیگان، معلومــات شــخصی در ســوابق راننــده گــی شــام 
خصوصــی اســتند و در اختیــار عمــوم قــرار منــی گیــرد، مگــر اینکــه 
حســب قانــون مجــاز تشــخیص داده شــود. معلومــات شــخصی 

نام، آدرس، شامره جواز راننده گی و معلومات مشابه شام را 

شــامل مــی شــود. برخــی از منونه هــای اســتفاده  مجــاز شــامل 
رتبه بنــدی بیمــه، فراخــوان موتــر و تأییــد راننــده بــرای رشکت هــای 

کرایه موتر می شود.

سیستم امتیازی میشیگان
مطابــق قوانیــن ایالتــی میشــیگان، برخــی از تخلفــات راننــده گــی 
تخلــف مدنــی محســوب مــی شــوند، در حالــی کــه برخــی دیگــر 
جــرم یــا خــالف اســتند. بســته بــه تخلــف و نحــوه برخــورد بــا آن، 
ممکــن اســت بــا جریمــه روبــرو شــوید، بــه یــک برنامــه خــاص 
ارجــاع داده شــوید یــا در جــدی تریــن رشایــط بــه زنــدان محکــوم 
شــوید. در بیشــرت مــوارد، اگــر بــه جریمــه راننــده گــی بــی اعتنایــی 
ــد. هــر  ــق در مــی آی ــه حالــت تعلی ــده گــی شــام ب ــد، جــواز رانن کنی
جریمــه بــرای تخلفــات راننــده گــی ثبــت شــده در زمانــی کــه جــواز 
شــام بــه حالــت تعلیــق درآمــده اســت منجــر بــه تعلیــق بیشــرت در 

سوابق راننده گی شام و پرداخت هزینه ابقا می شود.

هــر بــار کــه شــام بــه دلیــل تخلفــات راننــده گــی بــا محکومیــت 
مواجــه مــی شــوید، بایــد جریمــه هــا و هزینــه هــای دادگاهــی 
ایــن، ممکــن اســت امتیــازات در  بــر  را بپردازیــد. عــالوه  معیــن 

سوابق راننده گی شام ثبت شود.

هــر تخلــف راننــده گــی دارای یــک منــره امتیــاز اســت کــه توســط 
قانــون موتــر میشــیگان معیــن مــی شــود. امتیــازات تنهــا پــس از 
محکــوم شــدن شــام بــه خاطــر تخلــف راننــده گــی در ســوابق 
راننــده گــی شــام ثبــت مــی شــوند. امتیازاتــی کــه در ســوابق 
راننــده گــی شــام ثبــت مــی شــوند بــه مــدت دو ســال از تاریــخ 

محکومیت در آنجا باقی می مانند.

اگــر در مــدت دو ســال شــش مــورد یــا بیشــرت تخلــف یــک امتیــازی 
یا 12 امتیاز یا بیشرت در سوابق راننده گی خود داشته باشید، 



سه امتیاز: باید تحت یک بررسی مجدد ارزیابی راننده قرار بگیرید. 

ــاز بــه ســوابق راننــده گــی شــام  ــرای ارســال امتی سیســتمی کــه ب
ــه  ــت بیم ــه رشک ــت ک ــی اس ــدا از امتیازات ــود، ج ــی ش ــتفاده م اس

برای تعیین نرخ شام اختصاص می دهد. 

اگــر فکــر می کنیــد رشایــط تخفیــف بــرای جریمــه ای کــه دریافــت 
کرده ایــد وجــود دارد، ایــن مــوارد بایــد هنــگام حضــور در دادگاه 
ارائــه شــود. دبیرخانــه ایالتــی منــی توانــد از محکومیــت در دادگاه 
چشــم پوشــی کنــد. مــوارد زیــر نکاتــی را بــرای برخــی تخلفــات 

راننده گی نشان می دهند.

شش امتیاز:

چهار امتیاز:

مــی  خطــر  بــه  را  گان  راننــده  
اندازیــد. هــر ســاله هــزاران تــن بــه 
دلیــل راننــده گــی تحــت تأثیــر الــکل 
ــته  ــیمیایی کش ــواد ش ــایر م ــا س ی
یــا دچــار نقــص عضــو دامئــی مــی 
ــر راننــده  شــوند. میشــیگان در براب
گــی  راننــده  حیــن  در  کــه  گانــی 
می کننــد،  مــرصف  مخــدر  مــواد 

موضع محکمی اتخاذ می کند.
چــه  آبجــو،  چــه  الــکل  تأثیــرات 
یکســان  ویســکی  چــه  و  رشاب 
است. یک قوطی 12 اونسی آبجو، 
یــک لیــوان 5 اونســی رشاب و یک 
ویســکی  اونســی   1.5 شــات 
یکســانی  مقــدار  حــاوی  همگــی 
نوشــیدن  بــا  باشــند.  مــی  الــکل 
ــن  ــاری از هــر یــک از ای مقــدار معی
ــرات یکســانی هــا، بــدن شــام تأثی

فصل 2: سوابق راننده گی شام
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جنایــات  یــا ســایر  انــگاری  روی ســهل  از  قتــل  قتــل عمــد، 
مربوط به استفاده از وسیله نقلیه موتری.

رانندگــی در حالــت مســتی یــا بــا وجــود مــواد مخــدر جــدول 1 یا 
کوکائین.

عدم توقف و ارائه مدارک شناسایی در صحنه تصادف.

راننده گی بی پروا.

امتناع از انجام تست الکل.

فرار یا اجتناب از مأمور پولیس.

امدادگــر  جراحــت  یــا  مــرگ  بــه  منجــر  تقــدم  حــق  نــدادن 
ایمرجنســی، کارگــر ســاختامنی یــا شــخصی کــه تجهیــزات 

دامپروری را هدایت می کند می شود.

تخلف راننده گی منجر به جراحت یا مرگ.

•

•

•

•

•

•

•

•

راننده گی بی احتیاط.

عــدم رعایــت عالئــم ترافیکــی، تابلــوی ایســت یــا تغییــر مســیر 
نامناسب.

رسعت 11 الی 15 مایل در ساعت بیش از حد مجاز.

عدم توقف در تقاطع راه آهن.

مأمــور  از  نافرمانــی  یــا  مکتــب  بــس  بــرای  توقــف  عــدم 
ترافیکی مکتب.

•

•

•

•

دو امتیاز:

رسعت 6 الی 10 مایل در ساعت بیش از حد مجاز.

بطری الکل با درب باز در موتر.

سایر موارد نقض قوانین ترافیکی.

امتنــاع از انجــام تســت اولیــه تنفــس توســط افراد کمــرت از 21 
سال.

•

•

•

•

•

مسابقه رسعت.

راننده گی در حالت مستی.

با سن کمرت از 21 سال و وجود الکل در بدن.

رسعت 16 مایل در ساعت یا باالتر بیش از حد مجاز.

عــدم اعطــای حــق تقــدم یــا انجــام احتیــاط الزم نســبت بــه 
وسایل نقلیه ایمرجنسی.

•

•

•

•

•

الکل و مواد مخدر
وقتــی در حیــن راننــده گــی مرشوبــات الکلــی مــی نوشــید یــا از 
مــواد مخــدر دیگــر اســتفاده مــی کنیــد، جان خود، مســافران و ســایر 

 دریافــت خواهــد کــرد. توانایــی قضــاوت و کنــرتول در شــام تحــت 
تأثیر قرار خواهد گرفت.
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عمومــی  نقــل  و  حمــل 
اســتفاده کنیــد یــا بــه دنبــال 

راه حل دیگری باشید.

مــی  کــه  شــخصی  اگــر 
الکلــی  مرشوبــات  شناســید 
یــا مــواد مخــدر مــرصف کــرده 
اســت، اجــازه ندهیــد رانندگــی 
کنــد. یــک راننــده هوشــیار را 

در  شــود.  گــی  راننــده  جــواز   
صــورت عــدم وجــود تخلفــات 
جــواز  مخــدر،  مــواد  قبلــی 
مــدت  بــه  گــی شــام  راننــده 
شــش مــاه معلــق مــی شــود.

مــرصف حتــی یــک نوشــیدنی مــی توانــد توانایــی شــام را در راننــده 
گــی مختــل کنــد، زمــان عکــس العمــل شــام را کاهــش دهــد، 
بینایــی شــود.  و موجــب مشــکالت  بزنــد  بهــم  را  مترکــز شــام 
بســیاری از مــردم بــه اشــتباه بــر ایــن باورنــد کــه قهــوه، دوش آب 
رسد، ورزش یــا هــوای تــازه مــی توانــد آنهــا را هوشــیار کنــد. ولــی 

تنها چیزی که شام را هوشیار می کند، زمان است.

بهــرت اســت هرگــز بعــد از نوشــیدن راننــده گــی نکنیــد. یــک راننــده 
معیــن را از قبــل انتخــاب کنیــد کــه قصــد نوشــیدن مــرشوب را 
نــدارد. شــام همچنیــن مــی توانیــد از شــخص دیگــری درخواســت 
وســایل   از  کنیــد،  خــرب  تکســی  کنــد،  ســوار  را  شــام  کــه  کنیــد 

نقلیــه  وســیله  یــک  از  اســتفاده  امــا  باشــد  قانونــی  تفریحــی 
موتــوری در حالــت عــدم تعــادل بــه خاطــر مــرصف ماری جوانــا 
قانونــی، ایمــن یــا عاقالنــه نیســت زیــرا مــی توانــد درک شــام را از 

زمان، مکان و رسعت مخدوش کند.

مطابــق گــزارش دفــرت برنامــه ریــزی ایمنــی بزرگــراه میشــیگان، 
مرصف این ماده در رشایط زیر در میشیگان قانونی است:

مجریــان قانــون همــواره بــه دنبــال ایــراد و اشــکال در راننــده گــی، 
ــان  ــده در امتح ــرد رانن ــوه عملک ــده و نح ــخصی رانن ــاهدات ش مش
هــای هوشــیاری میدانــی معیــار و غیــر معیــار مــی باشــند. اگــر 
رشایــط حاکــی از رضوری بــودن تســت مــواد شــیمیایی باشــد، 
ارائــه  از  مأمــور پولیــس مــی توانــد آن را مطالبــه کنــد. امتنــاع 
تســت مــواد شــیمیایی منجــر بــه تعلیــق جــواز مطابــق قانــون 
رضایــت ضمنــی میشــیگان مــی شــود. مطابــق ایــن قانــون، 
متامــی راننــده گان در هنــگام درخواســت و متدیــد جــواز راننــده 

گی، نسبت به انجام این تست رضایت می دهند.

مجــازات راننــده گــی تحــت تأثیــر مــاری جوانــا ماننــد راننــده گــی 
تحــت تأثیــر الــکل اســت. ایــن مجــازات مــی توانــد شــامل الــی 93 
روز زنــدان، الــی 500 دالــر جریمــه، تعلیــق جــواز، درج شــش امتیــاز 
در ســوابق راننــده گــی فــرد و مــوارد دیگــر باشــد. در صورتــی کــه 
راننــده افــراد زیــر ســن قانونــی را در وســیله نقلیــه بــه همــراه 

داشته باشد، مجازات تشدید می شود.

اما در موارد زیر غیرقانونی است:

از  کــه شــخص  یــا ارصار کنیــد  پیــدا  کنیــد، تکســی خــرب کنیــد 
وســایل حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده کنــد. هرگــز بــه موتــر 
کســی کــه مرشوبــات الکلــی یــا مــواد مخــدر مــرصف کــرده اســت، 
ســوار نشــوید. در صــورت لــزوم، ســوییچ موتــر شــخص را برداریــد 
و بــه او محلــی بــرای خــواب پیشــنهاد دهیــد. مطمــنئ شــوید کــه 

راننده قبل از اینکه پشت فرمان بنشینند کامالً هوشیار باشد.

دلیــل  بــه  گــی  راننــده  جــواز  میشــیگان،  ایالتــی  قوانیــن  طبــق 
محکومیــت بــرای مــرصف مــواد مخــدر تعلیــق مــی شــود، حتــی 
اگــر در زمــان تخلــف راننــده گــی نکــرده باشــید. حتــی بــه همــراه 
داشــنت، تولیــد یــا توزیــع مــواد مخــدر    مــی توانــد منجــر بــه تعلیــق

در طــول 30 روز اول تعلیــق، جــواز محــدود صــادر نخواهــد شــد. 
یــک یــا چنــد محکومیــت قبلــی بــرای مــرصف مــواد مخــدر در طــول 
هفــت ســال موجــب مــی شــود کــه جــواز راننــده گــی شــام بــه 
مــدت یــک ســال بــه حالــت تعلیــق در آیــد و در طــول 60 روز اول 
تعلیــق جــواز محــدود صــادر نشــود. هزینــه ابقــا بــرای جــواز راننــده 
گی 125 دالر اســت. این هزینه جدا از هزینه ابقای مورد نیاز برای 

هر فعالیت راننده گی دیگری است.

بــه دلیــل داشــنت مصــارف دوایــی قانونــی، مــرصف مــاری جوانــا 
ــه اســتناد  ــول اســت و ب ــل قب ــوان یــک داروی تفریحــی قاب ــه عن ب
رواج عمومــی در قوانیــن ایالتــی مجــاز شــناخته مــی شــود. گرچــه 
اســتفاده   بــرای  ایالت هــا  برخــی  در  اســت  ممکــن  ماری جوانــا 

حمــل مــاری جوانــا بــه وزن 2.5 اونــس یــا کمــرت در صورتــی کــه 
ســن شــام 21 ســال یا باالتر باشــد حداکرث 15 گرم ماری جوانا 

که می تواند به شکل کنسانرته ماری جوانا باشد.

•

یــا کنــرتول فزیکــی هــر وســیله نقلیــه  اســتفاده، هدایــت 
موتــوری، هواپیــام، موتــر برفــی، وســیله نقلیــه تفریحــی خارج 

از جاده یا قایق موتوری تحت تأثیر مرصف ماری جوانا.

ــا در حیــن اســتفاده، هدایــت یــا کنــرتول  مــرصف مــاری جوان
فزیکــی هــر وســیله نقلیــه موتــوری، هواپیــام، موتــر برفــی، 
وســیله نقلیــه تفریحــی خــارج از جــاده یــا قایــق موتــوری. 
راننــده گان و رسنشــینان آنهــا از مــرصف مــاری جوانــا در محــل 
صندلــی مســافر یــک وســیله نقلیــه و در یــک مســیرعمومی 

منع شده اند.

انتقال ماری جوانا به کانادا.

•

•

•
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معاینه مجدد راننده

اگــر بــه یکــی از دالیــل صحــی، نقــض محدودیت هــای جــواز راننــده 
گــی، تصــادف یــا ســوابق راننــده گــی نامطلــوب تشــخیص داده 
شــود کــه منی توانیــد از یــک وســیله نقلیــه موتــوری بــه طــور 
ایمــن اســتفاده کنیــد، دبیرخانــه ایالتــی مــی توانــد یــک جلســه 

معاینه مجدد ترتیب دهد.

بــا  اگــر راننــده مــرشوط اســتید یــا در برنامــه جــواز راننــده گــی 
مهــارت آمــوزی تدریجــی رشکــت مــی کنیــد، ممکــن اســت پــس از 
یــک یــا دو تخلــف از شــام خواســته شــود کــه در یــک جلســه 

معاینه مجدد راننده گی حارض شوید.

گــی،  راننــده  عملکــرد  بررســی  راننــده  مجــدد  معاینــه  از  هــدف 
ــش  ــرای کاه ــواز ب ــدور ج ــب در ص ــی مناس ــل کنرتول ــن عوام تعیی
خطــرات راننــده گــی مرتبــط بــا ایــن عملکــرد و تشــویق بــه بهبــود 
شــامل  توانــد  مــی  جــواز  صــدور  کنرتولــی  عوامــل  اســت.  آن 

محدودیت ، تعلیق، ابطال یا ترکیبی از این اقدامات باشد.

اگــر شــام ملــزم بــه رشکــت در معاینــه مجــدد اســتید، یــک تحلیلگــر 
راننــده ســوابق راننــده گــی شــام را بررســی کــرده و رفتــار راننــده گــی 
تــان را بــا شــام در میــان مــی گــذارد. اگــر جــواز شــام در نتیجــه 
حقــوق  از  شــود،  باطــل  یــا  تعلیــق  محــدود،  مجــدد  معاینــه 
درخواســت تجدیــد نظــر و معلومــات ابقــای جــواز مطلــع خواهیــد 

شد.

یــک معاینــه مجــدد کــه بــه دلیــل مســائل صحــی انجــام مــی شــود، 
ماننــد  امتحــان  چنــد  در  تــا  ملــزم ســازد  را  اســت شــام  ممکــن 
بینایــی، کتبــی و امتحانــات جــاده ای قبــول شــوید. همچنیــن 
طبــی،  معلومــات  کــه  شــود  خواســته  شــام  از  اســت  ممکــن 

بینایی یا روانشناختی فعلی خود را ارائه دهید.

قانــون میشــیگان امــکان معاینــه مجــدد راننــده را مطابــق بــا 
یک یا چند مورد از معیارهای زیر فراهم می کند:

ــی  ــده گ ــرای رانن ــام ب ــه ش ــد ک ــخیص ده ــی تش ــه ایالت دبیرخان
وســیله نقلیــه موتــوری مناســب نیســتید یــا رشایــط جســمی، 
بینایــی یــا ذهنــی داریــد کــه اســتفاده از وســیله نقلیــه موتوری 

را برای شام ناایمن می کند.

هــر تصــادف مرگبــار کــه در آن گــزارش تصــادف نشــان مــی 
دهــد کــه شــام ســهل انــگاری کــرده ایــد یــا مرشوبــات الکلــی 

نوشیده اید.

بــه  گــی منجــر  راننــده  بیشــرت تصادفــات  یــا  مــورد  در ســه 
یــا خســارت مالــی در دو ســال پســین  صدمــات شــخصی 

حضور داشته باشید.

12 امتیــاز یــا بیشــرت را در یــک دوره دو ســاله جمــع آوری کــرده 
باشید.

بــه دلیــل نقــض محدودیــت هــا، ضوابــط یــا رشایــط جــواز 
خود محکوم شده باشید.

•

•

•

•

•
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فصل 2: سوابق راننده گی شام
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منبع آنالین مربوط به راننده گان جدید را مالحظه کنید

ریز و درشت تعلیم راننده گی
نحوه یافنت برنامه تعلیم رانندگی مورد تأیید

آنچه از بخش 1 انتظار می رود
آنچه از بخش 2 انتظار می رود

•
•
•

اخذ جواز ... برنامه صدور جواز با مهارت آموزی 
تدریجی میشیگان

مدارک مورد نیاز برای تحویل به دبیرخانه ایالتی
الزامات واجد رشایط بودن

محدودیت ها و عواقب تخلف
دوره مرشوط

•
•
•
•

والدین و رسپرستان
شناخت نقش خود

تعلیم راننده گی به نوجوان خود
تعیین قوانین و محدودیت ها

الگوسازی رفتار خوب راننده گی

•
•
•
•

سایر موارد
آگاهی از خطرات راننده گی نوجوانان

مقاالت
فورم ها

منابع
سؤاالت متداول

•
•
•
•
•

Michigan.gov/TeenDriver

جوسلین بنسون
دبیرخانه ایالتی

نوجوانان
و     والدین



18

آنچه هر راننده باید بداند

یادداشت



آنچه هر راننده باید بداند

فصل 3: مجوز ثبت نام در انتخابات و کارت شناسایی ایالتی
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آیا می دانستید که ...؟
جــواز  بــه  را  راننــده  عکــس  میشــیگان   ،1965 ســال  در 

راننده گی اضافه کرد.

در سال 1975، میشیگان اولین ایالت در کشور بود که 
جواز راننده گی و مجوز ثبت نام در انتخابات را به عنوان 

بخشی از خدمات یکسان موسوم به «رای دهنده 
موتوری» باهم ترکیب کرد.

فصل 3: مجوز ثبت نام در انتخابات 
و کارت شناسایی ایالتی

مجوز ثبت نام در انتخابات
ــرای  ــد ب ــدرال بای ــی و ف ــی، ایالت ــات محل ــت در انتخاب ــرای رشک ب

رأی دادن ثبت نام کنید. برای ثبت نام در انتخابات باید:
مجوز 14 روزه ثبت نام در انتخابات: اگر انتخاباتی در 14 روز آینده 

برگزار می شود و متایل دارید در آن رشکت کنید:

اگــر آدرس منــدرج در نامــه درخواســت مجــوز ثبــت نــام در انتخابــات 
ــه  ــا آدرس محــل ســکونت منــدرج در دوســیه ارائــه شــده ب شــام ب
دبیرخانــه ایالتــی مطابقــت نداشــته باشــد، جــواز راننــده گــی یــا 
نــام  ثبــت  مجــوز  بــا  مطابــق  شــام  ایالتــی  شناســایی  کارت 

درانتخابات شام به روز می شود.

ثبــت نــام بــرای رأی دادن به صورت آنالین یا از طریق پســت: می 
Michigan.gov- توانید برای رأی دادن به صورت آنالین در صفحه

Vote/ ثبت نام کنید.

فــورم ثبــت نــام در انتخابــات نیــز از وب ســایت قابــل دانلــود بــوده 
ــام پســت  ــه محلــی ش ــا قصب و مــی توانــد بــه شــاروالی شــهر ی
شــود. رأی دهنــدگان ثبــت نــام شــده: اگــر در شــهر یــا قصبــه خــود 
ــات  ــام در انتخاب ــد آدرس مجــوز ثبــت ن ــد، بای نقــل مــکان مــی کنی
خــود را تغییــر دهیــد. مــی توانیــد تغییــر آدرس خــود را بــه صــورت 
دهیــد.  اطــالع   Michigan.gov/SOS طریــق  از  آنالیــن 
همچنیــن مــی توانیــد آدرس خــود را از طریــق پســت  یــا دفــرت 

بایــد قبــل و در روز انتخابــات بــرای رأی دادن در دفــرت شــاروالی 
شهر یا قصبه خود ثبت نام کنید و 

کارت  گــی،  راننــده  جــواز  ماننــد  اقامتــی  مــدارک  بایــد 
شناســایی ایالتــی یــا ســایر مــدارک مــورد قبــول حــاوی نــام و 

آدرس فعلی خود را ارائه دهید.

•

•

اگــر در حــال ارائــه درخواســت، متدیــد یــا بــه روز رســانی معلومــات 
جــواز راننــده گــی یــا کارت شناســایی ایالتــی خــود مــی باشــید، بــه 
طــور خــودکار بــرای انتخابــات نیــز ثبــت نــام مــی کنیــد، مگــر اینکــه 

واجد رشایط نباشید یا ثبت نام را رد کنید.

ــی  ــات، م ــل از انتخاب ــز 14 روز قب ــه ج ــرای رأی دادن: ب ــام ب ــت ن ثب
توانیــد بــرای رأی دادن در دفــرت شــاروالی شــهر یــا قصبــه خــود، 
دفــرت شــاروالی ســاحه، دفــرت دبیرخانــه ایالتــی، یــک آژانــس تأییــد 
شــده بــرای ثبــت نــام رأی دهنــدگان، بــه صــورت آنالیــن یــا از طریــق 
پســت ثبــت نــام کنیــد. در طــول 14 روز قبــل از انتخابــات و در 
روز انتخابــات، مــی توانیــد بــرای رأی دادن در دفــرت شــاروالی شــهر 

یا قصبه خود ثبت نام کنید.

بــرای حداقــل 30 روز (در زمان رای دادن) ســاکن میشــیگان (در 
زمــان ثبــت نــام) و شــهر یــا قصبــه ای باشــید کــه جهــت رای 

دادن در آنجا قصد ثبت نام دارید.

شهروند ایاالت متحده باشید.

در هنگام رأی دادن حداقل 18 سال سن داشته باشید.

در حال حارض در زندان یا حبس محکومیتی سپری منی کنید.

•

•

•

•
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 فصل 4: قوانین ترافیکی
23

آیا می دانستید که ...؟
بــرای  ســگینو  در  رسعــت  محدودیــت   ،1904 ســال  در 
موترها 8 مایل در ســاعت و برای دوچرخه ها 10 مایل در 

ساعت بود. 
ــت  ــه ثب ــت رشوع ب ــس دیرتوی ــال 1922، اداره پولی در س

احصائیه تصادفات ترافیکی کرد.
بــرای  شــیمیایی  مــواد  تســت  اولیــن   ،1945 ســال  در 
الــکل  مــرصف  بــه  مشــکوک  گان  راننــده  شناســایی 

توسط اداره پولیس دیرتویت انجام شد.

فصل 4: قوانین ترافیکی 

اداره ملــی ایمنــی ترافیــک بزرگــراه هــا در وزارت ترانســپورت ایــاالت 
متحــده تخمیــن مــی زنــد کــه ســاالنه حداقــل 3,400 مــورد مــرگ در 
تصادفــات راننــده گــی ناشــی از حــواس پرتــی بــه وقــوع مــی 
پیونــدد کــه طــی آن راننــده گان مترکــز خــود را در کنــرتول ایمــن 
موتــر خــود بــه دلیــل مشــغولیت دســت، چشــم یــا ذهــن از دســت 

می دهند.

بــا وجــود معنــا دار بــودن ایــن آمــار، ممکــن اســت ابعــاد معضــل را 
کمــرت از حالــت واقعــی نشــان دهــد زیــرا شناســایی عامــل حــواس 

پرتی و نقش آن در تصادف می تواند دشوار باشد.

اکــرث راننــده گان مســئولیت نشســنت پشــت فرمــان و اجتنــاب از 
رفتارهــای پرخطــر را درک مــی کننــد. راننــده گان حــواس پرتــی کــه 
«بــا بــی احتیاطــی یــا از روی ســهل انــگاری مــی توانــد هــر شــخص 
یــا اموالــی را بــه خطــر بیندازنــد» یــا «بــا بــی توجهــی عمــدی یــا 
ــی  ــی م ــده گ ــوال» رانن ــا ام ــراد ی ــی اف ــه ایمن ــبت ب ــدی نس غیرعم
کننــد، مطابــق قانــون میشــیگان تحــت تعقیــب قانونــی قــرار مــی 

گیرند.

ــی  ــیگان غیرقانون ــی در میش ــده گ ــگام رانن ــاه هن ــام کوت ــال پی ارس
اســت و شــامل خوانــدن، تایــپ کــردن یــا ارســال پیــام مــی شــود. 
ــا ســایر مــوارد  ــم ی ــرای گــزارش تصادفــات، جرائ امــا اســتثنائاتی ب
اضطــراری وجــود دارد. راننــدگان بــا جریمــه 100 دالــری بــرای اولیــن 

تخلف و 200 دالری برای تخلفات بعدی روبرو می شوند.

هــر چیــزی کــه چشــم شــام را از جــاده، دســتانتان را از روی فرمــان یــا 
ذهنتــان را از راننــده گــی دور کنــد، می توانــد بــه مشــکلی بــزرگ 
منجــر شــود. مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه مغــز شــام منــی 
توانــد بــه بیــش از یــک فعالیــت در یــک زمــان توجــه کامــل داشــته 
ــو  ــک رادی ــم ی ــد تنظی ــاده مانن ــر س ــه ظاه ــای ب ــی کاره ــد. حت باش
مــی توانــد خطرنــاک باشــد، بــه خصــوص در هــوای بــد یــا ترافیــک 
ســنگین. تقریبــاً یــک چهــارم ثانیــه طــول مــی کشــد تــا مغــز بیــن دو 
 65 رسعــت  بــا  کــه  موتــری  یعنــی  شــود؛  قائــل  متایــز  کار 

مایل در ساعت حرکت می کند 24 فوت را طی می شود.

در اینجــا چنــد روش وجــود دارد کــه مــی توانیــد حــواس پرتــی در 
موتر را به حداقل برسانید.

قبل از راننده گی:
یــک مســافر صندلــی جلــو را بــه عنــوان دســتیار بــرای کمــک در 
زمینــه نقشــه یــا سیســتم هــای مســیریابی بــه همــراه داشــته 
باشــید. اگــر بــه تنهایــی راننــده گــی مــی کنیــد، مســیر مقصــد 

را از قبل مشخص کنید. 

انجــام  باشــید.  آشــنا  موتــر  در  موجــود  تجهیــزات  بــا 
بــدون  رادیــو  یــا  دمــا  تنظیــم  ماننــد  اولیــه  عملکردهــای 

برداشنت چشم از جاده را مترین کنید. 

•

•

حواس پرتی در راننده گی



ــرای مــوارد زیــر از سیســتم صوتــی جامــع تلفیــق  ــان ب اگــر نوجوان
شــده در وســیله نقلیــه یــا یــک تلیفــون اســتفاده کننــد، ایــن امــر 

اعامل منی شود:

حین راننده گی:

قانون کلسی
قانون کلسی به حفاظت از راننده گان جوان کمک می کند

نوجوانان دارای جواز متعلم سطح 1 یا جواز اوسط سطح 2 تحت 
ــن  ــا مهــارت آمــوزی تدریجــی کــه در حی ــده گــی ب صــدور جــواز رانن
رانندگــی از موبایــل اســتفاده مــی کننــد در معــرض خطــر صــدور 

جریمه از طرف مأمور پولیس می باشند. 

ــواب  ــاس، ج ــراری مت ــان از برق ــن نوجوان ــی، ای ــن ایالت ــق قوانی طب
دادن بــه متــاس، گــوش دادن یــا برقــراری ارتبــاط کالمــی از طریــق 
موبایــل منــع مــی باشــند. در صــورت جریمــه شــدن، آنهــا ممکــن 

است با هزینه 295 دالری روبرو شوند.

اداره ملــی ایمنــی ترافیــک بزرگــراه گــزارش مــی دهــد کــه کمربنــد 
ــی ســاالنه جــان بیــش از 13,000 نفــر را نجــات مــی دهــد و  ایمن
ایــن کــه بســنت کمربنــد ایمنــی موثرتریــن کاری اســت کــه مــی 

توانید برای محافظت از خود در تصادفات انجام دهید.

فصل 4: قوانین ترافیکی 
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ــال هــای رادیویــی خــود را از قبــل  ــرای دسرتســی آســان، کان ب
مرتــب کنیــد و یــک لیســت پخــش را در دســتگاه قابــل حمــل 

خود از پیش تنظیم منایید.

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه همــه کــودکان راحــت مــی باشــند 
و کمربنــد ایمنــی را بــه طــور صحیــح بســته انــد. بــه آنهــا 
اهمیــت رفتــار خــوب و بســنت کمربنــد ایمنــی در موتــر را 
آمــوزش دهیــد. بــه ایــن مســئله را کــم اهمیــت ندانیــد کــه 

متایل به این ها چقدر می تواند حواس را پرت کند.

بــه مقصــد،  از رســیدن  بعــد  یــا  راننــده گــی  از رشوع  قبــل 
مراتب نظافت شخصی را انجام دهید.

•

•

•

ــی در  ــواس پرت ــد. ح ــرار دهی ــود ق ــت خ ــی را در اولوی ــده گ رانن
یــک لحظــه مــی توانــد منجــر بــه تصــادف شــود. دســتان خــود 

را روی فرمان و چشامن خود را رو به جاده نگه دارید.

از اســتفاده از موبایــل، دســتگاه هــای ارســال پیــام، سیســتم 
الکرتونیکــی  هــای  سیســتم  ســایر  و  مســیریابی  هــای 

خودداری کنید.

وقتــی  باشــید،  مــی  موبایــل  از  اســتفاده  بــه  مجبــور  اگــر 
متــاس بگیریــد کــه وســیله نقلیــه شــام بــه صــورت ایمــن 
ــال  ــه در ح ــران ک ــا دیگ ــی ب ــاس تلفن ــد. از مت ــده باش ــارک ش پ

راننده گی استند، خودداری کنید.

از یادداشــت بــرداری، خوانــدن یــا جســتجوی شــامره تلیفــون 
خودداری کنید.

از گفتگوهای پرجدل، پر اســرتس یا مشــاجره خودداری کنید.

اگــر مجبــور بــه خــوردن غــذا مــی باشــید، وســایلی را انتخــاب 
ــل  ــان حاص ــتند و اطمین ــل اس ــل حم ــی قاب ــه راحت ــه ب ــد ک کنی

کنید که نوشیدنی ها در جا لیوانی قرار دارند.

اگــر متوجــه شــدید کــه در فکــر فــرو رفتــه یــا خســته شــده ایــد، 
اسرتاحت کنید.

•

•

•

•

•

•

•

راننــده  تصــادف  گــزارش 
گــی، وضعیــت ایمرجنســی 

یا مخاطره جدی در جاده.

گــزارش وضعیتــی کــه در آن 
امنیت شخصی را در خطر تشخیص داده اند.

وقــوع جــرم یــا جنایــت احتاملــی علیــه خــود یــا شــخص دیگــر را 
گزارش دهید یا از آن جلوگیری کنید.

(از  جلــو  صندلــی  رسنشــینان  همــه 
جملــه راننــده) کمربنــد ایمنــی را بســته 

باشند. 

همه مســافران با ســن کمرت از 16 ســال 
ــی را  ــد ایمن ــا کمربن ــی ه ــام صندل در مت

بسته باشند.

همــه کــودکان بــا ســن کمرت از 8 ســال یا با قد زیــر 4 فوت و 9 
اینــچ در صندلــی ایمنــی تأییــد شــده کــودک  یــا صندلــی 

بوسرت در متامی صندلی ها جای گرفته باشند.

•

•

•

راننــده گــی امتیــازی اســت کــه نیــاز بــه مهــارت، متریــن، قضــاوت 
ــوان  ــه نوج ــوان، توج ــده ج ــک رانن ــوان ی ــه عن ــئولیت دارد. ب و مس

باید روی جاده متمرکز شود، نه روی تلیفون.

کمربند ایمنی را ببندید؛ این یک قانون است!
ببنــد یــا جریمــه شــو: مطابــق قوانیــن مربوط بــه کمربنــد ایمنی و 
راننــده و رسنشــینان  اگــر  در میشــیگان،  کــودک  ایمنــی  حفــظ 
کمربنــد ایمنــی را بــه درســتی نبســته باشــند، مأمــور پولیــس مــی 

تواند موتر را متوقف کند.

مطابق قوانین میشیگان، باید:

•

•

•

همــه  کــه  شــوید  مطمــنئ  و  باشــید  پذیــر  مســئولیت 
مسافران به درستی کمربند ایمنی را بسته باشند.

حتــی اگــر موتــر مجهــز بــه کیســه هــوا باشــد، آنهــا جایگزینــی 
برای بسنت کمربند ایمنی نیستند.

•

•
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حفاظت از کودکان و نوجوانان
در کــودک  مســافران  از  حامیــت  قانــون  تصویــب  زمــان  از 

بنــد  کمر و  کــودک  لــی  صند ز  ا ه  د ســتفا ا  ، ن میشــیگا
یافتــه اســت و تعــداد مــوارد مــرگ  افزایــش  ایمنــی 

و میر و جراحات کاهش یافته است.
بــا ایــن حــال، بســیاری از افــراد هنــوز از ابزارهای 

حفاظت از کودک به طور نامناسب استفاده می 
کنند. قبل از راننده گی مطمنئ شــوید که هم 

صندلــی ایمنــی کــودک و هم کودک تان به 
درستی بسته شده اند.

قانــون ایمنــی مســافران کــودک میشــیگان 
ملزم می دارد که:

یــا  نگذاریــد  خــود  پاهــای  روی  را  کودکــی  هرگــز 
کودکــی را بــا یــک مســافر دیگــر بــه یــک کمربنــد 
ایمنــی نبندیــد. همیشــه بــه کــودکان ارصار کنیــد کــه   
   کمربنــد ایمنــی خــود را قبــل از روشــن کــردن موتــر 

          ببندند.

خصــوص  در  راهنامیــی  و  کمــک  دریافــت 
ــیاری از  ــودک در بس ــی ک ــی ایمن ــب صندل نص
دیپارمتنــت  (ماننــد  اجتامعــی  مؤسســات 
دســرتس  در  محلــی)  عامــه  صحــت  هــای 
اســت. بــرای پیــدا کــردن یــک تکنســین ایمنــی 
cert.safe- کــودک در نزدیکــی خود به صفحه
«یافــنت  و  کنیــد  مراجعــه   kids.org
تکنیسین» یا «Find a Tech» را انتخاب کنید.
تصــادف در  دخیــل  ایمنــی  صندلــی  هــر 

ــه درســتی بســته شــوند، همــه  وقتــی کمربندهــای ایمنــی ب
افــراد در موتــر ایمــن تــر خواهنــد بــود؛ کمربنــد شــانه را از 
گــردن و وســط قفســه ســینه و کمربنــد کمــری را از قســمت 

کمر و زیر شکم عبور داده و ببندید.

راننــده گانــی کــه بــه دلیــل وضعیــت صحــی از اســتفاده از 
کمربنــد ایمنــی معــاف هســتند، بایــد گــزارش داکــرت را همــراه 

داشته باشند.

•

•

کــودکان تــا ســن 8 ســالگی یا با داشــنت قد 
در درســتی  بــه  بایــد  اینــچ   9 و  فــوت   4
بوســرت   صندلــی  یــا  موتــر  صندلــی 

بســته شــوند. کــودکان بایــد تــا زمانــی کــه بــه ســن مــورد نیــاز 
ــد) روی  ــاق بیفت ــر اتف ــه زودت ــدام ک ــر ک ــند (ه ــد الزم برس ــا ق ی
صندلــی ایمنــی جــای گیرنــد. پیشــنهاد می شــود کــه والدیــن 
نظــر  در  را  قــد  جــای رشط ســنی، رشط  بــه  یــا رسپرســتان 
بگیرنــد، زیــرا کمربنــد ایمنــی ممکــن اســت بــرای کــودکان 
کوتــاه قدتــر کامــالً مناســب نباشــد.  کــودکان بایــد مطابــق بــا 
طرزالعمــل هــای تولیــد کننــده صندلــی کــودک و موتــر و 
اســتانداردهای ایمنــی فــدرال در سیســتم مهــار کــودک بــه 

درستی جای گرفته باشند.

خــارج کــردن کــودک از صندلــی ماشــین توســط نــرس در حیــن 
حرکت موتر ممنوع است.

اگــر وســیله نقلیــه مجهــز بــه صندلــی عقــب باشــد، کــودکان 
کمرت از 4 سال باید در صندلی عقب قرار بگیرند.

اگــر همــه صندلــی هــای عقــب موجــود توســط کــودکان زیــر 
4 ســال اشــغال شــوند، کــودک مــی توانــد بــه کمــک سیســتم 

مهار کودک در صندلی جلو قرار گیرد.

همیشــه بایــد تعویــض شــود. عــالوه بــر ایــن، ممکــن اســت 
فراخوان اجناس معیوب را دریافت نکنید.

ــه  ــدون مراقــب در وســایط نقلی ــی کــه ب کودکان
رها شده اند

مطابــق قوانیــن ایالتــی میشــیگان، رهــا کــردن کــودکان کمــرت از 6 
ســال بــدون مراقــب در وســایط نقلیــه و در صورتــی کــه مــدت 
زمــان یــا رشایطــی کــه در آن رهــا شــده انــد خطــر آســیب نامعقولــی 
یــا  والدیــن  اســت.  غیرقانونــی  باشــد،  داشــته  همــراه  بــه  را 
رسپرســتانی کــه فرزنــدان خــود را در وســیله نقلیــه تحــت نظــارت 
فــردی 13 ســاله یــا بزرگــرت کــه از نظــر قانونــی ناتــوان نیســت رهــا 

می کنند، مشکل قانونی ندارد.

تنهــا گذاشــنت کــودکان یــا حیوانــات خانگــی در وســیله نقلیهاصــالً 
بــازی  محــل  موتــر  کــه  بیاموزیــد  کــودکان  بــه  نیســت.  ایمــن 
ــدم اســتفاده قفــل  ــه خــود را در صــورت ع ــت، وســیله نقلی نیس
نگــه داریــد و مطمــنئ شــوید کــه کــودکان بــه کلیدهــا دسرتســی 

ندارند.

•

•

•

کودکــی کــه در سیســتم مهــار کــودک رو بــه عقــب قــرار دارد، 
تنهــا در صورتــی می توانــد در صندلــی جلــو قــرار گیــرد کــه 

کیسه هوای رسنشین جلو غیرفعال باشد.

سوار شدن هر فرد با سن زیر 18 سال در قسمت بار پیکاپی 
کــه بــا رسعتــی بیشــرت از 15 مایــل در ســاعت حرکــت مــی کنــد 
بــرای وســایل  را  اســتثناهایی  قانــون  ایــن  اســت.  ممنــوع 
ســاختامنی،  کارگــران  کشــاورزان،  اســتفاده  مــورد  نقلیــه 
و  امــداد  پرســونل  و  هــا  رژه  در  کننــدگان  رشکــت  ارتــش، 

ایمرجنسی قائل می شود.

•

•



کیسه هوا
ــگام  ــه در هن ــد ک ــده ان ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــوا ب ــای ه ــه ه کیس
تصــادف از رسنشــینان وســیله نقلیــه بیشــرت محافظــت کننــد. 
در  اســت  ممکــن  امــروزی  موترهــای  مــدل،  و  نــوع  بــه  بســته 
موقعیــت هــای مختلــف از جملــه فرمــان، داشــبورد، ســتون های 
ســقف و پنل هــای دروازه دارای کیســه هــوا باشــند. سنســورهای 
داخــل وســیله نقلیــه زمــان بــاز شــدن کیســه هــوا را مبتنــی بــر نــوع 
ــت،  ــن محافظ ــرای بهرتی ــد. ب ــی کنن ــن م ــادف تعیی ــدت تص و ش
همیشــه کمربنــد ایمنــی را حتــی در وســایط نقلیــه مجهــز بــه 
ــگام  ــظ در هن ــن محاف ــی بهرتی ــد ایمن ــد. کمربن ــوا ببندی ــه ه کیس

واژگونی، برخورد جانبی و تصادفات از عقب است.

هشــداردهی دســتی ممکــن اســت در اطــراف ســاحه هــای راه 
و  نگهــداری  و  تعمیــر  عملیــات  و  تأسیســاتی  کارهــای  ســازی، 

نقشه برداری استفاده شود.

تابلوهــای ســاخت و ســاز و نگهــداری مــی تواننــد بــه معنــای 
مســدود شــدن بخشــی از یــک مســیر، کل مســیر یــا کل جــاده 
باشــد. ایــن تابلوهــا همچنیــن زمانــی کــه کار در مجاورت جــاده، روی 

شانه ها یا در گودال ها انجام می شود، نصب می شوند.

ســاحه هــای ســاخت و ســاز مــی تواننــد مــدت کوتاهــی برقــرار 
باشــند یــا بــه مــدت یــک یــا چنــد فصــل ســاخت و ســاز بــه طــول 
بیانجامنــد. راننــده گان بــا تابلوهایــی کــه از قبــل نصــب شــده انــد، 

از وجود چنین ساحه هایی مطلع می شوند.

بــه پیــام تابلوهــای هشــدار توجــه کنیــد و طبــق دســتور از آنهــا 
تبعیــت کنید.بــرای جلوگیــری از بــروز مشــکل، بــه صــورت تدافعــی 
راننــده گــی کنیــد. صبــور باشــید تــا همــه بــه صــورت ایمــن از  

محل های ساخت و ساز
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25 مایــل در ســاعت- در محــل تقســیامت فرعــی زمیــن (کــه 
زمیــن هــای  عــوارض  حــدود، رسک، حریــم منــازل و ســایر 
نقشــه بــرداری شــده را نشــان مــی دهــد) و مجتمــع هــای 
آپارمتانــی. هنــگام راننــده گــی در ســاحه هــای تجــاری، منطقــه 
ــارک ــاور پ ــای مج ــدرال، در جاده ه ــی و ف ــای ایالت ــارک ه ای، پ
 هــا و زمین هــای بــازی و در محــدوده مکاتــب و شــفاخانه هــا 
ــن  ــاز تعیی ــای مج ــت ه ــه رسع ــرا ک ــد چ ــه کنی ــا توج ــه تابلوه ب

شده می توانند تغییر کنند.

45 مایــل در ســاعت- در محــل محــدوده کاری در صورتــی کــه 
تابلــو باشــد. اگــر بــرای یک محــدوده کاری رسعــت 45 مایل در 
ســاعت تعییــن نشــده باشــد، رسعــت مجــاز بــرای آن ســاحه در 

محدوده رسعت عادی قرار دارد.

آزادراه  کــه  هایــی  رسک  متــام  در  ســاعت-  در  مایــل   55
محســوب منــی شــوند و در همــه بزرگراه هــا، مگــر آن کــه 

تابلو داشته باشد.

حداکــرث 70 مایــل در ســاعت و حداقل 55 مایل در ســاعت؛ در 
ــد.  ــده باش ــن ش ــالف آن تعیی ــه خ ــر اینک ــا، مگ ــه آزادراه ه هم
بس های مکتب و کامیون ها دارای محدودیت رسعت 65 مایل 
در ســاعت مــی باشــند. در آزادراه هایــی بــا محدودیــت رسعــت 
کمــرت از 70 مایــل در ســاعت، بــس هــای مکتــب و کامیون ها 

دارای محدودیت رسعت 55 مایل در ساعت می باشند.

•

•

•

•

در صورتــی کــه کودکــی در سیســتم مهــار کــودک رو بــه عقــب 
در صندلــی جلــو قــرار گیــرد، کیســه هــوای رسنشــین جلــو بایــد 

غیرفعال شود.

همــه  کــه  شــود  مــی  توصیــه  رسپرســتان  یــا  والدیــن  بــه 
کودکان 12 ساله و کوچکرت را در صندلی عقب موتر بنشانند 
تــا در صــورت تصــادف از آســیب احتاملــی ناشــی از کیســه 

هوا جلوگیری شود.

بــه راننــده گان توصیــه مــی شــود هنــگام نشســنت، بیــن مرکــز 
سینه خود و مرکز فرمان حداقل 10 اینچ فاصله ایجاد کنند.

اگــر آبســنت مــی باشــید، توصیــه مــی شــود کــه کمربنــد 
بــه  کمربنــد  قســمت  کــه  ببندیــد  طــوری  را  خــود  ایمنــی 
درســتی روی باســن (نــه روی بطــن) و قســمت شــانه روی 
ــن اســت دور از  ــی کــه ممک ــا جای ــد. ت ــه باش ــرار گرفت ســینه ق

کیسه هوا بنشینید.

15 مایــل در ســاعت- در محــل پــارک خانــه هــای ســیار و برخــی 
از پارکینگ های شاروالی.

•

•

•

•

•

محدودیت رسعت
قانــون رسعــت پایــه میشــیگان حاکــی از ایــن اســت کــه شــام بایــد 
در متــام رشایــط راننــده گــی بــا رسعــت «مطمئنــه و محتاطانــه» 

خطــرات پیــش رو را پیــش بینی کنید و آماده توقف ایمن باشــید.

مراقــب تابلوهــای رسعــت انتظامــی باشــید و از آنهــا تبعیــت 
کنیــد. بخــش زیــر برخــی از محــدوده هــای رسعــت معیــار تعریــف 
شــده در قانــون وســیله نقلیــه میشــیگان را بــه طــور خالصــه 

بیان می کند.

راننــده گــی کنیــد. بــا رسعتــی راننــده گــی کنیــد کــه 
فاصلــه  در  دهــد  امــکان  شــام  بــه  همیشــه 
مشــخص پیــش رو توقــف کنیــد. ایــن رسعــت 
هرگــز منی توانــد از رسعــت مجــاز تعییــن شــده 
بیشــرت باشــد و حتــی بســته بــه رشایــط مــی توانــد 
باشــد.  کمــرت  شــده  تعییــن  مجــاز  رسعــت  از 

و  ســاخت  محــل  در  هشــدار  تابلوهــای 
ســاز، تعمیــر و نگهــداری یــا ســایر حــوزه 

شــکل  بــه  شــده  تعییــن  کاری  هــای 
املــاس بــا حــروف ســیاه روی پــس 
زمینــه نارنجــی یــا زرد اســت. ترکیبــی 

از تابلوهــا، عالئــم احتیــاط، دســتگاه
هــا،  کشــی  خــط  روشــنایی،   هــای 

و   مســیردهی  دســتگاه های  موانــع، 
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ســاحه ســاخت و ســاز عبــور کننــد. بــا دقــت کارگــران ســاختامنی یــا 
جابجایی تجهیزات را زیر نظر داشته باشید.

در  ترافیــک  هدایــت  صالحیــت  همچنیــن  ســاختامنی  کارگــران 
مناطــق کاری را دارنــد و طرزالعمــل هــای آنهــا بایــد رعایــت شــود، 

حتی اگر مغایر با یک دستگاه کنرتول ترافیک موجود باشد.

ــت هــای مجــاز  ــک حــوزه کاری معیــن، بــه رسع هنــگام عبــور از ی
تعییــن شــده دقــت کنیــد. در اکــرث فعالیــت هــای ســاخت و ســاز، 
ــا 45  ــر ب ــاز براب ــت مج ــرداری، رسع ــه ب ــا نقش ــداری ی ــر و نگه تعمی
مایــل در ســاعت اســت، مگــر اینکــه خــالف آن تعییــن شــده باشــد. 
محــدوده هــای کاری مــی تواننــد در صــورت حضــور کارگــران دارای 
محدودیت رسعت 45 مایل در ساعت باشند اما هنگام عدم حضور 
کارگــران، اجــازه مــی دهنــد ترافیــک بــه رسعــت معمولــی بازگــردد. 
ایــن کار بــه ترافیــک اجــازه مــی دهــد تــا در صــورت ایمــن بــودن بــا 
رسعــت کامــل پیــش بــرود و در عیــن حــال راننــده گان بایــد مراقــب 
کارگــران باشــند و زمانــی کــه ســاخت و ســاز در یــک محــدوده کاری 

فعال انجام می شود، رسعت خود را کاهش دهند.

جریمــه کلیــه تخلفــات راننــده گــی در محــدوده هــای کاری دو 
برابر می شود. عالوه بر این، راننده گانی که در محل های ساخت
 وســاز دارای رسعــت غیرمجــاز مــی باشــند، در ســوابق راننــده گــی 

خود با امتیاز بیشرتی مواجه می شوند.

ــا رسعــت  ــاز اخــذ شــده متناســب ب مطابــق قانــون، تعــداد امتی
غیرمجاز به رشح زیر است:

ــا مــرگ فــردی شــوید،  اگــر در یــک محــدوه کاری باعــث جراحــت ی
ممکن اســت با جریمه الی 7,500 دالر و تا 15 ســال زندان مواجه 

شوید.

یکی شدن مسیرها در محل ساخت و ساز
گان  راننــده  بــرای  را  زیــادی  ســواالت  کــه  موضوعاتــی  از  یکــی 
ــد، یکــی شــدن مســیرها در یــک ســاحه  میشــیگان ایجــاد مــی کن
ســاخت و ســاز اســت. هنگامــی کــه دو یــا چنــد مســیر رفــت و آمــد 
ــکه های  ــد، بش ــم می پیوندن ــه ه ــاخت و ســاز ب ــاحه س ــک س در ی
ســفید و نارنجــی و تابلوهایــی تعبیــه مــی شــوند کــه یکــی شــدن 
مســیرها را مشــخص می کننــد. راننــده گان بایــد طرزالعمــل هــای 
روی تابلوهــا را رعایــت کننــد کــه بــه آنهــا نشــان مــی دهــد کــه 

مسیرها چه موقع و چگونه ادغام می شوند.

ســه امتیــاز بــرای رسعــت 10 مایل در ســاعت یا کمــرت در باالی 
حد مجاز تعیین شده.

چهــار امتیــاز بــرای رسعــت بیــش از 10 مایــل در ســاعت امــا نــه 
بیش از 15 مایل در ساعت باالی حد مجاز.

پنــج امتیــاز بــرای رسعت بیش از 15 مایل در ســاعت باالی حد 
مجاز.

ــزان  ــروژه و می ــوع پ ــه ن ــته ب ــف بس ــاختامنی مختل ــای س ــروژه ه پ
ترافیــک ممکــن اســت از اســرتاتژی هــای متفاوتــی بــرای یکــی 
ــدوده  ــی در مح ــای ترافیک ــد. الگوه ــتفاده کنن ــیرها اس ــدن مس ش
ــا پیرشفــت ســاخت و ســاز تغییــر کننــد. نــه  کاری ممکــن اســت ب
ــران  ــه کارگ ــه ب ــا، بلک ــی ه ــط کش ــم و خ ــا، عالئ ــکه ه ــه بش ــا ب تنه
ســاختامنی کــه از تابلوهــا یــا عالئــم دســتی بــرای هدایــت جریــان 

ترافیک استفاده می کنند، دقت کنید.

وسایل نقلیه تعمیر و نگهداری

قوانیــن میشــیگان بــه آژانــس هــای جــاده ای ایالتــی و محلــی اجــازه 
ــر  ــر و نگهــداری خــود را عــالوه ب ــه تعمی ــا وســایل نقلی مــی دهــد ت
ــا  ــمک زن ی ــبز چش ــای س ــراغ ه ــه چ ــی ب ــنتی کهربای ــای س ــراغ ه چ
نوســان دار مجهــز کننــد. چــراغ ســبز فقــط زمانــی فعــال مــی شــود 
کــه کار جــاده ای در حــال انجــام باشــد. پیامنــکاران خصوصــی مجــاز 

به نشان دادن چراغ سبز روی موترهای خود نیستند.

ــد کــه وقتــی چــراغ ســبز چشــمک زن را روی  ــد بدانن راننــده گان بای
یــک وســیله نقلیــه تعمیــر و نگهــداری محلــی یــا ایالتــی مــی بیننــد، 

رسعت خود را کاهش دهند و با احتیاط راننده گی کنند. 

رنــگ ســبز بــه ایــن دلیــل انتخــاب شــده اســت کــه چشــم انســان بــه 
طــول مــوج ســبز حساســیت بیشــرتی دارد. ایــن بــدان معناســت 
کــه نورهــای ســبز روشــن تــر بــه نظــر مــی رســند و نســبت بــه ســایر 
ایــن  شــوند.  مــی  مشــاهده  دورتــر  فواصــل  از  رنگــی  نورهــای 
ِویژگــی آنهــا را بــرای دیــد بهــرت در رشایــط نامناســب ماننــد طوفــان 

های برف و توده های گرد و غبار جاده ای ایده آل می کند.

•

•

•



وسایل نقلیه ایمرجنسی
حــق تقــدم عبــور را در اختیــار وســایل نقلیــه ایمرجنســی قــرار دهیــد 
کــه بــا چراغ هــای قرمــز و آبــی چشــمک زن (چرخــان یــا نوســان دار) از 
هــر جهــت نزدیــک می شــوند (حتــی اگــر ایــن موترهــا بــا چــراغ هــای 

چشمک زن روشن متوقف شده باشند).

یک وســیله نقلیه مجاز ایمرجنســی شامل موارد زیر می شود:

هنگامی که یک موتر ایمرجنســی متوقف شــده را می بینید:

عــدم رعایــت قانون مجازات های زیر را در پی دارد:

بس مکتب
ــاط را رعایــت  در اطــراف بــس هــا و محــدوده مکتــب مراتــب احتی
کنیــد. کــودکان ممکــن اســت بــه رسک بپرنــد یــا از اطــراف وســایل 
نقلیــه پــارک شــده بیــرون بیاینــد. حداقــل بــا 20 فــوت فاصلــه 
ــه در  ــمک زن ک ــی چش ــز فوقان ــای قرم ــراغ ه ــا چ ــب ب ــس مکت از ب
حــال ســوار یــا پیــاده کــردن مســافران اســت، توقــف کنیــد. بــرای 
بــس مکتبــی کــه در طــرف دیگــر بزرگــراه بــا مانعــی ماننــد حــد 
ــاختارهای  ــایر س ــا س ــل ی ــده، حائ ــه کاری ش ــا بوت ــی ی ــل بتون فاص
جداکننــده جریــان ترافیکــی ایســتاده اســت، رضورتــی بــرای توقــف 

نیست. شکل 4.1 را مالحظه کنید.

جریمــه هــای عــدم توقــف بــرای بــس مکتــب دو برابــر مقــدار 
معمولــی  گــی  راننــده  تخلــف  بــرای  یافتــه  اختصــاص 
بــه  اســت  ممکــن  مــرگ  یــا  جراحــت  بــه  منجــر  اســت.تخلفات 

افزایش در میزان جریمه و حبس بیانجامد. 
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اگــر قــادر بــه کنــار زدن یــا تغییــر مســیر بــرای موتــر ایمرجنســی 
متوقــف شــده نباشــید و منجــر بــه جراحــت یــا مــرگ پرســونل 

ایمرجنسی شوید، ممکن است به جنایت متهم شوید.

•

•

•

•

•

•

ــای  ــس، موتره ــانی و پولی ــای آتش نش ــا، موتره آمبوالنس ه
(در  بگیــر  حقــوق  یــا  داوطلــب  آتش نشــانان  خصوصــی 
آتش نشــانی)،  اداره  رئیــس  از  مجــوز  داشــنت  صــورت 
اعضــای  یــا  داوطلبــان  بــه  متعلــق  خصوصــی  موترهــای 

حقوق بگیر یک موسسه کمک های اولیه.

ــی و  ــه، غیرانتفاع ــه خیری ــه موسس ــه متعلــق ب ــی ک موترهای
شــناخته شــده فــدرال بــوده و منحــرصاً بــرای کمــک در مواقــع 

اضطراری استفاده می شود.

ــل دار  ــد کامیون هــای جرثقی موترهــای خدمــات جــاده ای مانن
یــا موترهــای امدادرســانی دولتــی بــا چــراغ قرمــز یــا کهربایــی 
چشــمک زن (چرخــان یــا نوســان دار) کــه بــه عنــوان وســیله 
نقلیــه ای کــه بــرای کمــک بــه موترهــای معیــوب اســتفاده 
راحتــی  بــه  و  شــده اند  عالمت گــذاری  خوبــی  بــه  می شــود 

قابل تشخیص می باشند.

در ارتبــاط بــا وســایل نقلیــه مجــاز ایمرجنســی: یــک تخلــف 
مدنی، مشمول دو امتیاز و جریمه 400 دالری.

در ارتبــاط بــا ســایر وســایل نقلیــه مجــاز، ماننــد موترهــای 
حمــل زبالــه، موترهــای خدمــات شــهری و موترهــای تعمیــر و 

نگهداری جاده ای: تخطی از قانون.

•

قانون شــام را ملزم می کند تا رسعت خود را الی 10 مایل در 
ســاعت کمــرت از رسعــت مجــاز تعییــن شــده کاهــش دهیــد و 
تحــت رشایــط مجــاز ترافیکــی تغییــر مســیر دهیــد. اگــر قــادر 
ــد  ــا ح ــد و ت ــت کنی ــاط حرک ــا احتی ــتید، ب ــیر نیس ــر مس ــه تغیی ب
امــکان فاصلــه بیــن خــود و موتــر ایمرجنســی متوقــف شــده 

را حفظ کنید.

وقتی یک موتر ایمرجنســی نزدیک می شــود و چراغ های قرمز 
و آبی آن روشــن و آژیر آن به صدا در آمده اســت:

موتــر را بــه لبــه جــاده یــا بزرگــراه هدایــت کنیــد، از تقاطــع هــا 
فاصله بگیرید و توقف کنید.

تــا زمانــی کــه موتــر ایمرجنســی عبــور نکــرده اســت، رشوع بــه 
ــد. هوشــیار باشــید؛ ممکــن اســت بیــش از یــک  حرکــت نکنی

موتر ایمرجنسی به متاس جواب داده باشد.

پــای خــود را روی ترمــز نگــه داریــد تــا چــراغ هــای ترمــز بــه راننــده 
گان موترهــای ایمرجنســی اطــالع دهــد کــه شــام توقــف 

کرده اید.

حداقــل 500 فــوت از پشــت هــر موتــر ایمرجنســی در حــال 
روشــن  آژیــر  و  زن  چــراغ هــای هشــدار چشــمک  بــا  حرکــت 

فاصله داشته باشید.

ــای  ــا چراغ ه ــت ب ــال حرک ــی در ح ــر ایمرجنس ــار موت ــز از کن هرگ
هشــدار چشــمک زن روشــن رد نشــوید، مگــر اینکــه دســتور آن 
توســط راننــده موتــر ایمرجنســی یــا مأمــور پولیــس صــادر 

شود.

•

•

•

•

•

در ســال 1925، رسعــت مجــاز بــرای بــس هــای مکتــب 
در بزرگراه ها 25 مایل در ســاعت تعیین شــد. در رشایط 
ــاده  ــا پی ــرای ســوار ی خــاص، هنگامــی کــه بــس بایــد ب
کــردن محصــالن بایســتد، ترافیــک بایــد متوقــف یــا 

رسعت آن الی 15 مایل در ساعت کاهش یابد.



شــکل 4.1. از آنجایــی کــه ایــن جاده هــا توســط یــک مانــع بــه دو 
بخــش تقســیم می شــوند، ماشــین آبــی نیــازی بــه توقــف نــدارد، 
حتــی اگــر چراغ هــای قرمــز فوقانــی بــس مکتــب چشــمک بزننــد. 
وســایل نقلیــه در هــامن ســمت جــاده کــه بــس مکتــب قــرار دارد 

باید متوقف شوند.

چراغ های راهنامی بس مکتب

حق تقدم عبور
بســیاری از موقعیت هــای مختلــف ترافیکــی از شــام می خواهنــد 
کــه حــق تقــدم را بــه ســایر وســایل نقلیــه، دوچرخــه هــا و عابــران 

پیاده دهید.

حق تقدم عبور در گردش
شــام بایــد در مــوارد زیــر حــق تقــدم را بــه ســایر وســایل نقلیــه 

دهید:

وقتــی چراغ هــای قرمــز فوقانــی چشــمک می زننــد، حداقــل بــا 20 
فــوت فاصلــه از بــس مکتــب توقــف کنیــد. تــا زمانــی کــه چــراغ 
هــای قرمــز چشــمک زن خامــوش شــوند یــا بــس بــه حرکــت خــود 

ادامه دهد، متوقف مبانید.

هنگامــی کــه چــراغ خطــر زرد   رنــگ چشــمک مــی زنــد، بــا احتیــاط 
حرکت کنید.

وقتــی چــراغ هــای زرد فوقانــی چشــمک مــی زننــد، آمــاده توقــف 
باشید.

آنچه هر راننده باید بداند
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حداقــل  توســعه  ملــی  کنفرانــس   ،1939 ســال  در 
اســتانداردها پیشــنهاد کــرد کــه بــس هــای مکتــب «بــه 
رنــگ زرد بــس ملــی» درآینــد. در ســال 1951، میشــیگان 
قانــون رنــگ بــس مکتــب را تصویــب کــرد کــه مطابــق 
متحدالشــکل  بــرای  جدیــد  بس هــای  متــام  بایــد  آن 
بــودن و دیــد بیشــرت بــه رنــگ زرد کرومــی بــس ملــی 

رنگامیزی شوند.

هنگام گردش به راست، از جمله در چراغ قرمز.

هنــگام گــردش بــه چــپ (چــه در حــال گــردش بــه چــپ از مســیر 
اختصاصــی خــود یــا از یــک رسک هســتید، چــه در حــال انجــام 

گردش به چپ در چراغ سبز تقاطع).

هنــگام گــردش بــه چپ در چراغ قرمز (شــکل های 4.2 و 4.3 را 
ببینید).

•

•

•



شــکل 4.2. هنــگام گــردش بــه چــپ در چــراغ قرمــز از یــک رسک 
یــک طرفــه بــه یــک رسک یــک طرفــه دیگــر، ابتــدا بایــد بــه طــور 
کامــل توقــف کنیــد و قبــل از پیچیــدن، ترافیــک در حــال نزدیــک 

شدن از سمت راست را کنرتول کنید.

ــه  ــه ب ــک رسک دو طرف ــپ از ی ــه چ ــردش ب ــگام گ ــکل 4.3. هن ش
یــک رسک یــک طرفــه در چــراغ قرمــز، بایــد کامــالً توقــف کنیــد، 
وســایل نقلیــه در حــال نزدیــک شــدن از ســمت راســت را کنــرتول 
کنیــد و حــق تقــدم را بــه هــر وســیله نقلیــه روبــروی خــود کــه در 

تقاطع در حال گردش به راست است، بدهید.
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حق تقدم عبور در تقاطع
شام باید در موارد زیر حق تقدم را به سایر وسایل نقلیه دهید:

آماده اعطای حق تقدم باشید

شــام در حــال نزدیــک شــدن یــا توقــف در یــک تقاطــع هســتید 
و چــراغ بــه تازگــی ســبز شــده اســت. اگــر هنــگام تغییــر رنــگ 
ــل از  ــد، قب ــور دارن ــع حض ــوز در تقاط ــه هن ــایل نقلی ــراغ وس چ

ادامه حرکت باید حق تقدم را به آنها دهید.

ــی  ــید. وقت ــی باش ــپ م ــه چ ــردش ب ــال گ ــع در ح ــک تقاط در ی
چــراغ ســبز شــد، می توانیــد پــس از تخلیــه شــدن کل ترافیــک 
روبــرو بپیچیــد. اگــر هنــگام قرمــز شــدن چــراغ هنــوز در تقاطــع 

حضور دارید، تا حد امکان رسیع و ایمن گردش کنید.

زن  چشــمک  قرمــز  چــراغ  یــا  توقــف  تابلــوی  دارای  تقاطــع 
اســت. قبــل از ادامــه حرکــت، بایــد کامــالً متوقــف شــوید و 
ترافیــک را بررســی کنیــد. اگــر دســتگاه هــای کنــرتول ترافیــک 
ــر  ــط عاب ــا خ ــت ی ــط ایس ــل خ ــند، در مقاب ــته باش ــود نداش وج
پیــاده توقــف کنیــد. اگــر خــط ایســت یــا خــط عابــر پیــاده وجــود 
نداشــته باشــد، در نقطــه ای توقــف کنیــد کــه بــه شــام امــکان 
دهــد بــدون نیــاز بــه دخــول بــه تقاطــع، متــام ترافیــک در حــال 

نزدیک شدن را ببینید.

شــام بــه یــک تقاطــع توقــف چهــار طرفــه بــا یــک تابلــوی 
ایســت در هــر گوشــه از تقاطــع مــی رســید. راننــده ای کــه اول 
از همــه بــه تقاطــع رســیده و توقــف کــرده اســت، حــق تقــدم 
عبــور از تقاطــع بــا او اســت. اگــر دو یــا چنــد وســیله نقلیــه بــه 
طــور همزمــان بــه تقاطــع برســند، وســیله نقلیــه ســمت چــپ 
بایــد حــق تقــدم را بــه وســیله نقلیــه ســمت راســت خــود 

بدهد.

بــه تقاطعــی می رســید کــه در آن چــراغ هــای راهنامیــی کار 
ــایل  ــه وس ــدم را ب ــق تق ــد و ح ــالً توقــف کنی ــد. کام منــی کنن
نقلیــه ای کــه از قبــل در تقاطــع حضــور داشــتند، بدهیــد. اگــر 
بــا وســیله نقلیــه دیگــری همزمــان بــه تقاطــع رســیدید، حــق 

تقدم را به وسیله نقلیه سمت راست خود دهید.

ــل از  ــا چــراغ زرد چشــمک زن مــی رســید. قب ــه یــک تقاطــع ب ب
انجام گردش، حق تقدم را به ترافیک دهید.

در یــک تقاطــع T شــکل فاقــد عالئــم یــا تابلــو، حــق تقــدم را به 
وسایل نقلیه واقع در مسیر عبور دهید.

•

•

هنــگام نزدیــک شــدن بــه تابلــوی رعایــت حــق تقــدم. رسعــت 
خــود را کــم کنیــد، ترافیــک را بررســی کنیــد و بــرای توقــف 

آماده باشید.

هــرگاه در محــل هــای ســاخت و ســاز یــا تعمیــر و نگهــداری 
بزرگــراه کارگــران را مــی بینیــد همچنیــن هــرگاه در حــال نزدیــک 
زبالــه،  جمــع آوری  نقلیــه  وســیله  یــک  از  عبــور  یــا  شــدن 
خدمــات شــهری یــا تعمیــر و نگهــداری جــاده مــی باشــید کــه

•

•

•

•

•

•

•
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احتیــاط  بــا  بایــد  اســت،  روشــن  آن  زن  چشــمک  چراغ هــای 
حرکت کنید و آماده اعطای حق تقدم باشید.

هنگامــی کــه یــک موتــر ایمرجنســی بــا چراغ هــای قرمــز یــا آبــی 
چشــمک زن (چرخــان یــا نوســان دار) و آژیــر یــا ســایر دســتگاه 
هــای صوتــی روشــن در حــال نزدیــک شــدن اســت، بالفاصلــه 
بــه موقعیــت مــوازی و تــا حــد امــکان نزدیــک بــه لبــه ســمت 
راســت یــا حاشــیه جــاده برانیــد، از تقاطــع فاصلــه بگیریــد و تــا 
ــه ادامــه  ــا مأمــور ب ــد ی ــر ایمرجنســی عبــور کن زمانــی کــه موت

حرکت عالمت دهد، توقف کنید.

•

عابریــن پیــاده دارای معلولیــت شــامل معلولیــت جســمی، 
شنوایی و بینایی.

انــواع  همــه  شــامل  ایــن  تقاطــع.  هــر  در  گــردش  هنــگام 
گــردش هــا بــا یــا بــدون چــراغ  یــا دســتگاه کنــرتول ترافیــک مــی

 شود.

هنــگام توقــف در یــک تقاطــع بــا تابلــوی ایســت یــا چــراغ 
قرمز چشمک زن.

در یک تقاطع با چراغ زرد چشمک زن.

عابــر پیــاده در یــک خــط عابــر پیــاده فاقــد عالئــم در ســمت 
راننــده مســیر و هنگامــی کــه هیــچ دســتگاه کنــرتول ترافیکــی 

وجود ندارد.

عابــر پیــاده ای کــه قبــل از تغییــر رنــگ چــراغ بــه خــط عابــر پیــاده 
داخل شده است.

مســیر  یــا  ســاختامن  جــاده،  کوچــه،  از  کــه  ای  پیــاده  عابــر 
ورودی در حال عبور از رسک است.

•

•

•

دســته هــای تشــییع جنــازه نســبت بــه ســایر وســایل نقلیــه بــه 
اســتثنای موترهــای آتــش نشــانی، آمبوالنــس هــا و موترهــای 

پولیس حق تقدم دارند.

وســایل نقلیــه حــارض در مراســم تشــییع جنــازه بایــد یــک پرچــم 
نارنجــی فلورســنت بــا منــاد مذهبــی مناســب (ماننــد صلیــب، 

ستاره داوود یا هالل و ستاره) را نشان دهند.

مدنــی  تخلــف  یــک  جنــازه  تشــییع  دســته  میــان  از  عبــور 
محسوب می شود.

راننــده گان بایــد نســبت بــه دســته هــای تشــییع جنــازه بــه 
شــکل مناســب احــرتام قائــل شــوند امــا در صــورت مشــاهده 
یــک دســته تشــییع جنــازه در جــاده، نیــازی نیســت تــا موتــر را 

به کنار جاده برانند.

•

•

•

•

•

•

•

•

بــرای حرکــت بــا رعایــت حــق تقــدم عبــور در هنــگام نزدیــک 
شــدن بــه تابلــوی یکــی شــدن مســیرها. رسعــت خــود را در 

صورت لزوم برای ادغام ایمن تنظیم کنید.

•

ــک  ــده در ی ــخص ش ــاده مش ــر پی ــط عاب ــک خ ــاده در ی ــر پی عاب
تقاطع یا بین تقاطع ها.

عابــر پیــاده در خــط عابــر پیــاده، حتــی اگــر چــراغ راهنامیــی شــام 
سبز باشد.

پیــاده محــدوده  عابــر  خــط  یــک  در  یــا  نزدیکــی  در  کــودکان 
مکتــب (هنــگام دایــر بــودن مکتــب). مراتــب احتیــاط را کامــالً 
رعایــت کنیــد چــرا کــه کــودکان ممکــن اســت ناگهانــی وارد 

رسک شوند.

•

•

•

حق تقدم و تشییع جنازه

هنــگام ســبقت از یــک وســیله نقلیــه دیگــر یــا دوچرخــه ســوار 
مراتب احتیاط را رعایت کنید.

در بزرگــراه دو طرفــه، بایــد دیــد واضــح و بــدون مانــع از مســیر 
ســمت چــپ داشــته باشــید و هــر ترافیــک در آن مســیر بایــد 
ــا مســافت ــه داشــته باشــد ت ــدازه کافــی از شــام فاصل ــه ان ب

•

•

عبور از سمت چپ

حق تقدم و عابرین پیاده
به عنوان راننده، باید حق تقدم را به موارد زیر دهید:

موتر پولیس



و زمان الزم برای عبور ایمن برای شام فراهم شود.

هنگامــی کــه رشوع بــه ســبقت از یــک وســیله نقلیــه مــی 
کنیــد، تــا زمانــی کــه نتوانیــد متــام وســیله نقلیــه ای را کــه در 
حــال عبــور از کنــار آن مــی باشــید در آینــه عقــب خــود ببینیــد، 

به مسیر سمت راست برنگردید.

قبــل از اینکــه بــه فاصلــه 200 فوتــی از وســیله نقلیــه روبــرو 
برسید، باید به مسیر خود بازگردید. 

ــای  ــر فض ــیدن تریل ــگام کش ــه هن ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ب
بیشرتی برای عبور در نظر بگیرید.

از بیــش از یــک وســیله نقلیــه در یــک زمــان ســبقت نگیریــد یــا 
زمانــی کــه وســیله نقلیــه دیگــری از ترافیــک آهســته تــری عبــور 

می کند، با فاصله بسیار کم حرکت نکنید.

هنــگام آمــاده شــدن بــرای ســبقت از وســیله نقلیــه دیگــر بــا 
اســتفاده از مســیر میانــی یــک جــاده ســه طرفــه، همیشــه 
احتیــاط کامــل را در نظــر بگیریــد. موترهایــی کــه نزدیــک مــی 
شــوند نیــز ممکــن اســت در حــال آمــاده شــدن بــرای ســبقت 
باشــند. اگــر شــام و موتــری کــه در حــال نزدیــک شــدن اســت 
بــه طــور همزمــان بــه مســیر میانــی حرکــت کنیــد، ممکــن 
اســت یــک تصــادف جــدی رخ دهــد. اگــر مســیر میانــی تنهــا 
بــرای گــردش بــه چــپ عالمــت گــذاری شــده باشــد، اســتفاده از 

آن برای عبور یا ادغام ممنوع است. 

•

•

هنگامــی کــه در یــک جــاده دو طرفــه فضــای کافــی وجــود دارد 
و وســیله نقلیــه ای کــه مــی خواهیــد از آن عبــور کنیــد، در حــال 

گردش به چپ است.

در یک رسک یک طرفه با بیش از یک مسیر.

در یک جاده با دو یا چند مسیر در هر جهت.

•

ــا  ــاص ب ــور خ ــه ط ــه ب ــاده ک ــه ای از ج ــا نقط ــع ی ــک تقاط در ی
هدف عبور تعریض شده است.

•

•

•

•

•

•

اگــر از کنــار وســیله نقلیــه دیگــری عبــور مــی کنیــد، 
ــه از  ــده ای ک ــا رانن ــد و ب ــش ندهی ــود را افزای ــت خ رسع
کنــار شــام مــی گــذرد، مســابقه ندهیــد. بــه راننــده دیگــر 
ــا کار ســبقت را بــه شــکل ایمــن انجــام  اجــازه دهیــد ت

دهد.

عبور از سمت راست
عبــور از ســمت راســت وســایل نقلیــه مجــاز اســت امــا بــرای انجــام 
ایــن کار روی شــانه یــا خــارج از جــاده راننــده گــی نکنیــد. عبــور از 

سمت راست فقط در رشایط خاصی باید انجام شود.

یــک خــط زرد ممتــد در ســمت شــام در مرکــز جــاده رســم شــده 
باشد.

یــا  ممنــوع»  «ســبقت  تابلــوی 
نصــب  ممنــوع»  ســبقت  «منطقــه 

شده باشد.

در حــال نزدیــک شــدن بــه یــک تپــه یــا 
منحنــی باشــید کــه مانــع از مشــاهده 

واضح ترافیک مقابل می شود.

•

در فاصلــه 100 فوتــی از تقاطــع جــاده یــا تقاطــع راه آهــن 
استید.

دیــد شــام در فاصلــه 100 فوتــی از پــل عــادی، پــل قوســی یــا 
تونل مختل شده باشد.

ترافیــک روبــرو بــه انــدازه ای نزدیــک باشــد کــه تــالش بــرای 
را در معــرض خطــر  ســبقت شــام و ســایر وســایل نقلیــه 

تصادف قرار دهد.

قادر به مشاهده واضح مسیر جلو نباشید.

ــه  ــرای گــردش ب ــی یــک جــاده ســه طرفــه فقــط ب مســیر میان
چپ عالمت گذاری شده باشد.

ــازه  ــرای اج ــع ب ــا تقاط ــاده ی ــر پی ــط عاب ــه ای در خ ــیله نقلی وس
عبور به عابر پیاده متوقف شده باشد.

در محل ساخت و ساز.

محــدوده مکتــب یــا تابلــوی نصــب شــده محــدوده مکتــب در 
یک ساحه فاقد مشخصات مشاهده شود.

بــس مکتــب بــرای ســوار یــا پیــاده کــردن مســافران متوقــف 
شده باشد.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

وقتی سبقت ممنوع است
در موارد زیر سبقت نگیرید:

استفاده از مسیر
مشــابه بســیاری از نقــاط جهــان، راننــده گان آمریکایــی در ســمت 
راســت جــاده راننــده گــی مــی کننــد. امــا راننــده گــی چیــزی فراتــر از 

ماندن در سمت راست است.

ــد، مگــر در  ــده گــی کنی ــد در مســیر ســمت راســت رانن شــام بای
موارد زیر:
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گردش
در هنگام گردش همیشه از چراغ راهنام استفاده کنید.

قبــل از اینکــه چــراغ هــای راهنــام بــه تجهیــزات معیــار در هــر موتــر 
دادن  نشــان  بــرای  دســتی  عالئــم  از  گان  راننــده  شــود،  تبدیــل 
گــردش یــا توقــف اســتفاده مــی کردنــد. امــروزه ایــن عالئــم دســتی 
عمدتــاً توســط موترســواران، راکبــان اســکوتر و موپــد و دوچرخــه 

سواران استفاده می شود. شکل 4.4 را مالحظه کنید.

سبقت از یک وسیله نقلیه از جلوی شام.

وســایل نقلیــه متوقــف شــده، تصــادف یــا ســایر موانــع، 
عبــور از مســیر میانــی را بــرای شــام الزمــی مــی کنــد. قبــل از 
خــروج از مســیر خــود بایــد حــق تقــدم را بــه ترافیــک روبــرو 

دهید.

جــاده بــه ســه یــا چنــد مســیر ترافیکــی عالمــت گــذاری شــده 
تقسیم شده باشد.

در رسک یک طرفه با دو یا چند مسیر رفت و آمد.

هدایــت شــده بــه مســیر ســمت چــپ توســط تابلوهــا و چــراغ 
هــای هشــدار کنــرتول ترافیــک در یــک بزرگــراه چنــد بخشــی 

دارای جریان ترافیک در هر دو جهت.

عبــور از مســیر میانــی بــرای گــردش بــه چــپ بــه داخــل یــا خــارج 
از کوچه، مسیر شخصی یا ورودی.

هنــگام نزدیــک شــدن بــه یــک موتــر ایمرجنســی متوقــف 
شــده. قبــل از عبــور از اطــراف موتــر ایمرجنســی مطمــنئ 

شوید که امکان بیرون شدن ایمن میرس باشد.

یــا شــانه ســمت  ســاخت و ســاز جــاده در نزدیکــی مســیر 
راست یا مسدود شدن این قسمت.

•

•

•

راننــده گــی در مســیر ســمت  ازدحــام  یــا  رشایــط ترافیکــی 
راست را غیرممکن کند.

رشایــط آب و هوایــی راننــده گــی در مســیر ســمت چــپ را 
رضوری کند.

یک مانع یا خطر در مســیر ســمت راســت وجود داشته باشد.

بــرای اعطــای حــق تقــدم بــه وســایل نقلیــه ایمرجنســی یــا 
ساختامنی باید مسیر را تغییر دهید.

بــدون هیــچ فاصلــه ای در مســیر ســمت چــپ در پشــت رس 
یا مقابل شام ترافیک وجود ندارد.

•

•

وســایل نقلیــه آهســته بایــد از مســیر ســمت راســت اســتفاده 
کنند مگر در هنگام عبور یا گردش به چپ.

•

•

•

•

•

•

•

•

حــرکات مارپیــچ از مســیری بــه مســیر دیگــر بــرای عبــور رسیــع 
از ترافیک غیرقانونی است.

فقــط موترهــای ایمرجنســی و پولیــس در حــال اســتفاده از 
چــراغ و آژیــر مجــاز بــه تــردد در خــالف جهــت جریــان ترافیــک 

می باشند.

راننده گی از میان موانع و نوارهای میانی غیرقانونی اســت.

ــی  ــچ تابلوی ــده جــاده صــاف شــده اســت و هی ــل بری اگــر مح
وجــود نــدارد کــه اســتفاده از آن را ممنــوع کنــد، مــی توانیــد بــا 

استفاده از آن به چپ گردش کنید.

شــام بایــد فقــط در ورودی هــا و خروجــی هــای تعییــن شــده و 
ــده وارد  ــرتول ش ــی کن ــا دسرتس ــای ب ــاده ه ــه ج ــو ب دارای تابل

شوید یا از آنها خارج شوید.

•

•

•

از مسیر صحیح بپیچید و از راهنامی خود استفاده کنید.

از متام تابلوها و عالئم ترافیکی تبعیت کنید.

یــا  بــه عابریــن پیــاده، موترهــای ایمرجنســی  حــق تقــدم را 
سایر وسایل نقلیه در تقاطع دهید.

قبــل از گــردش مطمــنئ شــوید کــه ترافیــک در ســمت چــپ 
شام خالی است.

ــای  ــد، انحن ــه ســمت راســت حرکــت مــی کنی هامنطــور کــه ب
کلــی حاشــیه راه را دنبــال کنیــد و بــه ســایر مســیرها منحــرف 

نشوید.

•

•

•

•

•

•

•

•

ــرتول  ــا آزادراه کن ــی ی ــن ایالت ــراه بی ــک بزرگ ــی در ی ــده گ ــگام رانن هن
ــده  ــا دسرتســی کامــل، بایــد در مســیر ســمت راســت رانن شــده ب
گی کنید. استثناهایی برای راننده گی در مسیر سمت چپ برای 

رشایط زیر وجود دارد:

به خاطر داشته باشید که...

شــکل 4.4. عالئــم دســتی بــرای گــردش بــه چــپ، گــردش بــه 
راست و توقف.
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گردش به چپ

تغییر مسیر

توجــه داشــته باشــید کــه کامیــون هــا و بــس هــا بــه فضــای 
بیشرتی برای گردش به راست نیاز دارند.

ــا  ــود دارد، ب ــت وج ــه راس ــردش ب ــیر گ ــد مس ــه چن ــی ک هنگام
وارد شــدن بــه مســیری کــه مطابــق بــا مســیر گــردش شــام می 

باشد، حرکت خود را کامل کنید. شکل 4.5 را مالحظه کنید.

•

•

از مسیر صحیح بپیچید و از راهنامی خود استفاده کنید.

از متام تابلوها و عالئم ترافیکی تبعیت کنید.

حــق تقــدم را بــه عابریــن پیــاده، دوچرخــه ســواران، موترهــای 
ایمرجنسی یا سایر وسایل نقلیه در تقاطع دهید.

بــه  را مســتقیامً  زمــان رشوع گــردش، چــرخ هــای جلــو  تــا 
سمت مقابل نگه دارید. 

هنگامــی کــه چنــد مســیر گــردش بــه چــپ وجــود دارد، بــا وارد 
ــا مســیر گــردش شــام مــی  ــه مســیری کــه مطابــق ب شــدن ب

باشد، حرکت خود را کامل کنید.

متــام جریــان ترافیکــی در حــال نزدیــک شــدن را کنــرتول کنیــد. 
شکل های 4.6 و 4.7 را مالحظه کنید.

•

•

•

مســیر چــپ: بــا کنــرتول رس خــود بــه دنبــال ترافیــک پشــت رس 
را  بــه چــپ  و ســمت چــپ خــود باشــید، راهنــامی گــردش 

روشن کنید و با احتیاط به مسیر چپ بروید.

مســیر راســت: بــه دنبــال ترافیــک پشــت رس و ســمت راســت 
خــود باشــید، راهنــامی گــردش بــه راســت را روشــن کنیــد و بــا 

احتیاط به مسیر راست بروید.

•

•

•

•

•

شــکل 4.5. پــس از کنــرتول عابریــن پیــاده و دوچرخــه ســواران، 
ــد در  ــد. بای ــت بپیچ ــمت راس ــه س ــد ب ــی توان ــگ م ــی رن ــر آب موت
مســیر مربــوط بــه گــردش خــود باقــی مبانــد. اگــر در حیــن گــردش 
بــه ســمت مســیر دیگــری حرکــت کنــد، ممکــن اســت ترافیــک آن 

مسیر را قطع کرده و باعث تصادف شود.

شکل 4.6.

شکل 4.7.
شــکل هــای 4.6 و 4.7. اگــر شــام جــای راننــده بودیــد، آیــا موتــر 
ــال  ــه دنب ــت ب ــا دق ــه ب ــد؟ همیش ــی دادی ــخیص م ــی را تش مخف
وســایل نقلیــه ای باشــید کــه ممکــن اســت در پشــت یــا در کنــار 
موترهــای دیگــر پنهــان شــده باشــند. مراقــب موترســواران، 
ــرت  ــه کوچک ــرا جث ــید زی ــواران باش ــه س ــواران و دوچرخ اسکوترس

آنها باعث می شود در ترافیک به راحتی از آنها غافل شوید.

موتر مخفی

موتر مخفی



ایــن تابلــو وجــود تقاطــع راه آهــن در جلــو را 
ــدن  ــال آم ــار در ح ــر قط ــد. اگ ــی ده ــدار م هش
باشــد، هیــچ وســایل نقلیــه نبایــد در فاصلــه 
بیــش از 50 فــوت یــا کمــرت از 15 فــوت از 
طــرف  هــر  از  قطارهــا  کننــد.  توقــف  ریــل 
حداقــل ســه فــوت از ریل هــا فاصلــه دارنــد و 
ممکــن اســت محمولــه ای داشــته باشــند کــه 

حتی این فاصله را بیشرت کند.

تقاطع های راه آهن
سیســتم های کنــرتول ترافیــک بــرای تقاطــع هــای راه آهــن شــامل 
کلیــه تابلوهــا، عالئــم، خــط کشــی هــا و دســتگاه هــای روشــنایی 
مــی شــود کــه امــکان حرکــت ایمــن و مؤثــر را بــرای ترافیــک راه 

آهن و ریلی فراهم می کند.

هنــگام نزدیــک شــدن بــه تقاطــع راه آهــن، رسعــت خــود را کــم و بــه 
هــر دو طــرف نــگاه کنیــد. توقــف قطارهــا ممکــن اســت یــک 
مایــل یــا بیشــرت طــول بکشــد و قطــاری کــه در حــال نزدیــک شــدن 
اســت، از آنچــه بــه نظــر می رســد نزدیک تــر بــوده و رسیع تــر حرکــت 
می کنــد. نادیــده گرفــنت اخطــار یــا تــالش بــرای عبــور از مقابــل 

قطار می تواند مرگبار باشد.

چــه شــام پیــاده باشــید، چــه ســوار دوچرخــه یــا موتــر، فقــط مــی 
توانیــد از طریــق تقاطــع هــای معیــن از خطــوط راه آهــن عبــور 
کنیــد. هرگــز روی ریــل هــا قــدم نزنیــد یــا توقــف نكنيــد چــرا کــه 

غیرقانونی و خطرناک است.

تابلوی هشدار مقابل تقاطع راه آهن

موپــد  و  هــا  دوچرخــه  نقلیــه،  وســایل  ســایر  از  ســبقت  از 
خودداری کنید.

هنــگام ورود یــا خــروج از یــک میــدان، مراقــب عابریــن پیــاده در 
حال عبور از رسک باشید.

•

•

هنگام خروج از میدان:
رسعــت آهســته را حفــظ کنیــد. اگــر خروجــی خــود را از دســت 
دادیــد، دوبــاره در اطــراف میــدان بــه ســمت خروجــی خــود 

راننده گی کنید.

خروج خود را با استفاده از چراغ راهنام مشخص کنید.

تــا زمانــی کــه از خــط عابــر پیــاده موجــود در خروجــی عبــور 
نکرده اید، رسعت را افزایش ندهید. 

•

وقتی دستگاه هایی را می بینید که در مورد تقاطع های راه آهن 
و احتامل عبور قطار هشدار می دهند:

رسعت خود را کم کنید و آماده توقف باشید. •

•

هنگام نزدیک شدن به میدان:
بــه تابلوهــای کنار جاده و خط  کشــی های پیاده رو دقت کنید 

تا قبل از ورود، شام را به مسیر صحیح هدایت کنند.

ــزی  ــره مرک ــت جزی ــمت راس ــد و در س ــم کنی ــود را ک ــت خ رسع
میدان مبانید.

هامنطــور کــه بــه خــط حــق تقــدم نزدیــک مــی شــوید، بــه 
سمت چپ خود نگاه کنید.

ــد،  ــر ش ــک ظاه ــب در ترافی ــه مناس ــک فاصل ــه ی ــی ک هنگام
وارد میدان شوید و با جریان سایر موترها ادغام شوید.

هرگــز بــرای ورود بــه یک میدان گــردش به چپ نکنید؛ در  این
 صورت شام با ترافیک سمت مقابل مواجه می شوید. 

•

•

•

•

•

حرکت در میدان:
همیشــه در ســمت راست جزیره مرکزی مبانید. 

حق تقدم با وســایل نقلیه حارض در میدان اســت.

توقــف نکنیــد، مگــر اینکــه ایــن تنهــا راه بــرای جلوگیــری ایمــن 
از برخورد یا ســایر خطرات باشد.

اگــر صــدای نزدیــک شــدن یــک موتــر ایمرجنســی بــه گــوش 
مــی رســد، از توقــف خــودداری کنیــد. میــدان را در نزدیکرتیــن 
خروجــی تــرک کنیــد، بــه ســمت راســت حرکــت و توقــف کنیــد 

تا به موتر ایمرجنســی اجازه عبور دهید.

ــه  ــه میــدان ب ــر مســیر خــودداری کنیــد. قبــل از ورود ب از تغیی
ســمت مســیر مورد نظر خود حرکت کنید.

بــه کامیــون هــا، تریلرهــا و ســایر وســایل نقلیــه بــزرگ توجــه 
خاصــی داشــته باشــید. از ســبقت یــا راننــده گــی در کنــار 
وســایل نقلیــه بــزرگ پرهیــز کنیــد زیــرا ممکــن اســت آنهــا بــه 

بیش از یک مسیر برای حرکت در میدان نیاز داشته باشند.

•

•

•

•

•

•

•

میدان ها
میــدان یــک تقاطــع دایــره ای اســت کــه در آن ترافیــک ورودی بــه 
وســایل نقلیــه ای مــی رســد کــه در خــالف جهــت عقربــه هــای 
ســاعت در اطــراف جزیــره مرکــزی حرکــت مــی کننــد. موتــری کــه از 
هــر یــک از راه هــای تقاطــع دخــول مــی کنــد، بایــد حــق تقــدم 

را بــه ترافیکــی دهــد کــه از ســمت 
ایــن  شــود.  مــی  نزدیــک  چــپ 
یــا  ســواران  بایســکل  شــامل 
ــز مــی شــود  ــاده ای نی ــن پی عابری
دارنــد.  حضــور  محــل  آن  در  کــه 
موترهــا بــا گــردش بــه راســت بــه 
از  نظــر  مــورد  جــاده  ســمت 

میدان خارج می شوند.
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سیستم های کنرتل غیرعامل تقاطع راه آهن
ــا سیســتم های کنــرتول غیرعامــل، فاقــد  تقاطــع هــای راه آهــن ب
بــرای هشــدار در مــورد  یــا گیــت هایــی  چراغ هــای چشــمک زن 
عالئــم از  آنهــا  مقابــل،  در  باشــند.  مــی  قطــار  شــدن  نزدیــک 
تابلوهــای   و  مســیر  کشــی  خــط  پیرشفتــه،  هشــداردهنده 

سیستم های کنرتل عامل تقاطع راه آهن

مســیر هــر دو جهــت قطــار عبــور نکنیــد. قبــل از ادامــه حرکــت، 
مطمــنئ شــوید کــه همــه مســیرها بــاز باشــند و هرگــز بــا قطــاری 

که قصد عبور از آن را دارید، مسابقه ندهید.

تابلوهــای  همــراه  بــه   Crossbuck
ــتفاده  ــت اس ــا ایس ــدم ی ــق تق ــت ح رعای
مــی کننــد کــه درســت قبــل یــا در مســیر 
ریــل راه آهــن نصــب مــی شــوند تــا بــه 

راننده گان عبور قطار را هشدار دهند.

در صــورت لــزوم رسعــت خــود را کاهــش 
دهیــد یــا توقــف کنیــد و حــق تقــدم را بــه 
کنــرتول بــدون  ریلــی دهیــد.   ترافیــک 

کنــرتول  هــای  سیســتم 
حضــور  آهــن  راه  فعــال 
قطــار را بــه کاربــران جــاده 

اطالع می دهند.

ایــن سیســتم هــا ممکــن اســت شــامل ترکیبــی از 
تابلوهــای  زن،  چشــمک  هــای  چــراغ  هــا،  دوازه 
هشــدار و زنــگ هــا یــا ســایر دســتگاه هــای هشــدار 

صوتی باشند.

مهــم نیســت کــه بــا چــه سیســتم کنــرتول فعالــی 
روبرو می شوید:

اگر در خط راه آهن متوقف شده باشید
ــی ــال م ــن فع ــع راه آه ــای تقاط ــت ه ــا و گی ــه چراغ ه ــی ک هنگام
 شــوند یــا صــدای بــوق قطــاری کــه در حــال نزدیــک شــدن اســت را 
می شــنوید، حدود 20 ثانیه تا رســیدن قطار فرصت دارید. اگر این 
چنــد نکتــه را بــه خاطــر داشــته باشــید، مــی توانیــد از یــک فاجعــه در 

تقاطع راه آهن جلوگیری کنید.

اگــر در تقاطــع تابلــوی ایســت وجــود دارد، چــه قطــار قابــل 
مشاهده باشد چه نباشد، باید توقف کنید.

توجــه داشــته باشــید کــه در صــورت عــدم عالمــت گــذاری 
حمــل  حــال  در  نقلیــه   وســایل  مکتــب،  بس هــای  واضــح، 
ســایر  و  ســوخت  حامــل  کامیون هــای  کرایــه،  مســافران 
وســایل نقلیــه حامــل مــواد خطرنــاک بایــد توقــف کننــد و 
مطمــنئ شــوند کــه قطــاری در حــال آمــدن نیســت، حتــی اگــر 
نداشــته  وجــود  راه آهــن  تقاطــع  عالئــم  یــا  ایســت  تابلــوی 

باشد.

•

وقتــی زنگ هــا بــه صــدا در می آینــد، چراغ هــا چشــمک مــی
ــا بــه حرکــت در مــی آیــد، توقــف   زننــد یــا گیــت پاییــن آمــده ی

کنید.

•

•

آهــن  راه  تقاطــع  سیســتم  هیــچ  زیــر  یــا  اطــراف  میــان،  از 
فعالی راننده گی نکنید.

بعــد از عبــور قطــار، تــا زمانــی کــه دروازه هــا بــاال نیامــده انــد، 
چــراغ هــای چشــمک زن خامــوش نشــده انــد، صــدای زنــگ هــا 
قطــع نشــده اســت، حرکــت نکنیــد و مطمــنئ شــوید کــه 

همه مسیرها باز باشند.

•

•

اگــر گیــت هــای تقاطــع فعــال شــده انــد یــا قطــاری بــه وضوح 
نزدیک می شــود، بالفاصله همه را از موتر پیاده کنید و تا حد 

امکان از ریل ها دور شوید. با 911 به متاس شوید.

یــا  انــد  نشــده  فعــال  تقاطــع  هــای  گیــت  یــا  چراغ هــا  اگــر 
قطــاری مشــاهده منــی شــود، همــه را از موتــر پیــاده کنیــد و 
تلیفــون  شــامره  بــا  شــوید.  دور  ریل هــا  از  امــکان  حــد  تــا 
اطــالع رســانی  رنــگ  آبــی  تابلــوی  آهــن روی  راه  اضطــراری 
بــه  تقاطــع  نزدیکــی  در  وضعیــت اضطــراری نصــب شــده 
متــاس شــوید. مســئله را گــزارش دهیــد و شــامره شناســایی 
وضعیــت  رســانی  اطــالع  تابلــوی  در  منــدرج  تقاطــع 

•

•

هرگز روی ریل راه آهن توقف نکنید.

همیشه در هر تقاطع منتظر قطار باشید.

همیشه به هر دو طرف تا انتهای ریل ها نگاه کنید.

هنــگام عبــور از خطــوط راه آهــن از تعویــض دنــده خــودداری 
کنید.

وقتــی جــاده بــا بــرف پوشــیده شــده اســت، بــا رسعــت کافــی 
ــار شــدن در تقاطــع راه آهــن  ــا از گرفت ــد ت از ریــل هــا عبــور کنی

جلوگیری منایید.

وقتــی بــه یــک تقاطــع نزدیــک می شــوید کــه در آن چــراغ هــای 
شــدن  متوقــف  باعــث  اســت  ممکــن  اطــراف  ترافیکــی 
وســایل نقلیــه تــا نزدیکــی تقاطــع شــوند، هرگــز از ریــل هــا 
عبــور نکنیــد، مگــر اینکــه فضــای کافــی (کامــالً بــاز حداقــل بــه 
فاصلــه 6 فــوت از ریــل هــا) بــرای موتــر شــام وجــود داشــته 

باشد.

•

•

•

•

•

•

عــدم تداخــل قطارهــا و وســایل نقلیــه: نــکات 
ایمنی مربوط به تقاطع جاده و راه آهن
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تابلــوی سیســتم اطــالع رســانی اضطــراری چــه 
است؟

هنگام خروج از وسیله نقلیه خود پس از پارک:

رســانی  اطــالع  سیســتم  تابلــوی 
موقعیــت  در  کــه   (ENS) اضطــراری 
شــده  نصــب  آهــن  بزرگــراه-راه  تقاطــع 
اســت حــاوی یــک شــامره تلیفــون بــه 
همــراه شــامره وزارت ترانســپورت ایــاالت 
جهــت  و  بــوده  تقاطــع  بــرای  متحــده 
ــا هشــدار خرابــی  اطــالع رســانی راه آهــن از وضعیــت اضطــراری ی

دستگاه استفاده می شود.

پارکینگ
شــام آن صحنــه فیلــم مشــهور را مــی شناســید کــه در آن یــک 
موتــر اســپورت گــران قیمــت روی تپــه ای پوشــیده از چمــن پــارک 
یــک حوضچــه رسازیــر مــی شــود و موتــر  بــه ســمت  شــده و 
ناگهــان بــه داخــل آب داخــل مــی شــود! موضــوع چــه بــود؟ یــک 

پارک کردن بد، فقط همین! 

هر بار که پارک می کنید:

پارک کردن روی تپه اضطــراری (شــش رقــم و یــک حــرف) را ذکــر کنیــد. مســئوالن 
راه آهــن ممکــن اســت بتواننــد قطــاری را کــه در حــال نزدیــک 
شــدن اســت کنــد، متوقــف یــا منحــرف کننــد. ســپس بــا 

911 به متاس شــوید.

همیشــه موتور را خاموش کنید.

ــرای ثابــت نگــه  ترمــز دســتی را بکشــید. ب
داشــنت وســیله نقلیــه خــود بــه گیربکــس 

تکیه نکنید.

ســوییچ را برداریــد و وســیله نقلیــه خــود 
را قفل کنید.

•

•

•

نقلیــه  وســایل  یــا  موپــد  موترســایکل،  دوچرخــه،  مراقــب 
دیگری باشــید که ممکن اســت در حال عبور باشــند.

قبــل از بــاز کــردن در، آینــه هــا را بــرای وســایل نقلیــه ای کــه 
دســت  از  کنیــد.  کنــرتول  نبیننــد،  را  شــام  اســت  ممکــن 
ــن  ــد؛ در ای ــتفاده کنی ــردن دروازه اس ــاز ک ــرای ب ــود ب ــت خ راس
صــورت، بــه طــور اتوماتیــک از بــاالی شــانه چــپ خــود بــه 
ــاده در حــال آمــدن توجــه مــی  دوچرخــه ســواران و عابریــن پی

کنید.

ــدن  ــک ش ــا نزدی ــود، ب ــه خ ــیله نقلی ــه وس ــت ب ــگام بازگش هن
بــه ســمت راننــده، رو بــه ترافیــک در حــال آمــدن قــرار داشــته 

باشید.

•

•

هنــگام پــارک کــردن در رساشــیبی، چــرخ هــا را بــه ســمت لــب 
رسک بچرخانید.

جهــت  در  را  چرخ هــا  رسباالیــی،  در  کــردن  پــارک  هنــگام 
مخالف نسبت به پیاده رو بچرخانید.

در صــورت عــدم وجــود پیــاده رو، چــرخ هــا را طــوری بچرخانیــد 
تا موتر وارد ترافیک نشود. 

بــرای  گیربکــس  کنیــد.  اســتفاده  دســتی  ترمــز  از  همیشــه 
استفاده به عنوان ترمز طراحی نشده است.

•

•

•

پارک کردن موازی
اگرچــه وســایل نقلیــه ای وجــود دارنــد کــه بــه طــور خــودکار خــود را 
به صورت موازی (Parallel) پارک می کنند، اطالع از نحوه عمل به 
ایــن نــوع دشــوار از پــارک همچنــان مهــارت خوبــی بــرای یادگیــری 

است.
یک جای پارک در سمت رسنشین موتر خود انتخاب کنید.

هنــگام نزدیــک شــدن بــه محــل مــورد نظــر از راهنــام اســتفاده 
ترافیــک پشــت رس خــود  بــرای  را  آینــه هــای خــود  کنیــد و 

کنرتول منایید.

بــه کنــار وســیله نقلیــه ای کــه دقیقــاً جلوتــر از فضــای پــارک 
ــر شــام و  ــن موت ــد. بی شــام توقــف کــرده اســت، حرکــت کنی

وسیله نقلیه پارک شده باید 2-5 فوت فاصله باشد.

را روی دنــده عقــب تنظیــم کنیــد و  ترمــز کنیــد، گیربکــس 
کنــرتول  را  شــود  مــی  نزدیــک  رس  پشــت  از  کــه  ترافیکــی 

منایید. 

ترمــز را رهــا کنیــد و بــه آرامــی بــه عقــب برویــد، آینــه هــای خــود 
را مکــرراً بــرای ترافیــک کنــرتول کنیــد. بــرای کمــک بــه جــای 

گیری موتر از روی شانه راست خود نگاه کنید.

هامنطــور کــه رشوع بــه عقــب رفــنت مــی کنیــد، فرمــان را بــه 
ســمت راســت بچرخانیــد تــا قســمت عقــب موتــر بــه ســمت 

فضای پارک رشوع به چرخیدن کند.

هنگامــی کــه قســمت عقــب موتــر تــا حــد زیــادی در موقعیــت 
قــرار گرفــت، رشوع بــه گــردش در جهــت مخالــف کنیــد تــا 
 «S» ــوع گــردش ــن ن ــر صــاف شــود. انجــام ای وضعیــت موت
شــکل بایــد موتــر شــام را مســتقیامً در فضــای پارکینــگ قــرار 

دهد.

موقعیــت موتــر را در صــورت نیــاز تنظیــم کنیــد تــا آن را در 
وســط فضــای مــورد نظــر قــرار دهیــد. بــا فاصلــه بیــش از 

6-12 اینچ از حاشیه راه پارک نکنید.

قبل از باز کردن دروازه، ترافیک را کنرتول کنید.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



محل پارک معلولین
افــراد دارای معلولیــت در نظــر  بــرای  پارکینــگ هــای معلولیــن 
گرفتــه شــده اســت. معلولیــت هــا همیشــه آشــکار نیســتند؛ 
بنابرایــن، حتــی اگــر افــرادی از عصــا یــا ویلچــر اســتفاده نکننــد، بــه 
ایــن معنــی نیســت کــه در حــال ســوء اســتفاده از امتیــاز پارکینــگ 

معلولین می باشند.

پارکینــگ مجانــی فقــط بــرای وســایل نقلیــه ای ارائــه مــی شــود کــه 
دارای پــالکارد معلولیــت بــا برچســب زرد رنــگ پارکینــگ مجانــی 
هســتند. الزامــات مربــوط بــه دریافــت برچســب پارکینــگ مجانــی 
نســبت بــه پلیــت یــا پــالکارد ویــژه معلولیــت بــا دقــت و ظرافــت 

بیشرتی تعریف می شود.

برای پارک در محل پارک معلولین: 

اگــر هیچکــدام از رسنشــینان موتــر معلــول نیســتند یــا اگــر فــرد 
معلــول شــام را تــا مرکــز خریــد همراهــی منــی کنــد، هرگــز در 

پارکینگ معلولین پارک نکنید.

پارکینگ معلولین مخصوص ون
پــارک مخصــوص  محــل هــای 
ون نســبت بــه پارکینــگ هــای 
ــند.  ــی باش ــر م ــض ت ــار عری معی
ایــن ویژگــی فضــای کافــی بــرای 
باالبــر ویلچــر و ســطح شــیب 
مــی  فراهــم  ون  موتــر  در  دار 
اجــازه  معلــول  فــرد  بــه  و  کنــد 
موتــر   از  راحتــی  بــه  دهــد  مــی 

خــارج شــده و بــه آن وارد شــود. بــه همیــن دلیــل، پــارک نکــردن در 
قســمت دارای خطــوط آبــی پارکینــگ مخصــوص ون بســیار حائــز 
ــتفاده  ــع از اس ــت مان ــن اس ــن کار ممک ــام ای ــت. انج ــت اس اهمی
فــرد معلــول از موتــر بــرای ســوار یــا پیــاده شــدن شــود. همچنیــن 
مهــم اســت کــه ســطح شــیب دار یــا بریدگــی هایــی کــه توســط 

افراد دارای معلولیت استفاده می شود را مسدود نکنید.

تخلفات مربوط به پارکینگ
ــارک در رسک  ــه پ ــوط ب ــن مرب ــد قوانی ــی مــی توانن تشــکیلت محل
هــای محلــی را کــه ســختگیرانه تــر از قوانیــن ایالتــی تصویــب 
کننــد. بــرای ایــن منظــور، تابلوهایــی در محــدوده شــهر نصــب 

می شوند.

مالــک موتــری کــه بــه طــور غیرقانونــی پــارک شــده اســت مســئول 
جریمــه پــارک اســت و اگــر وســیله نقلیــه در حــال اجــاره باشــد، 
ادامــه فهرســت  در  اســت.  آن مســئول  گیرنــده  اجــاره  شــخص 
کوتاهــی از «قوانیــن مربــوط بــه ممنوعیــت پــارک» ذکــر شــده 

است.

در رشایط زیر هرگز پارک نکنید:

رشایــط  واجــد  معلولیــت  دارای  بایــد  مســافرتان  یــا  شــام 
باشــید. ایــن رشایــط بــه شــکل نابینایــی یــا هــر وضعیتــی کــه 
بــه طــور قابــل توجهــی توانایــی راه رفــنت فــرد را محــدود مــی 
کنــد یــا بــه ویلچــر، واکــر، عصــا یــا وســیله کمکــی دیگــری نیــاز 
پیــدا مــی کنــد، تعریــف مــی شــود. معلولیــت مــی توانــد 

موقت یا دامئی باشد.

بایــد پــالکارد پارکینــگ یــا پلیــت ویــژه معلولیــت را بــه همــراه 
داشته باشید.

•

•

محــل هایــی کــه تابلوهــای «توقــف ممنــوع»، «ایســتادن 
ــوع» در  ــارک ممن ــواره پ ــا «هم ــوع» ی ــارک ممن ــوع»، «پ ممن

آنجا نصب شده باشند.

ــا  ــه 500 فوتــی از آتــش ســوزی ی در فاصل
تصادف.

در فاصله 15 فوتی شیر آتش نشانی.

در فاصلــه 20 فوتــی مســیر ورودی 
یــک  در  نشــانی  آتــش  ایســتگاه 
خــط  صــورت  در  یــا  رسک  ســمت 
کشی، در فاصله 75 فوتی مسیر ورودی 

در سمت مخالف رسک.

در فاصله 50 فوتی از نزدیک ترین ریل تقاطع راه هن.

روبــروی هــر مســیر ورودی، کوچــه، تئاتــر، خروجــی اضطــراری 
یا پلکان اطمینان (آتش سوزی).

در کنــار جــاده ای کــه در آن دیــد راننــده گانــی کــه قصــد گــردش 
در تقاطع را دارند را مختل می کنید.

در فاصلــه بیــش از 12 اینــچ از پیــاده رو. ایــن بــدان معنــی 
ــر  ــوت از موت ــک ف ــش از ی ــد بی ــز نبای ــاده رو هرگ ــه پی ــت ک اس

پارک شده شام فاصله داشته باشد.

در خالف مسیر جریان ترافیک.

در فاصلــه 30 فوتــی تابلــوی ایســت، چــراغ راهنامیــی یــا چراغ 
چشمک زن- از جمله تابلوی هشدار.

در یــک مســیر بزرگــراه خــارج از محــدوده شــهر یــا قریــه در 
صورت وجود شانه بزرگراه.

روی پــل یــا زیــر آن (مگــر اینکــه خــالف آن معییــن شــده باشــد) 
و روی پل هوایی یا تونل.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

فصل 4: قوانین ترافیکی 
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 فصل 4: قوانین ترافیکی
39

یــا  یــک مســیر ورودی عمومــی  یــا در مقابــل  رو  پیــاده  در 
خصوصی.

بــرای  یــا مســیر تعییــن شــده  پیــاده  در تقاطــع، خــط عابــر 
دوچرخه.

در فاصلــه 20 فوتــی از خــط عابــر پیــاده خــط کشــی شــده یا در 
فاصلــه 15 فوتــی از تقاطــع در صــورت عــدم وجــود خــط عابــر 

پیاده.

•

•

•

در ســمت رسک یــک وســیله نقلیــه کــه بــه صــورت قانونــی 
پارک شده است (پارک دوبل).

طــوری کــه مانــع تحویــل نامــه بــه صنــدوق پســتی قریــه ای 
شوید.

در ایستگاه حمل و نقل عمومی.

•

•

•
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یادداشت



آیا می دانستید که ...؟
دیرتویــت  در  ایســت  تابلــوی  اولیــن   ،1915 ســال  در 

استفاده شد.

در ســال 1917، میشــیگان اولیــن خــط مرکــزی را در بزرگراه 
ایالتی (جاده مارکت-نگونه) ترسیم کرد.

در ســال 1920، اولیــن چــراغ راهنامیــی چهــار طرفــه بــا 
چــراغ هــای قرمــز، زرد و ســبز در رسک هــای وودوارد و 

فورت در دیرتویت مورد استفاده قرار گرفت.

فصل 5: تابلوها، خط کشی های سطح معابر 
و چراغ های راهنامیی 

تابلوهای راهنامیی
شکل تابلوی راهنامیی منادی از معنی و مقصود آن است. این 9 شکل اساسی و معنی آنها را به خاطر بسپارید.
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فصل 5: تابلوها، خط کشی های سطح معابر و چراغ های راهنامیی
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هشت ضلعی مثلث لوزی

پنج ضلعی سه گوش مستطیل افقی

مستطیل عمودی گرد، دایره ای عالمت تقاطع (راه آهن)

ایست رعایت حق تقدم هشدار

مکتب هشدار/سبقت ممنوع جهات عبور

مقررات تقاطع راه آهن تقاطع راه آهن



عالئم مسیر
سیستم های جاده ای فدرال، ایالتی و ساحه ای

رنگ تابلوهای راهنامیی
رنــگ تابلوهــای راهنامیــی نیــز دارای معنــی مــی باشــد. اطــالع از 
رنــگ تابلوهــای راهنامیــی شــام را بــه راننــده ای آگاه تــر تبدیــل مــی 

کند.

تابلوهای انتظامی
تابلوهــای انتظامــی دربــاره قوانیــن مشــخصی شــام را مطلــع 
مــی کننــد. ایــن تابلوهــا بــه رسعــت و حرکــت ترافیــک نظــم مــی 
رنگــی  الگــوی  دارای  و  شــکل  مســتطیل  معمــوالً  آنهــا  دهنــد. 
ســفید و ســیاه، قرمــز، ســفید و ســیاه یــا قرمــز و ســفید مــی 

باشند.

فصل 5: تابلوها، خط کشی های سطح معابر و چراغ های راهنامیی
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تابلوی بزرگراه بین ایالتیتابلوی بزرگراه ایاالت متحده

تابلوی بزرگراه ایالتیعالمت مسیر ساحه

قرمز: توقف/ممنوع/غیرمجاز

آبی: خدمات/مهامنرسا

سبز: مسیرها/راهنامیی

زرد: احتیاط/هشدار عمومی

قهوه ای: محالت تفریحی و فرهنگی

زرد-سبز فلورسنت: احتیاط برای مکتب، عابر پیاده یا 
دوچرخه

صورتی فلورسنت: حادثه/اضطراری/رویداد برنامه 
ریزی نشده

نارنجی: احتیاط برای ساخت و ساز یا نگهداری 

سیاه: انتظامی/قانونا مجاز یا ممنوع

سفید: انتظامی/قانونا مجاز یا ممنوع

تــور  ریاســت  باکمــن،  بــی  ویلیــام   ،1912 ســال  در 
کلــوب موتــر ولوریــن در میشــیگان، برنامه هایــی بــرای 
ایــن گــروپ جهت ســفر 271 مایلی در دومین مســابقه 
داد.  ترتیــب  ایندیاناپولیــس  یادبــود  روز  ســالوار 
مشــکالت زمانــی بــه وجــود آمــد کــه بــاد کاغذهــای 
رنگــی را کــه موتــر پیشــگام بــرای عالمــت گــذاری در 
ــه اطــراف پراکنــده کــرد. 35  ــه بــود ب مســیر جــاده ریخت
ــاد پراکنــده  ــال کاغــذ پــاره هایــی کــه ب ــه دنب اتومبیــل ب
کــرده بــود خــود را در رستــارس شــامل ایندیانــا و جنــوب 
میشــیگان یافتنــد. تا ســال 1920، آقــای باکمن 2,000 
مایــل از تیرهــای شــهری را بــا نوارهــای رنگــی رنگامیــزی 
مشــکل  حــل  بــرای  را  ای  جــاده  مســیرهای  تــا  کــرد 
کاغذهــای رنگــی مشــخص کنــد کــه بــه پیشــگامی بــرای 
سیســتم ملــی عالمــت گــذاری جــاده ای متحدالشــکل 

بدل شد.
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آنچه هر راننده باید بداند

چالش تابلوهای راهنامیی
جواب ها

حادثــه در پیــش. یــک حادثــه اضطــراری یــا ســایر رویدادهــای 
ایــن  اســت.  کــرده  مختــل  را  ترافیــک  نشــده  ریــزی  برنامــه 
تابلوهــای هشــدار دهنــده و راهنــام بــه شــام در راننــده گــی از 

اطراف یا از میان ساحه حادثه کمک می کنند.

پمپ بنزین. محل پمپ بنزین ها را نشان می دهد.

خروج. محل خروج از آزادراه را نشان می دهد.

یــخ هــای پــل قبــل از جــاده. هشــدار مــی دهــد کــه پــل ممکــن 
است یخ زده باشد، حتی اگر جاده ها صاف باشند.

یک طرفه. جریان ترافیک در همه خطوط یکسان است.

ــد کــه محدودیــت رسعــت  رسعــت مجــاز 55.  تعییــن مــی کن
قانونی در جاده 55 مایل در ساعت است.

پــارک ملــی. موقعیــت یــک پــارک ملــی را بــه شــام اطــالع مــی 
دهد.

حضــور کــودکان مکتبــی. کــودکان مکتبــی در ســاحه مــی 
باشــند. بــا احتیــاط راننــده گــی کنیــد و از طــرز العمــل هــای 

ارائه شده توسط مأمور ترافیکی مکتب تبعیت کنید.

فلینت/ســاگیناو. شــام را از جهتــی کــه بایــد بــرای رســیدن بــه 
مــورد  ایــن  در  کنــد  مــی  کنیــد مطلــع  انتخــاب  مــکان  یــک 

شهرهای فلینت و ساگیناو.

دارای  افــراد  بــرای  اســکان  محــل  و  خدمــات  ویلچــر.  منــاد 
معلولیت موجود است.

.M-32 عالمت مسیر ایالتی. بزرگراه ایالتی

پارک مجاز. پارک یک ســاعتی از ســاعات 9 صبح الی 7 بعد از 
ظهر مجاز است.

تابلــوی ایســت. قبــل از حرکــت کامــالً توقــف کنیــد و حــق 
تقدم را به وسایل نقلیه و عابرین پیاده دهید.

رعایــت حــق تقــدم. حــق تقــدم عبــور را رعایــت کنیــد. رسعــت 
خــود را کــم کنیــد و اجــازه دهیــد وســایل نقلیــه ای کــه از مســیر 

شام عبور می کنند، به حرکت ادامه دهند.

گــردش ممنــوع در چــراغ قرمــز. گــردش در هنــگام روشــن 
بودن چراغ قرمز را ممنوع می کند.

گردش به راست ممنوع. گردش به راست ممنوع است.

.1

.2

.3

.4

دور برگردان ممنوع دور برگردان U شکل ممنوع است.

مســیرهای گــردش بــه راســت. مســیرهایی را کــه اجــازه گــردش 
به راست می دهند، تعیین می کند.

ــه  ــد ک ــی کن ــن م ــزی. تعیی ــط مرک ــپ از خ ــه چ ــردش ب ــط گ فق
خــط مرکــزی ترافیــک فقــط بــرای گــردش بــه چــپ در نظــر 

گرفته شده است.

سبقت ممنوع. سبقت گرفنت را ممنوع می کند.

«ســبقت  تابلــوی  از  بعــد  تابلــو  ایــن  احتیــاط.  بــا  ســبقت 
ممنــوع» مــی آیــد. در ســمت راســت جــاده قــرار دارد و انتهــای 
محــدوده ســبقت ممنــوع را نشــان مــی دهــد. هنگامــی کــه 

رشایط ایمن است، سبقت بگیرید.

نــرده میانــی در پیــش. نشــان مــی دهــد کــه جــاده در فاصلــه 
جلوتر تقسیم می شود.

ورود ممنــوع. داخــل شــدن بــه ســاحه هایــی کــه ایــن تابلــو در 
آنجا نصب شده است، برای شام مجاز نیست.

پولیــس،  موترهــای  فقــط  مجــاز.  نقلیــه  وســایل  فقــط 
شــکل  بــه  تواننــد  مــی  نگهــداری  و  تعمیــر  یــا  ایمرجنســی 
قانونــی از گــذرگاه اضطــراری اســتفاده کننــد. هرگــز از گــذرگاه 
میانــی یــا اضطــراری یــک بزرگــراه راننــده گــی نکنیــد. بــرای 
تغییــر مســیر، بــه ســمت خروجــی بعــدی برانیــد، ســپس از 

جاده خارج شده و در جهت مخالف وارد بزرگراه شوید.

آن  در  کــه  ایــد  شــده  مســیری  وارد  شــام  اشــتباه.  مســیر 
ــن و  ــق ایمــن تری ــد. از طری ــه رو مــی آین ــه از روب وســایل نقلی

رسیع ترین راه ممکن خارج شوید.

ورود کامیــون ممنــوع. راننــده گــی در ســاحه هایــی کــه ایــن 
تابلــو در آنجــا نصــب شــده اســت، بــرای کامیــون هــا مجــاز 

نیست.

تقاطــع بــا راه آهــن. تقاطــع راه آهــن متشــکل از دو ریــل قطــار 
در پیش است.

اســرتاحتگاه. اقامتــگاه هایــی را نشــان مــی دهــد کــه دارای 
تشناب برای عموم می باشند.

پیــش  در  کــودکان  بــرای  مکتــب  گــذرگاه  مکتــب.  گــذرگاه 
اســت. بــا احتیــاط راننــده گــی کنیــد و از طــرز العمــل هــای ارائــه 

شده توسط مأمور ترافیکی مکتب تبعیت کنید.

موتــر آهســته. مثلــث نارنجــی در پشــت وســایل نقلیــه ای 
نصــب مــی شــود کــه رسیعــرت از 25 مایــل در ســاعت حرکــت 
منــی کننــد ماننــد درشــکه هــای آمیش،کمبایــن هــای مزرعــه 
صنعتــی. و  کشــاورزی  بــزرگ  نقلیــه  وســایل  ســایر  و 
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انتهــای مســیر و یکــی شــدن بــا ســمت چــپ. مســیر ســمت 
راســت بــه انتهــا مــی رســد و بــا مســیر ســمت چــپ یکــی مــی 
شــود. حــق تقــدم را بــه وســیله نقلیــه مســیر ســمت چــپ 

دهید.

انتهــای بزرگــراه تقســیم شــده. بزرگــراه تقســیم شــده بــه انتهــا 
رسیده و به دو مسیر رفت و آمد تبدیل می شود.

جــاده دو طرفــه. مســیر عبــور دو طرفــه آغــاز مــی شــود. از 
سمت راست برانید.

رسازیــری. یــک شــیب تنــد رو بــه پاییــن در پیــش اســت. کلیــه 
ــزرگ بایــد اقدامــات  ــژه کامیــون هــای ب ــه وی ــه ب وســایل نقلی
احتیاطــی را رعایــت کننــد و مطمــنئ شــوند کــه ترمــز آنهــا بــه 
درســتی کار مــی کنــد و در صــورت لــزوم، دنــده را کاهــش 

دهند.

در هنــگام رطوبــت راه لغزنــده. جــاده در رشایــط آب و هوایــی 
نامساعد لغزنده می شود. با احتیاط راننده گی کنید.

یکــی شــدن مســیر بــا ســمت چــپ مســیر ســمت راســت بــه 
انتهــا مــی رســد و بــا مســیر ســمت چــپ یکــی مــی شــود. حــق 

تقدم را به وسیله نقلیه مسیر سمت چپ دهید.

دوچرخــه ســواران و عابریــن پیــاده. گــذرگاه دوچرخــه و عابــر 
پیاده نزدیک است. با احتیاط راننده گی کنید.

در اطراف آنها با احتیاط راننده گی کنید.

پیچ به راست. جاده به سمت راست می پیچد.

پیــچ هــای پــی در پــی. جــاده دارای پیــچ هــای تنــد بــه راســت و 
سپس به سمت چپ می باشد.

پیــچ تنــد بــا محدودیــت رسعــت. یــک پیــچ تنــد در پیــش اســت 
و رسعت مجاز شام 35 مایل در ساعت می باشد.

تقاطع با راه آهن. تقاطع راه آهن در پیش است.

بــرای دوچرخــه ســواران. دوچرخــه ســواران ممکــن  احتیــاط 
است در ساحه باشند؛ با احتیاط راننده گی کنید.

ــاده ممکــن اســت در  ــن پی ــاده. عابری ــن پی ــرای عابری ــاط ب احتی
ساحه باشند؛ با احتیاط راننده گی کنید.

ــه  ــع در پیــش اســت. ب ــا مان ــره ترافیکــی ی ــع در جــاده. جزی مان
هر دو سمت برانید.

ــه و  ــیله نقلی ــن وس ــه بی ــرث فاصل ــاز. حداک ــاع مج ــرث ارتف حداک
سقف پل یا بنایی دیگر 12 فوت و 6 اینچ است.

رسعــت خــروج 25 مایــل در ســاعت. رسعــت خروج نبایــد از 25 
مایل در ساعت بیشرت باشد.

محــدوده ســبقت ممنــوع. ایــن پرچــم زرد رنــگ کــه در ســمت 
چــپ جــاده قــرار دارد بــه شــام هشــدار مــی دهــد کــه از ســبقت 

خودداری کنید زیرا رشایط عبور را خطرناک می کند.

تقاطــع در پیــش. یــک جــاده مســیر شــام را قطــع مــی کنــد. 
مراقب ترافیک متقابل باشید.

جــاده فرعــی در پیــش. یــک جــاده فرعــی مســیر شــام از ســمت 
راست قطع می کند. مراقب ترافیک باشید.

میدان در پیش. یک میدان در پیش است.

جــاده در دســت تعمیــر. ایــن تابلــوی نارنجــی نشــان مــی دهــد 
ســاحه  در  نگهــداری  و  تعمیــر  یــا  ســاختامنی  کارگــران  کــه 

مشغول کار می باشند. با احتیاط راننده گی کنید.

توقــف در پیــش. یــک تابلــوی ایســت جلوتــر نصــب شــده 
است.

ــر  ــوی رعایــت حــق تقــدم جلوت حــق تقــدم در پیــش. یــک تابل
نصب شده است.

ــی  ــی م ــت یک ــمت راس ــیرها از س ــیرها. مس ــدن مس ــی ش یک
شوند. 

.48

.49

.50

.51

.52

.54

.53

خط کشی های سطح معابر
خــط کشــی هــای ســطح معابــر بــه رنــگ هــای ســفید یــا زرد اســتند 
ــده  ــرای رانن ــانی ب ــالع رس ــم دادن و اط ــدار، نظ ــا هش ــرد آنه و کارب

گان است.

خطوط سفید
ــت  ــت حرک ــک جه ــه در ی ــی را ک ــیرهای ترافیک ــفید مس ــوط س خط

می کنند، از هم جدا می کنند.

خطوط سفید مقطع
در جــاده هایــی کــه بیــش از یــک مســیر در یــک جهــت حرکــت مــی 
کننــد، خطــوط ســفید مقطــع مســیرهای ترافیکــی را از هــم جــدا 
مــی کننــد. از روی خطــوط ســفید مقطــع حرکــت نکنیــد یــا از خــط 

زرد دوتایی عبور ننامیید. شکل 5.1 را مالحظه کنید.

شکل 5.1.
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آنچه هر راننده باید بداند

خطوط سفید ممتد
خطــوط ســفید ممتــد لبــه ســمت راســت جــاده را مشــخص مــی 
کننــد. ایــن خطــوط کــه اغلــب خطــوط مــه نامیــده مــی شــوند، بــه 
ــاعد در  ــوای نامس ــا در آب و ه ــب ی ــد در ش ــی کنن ــک م ــام کم ش
محــدوده جــاده مبانیــد. عبــور از خطــوط ســفید ممتــد هنــگام طــی 
مســیر غیرقانونــی اســت. خطــوط ســفید ممتــد نیــز بــرای جــدا 
ــد،  ــی کنن ــت م ــت حرک ــک جه ــه در ی ــی ک ــیرهای ترافیک ــردن مس ک
اســتفاده مــی شــوند. از خــط ســفید ممتــد عبــور نکنیــد. ایــن 
خطــوط ســفید مــی تواننــد پیــچ هــای تنــد، مســیرهای افزایــش و 
کاهــش رسعــت آزادراه و ســایر بخــش هایــی از جــاده را کــه تغییــر 
مســیر در آنهــا خطرنــاک تلقــی مــی شــود، مشــخص کننــد. شــکل 

5.2 را مالحظه کنید.

خطوطی برای کمک به جداسازی و محافظت
و  بس هــا  باشــد.  متنــوع  بســیار  توانــد  مــی  ترافیکــی  رشایــط 
کامیون هــا محدودیت هــای رسعــت خاصــی دارنــد، محدودیــت 
هــای موپدهــا و دوچرخــه هــا مربــوط بــه نــوع جــاده ای اســت کــه 
مــی تواننــد از آن اســتفاده کننــد و در همــه مــوارد رشایــط ارفــاق 
بایــد بــرای عابریــن پیــاده لحــاظ شــود. خــط کشــی هــای مشــخصی 
وظیفــه دارنــد کــه موترهــا، دوچرخــه هــا و عابریــن پیــاده را بــه طــور 

ایمن از جاده سهیم کنند.

خطوط عابر پیاده
خطــوط ســفید ممتــد اغلــب گــذرگاه هــای عابــر پیــاده را مشــخص 
مــی کننــد. آنهــا در رسارس معــرب ترســیم مــی شــوند. خطــوط عابــر 
پیــاده نیــز بــا نوارهــای ســفیدی کــه در مســیر ترافیــک در جــاده قــرار 
گرفتــه انــد، نشــان داده مــی شــوند. ایــن خطــوط در تقاطــع هــا و 
گاهــی اوقــات بیــن تقاطــع هــا ترســیم مــی شــوند. موتــر خــود را 
را   5.4 شــکل  کنیــد.  متوقــف  پیــاده  عابــر  خــط  پشــت 

مالحظه کنید.  

خطوط ایست
خطــوط ایســت خطــوط ســفید عریضــی اســتند کــه در رسارس 
یــک مســیر ترافیکــی ترســیم شــده انــد و مشــخص مــی کننــد کــه 
ایــن  بایــد در کجــای تقاطــع هــا متوقــف کنیــد.  را  موتــر خــود 
خطــوط موتــر را از مســیر عابریــن پیــاده و ترافیــک مقابــل دور نگــه 
مــی دارد. اگــر خطــوط ایســت یــا خــط عابــر پیــاده وجــود نداشــته 
ــر را متوقــف کنیــد. چــه خــط  ــه تقاطــع موت باشــد، قبــل از ورود ب
از ادامــه حرکــت  ایســت وجــود داشــته باشــد یــا نباشــد، قبــل 
جهــت  همــه  از  را  ترافیــک  می توانیــد  کــه  شــوید  مطمــنئ 
شــکل  در  را  ایســت  خطــوط  توانیــد  مــی  آیــا  کنیــد.  مشــاهده 

5.4 تشخیص دهید؟

خطوط سفید ممتد دوتایی
ــرای نشــان دادن مســیری اســتفاده  ــی ب ــد دوتای خــط ســفید ممت
مــی شــود کــه در آن راننــده گــی در یــک جهــت و در هــر دو ســمت 
خــط مجــاز اســت امــا عبــور از آن ممنــوع مــی باشــد. شــکل 5.3 را 

مالحظه کنید.

شکل 5.3.

شکل 5.2.

شکل 5.4.

خط سفید ممتد که مسیرهای ترافیکی را از هم جدا می کند.

خط سفید ممتد در لبه سمت راست جاده



پیکان های جهت دار
پیــکان هــای جهــت دار پیــکان هــای ســفید عریضــی اســتند کــه در 
مرکز مسیر ترافیک ترسیم شده اند. به عنوان مثال، در شکل 5.5 
و در مســیر منتهــی علیــه ســمت راســت فقــط گــردش بــه راســت 
ــت  ــا حرک ــت ی ــه راس ــردش ب ــکان گ ــدی ام ــیر بع ــت. مس ــاز اس مج
مســتقیم را از طریــق تقاطــع فراهــم مــی کنــد.  گــردش بــه راســت 
از دو مســیر باقــی مانــده غیرقانونــی اســت. همیشــه قبــل از 
ــاده را  ــن پی ــک و عابری ــود، ترافی ــردش خ ــام گ ــا انج ــت ی ــه حرک ادام

کنرتول کنید.

خطوط زرد
ــت  ــف حرک ــت مخال ــه در جه ــی را ک ــیرهای ترافیک ــوط زرد مس خط
مــی کننــد، از هــم جــدا مــی کنــد. آنهــا شــامل خطــوط ممتــد، 

مقطع و مسیر مرکزی می شوند.

خطوط زرد مقطع
خــط زرد مقطــع منفــرد معمــوالً خــط مرکــزی یــک جــاده دو طرفــه 
را مشــخص مــی کنــد کــه در صــورت ایمــن بــودن موتــر مــی توانــد 

از آن عبور کند.

خطوط زرد ممتد
اگــر یــک خــط زرد ممتــد در ســمت شــام از خــط مرکــزی وجــود 
داشته باشد، برای سبقت از آن عبور نکنید. شکل 5.6 را مالحظه 
کنیــد. در یــک جــاده چهــار طرفــه تقســیم شــده یــا یــک جــاده یــک 
طرفــه، معمــوالً یــک خــط زرد ممتــد حاشــیه ســمت چــپ پیــاده رو 
را مشــخص مــی کنــد. یــک خــط زرد مممتــد دوتایــی در وســط یــک 
ــرای  ــنت ب ــبقت گرف ــه س ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــه ب ــاده دو طرف ج
ــاز  ــد، مج ــی کنن ــت م ــت حرک ــر دو جه ــه در ه ــه ای ک ــایل نقلی وس
نیســت. بنــا بــر برخــی رشایــط، عبــور از یــک خــط زرد دوتایــی مجــاز 
ــا  ــارراه ی ــیر ورودی، چه ــک مس ــه ی ــردش ب ــگام گ ــد هن ــت مانن اس

دسرتسی به پارکینگ.

مسیر دوچرخه سواری
مســیر دوچرخــه بــا خــط کشــی هــا و تابلوهــای مخصــوص لبیــل 
گــذاری شــده و منحــرصاً بــرای دوچرخــه ســواران در نظــر گرفتــه 
شــده اســت. یــک مســیر ســبز دوچرخــه نشــان دهنــده نقطــه 
احتاملــی تداخــل بیــن موترهــا و دوچرخــه هــا معمــوالً در تقاطــع 
هــا و مســیرهای ورودی اســت. مراقــب دوچرخــه ســواران باشــید 
ــاط را  ــب احتی ــه مرات ــبز دوچرخ ــیرهای س ــردش در مس ــگام گ و هن
رعایــت کنیــد. اســتفاده از ایــن خطــوط بــرای راننــده گــی، ســبقت، 
گــردش بــه راســت، پــارک کــردن یــا توقــف بــرای انتظــار شــخص یــا 

تحویل جنس غیرقانونی است.

مسیر مشرتک
مســیرهای مشــرتک (Sharrows) و خــط 
کشــی هــای آن بــه کاربــران جــاده در مــورد 
موقعیــت صحیــح مســیر و جریــان ترافیکــی 
مــی  هشــدار  ایمنــی  از  اطمینــان  بــرای 
ــا یــک مســیر مشــرتک مواجــه  دهنــد. اگــر ب
شــدید، مراقــب دوچرخــه ســواران باشــید و 
و  نیــت  حســن  کافــی،  فضــای  آنهــا  بــه 
احرتامــی را بدهیــد کــه بــه عنــوان کاربــران 

قانونی جاده الیق آن می باشند.
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شکل 5.5

شکل 5.6

خطوط زرد ممتد و زرد دوتایی مربوط به نواحی
سبقت ممنوع می باشند



مسیر مرکزی منحرص به گردش به چپ
مســیر مرکــزی منحــرص بــه گــردش بــه چــپ، بــا ایجــاد یــک مســیر 
معیــن بــرای گــردش بــه چــپ، بــه جریــان روان ترافیــک کمــک مــی
ــه  ــردش ب ــه گ ــرص ب ــزی منح ــیر مرک ــی مس ــیه خارج ــر حاش ــد. ه  کن
چــپ بــا یــک خــط زرد ممتــد بــه همــراه خطــوط زرد مقطــع در 
را   5.7 شــکل  اســت.  شــده  مشــخص  داخلــی  هــای  حاشــیه 

مالحظه کنید.

Michigan Le�s
گــردش بــه چــپ میشــیگانی یــا Michigan Le�s چــه اســت؟ 
ــپ میشــیگانی (Michigan Le�s) کــه بــه عنــوان  ــه چ گــردش ب
نوعــی  نیــز شــناخته مــی شــود  چــپ  بــه  گــردش غیرمســتقیم 
گــردش اســت کــه از اواخــر دهه 1960 بخشــی از سیســتم جاده ای 
ــه  ــردش ب ــکان گ ــه از ام ــی ک ــع های ــت. تقاط ــده اس ــیگان ش میش
چــپ میشــیگانی برخوردارنــد، حــرکات ســنتی گــردش بــه چــپ را 
مجــاز منــی کننــد. درعــوض، بــرای گــردش بــه چــپ، فــرد بایــد 

مســتقیامً از تقاطــع راننــده گــی کنــد یــا بــه راســت بپیچــد و ســپس 
 U یک دور (Median Crossover) در یــک عــرض گــذر میانگاهــی

شکل داشته باشند.

آیــا گــردش بــه چــپ میشــیگانی در یــک مســیر انجــام مــی شــود 
یا در دو مسیر؟ گردش به چپ میشیگانی تک مسیری برای گردش 
یــک وســیله نقلیــه در یــک زمــان طراحــی شــده اســت. در حالــی کــه 
برخــی از گــذرگاه هــا مــی تواننــد بــه انــدازه ای عریــض باشــند کــه 
در  هــم  کنــار  در  را  مســافربری  نقلیــه  وســیله  چندیــن  بتواننــد 
برگیرنــد، ایــن فضــای اضافــی در واقــع بــرای جــا دادن وســایل 
نقلیــه بزرگــرت ماننــد تراکتــور، تریلــر و وســایل نقلیــه تفریحــی کــه 

به شعاع گردش وسیع تری نیاز دارند، طراحی شده است.

گــردش بــه چــپ میشــیگانی چنــد مســیری بــرای گــردش دو وســیله 
نقلیــه در یــک زمــان طراحــی شــده اســت. خــط کشــی ســطح 
معابــر (ماننــد پیکان هــا) کــه فقــط بــه صــورت حــروف و خطــوط 
ســفید ممتــد اســت حاکــی از قابــل اســتفاده بــودن هــر دو مســیر 
بــرای گــردش مــی باشــد. یــک عــرض گــذر میانگاهــی بــدون عالئــم 

همیشه باید به عنوان یک گذرگاه تک مسیری تلقی شود. 

ــه چــپ میشــیگانی: شــکل 5.8 را  ــده گــی در گــردش ب نحــوه رانن
مالحظه کنید. وســایل نقلیه بزرگراه A از گردش مســتقیم به چپ 
به داخل بزرگراه B در تقاطع منع می شوند. در مقابل، راننده گان 
بایــد از تقاطــع گذشــته و بــا گــردش بــه چــپ وارد عــرض گــذر 
میانگاهــی شــوند.  وقتــی ترافیــک برطــرف شــد، راننــده بــا گــردش 
بــه چــپ وارد بزرگــراه A مــی شــود و مســتقیم بــه حرکــت ادامه می

 دهــد یــا بــه مســیر منتهــی علیــه ســمت راســت حرکــت کــرده و بــا 
گردش به راست وارد بزرگراه B می شود. 

ــل  ــه داخ ــپ ب ــه چ ــتقیم ب ــردش مس ــراه B از گ ــه بزرگ ــایل نقلی وس
بزرگــراه A در تقاطــع منــع مــی شــوند. در عوض، راننــده گان باید با 
گردش به راست وارد بزرگراه A شوند، به مسیر منتهی علیه سمت 
چــپ حرکــت کــرده و بــا گــردش بــه چــپ وارد عــرض گــذر میانگاهــی 
شــوند. وقتــی ترافیــک بــر طــرف مــی شــود، راننــده بــا گــردش چــپ 

وارد بزرگراه A می شود و مستقیم به حرکت ادامه می دهد.

شــکل 5.7. گــردش بــه چــپ بایــد از داخــل مســیر مرکــزی منحــرص 
بــه گــردش بــه چــپ انجــام شــود و مــی توانــد از هــر جهــت اتفــاق 
بیافتــد. اســتفاده از ایــن مســیر بــرای ســبقت گرفــنت از وســایل 
نقلیــه دیگــر یــا بــه عنــوان مســیر ادغــام غیرقانونــی و خطرنــاک 

است.

شــکل 5.8. هنگامــی کــه راننــده گان از 
گــردش بــه چــپ در یــک تقاطــع منــع 
می شــوند، بایــد تقاطــع را دور بزننــد و 
مقتضــی  میانگاهــی  گــذر  عــرض  از 
اســتفاده  خــود  گــردش  انجــام  بــرای 

کنند.

فصل 5: تابلوها، خط کشی های سطح معابر و چراغ های راهنامیی
48
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A بزرگراه

A بزرگراه

B بزرگراه



خطوط حق تقدم
خطــوط حــق تقــدم معمــوالً در تقاطع هــای میــدان و خطــوط 
عابــر پیــاده بیــن تقاطعــی و بــرای کمــک بــه تنظیــم جریــان ترافیــک 
یافــت می شــوند. هنــگام اعطــای حــق تقــدم بــه وســایل نقلیــه یــا 
عابریــن پیــاده، حتــامً پشــت خطــوط حــق تقــدم توقــف کنیــد. دو 

نوع خط حق تقدم وجود دارد.

منادهای مثلثی سفید
مســیر  یــک  رسارس  در  شــده  رنگامیــزی  ســفید  هــای  مثلــث 
ترافیکــی نشــان مــی دهنــد کــه شــام بایــد بــرای توقــف و اعطــای 
حق تقدم به عابرین پیاده آماده باشید. شکل 5.9 را مالحظه کنید.

خطوط مقطع سفید
خطــوط مقطــع ســفید کــه در رسارس یــک مســیر ترافیکــی میــدان 
ــه  ــدم را ب ــق تق ــد ح ــه بای ــت ک ــن اس ــی از ای ــد حاک ــده ان ــیم ش ترس

وسایل نقلیه عبوری دهید. شکل 5.10 را مالحظه کنید.

چراغ های راهنامیی
چــراغ هــای راهنامیــی جریــان ترافیــک را تنظیــم مــی کننــد. راننــده 
گــی در امــالک عمومــی یــا خصوصــی (ماننــد پارکینــگ فروشــگاه) 
بــرای پرهیــز از دســتگاه کنــرتول ترافیــک غیرقانونــی اســت. ترکیبــی 
از چــراغ هــای راهنامیــی، تابلوهــا، خــط     کشــی های ســطح معابــر 
و ســایر دســتگاه های کنــرتول ترافیــک را می تــوان در تقاطع هــای 
راه و راه آهــن، محــدوده مکاتــب و محــالت ســاخت و ســاز و تعمیــر 

و نگهداری بزرگراه یافت.

اگــر چــراغ راهنامیــی کار منــی کنــد و مأمــوران پولیــس یــا ســایر 
دســتگاه هــای عالئــم راهنامیــی بــرای کنــرتول جریــان ترافیــک 
حضــور ندارنــد، کامــالً توقــف کــرده و حــق تقــدم را بــه وســایل 
بــا  اگــر  از قبــل در تقاطــع حــارض بودنــد.  نقلیــه ای دهیــد کــه 
وســایل نقلیــه دیگــری همزمــان بــه تقاطــع رســیدید، حــق تقــدم را 

به وسیله نقلیه سمت راست خود دهید.

چراغ راهنامی 5 واحدی
راهنــامی النــه ســگی»  یــا «چــراغ  5 واحــدی»  راهنــامی  «چــراغ 
گــردش بــه چــپ و راســت را در تقاطــع هــا کنــرتول مــی کنــد. ایــن 
نــوع چــراغ راهنامیــی دارای چــراغ هــای قرمــز، ســبز و زرد بــه همــراه 

یک پیکان گردش زرد و سبز است. 

ــن  ــت. ای ــف اس ــای توق ــه معن ــز ب ــراغ قرم چ
چــراغ  یــک  بــاالی  در  میشــیگان  در  چــراغ 
پشــت  را  خــود  موتــر  دارد.  قــرار  راهنامیــی 
یــا خــط ایســت متوقــف  پیــاده  خــط عابــر 

کنید.

نــور زرد بــه ایــن معنــی اســت کــه رنــگ چــراغ 
در رشف قرمز شدن است. شام باید هنگام 
زرد شــدن چــراغ توقــف کنیــد. اگــر امــکان 
توقــف ایمــن وجــود نــدارد، بــدون افزایــش 

رسعت و با احتیاط از تقاطع عبور کنید.

چــراغ ســبز بــه معنــی حرکت بــا احتیــاط پس از 
نقلیــه  وســایل  و  پیــاده  عابریــن  کنــرتول 

است. 

روشــن  پیــکان ســبز  کــه  هنگامــی 
حــال  در  گان  راننــده  شــود،  مــی 
«گــردش  یــک  دارای  گــردش 
حفاظــت شــده» خواهنــد بــود؛ بــه 
ایــن معنــی کــه متــام ترافیــک روبــرو 
مــی  متوقــف  مخالــف  جهــت  یــا 
شــود. وقتــی چــراغ ســبز روشــن مــی 
طــرف  بــر  بــا  می توانیــد  شــود، 
شــدن ترافیــک روبــرو، گــردش خــود 

را انجام دهید.
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شــکل 5.9. مثلــث هــای ســفید محــل توقــف بــرای اعطــای حــق 
تقــدم بــه عابریــن پیــاده را نشــان مــی دهنــد. تابلــوی همــراه آن 
بــه شــام یــادآوری مــی کنــد کــه بــرای اعطــای حــق تقــدم بــه 

عابرین پیاده آماده باشید.

ــای  ــه در کج ــد ک ــی دهن ــان م ــع نش ــوط مقط ــکل 5.10. خط ش
میــدان بایــد رسعــت خــود را کــم کنیــد و حــق تقــدم را بــه وســایل 

نقلیه دیگر دهید.
کتابچه راهنامی دستگاه های کنرتول ترافیک متحدالشکل، بخش. 3C.01، دیسمرب 2009

A - جاده دو طرفه

20 الی 50 فوت

20 الی 50 فوت

گردش به چپ گردش به راست



پیــکان زرد روشــن مــی شــود، چــراغ  یــا  زرد  هنگامــی کــه چــراغ 
ــل از آن  ــه قرمــز اســت و اگــر قب ــگ ب ــر رن ــی در رشف تغیی راهنامی
وارد تقاطــع نشــده ایــد، بایــد متوقــف شــوید (مگــر اینکــه امــکان 
اگــر در حــال حــارض وارد  توقــف ایمــن وجــود نداشــته باشــد). 
تقاطــع شــده ایــد، پــس از اطمینــان از بــاز بــودن ترافیــک، گــردش 

خود را با احتیاط انجام دهید.

هنگامــی کــه چــراغ قرمــز فعــال مــی شــود، بایــد کامــالً متوقــف 
شــوید. قبــل از ادامــه حرکــت هنــگام ســبز شــدن چــراغ یــا هنــگام 
گــردش بــه راســت در چــراغ قرمــز، تقاطــع را بــرای وســایل نقلیــه و 

عابرین پیاده در حال عبور کنرتول کنید.

چراغ قرمز چشمک زن
چــراغ قرمــز چشــمک زن بــه معنــای توقــف 
کامــل اســت.  در صــورت بــاز بــودن مســیر بــه 

حرکت ادامه دهید.

چراغ زرد چشمک زن
چــراغ زرد چشــمک زن بــه ایــن معنــی اســت 
کــه بــا احتیــاط از تقاطــع عبــور کنیــد. ترافیــک 

هر دو جهت را کنرتول کنید.

پیکان سبز ثابت
ــه ایــن معنــی اســت کــه  پیــکان ســبز ثابــت ب
آیــد،  مــی  شــام  ســمت  بــه  کــه  ترافیکــی 
بــا  توانیــد  مــی  و  اســت  شــده  متوقــف 
احتیــاط در جهــت پیــکان حرکــت کنیــد. حــق 
تقــدم را بــه عابریــن پیــاده حــارض در تقاطــع 

دهید.

چــراغ راهنــامی گــردش بــه چــپ بــا پیــکان زرد 
چشمک زن

تنظیــم  بــا  کــه  فــدرال نشــان می دهــد  بزرگــراه  اداره  تحقیقــات 
مجــدد  پیکان هــای چــراغ راهنامیــی کــه بــرای گــردش بــه چــپ

اســتفاده می شــوند، ترافیــک در تقاطع هــا 
حرکــت بهــرتی دارنــد و احتــامل تصــادف 
کاهــش می یابــد. چــراغ راهنــامی گــردش 
ــار  ــمک زن از چه ــکان زرد چش ــا پی ــپ ب ــه چ ب
ترافیــک  مدیریــت  بــرای  مجــزا  عدســی 

استفاده می کند.

پیــکان قرمــز ممتــد بــه این معنی اســت که 
بایــد توقــف کنیــد. تــا زمانــی کــه رنــگ چــراغ 
تغییــر نکنــد، منــی توانیــد گــردش انجــام 

دهید.

پیــکان زرد ممتــد بــه شــام هشــدار مــی دهــد کــه چــراغ راهنــامی 
گــردش بــه چــپ در رشف تغییــر رنــگ بــه قرمــز اســت. اگــر بــه 
تقاطــع نزدیــک مــی شــوید، بایــد توقــف کنیــد. بــا ایــن حــال، اگــر 
در حــال حــارض در تقاطــع حضــور داریــد و ترافیــک جهــت مخالــف 

وجود ندارد، می توانید گردش به چپ خود را انجام دهید.

ــه شــام امــکان مــی دهــد هنگامــی کــه  ــکان زرد چشــمک زن ب پی
ترافیــک روبــرو دارای چــراغ ســبز اســت، گــردش بــه چــپ انجــام 
دهیــد. قبــل از انجــام گــردش، مطمــنئ شــوید کــه فضــای کافــی 
ــا دوچرخــه ســواری در  ــاده ی ــر پی ــچ عاب در ترافیــک وجــود دارد و هی

حال عبور نیست.

پیــکان ســبز ممتــد نشــان مــی دهــد کــه ترافیــک روبــرو متوقــف 
شــده اســت و مــی توانیــد گــردش بــه چــپ انجــام دهیــد. بــا احتیــاط 
ــر  ــرای افــراد حــارض در خــط عاب حرکــت کنیــد، همیشــه تقاطــع را ب
پیــاده کنــرتول کنیــد و حــق تقــدم را بــه آنهــا دهیــد. در تقاطع هــای 
دارای دوربین هــای تشــخیص وســیله نقلیــه یــا سنســورهای داخــل 
پیــاده رو، در صورتــی کــه وســیله نقلیــه در حــال گــردش بــه چــپ 

وجود نداشته باشند، می توان از این روال رصف نظر کرد.

چراغ های راهنامیی عابرین پیاده
چــراغ هــای راهنامیــی عابریــن پیــاده بــرای کنــرتول حرکــت افــراد در 
ــتفاده  ــع اس ــک تقاط ــا در ی ــاده ی ــداد ج ــاص در امت ــور خ ــاط عب نق
ــاده ممکــن  مــی شــود. برخــی از چــراغ هــای راهنامیــی عابریــن پی
ــا بــرصی داشــته باشــند کــه  اســت شــامرش معکــوس صوتــی ی

زمان باقی مانده تا تغییر رنگ چراغ را نشان می دهند.

فصل 5: تابلوها، خط کشی های سطح معابر و چراغ های راهنامیی
50

آنچه هر راننده باید بداند

شکل 5.11. منونه هایی از منایشگرهای عابرین پیاده.

مناد ســفید از شــخصی در حال راه رفنت یا کلمه «WALK» نشــان 
مــی دهــد کــه وســایل نقلیــه بایــد حــق تقــدم را بــه عابریــن پیــاده 

A - با منایشگر شامرش معکوس

B - بدون منایشگر شامرش معکوس

یا یا

یا یا



دهنــد تــا آنهــا بتواننــد عبــور کننــد. هنگامــی کــه زمــان عبــور ایمــن 
بــه پایــان نزدیــک مــی شــود، چــراغ راهنامیــی رشوع بــه چشــمک 
ــاده  ــر پی ــاده کــه در آن زمــان در خــط عاب ــر پی زدن مــی کنــد. هــر عاب
 DONT» حضــور داشــته باشــد باید عبور خود را کامل کنــد. عبارت
ــه از  ــت ک ــن اس ــی ای ــه معن ــه ب ــاال رفت ــز ب ــت قرم ــا دس WALK» ی
جــاده عبــور نکنیــد. اگــر راننــده اســتید، همیشــه حــق تقــدم را بــه 

عابرین پیاده دهید.

چراغ راهنامیی هیربیدی عابرین پیاده
یــک وســیله عبــوری  پیــاده  راهنامیــی هیربیــدی عابریــن  چــراغ 
اســت کــه بــه راننــده گان حضــور عابریــن پیــاده را هشــدار مــی 

دهد. هر ردیف چراغ شش مرحله دارد.
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ردیف مربوط به چراغ راهنامیی هیربیدی عابرین پیاده

چراغ تا زمان فعال شدن 
خاموش باقی می ماند.

با فعال شدن برای اولین 
بار، چراغ به رنگ زرد 

چشمک می زند. موترها 
باید رسعت خود را 

کاهش داده و برای 
توقف آماده شوند.

چراغ راهنامیی چراغ زرد 
ممتد را نشان می دهد.

وسایل نقلیه باید توقف 
کنند، مگر اینکه امکان 

توقف ایمن وجود 
نداشته باشد.

چراغ راهنامیی چراغ های 
قرمز ممتد را نشان می 

دهد. موترها باید توقف 
کنند. عابرین پیاده می 

توانند عبور کنند.

چراغ به طور متناوب با رنگ 
قرمز چشمک می زند. 

وسایل نقلیه باید متوقف 
شده و قبل از حرکت حق 

تقدم را به عابرین پیاده 
دهند.

چراغ تا زمان فعال شدن 
مجدد خاموش می شود.

شکل 5.12. چراغ راهنامیی هیربیدی عابرین پیاده.

 .1  .3 .2

 .4  .6 .5
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آیا می دانستید که ...؟
در سال 1927، رشکت فورد موتور در تولید مدل T خود 

به عدد پانزده میلیون رسید.
در سال 1939، رشکت M-3 ورق انعکاسی (شربنگ) را 

برای تابلوهای کنار جاده معرفی کرد.
در سال 1942، بزرگراه صنعتی ویلو ران-دیرتویت 

(اولین بزرگراه چهار طرفه تقسیم شده کشور) احداث 
شد. تقریباً 42,000 راننده در ساحه دیرتویت روزانه از 

 Ypsilanti آن برای رفت و آمد به کارخانه مبب افکن
استفاده می کردند.

فصل 6: اشرتاک گذاری جاده 

وســایل نقلیــه تجــاری بــزرگ هســتند. ابعــاد و وزن بــاال مانــور 
رسیــع را بــرای آنهــا دشــوارتر مــی کنــد. در صــورت تصــادف بــا یــک 
ــی  ــات جان ــا تلف ــی ی ــیب دیدگ ــامل آس ــاری، احت ــه تج ــیله نقلی وس

رسنشینان موتر بسیار بیشرت است.

وســایل نقلیــه تجــاری منــی تواننــد بــه 
رسعــت یــا آســانی یــک موتــر مســافربری 
یــک  یــا مانــور دهنــد.  متوقــف شــوند 
موتر مسافربری که با رسعت 55 مایل در 
ســاعت حرکــت مــی کنــد مــی توانــد در 
فاصله حدود 130 فوتی توقف کند. یک 
هــامن  بــا  کــه  تجــاری  نقلیــه  وســیله 
رسعت حرکت می کند در حدود 400 فوت 

طول می کشد تا متوقف شود.

ــاید  ــاری ش ــه تج ــایل نقلی ــده گان وس رانن
قــادر بــه مشــاهده ترافیــک جلــو، کنــار یــا 
مســتقیم  طــور  بــه  خــود  موتــر  پشــت 
بــزرگ  تجــاری  کامیون هــای  نباشــند. 
 «No Zones» یــا  کــور  نقــاط  دارای 
اســتند (در تصویــر ســمت راســت بــا رنــگ 
آبــی مشــخص شــده اســت). نقــاط کــور 
ــد  ــده گان نبای ــه رانن ــتند ک ــی اس فضاهای
در آنهــا مکــث کننــد زیــرا بــرای راننــده موتــر 
مشــاهده  قابــل  راحتــی  بــه  تجــاری 
نیســتند. بــا قــرار گرفــنت در نقطــه کــور 
یــک وســیله نقلیــه تجــاری، اساســاً از دیــد 
راننــده کامیــون پنهــان مــی شــوید و ایــن 
را در  بــا شــام  احتــامل برخــورد کامیــون 

هنگام تغییر مسیر یا گردش افزایش 

مــی دهــد. بــرای فراهــم ســازی دیــد و ایمنــی هنــگام ســفر در 
شــب، در صورتــی کــه پشــت رس کامیــون یــا بــس حرکــت مــی 

کنید، از نور پایین خود استفاده کنید.

فاصلــه ایمــن را پشــت موتــر تجــاری حفــظ کنیــد و بــه پشــت رس 
ــت رس یــک  ــک از پش ــه بســیار نزدی ــبید. حرکــت بــا فاصل آن نچس
شــدت  بــه  را  عقــب  از  برخــورد  احتــامل  تجــاری،  نقلیــه  وســیله 
افزایــش مــی دهــد. هنگامــی کــه درســت پشــت یــک وســیله 
ــام را  ــد ش ــی توان ــده من ــد، رانن ــی کنی ــی م ــده گ ــاری رانن ــه تج نقلی
ــه  ــد، ب ــد در جــاده پیــش رو ببینی ــه آنچــه مــی توانی ــد و شــام ب ببین
شــدت محــدود مــی شــوید. بــا نامســاعد شــدن رشایــط آب و 
ــه  ــیله نقلی ــک وس ــود و ی ــر خ ــن موت ــه بی ــاده، فاصل ــا ج ــی ی هوای

تجاری را از این هم بیشرت افزایش دهید.

وســایل نقلیــه تجــاری بــرای گــردش بــه راســت بــه فضــا نیــاز دارنــد. 
آنهــا ممکــن اســت فاصلــه زیــادی را بــه ســمت چــپ بپیچنــد تــا بــه 
صــورت ایمــن گــردش بــه راســت انجــام دهنــد. وقتــی در تقاطــع 
یــک وســیله نقلیــه تجــاری را مــی بینیــد کــه چــراغ راهنــامی ســمت 
راســت آن روشــن اســت، بدانیــد کــه کامیــون قــرار اســت یــک 
ایســت  انجــام دهــد. وجــود خطــوط  راســت  بــه  بــزرگ  گــردش 
ســفید روی پیــاده رو دالیلــی دارد. اگــر بعــد از خــط توقــف کنیــد، 
وســیله نقلیــه تجــاری ممکــن اســت نتوانــد بــدون برخــورد بــا شــام 

گردش خود را انجام دهد. 

هرگــز از پشــت یــک وســیله نقلیــه تجــاری کــه در حــال آمــاده شــدن 
بــرای دنــده عقــب اســت (یــا در حــال انجــام ایــن کار اســت)، عبــور 
ــم  ــت و نی ــا هش ــرت تریلره ــید، بیش ــته باش ــر داش ــه خاط ــد. ب نکنی
ــد؛  ــان مناین ــک خــودرو را پنه ــد ی ــی توانن ــد و م ــرض دارن ــوت ع ف
درنتیجــه، از رویــت موتــر شــام توســط راننــده کامیــون جلوگیــری 

کنند. 

وسایط نقلیه تجاری



بــا بزرگــراه، وســایل نقلیــه تجــاری  هنــگام ادغــام مســیر شــام 
ممکــن اســت نتواننــد حرکــت کننــد، بنابرایــن تــا حــد امــکان بــا 
را  خــود  موقعیــت  باشــید،  داشــته  مطابقــت  ترافیــک  جریــان 
انتخــاب و حرکــت کنیــد. هنــگام خــروج از بزرگــراه، بیــن خــود وســیله 
نقلیــه جلویــی فاصلــه بگذاریــد. برنامــه حرکــت خــود را رسیــع 
مشــخص کنیــد و همیشــه در ارسع وقــت قصــد خــود را بــا چــراغ 

راهنام اعالم منایید.

عبور ایمن وسایط نقلیه تجاری
ســبقت از یــک موتــر تجــاری، بــه ویــژه وســایل نقلیــه بزرگــرت، نیــاز 
بــه تفکــر قبلــی دارد تــا از انجــام اشــتباهاتی کــه ممکــن اســت بــرای 
راننــده گان گــران متــام شــود،  راننــده کامیــون و ســایر  شــام، 

اجتناب کنید.

وسایط نقلیه آهسته
موترهــای آهســته وســایل نقلیــه ای اســتند 
25 مایــل در  از  تواننــد رسیعــرت  کــه منــی 
ســاعت حرکــت کننــد. بــه عنــوان مثــال، مــی 
تــوان بــه درشــکه هــای آمیــش، موترهــای 
کشــاورزی ماننــد کمبایــن هــا و تراکتورهــای 
کشــنده تریلــر یــا واگــن و تجهیــزات صنعتــی 
موترســایکل کــرد.  اشــاره  ســاختامنی  و 
هــای «چهــار چــرخ» و موترهــای گلــف موتــر آهســته محســوب 

منی شوند.

موترهــای آهســته دارای یــک مثلــث نارنجــی رنــگ در پشــت خــود 
مــی باشــند تــا بــه راننــده گان محدودیــت رسعــت موتــر را هشــدار 

دهند.

اگــر از پشــت یــک موتــر آهســته حرکــت مــی کنــد، صبــور باشــید. 
راننــده معمــوالً ســعی می کنــد تــا جایــی کــه ممکــن اســت بــرای 
ــه  ــود را ب ــر، خ ــت موت ــک در پش ــدن ترافی ــته ش ــری از انباش جلوگی
کنــار بکشــد. هنــگام حرکــت از پشــت یــا ســبقت از یــک درشــکه بــا 
اســب (موتــر آهســته) از بــوق زدن یــا انجــام هــر کار دیگــری کــه 

ممکن است اسب را برتساند، خودداری کنید.

عابرین پیاده
همیشــه حــق تقــدم را بــه عابریــن پیــاده بدهیــد. ایــن امــر شــامل 
ــاده روی  ــد، پی ــد، آهســته مــی دون افــرادی اســت کــه راه مــی رون
مــی کننــد، اســکیت بردســواری مــی کننــد، ریگشــاه هــل مــی 
بــرای  را  احتیاطــی  اقدامــات  متــام  بایــد  شــام  غیــره.  و  دهنــد 

جلوگیری از برخورد با عابر پیاده انجام دهید.

هنــگام دخــول بــه رسک از یــک مســیر یــا کوچــه و در پشــت تابلــوی 
و  پیــاده  عابــر  خطــوط  هــا،  میــدان  راهنامیــی،  چــراغ  ایســت، 
ــز ممکــن  ــاده نی ــاده باشــید. عابریــن پی تقاطــع مراقــب عابریــن پی
اســت از وســط یــک بلــوک عبــور کننــد، حتــی اگــر خــط کشــی عابــر 

پیاده در نزدیکی وجود داشته باشد.

حتی اگر چراغ راهنامیی برای شــام ســبز اســت، باید حق تقدم را 
به افرادی دهید که در حال عبور از رسک یا تقاطع می باشند.

هرگــز ســعی نکنیــد از کنــار موتــر دیگــری کــه بــرای عابــر پیــاده 
ــا  ــون ی ــد. هنگامــی کــه یــک کامی ــور کنی توقــف کــرده اســت، عب
بــس بــزرگ توقــف مــی کنــد، احتیــاط را بســیار رعایــت کنیــد زیــرا 
انــدازه بــزرگ آن ممکــن اســت امــکان رویــت عابــر پیــاده را از شــام 

صلب کند.

اگــر یــک رسک پیــاده رو نداشــته باشــد، عابریــن پیــاده در صــورت 
متایــل بــه عبــور از کنــار جــاده بایــد رو بــه ترافیــک متقابــل باشــند. 

مراقب عابرین پیاده در دو سمت جاده باشید. 
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ــا  ــا گــردش ب ــر مســیر ی ــل تغیی مســیر مــورد نظــر خــود را از قب
چــراغ راهنــام مشــخص کنیــد. هرگــز مســیر موتــر تجــاری را 

قطع و مجبور به کاهش رسعت یا توقف ناگهانی نکنید.

همیشــه از ســمت چــپ موترهــای تجــاری ســبقت بگیریــد و 
هنگام انجام این کار رسعت ثابتی داشته باشید.

هنــگام ســبقت گرفــنت، مطمــنئ شــوید کــه قبــل از راهنــام 
زدن و بازگشــت بــه مســیر مــی توانیــد کل کابیــن کامیــون را در 

آینه عقب خود ببینید.

قابــل  تجــاری  موتــر  راننــده  بــرای  را  خــود  ســبقت،  هنــگام 
مشــاهده نگــه داریــد. زمــان و فاصلــه کافــی بــرای ســبقت 

ایمن را مهیا کنید.

هــر دو دســت را روی فرمــان نگــه داریــد. وســایل نقلیــه تجــاری 
هنــگام حرکــت بــا رسعــت بــاال جریــان هــوا و کشــش قــوی 

ایجاد می کنند.

هنگامــی کــه یــک وســیله نقلیــه تجــاری را دنبــال مــی کنیــد، 
قبــل از اینکــه بخواهیــد از آن ســبقت بگیریــد، بــه چــراغ هــای 
راهنــامی آن دقــت کنیــد. بــه خصــوص در مــورد کامیــون 
هایــی کــه تریلــر مــی کشــند، مراتــب احتیــاط را رعایــت کنیــد. 
اغلــب، راننــده قبــل از گــردش، بایــد بــه ســمت چــپ یــا راســت 
بچرخــد.  ممکــن اســت راننــده شــام را نبینــد و شــام را مجبــور 

به خروج از جاده کند.

میــدان  در  هــا  کامیــون  کنــار  در  گــی  راننــده  یــا  ســبقت  از 
خودداری کنید.

اگــر کامیــون یــا یــک بــس از شــام ســبقت مــی گیــرد، بــه 
خصــوص در آب و هــوای نامســاعد، رسعــت خــود را کاهــش 
دهیــد. آب و گل پاشــیده شــده از الســتیک هــای آنهــا مــی 
ــه،  ــیله نقلی ــبقت وس ــل از س ــد. قب ــش ده ــد را کاه ــد دی توان

برف پاک کن ها را روشن کنید. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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بــرای ســاملندان، جوانــان و افــراد دارای معلولیــت ارفــاق اضافــی 
در نظــر بگیریــد زیــرا ممکــن اســت بــرای عبــور از یــک رسک بــه زمــان 

بیشرتی نیاز داشته باشند.

مطابــق قانــون، بایــد در مقابــل عابــر پیــاده بــا عصــای ســفید یــا 
ســگ راهنــام توقــف کنیــد یــا حــق تقــدم را بــه او دهیــد. از بــوق 
ــث  ــا باع ــن صداه ــد. ای ــودداری کنی ــور خ ــش دور موت ــا افزای زدن ی
حــواس پرتــی مــی شــوند و عالئــم صوتــی مهمــی را مــی پوشــاند 

که توسط افراد دارای اختالالت بینایی استفاده می شود.

در  می کنــد  ملــزم  را  گان  راننــده  همچنیــن  میشــیگان  قوانیــن 
مقابــل خــط کشــی عابــر پیــاده یــا در صــورت عــدم وجــود خــط 
ــر  ــد. هرگــز  خــط عاب ــه تقاطــع توقــف کنن ــول ب ــل از دخ کشــی قب
پیــاده را مســدود نکنیــد. ایــن امــر نــه تنهــا تشــخیص مســیر را بــرای 
افــراد دارای مشــکالت بینایــی و ســایر مشــکالت حرکتــی دشــوار 
مــی کنــد، بلکــه محیطــی ناایمــن بــرای عابریــن پیــاده در حــال عبــور 

از رسک ایجاد می کند.

خطــوط عابــر پیــاده بیــن تقاطعــی امــکان عبــور ایمــن از جاده هــا را 
پیــاده مــی دهــد.  بــه عابریــن  از تقاطع هــا  در مکان هایــی غیــر 
ــی  ــان دادن محل ــرای نش ــدم ب ــق تق ــط ح ــک خ ــات از ی ــی اوق گاه
ــاده در  ــن پی ــرای عابری ــد ب ــده گان بای ــه رانن ــود ک ــی ش ــتفاده م اس
را مالحظــه   6.1 کننــد. شــکل  توقــف  پیــاده  عابــر  خــط  پشــت 

کنید.

کودکان
بــه موترهــای پــارک شــده، اطــراف محــدوده مکاتــب، زمیــن هــای 
بــازی و پــارک هایــی کــه احتــامل حضــور کــودکان در آن هــا وجــود 
دارد، دقــت کنیــد. کــودکان غیرقابــل پیــش بینــی اســتند و مــی 

توانند به طور غیرمنتظره به رسک بیایند.

موترسایکل، اسکوتر، موپد و دوچرخه
هنــگام اشــرتاک جــاده بــا موترســایکل، اســکوتر و موپــد، توجــه بــه 
ــه مهــم  ویژگــی هــا و محدودیــت هــای خــاص ایــن وســایل نقلی

است. 

در حالــی کــه ابعــاد کوچکــرت آنهــا کارکــرد ایــن موترهــای دو چــرخ و 
و  آنهــا  رویــت  امــا  کنــد،  مــی  رصفــه  بــه  مقــرون  را  چــرخ  ســه 
قضــاوت دقیــق در مــورد رسعــت و فاصلــه آنهــا را دشــوار مــی 
وضعیــت  در  ترافیــک  در  آنهــا  شــود  مــی  باعــث  ایــن  منایــد. 
نامناســبی قــرار بگیرنــد. هــر تصــادف بیــن یــک وســیله نقلیــه 
بزرگــرت و یــک موترســایکل، اســکوتر، موپــد یــا دوچرخــه تقریبــاً 
همیشــه موجــب مــرگ یــا جراحــت اپراتــور وســیله نقلیــه کوچکــرت 
مــی شــود. نــکات زیــر را هنــگام اشــرتاک جــاده بــا موتورســایکل، 

اسکوتر و دوچرخه در نظر داشته باشید.

شکل 6.1 

و  موپــد  و  اســکوتر  راکبــان  و  موترســواران  بــا  همیشــه 
دوچرخــه ســواران بــا مالیمــت رفتــار کنیــد و بــه آنهــا فضــا 
ــا  ــد از آنه ــی توانی ــری م ــه دیگ ــیله نقلی ــر وس ــد ه ــد. مانن دهی
ســبقت بگیریــد- زمانــی کــه حرکــت بــه یــک مســیر مجــاور 
ایمــن و قانونــی باشــد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه راکبــان 
موترســایکل، اســکوتر، موپــد و دوچرخــه مجــاز بــه اســتفاده از 

یک مسیر مشرتک می باشند.

تقاطــع هــا یکــی از پرخطرتریــن مــکان هــا بــرای تصــادف بیــن 
وســایل نقلیــه و موترســایکل هــا، اســکوترها و دوچرخــه هــا 
اغلــب  جــواب  تصــادف  از  بعــد  مثــال،  عنــوان  بــه  اســتند. 
راننــده گان بــه پولیــس ایــن اســت کــه حتــی موترســوار را 

ندیده اند.

هنــگام گــردش بــه چــپ در یــک تقاطــع بســیار احتیــاط کنیــد. 
دوچرخــه  یــا  اســکوتر  اپراتورهــای  موترســواران،  مراقــب 
ــه چــپ خطــر بیشــرتی را  ــی باشــید. گــردش ب ســواران احتامل
بــرای تصــادف ایجــاد مــی کنــد زیــرا بــه دلیــل ابعــاد کوچکــرت بــه 
راحتــی مــی توانیــد در قضــاوت در مــورد رسعــت و فاصلــه 
آنهــا اشــتباه کنیــد. همیشــه موترســواران و ســایر وســایل 
نقلیــه کوچــک را از آنچــه بــه نظــر می رســد نزدیک تــر فــرض 

کنید و قبل از گردش منتظر عبور آنها باشید.

حرکــت ســپر بــه ســپر غیرقانونــی اســت. بیــن وســیله نقلیــه 
خــود و موترســوار، اپراتــور اســکوتر یــا دوچرخــه ســوار حداقــل 
3 یــا 4 ثانیــه فاصلــه در نظــر بگیریــد. آنهــا معمــوالً می تواننــد 
و  کننــد  توقــف  موتــر  بــه  نســبت  کوتاه تــری  فواصــل  در 
منحــرف  ناگهانــی  طــور  بــه  شــوند  مجبــور  اســت  ممکــن 
شــوند، رسعــت خــود را کاهــش دهنــد یــا بــرای اجتنــاب از 
برخــورد یــا تطبیــق بــا موانعــی ماننــد چاله هــا، مســیرهای 
عبــوری پیــاده رو یــا تقاطــع هــای راه آهــن، مســیر خــود را تغییــر 

دهند.

موتــر رسیــع الســیر جریــان هــوا و کشــش زیــادی ایجــاد مــی 
کنــد. توجــه داشــته باشــید کــه «فشــار بــاد» موتــر شــام مــی 
ــل  ــوار را ه ــه س ــا دوچرخ ــکوتر ی ــور اس ــوار، اپرات ــد موترس توان
را  احتــامل تصــادف  از حالــت تعــادل خــارج کنــد و  یــا  داده 

افزایش دهد.

چــراغ راهنــام یــا عالئــم دســتی موترســایکل ســوار، اپراتــور 
ــن،   ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــرتول کنی ــوار را کن ــه س ــا دوچرخ ــکوتر ی اس
اگــر وســیله نقلیــه بــه ســمت چــپ یــا راســت یــک مســیر

•

•

•

•

•

•

A - جاده دو طرفه
20 الی 50 فوت

20 الی 50 فوت



نکات ویژه در مورد موترسایکل سواران
راننــده گــی در کنــار موترســواران یــا ســبقت از آنهــا در یــک مســیر 
غیرقانونــی اســت. زمانــی کــه رشایــط قانونــی و ایمــن باشــد، از 
ــده  ــگام رانن ــه هن ــد. همیش ــه ســبقت کنی ــدام ب ــاور اق ــیر مج مس
در  خصــوص  بــه  باشــید،  ســواران  موترســایکل  مراقــب  گــی 
تقاطــع هــا و رسک هــای پــر ازدحــام شــهر جایــی کــه بیشــرتین 

تصادفات موتر و موترسایکل در آنجا رخ می دهد.

موترسایکل سوارانی که از وسایل نقلیه با حجم موتور 125 سی 
ســی یــا بیشــرت اســتفاده مــی کننــد، از نظــر قانونــی مجــاز بــه 
راننــده گــی در آزادراه هــا و بزرگــراه هــای بــا دسرتســی محــدود مــی 
باشــند. توجــه داشــته باشــید کــه موترســایکل ســواران ترکیبــی از 
وســایل نقلیــه را در آزادراه هــا و بزرگــراه هــا و همچنیــن جــاده هــای 

«اســکوتر» یــک اصطــالح عمومــی بــرای وســایل نقلیــه دو چرخــی خارج شهر و داخل شهر تشکیل می دهند. 
اســت کــه در مــورد موپدهــا و موترهــای پرقــدرت تــر کــه بــا تعریــف 

موپد مطابقت ندارند، به کار می رود.

بــه عنــوان یــک راننــده، از بــوق خــود مدبرانــه اســتفاده کنیــد. از 
بــوق هــای انفجــاری کــه ممکــن اســت راکبــان را برتســاند و آنهــا را 

در معرض خطر تصادف قرار دهد، اجتناب کنید.

موپد یا اسکوتر؟
نقلیــه  وســیله  عنــوان  بــه  موپــد  میشــیگان،  قوانیــن  مطابــق 

موتوری تعریف می شود که:

انجــام  بــرای  واقعــی  حالــت  بــه  نســبت  بیشــرتی  زمــان  از 
گــردش یــا تغییــر مســیر برخــوردار اســت. ایــن خطــر در رشایــط 
نامســاعد جــوی و در شــب کــه دیــد محــدود اســت، افزایــش 

می یابد.

ــده  ــش دن ــور و کاه ــز موت ــب از ترم ــواران اغل ــایکل س موترس
گیربکس هــای  بــا  کــه  تکنیک هایــی  می کننــد  اســتفاده 
ــدون  ــه را ب ــیله نقلی ــت وس ــا رسع ــوند ت ــام می ش ــتی انج دس
حفــظ  بــرای  دهنــد.  کاهــش  ترمــز  چراغ هــای  کــردن  فعــال 
ایمنــی، فضــای بیشــرتی را بیــن خــود و موترســایکل ســوار بــه 

خصوص در رسک های شهری در نظر بگیرید.

•

ــوری باشــد کــه حجــم  ــه موت ــا ســه چــرخ و مجهــز ب دارای دو ی
پیستون آن بیشرت از 100 سی سی نباشد، 

توانایــی حرکــت بــه رسعــت بیش از 30 مایل در ســاعت بر روی 
یک سطح صاف را نداشته باشد و

دنــده  تعویــض  از  نیــاز  بــی  قــدرت  انتقــال  سیســتم  دارای 
توسط اپراتور باشد.

•

•

•

بــا دقــت نــگاه کنیــد زیــرا تــک چــراغ جلــو یــا عقــب موترســایکل، 
ــایر  ــای س ــراغ ه ــا چ ــد ب ــی توان ــه م ــا دوچرخ ــد ی ــکوتر، موپ اس

وسایل نقلیه ترکیب شود.

موترســایکل  آیــا  کــه  کنیــد  کنــرتول  مســیر،  تغییــر  از  قبــل 
ســوار، اپراتــور اســکوتر یــا دوچرخــه ســوار در نقطــه کــور شــام 
ــر.  ــا خی ــا در فضایــی کــه قصــد حرکــت داریــد، حضــور دارد ی ی
پــس از عبــور، قبــل از اینکــه بــه مســیر دیگــر برگردیــد، دوبــاره 
بــه  را  راکــب  نــگاه کنیــد. مطمــنئ شــوید کــه مــی توانیــد 
وضــوح در آینــه عقــب خــود ببینیــد. بســیاری از تصادفــات بــه 
ایــن دلیــل اتفــاق می افتنــد کــه راننــده گان نتوانســته انــد 

نقاط کور خود را کنرتول کنند و راکب را ندیده اند.

هنــگام پــارک کــردن موتــر، قبــل از بــاز کــردن دروازه، آینــه هــای 
ــاز کــردن  ــرای ب ــد. از دســت راســت خــود ب خــود را کنــرتول کنی
دروازه اســتفاده کنیــد؛ در ایــن صــورت، بــه طــور اتوماتیــک از 
بــاالی شــانه چــپ خــود بــه دوچرخــه ســواران و عابریــن پیــاده در 
حــال آمــدن توجــه مــی کنیــد. بــاز کــردن دروازه موتــر در مســیر 
وســایل نقلیــه در حــال نزدیــک شــدن اعــم از موترســایکل، 

اسکوتر و دوچرخه خطرناک و غیرقانونی است.

ــا  ــرای کنــرتول ترافیــک بچرخــد، ی ــا اگــر اپراتــور ب  حرکــت کنــد ی
رشوع بــه خــم یــا کــج کــردن وســیله نقلیــه کنــد، احتــامالً راکــب 

قصد انجام گردش را دارد.

تــک چــراغ جلــو و ابعــاد کوچکــرت یــک موترســایکل ســوار در 
ترافیــک مــی توانــد درک راننــده را از  رسعــت و فاصلــه واقعــی 
موترســایکل ســوار مخــدوش کنــد و بــه نظــر برســد کــه راننــده  

•

•

•

•
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پــس از ســبقت، تــا زمانــی کــه بــه خوبــی از دوچرخــه یــا ســایر دوچرخه سواران
ــود  ــیر خ ــه مس ــد، ب ــه ای ــه نگرفت ــاده فاصل ــر ج ــیب پذی ــران آس کارب
ــه ای کــه بارهــای  ــه بــزرگ و وســایل نقلی ــد. وســایل نقلی برنگردی
بــزرگ را یــدک مــی کشــند بایــد هنــگام ســبقت از دوچرخــه ســوار 

فضا و زمان بیشرتی را در اختیار داشته باشند.

دوچرخــه ســواران ملــزم بــه اســتفاده از مســیر دوچرخــه نیســتند و 
مــی تواننــد بــرای گــردش بــه چــپ یــا بــرای جلوگیــری از بــروز خطــر، 

مسیر دوچرخه را ترک کنند.

توجــه داشــته باشــید کــه دوچرخــه ســواران ســه چــرخ خوابیــده کــم 
رکاب و راکبــان دوچرخــه دســتی ســه چــرخ فــوق خوابیــده نیــز مــی 
تواننــد از جــاده هــای میشــیگان اســتفاده کننــد. ایــن دوچرخــه هــا 
ــتند و بســیاری از  ــب اس ــه آینه هــای عق ــه مجهــز ب تقریبــاً همیش
دوچرخــه ســواران از پرچم هــای بلنــد نارنجــی بــرای دیــده شــدن بهــرت 
اســتفاده می کننــد امــا رویــت ایــن دوچرخــه هــا بــه دلیــل ابعــاد 

کوچک دشوار است.

موترسایکل ها
اتوســایکل موترســایکلی اســت کــه دارای کمربنــد ایمنــی، رول بــار 
ــایکل  ــاز موترس ــورد نی ــزات م ــوپ، فرمــان و ســایر تجهی ــا رول ه ی

است. این وسیله سه چرخ دارد و به زین مجهز نیست.

اتوســایکل  یــک  بــه  نســبت  جــاده  در  کوچکــرت،  چثــه  دلیــل  بــه 
توجهــی مشــابه بــا موترســایکل و ســایر وســایل نقلیــه کوچــک 
داشــته باشــید. مشــابه موترســایکل، اســکوتر، موپــد و دوچرخــه، 
در مــورد  گــردش  ازدحــام و هنــگام  پــر  ترافیــک  تقاطــع هــا،  در 

اتوسایکل نیز بطور خاص احتیاط کنید.

هــای  جــاده  در  تواننــد  مــی  قانونــی  نظــر  از  ســواران  دوچرخــه 
ــد.  ــردد کنن ــدود ت ــی مح ــا دسرتس ــای ب ــز آزادراه ه ــه ج ــیگان ب میش
آنهــا مــی تواننــد تــا زمانــی کــه در ترافیــک حضــور دارنــد، در هــر 
نقطــه ای از مســیر مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. دوچرخــه ســواران 

دارای حقوق و وظایف مشابه راننده گان می باشند.

از متام خط کشی ها تبعیت کنید.

قبــل از اینکــه در یــک تقاطــع یــا بــه مســیر ورودی گــردش بــه  
راســت داشــته باشــید یــا از جــاده خــارج شــوید، بــه دنبــال دوچرخــه

مطابــق قوانیــن میشــیگان، بایــد هنــگام ســبقت حداقــل 3 فــوت 
فاصلــه بیــن موتــر خــود و دوچرخــه ســوار باقــی بگذاریــد. اگــر ایــن 
کار غیرعملــی بــود، بــا فاصلــه و رسعــت مطمــنئ ســبقت بگیریــد. 
دیگــری  مســیر  از  دارد  ملــزم  را  شــام  اســت  ممکــن  امــر  ایــن 
اســتفاده کنــد یــا منتظــر فرصتــی بــرای ســبقت ایمــن باشــید. 
شــام مــی توانیــد در صــورت ایمــن بــودن از کنــار یــک دوچرخــه 
ســوار در یــک محــدوده ســبقت ممنــوع اقــدام بــه ســبقت کنیــد. 
برخــی از شــهرها قوانیــن ســخت گیرانــه تــری داشــته و بــه فاصلــه 

5 فوتی نیاز دارند.

از پشــت   ســوارانی باشــید کــه 
رس و شــانه  جــاده یــا در مســیر 
مــی حرکــت  ســواری  دوچرخــه 
حــق  لــزوم،  صــورت  در   کننــد. 
تقــدم را بــه آنهــا دهیــد و اجــازه 

دهید قبل از گردش عبور کنند.

عنــوان  بــه  دوچرخــه  مســیر  از 
راســت  بــه  گــردش  مســیر 
اســتفاده نکنیــد. بــرای گــردش بــه 
راســت از دوچرخــه ســوار ســبقت 
نگیریــد، مگــر اینکــه انجــام ایــن 

کار ایمن باشد.
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آیا می دانستید که ...؟
در ســال 1930، فیــرش بــادی بــرای کاهــش تابــش خیــره 
کننــده چــراغ موترهــای روبــرو در شــب شیشــه جلوی شــیب 

دار را معرفی کرد.
در ســال 1955، رشکــت فــورد موتــور اعــالم کــرد کــه کمربند 
ایمنــی را بــه عنــوان یــک آپشــن نصــب شــده در کارخانــه 

عرضه می کند.
ــوان  ــه عن ــد کیســه هــوا ب ــن خــط تولی در ســال 1974، اولی

یک آپشن در برخی از کادیالک ها و بیوک ها عرضه شد.

فصل 7: موقعیت های اضطراری 
و خاص

راننده گی ایمن
راننــده گــی ایمــن چیــزی بیــش از یادگیــری اصــول اســتفاده از یــک 
ــده  ــت. رانن ــاده اس ــن ج ــپردن قوانی ــر س ــه خاط ــه و ب ــیله نقلی وس
العمــل  عکــس  و  قضــاوت  مســتلزم  همچنیــن  ایمــن  گــی 
مناســب، تجربــه، صــرب و عقــل ســلیم اســت. ایــن بهرتیــن دفــاع 

شام به عنوان یک راننده است.

اگــر راننــده نوجــوان مــی باشــید، ممکــن اســت 
فرمــان  پشــت  در  خــود  مهــارت  مــورد  در 

احســاس تردیــد کنیــد. درک و قضــاوت 
شــام ممکــن اســت بــه انــدازه یــک راننــده 

بــا تجربــه کامــل نباشــد. هامنطــور کــه راننــده 
محــدوده  در  ابتــدا  کنیــد،  مــی  متریــن  را  گــی 

تعلیــم راننــده گــی، ســپس بــا والدیــن، رسپرســتان 
یــا  ســاله   21 تأییــد  مــورد  بزرگســاالن  یــا 

کــه  هنگامــی  بعدهــا  و  جــواز  دارای  بزرگــرت 
بــدون نظــارت جــواز راننــده گــی دریافــت 
کردیــد، مهــارت و اعتــامد بــه نفــس شــام 

رشد می کند.

اگــر راننــده میانســالی مــی باشــید، ممکــن اســت 
پــس از ســال هــا راننــده گــی از توانایــی خــود در 

ــا  راننــده گــی رضایــت کامــل داشــته باشــید. ب
حالــت  در  گــی  راننــده  وجــود،  ایــن 

«اتوپایلــوت» واقعــاً مــی توانــد شــام را در 
بــه طــور  زیــرا  پذیــر اســتید  جــاده آســیب 

کامــل بــا محیــط راننــده گــی خــود و خطــرات 
احتاملی آن آشنا نشده اید.

امــا  داریــد  تجربــه  باشــید، ســال ها  مــی  راننــده مســن تری  اگــر 
ــه  ــی مواج ــالخورده گ ــی و س ــای صح ــش ه ــا چال ــت ب ــن اس ممک
ــی ــن تر م ــده گان مس ــه رانن ــد ک ــان می ده ــات نش ــوید. تحقیق ش
ــرت  ــای بیش ــق آموزش ه ــود را از طری ــی خ ــده گ ــی رانن ــد توانای  توانن
بهبــود بخشــند کــه آنهــا را قــادر می ســازد تــا جــواز راننــده گــی خــود را 
هــای  برنامــه  کننــد.  حفــظ  ایمــن  گــی  راننــده  واســطه  بــه 
AAA RoadWise Driver و AARP Driver Safety دوره هــای 
تکمیلــی تعلیــم راننــده گــی بــه صــورت حضــوری و آنالیــن ارائــه می 
دهنــد. بــه منظــور یافــنت مناســب تریــن دوره آزمایشــی و تکمیلــی 
برای خود، به صفحه Michigan.gov/AgingDriver مراجعه کنید.

راننده گی تهاجمی
راننــده گان تهاجمــی تابلوهــای ایســت و چــراغ قرمــز را نادیــده مــی 
ــا  ــد، ب ــده گــی مــی کنن ــه دم رانن ــد، رس ب ــا رسعــت مــی رانن ــد، ب گیرن
حــرکات مارپیــچ راننــده گــی مــی کننــد، از ســمت راســت ســبقت 
غیرمجــاز مــی گیرنــد و ممکــن اســت حــرکات دســت نامناســب 
داشــته باشــند. آنهــا گاهــی اوقــات رس شــام فریــاد می کشــند، بوق 

می زنند یا چراغ های جلوشان را روشن و خاموش می کنند.

اگــر بــه هــامن صــورت بــه آنهــا جــواب دهیــد، وضعیــت مــی توانــد 
از کنــرتول خــارج شــود و بــه خشــونت خیابانــی تبدیــل شــود کــه در 
دیگــر  راننــده  بــه  حملــه  بــرای  موتــر  خــود  یــا  ســالح  یــک  از  آن 

استفاده می شود.

تعــداد دقیــق تصادفــات راننــده گــی ناشــی از راننــده گان تهاجمــی 
مشــخص نیســت امــا اداره ملــی ایمنــی ترافیــک بزرگــراه تخمیــن 
زده اســت کــه %66 از کل تلفــات راننــده گــی ناشــی از رفتارهــای 

پرخاشگرانه راننده گی است.

آنچه هر راننده باید بداند
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بــه طــور نادرســت از جــاده فرعــی وارد جــاده اصلــی مــی 
شوید؟ عدم ورود آرام از جاده فرعی به اصلی باعث اختالل در 
جریــان ترافیــک مــی شــود. همیشــه ســعی کنیــد هنــگام 
دخــول بــه بزرگــراه یــا گــردش از یــک جــاده بــه جــاده دیگــر، ایــن 
کار را بــه آرامــی انجــام دهیــد. اگــر مــی بینیــد راننــده گان دیگــر 
بــه صــورت نادرســت در حــال یکــی کــردن مســیر یــا گــردش 
اســتند، رسعــت خــود را کــم کنیــد و بــه آنهــا فضــا دهیــد. 
عصبانــی شــدن کمکــی منــی کنــد و عصبانیــت شــام مــی 
توانــد بــر قضــاوت شــام تأثیــر منفــی بگــذارد و منجــر بــه 
تصــادف شــود.  یــک راننــده ممکــن اســت اشــتباه کنــد، امــا 
چقــدر مهــم اســت کــه ثابــت کنیــد حــق بــا شــام اســت؟ خطــر 
صــورت  ایــن  در  زیــرا  نخریــد  جــان  بــه  را  مــرگ  یــا  جراحــت 
احســاس مــی کنیــد هنــگام راننــده گــی بــه شــام ظلــم شــده 
اســت. عقــب کشــیدن و اجــازه دادن بــه راننــده دیگــر بــرای 

تغییر مسیر بسیار عاقالنه تر است.

در مسیر چپ به آرامی راننده گی می کنید؟ از متام مسیرها 
ــد. اگــر از  ــه درســتی اســتفاده و رسعــت مجــاز را رعایــت کنی ب
آهســته تر  موترهــای  از  ســبقت  بــرای  چــپ  ســمت  مســیر 
ــا فاصلــه بســیار کــم در پشــت  اســتفاده می کنیــد و کســی ب
ــمت  ــیر س ــه مس ــودن ب ــن ب ــورت ایم ــت، در ص ــام اس رس ش
بــه جلــو  آن موتــر رسیع تــر  اجــازه دهیــد  و  برگردیــد  راســت 
ایجــاد  و  چــپ  ســمت  مســیر  در  گــی  راننــده  کنــد.  حرکــت 
ترافیــک در پشــت رس شــام ایــن احتــامل را افزایــش مــی دهــد 
رس  پشــت  بــرای  اســت  ممکــن  تهاجمــی  گان  راننــده  کــه 
گذاشــنت شــام از روی بــی احتیاطــی اقدامــات مخاطــره آمیــز 

انجام دهند.

رس بــه دم راننــده گــی مــی کنیــد؟ ایــن یکــی دیگــر از ویژگــی 
هــای تهاجمــی بــودن راننــده اســت. اگــر راننــده گان دیگــر در 
پشــت شــام جمــع شــده انــد، خــود را کنــار بکشــید و اجــازه 
ــن را در  ــده گان ناایم ــن رانن ــت ای ــرت اس ــد. به ــور کنن ــد عب دهی
جلــوی خــود داشــته باشــید کــه بتوانیــد آنهــا را ببینیــد تــا اینکــه 

آنها پشت رستان راننده گی کنید.

حــرکات نامناســب انجام مــی دهید؟ هنــگام عصبانیت هرگز 
احساســات خــود را بــا عالمــت بــه ســایر راننــده گان نشــان 
ندهیــد. اگــر راننــده دیگــری بــا اشــتباه راننــده گــی شــام عکــس 
العمــل نشــان مــی دهــد، از او عذرخواهــی کنیــد. هرکســی 
یــا  حــرکات  بــه  دادن  جــواب  کنــد.  اشــتباه  اســت  ممکــن 
عصبانــی شــدن، اشــتباه شــام را اصــالح منــی کنــد. فقــط 
باعــث عصبانیــت هــر طــرف مــی شــود و خطــر درگیــری یــا 

تصادف راننده گی را افزایش می دهد.

•

•

•

•

همیشــه بــه خاطــر داشــته باشــید کــه راننــده گــی ایمــن تحــت تأثیــر 
ــرتس و  ــرتول اس ــام در کن ــی ش ــام و توانای ــی ش ــده گ ــرش رانن نگ
ــی  ــده تهاجم ــک رانن ــای ی ــد رفتاره ــازه ندهی ــت. اج ــت اس عصبانی
شــام را بــه حــدی تحریــک کنــد کــه احســاس کنیــد مجبــور بــه عکــس 

العمل مشابه استید.

اگــر بــا یــک راننــده تهاجمــی مواجــه شــدید، ســعی کنیــد از مســیر 

آیا شام یک راننده تهاجمی استید؟
آیا شام:

ــه یــک تقاطــع نزدیــک مــی شــوید، ترافیــک  هامنطــور کــه ب
روبــرو و متقاطــع، ســایر کاربــران بزرگــراه، عابریــن پیــاده، چــراغ 
هــای راهنامیــی، تابلوهــا و خــط کشــی هــای ســطح معابــر، 

رشایط جاده و مناطق با دید محدود را کنرتول کنید.

نســبت بــه وســایل نقلیــه و عابریــن پیــاده کــه ممکــن اســت 
ــده  ــا ســایر وســایل کنــرتول ترافیــک را نادی ــی ی چــراغ راهنامی
بگیرنــد و بــدون توقــف یــا اعطــای حــق تقــدم از تقاطــع عبــور 
کننــد، هوشــیار باشــید. هــر زمــان کــه مطمــنئ نیســتید راننــده 
گان دیگــر قصــد دارنــد چــه کاری انجــام دهنــد، محتــاط باشــید 

و اجازه دهید اول آنها عبور کنند.

ــه کوچکــرتی  ــایل نقلی ــرای وس ــع را ب هوشــیار باشــید و تقاط
ماننــد موترســایکل، دوچرخــه و موپــد کــه در حــال نزدیــک 
شــدن اســتند، دو بــار کنــرتول کنیــد. بــه دلیــل ابعــاد کوچــک، 
آنهــا  فاصلــه  و  رسعــت  مــورد  در  قضــاوت  اســت  ممکــن 
ــه  ــد و ب ــرتام حفاظــت کنی ــا اح ــان ب ــن راکب ــد. از ای ــوار باش دش

آنها اجازه دهید به صورت ایمن از تقاطع عبور کنند.

ــع  ــا موان ــرف ی ــوه ب ــاختامن ها، انب ــان، س ــر درخت ــه خاط ــر ب اگ
بــه  تقاطــع  یــک  در  را  ترافیــک  یــا  جــاده  منی توانیــد  دیگــر 
وضــوح ببینیــد، مراتــب احتیــاط را بــه طــور جــدی رعایــت کنیــد. 
بــه آرامــی بــه جلــو حرکــت کنیــد تــا زمانــی کــه بتوانیــد آنچــه را 
کــه جلــوی دیــد شــام را گرفتــه اســت، پشــت رس بگذاریــد. 
هنگامــی کــه تقاطــع خلــوت اســت یــا چــراغ راهنامیــی نشــان 
ــی  ــده گ ــه رانن ــاط ب ــا احتی ــد، ب ــت کنی ــد حرک ــی توانی ــه م داد ک

ادامه دهید. 

یــک رمــپ ورودی بــه ترافیک اجازه ورود به آزادراه را می دهد.

•

•

•

•

•

یــا حــرکات  و  کنیــد  خــودداری  چشــمی  متــاس  از  شــوید،  خــارج 
برخوردهــای کالمــی نداشــته باشــید. در صــورت ایمن بــودن رشایط،  

با پولیس به متاس شوید و راننده تهاجمی را گزارش کنید.

ــری از  ــه دورت ــادف در فاصل ــک تص ــی در ی ــده تهاجم ــک رانن ــر ی اگ
جــاده حضــور داشــت، در فاصلــه ایمــن از صحنــه تصــادف توقــف 
کنیــد، منتظــر مبانیــد تــا پولیــس برســد تــا بــه عنــوان شــاهد رفتــار 

راننده را گزارش کنید.

رعایت احتیاط در تقاطع
تصادفــات در تقاطــع هــا بیــش از هــر بخــش دیگــری از جــاده منجــر 
بــه تلفــات و جراحــات جــدی راننــده گــی مــی شــود. هوشــیاری و 

محتاط بودن در تقاطع ها به حفظ امنیت شام کمک می کند.

تقاطع

راننده گی در آزادراه
ترافیــک آزادراه در یــک جهــت جریــان دارد و محــل توقــف یــا تقاطــع 
ندارد. تردد عابرین پیاده، موترسایکل های کوچک 124 سی سی یا 
کمــرت، موپدهــا، دوچرخــه هــا، موترهــای همــه جــا رو و موترهــای 

آهسته در آزادراه ها ممنوع است.
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ــد:  ــی گوی ــن م ــیرها چنی ــدن مس ــی ش ــورد یک ــی در م ــون ایالت قان
«زمانــی کــه وســیله نقلیــه ای از یــک بزرگــراه یــا رسک متقاطــع 
تعییــن شــده کــه بــرای ایــن منظــور احــداث شــده اســت [بزرگــراه یــا 
رسک ادغــام شــده] و بــا تابلوهــای ادغــام مناســب در تقاطــع بــه 
وضــوح مشــخص شــده اســت بــه تقاطــع بزرگــراه نزدیــک مــی 
شــود، وســیله نقلیــه بایــد حــق تقــدم را بــه وســیله نقلیــه ای دهــد 
کــه در معــرض خطــر قریــب الوقــوع تصــادف در ورودی بزرگــراه 
ــه طــور  ــد ب اســت و رسعــت خــود را طــوری تنظیــم کنــد کــه بتوان

ایمن با ترافیک عبوری ادغام شود.»

آیا متوجه شدید؟

ترجمــه: اگــر شــام وســیله نقلیــه ای اســتید کــه بــه (در ایــن مــورد) 
آزادراه دخــول مــی کنــد، ایــن شــام اســتید کــه بایــد رسعــت و فضــا 
ــا  ــادف ب ــوید و از تص ــام ش ــن ادغ ــه ایم ــد ک ــم کنی ــوری تنظی را ط
وســایل نقلیــه موجــود در آزادراه جلوگیــری کنیــد. چــه در حــال ورود 
بــه یــک بزرگــراه یــا خــروج از آزادراه و ادغــام در یــک مســیر ترافیکــی 

باشید، این امر صدق می کند.

ترک آزادراه

خسته گی در آزادراه

اغلــب، یــک رمــپ خروجــی در کنــار رمــپ ورودی قــرار دارد. بــه 
و  اشــتباه»  «مســیر  و  ممنــوع»  «ورود  تابلوهــای  دنبــال 
تابلوهــای رسعــت مجــاز باشــید. رمــپ ورودی معمــوالً در 
یــک خــط شــتاب ادغــام مــی شــود و بــه شــام امــکان مــی 
دهــد رسعــت خــود را بــرای مطابقــت بــا رسعــت ترافیــک آزادراه 

افزایش دهید.

از راهنــام اســتفاده کنیــد و بــا اســتفاده از آینــه  هــای عقــب و 
خــود،  شــانه های  روی  از  رسیــع  نگاه هــای  و  موتــر  بغــل 
ــرای  ــن را ب ــای ایم ــک فض ــد. ی ــرتول کنی ــراه را کن ــک بزرگ ترافی
ترافیــک  در  را  خــود  کنیــد و ســپس مســیر  انتخــاب  دخــول 
ادغــام مناییــد و حــق تقــدم را بــه وســایل نقلیــه بزرگــراه دهیــد. 

برای اجازه ورود به راننده گان دیگر وابسته نباشید.

حرکــت  راســت  ســمت  مســیر  از  طرفــه،  دو  آزادراه  یــک  در 
کنیــد، مگــر در هنــگام ســبقت، خــروج بــه ســمت چــپ، اجــازه 
ــه  ــی ک ــه آزادراه، زمان ــای دیگــر بــرای دخــول ب ــه موتره دادن ب
مســیرها بــه شــدت از ترافیــک قفــل شــده انــد یــا زمانــی کــه 
شــانه  روی  ســاختامنی  کارگــران  یــا  ایمرجنســی  موترهــای 

جاده حضور دارند.

در بزرگراهــی بــا ســه یــا چنــد مســیر حرکــت در یــک جهــت، مــی 
توانیــد در هــر مســیری راننــده گــی کنیــد. بــا ایــن حــال، اگــر بــا 
حداقــل رسعــت مجــاز یــا نزدیــک بــه آن راننــده گــی مــی کنیــد، 

در مسیری با ترافیک آهسته تر حرکت کنید.

هــای  ورودی  نزدیکــی  در  مســیرها  شــدن  یکــی  تابلوهــای 
آزادراه قــرار داده شــده انــد تــا شــام را از ترافیــک ورودی بــه 
آزادراه مطلــع کننــد. همیشــه مراقــب وســایل نقلیــه ورودی 
بــه بزرگــراه باشــید. تنظیــم رسعــت یــا حرکــت ایمــن بــه ســمت 
ــه  ــه ب ــد ک ــی ده ــکان را م ــن ام ــده گان ای ــه رانن ــر ب ــیر دیگ مس

آرامی و ایمن به آزادراه دخول کنند.

همیشــه مراقــب راننــده گانــی باشــید کــه هنــگام نزدیــک 
شــدن بــه خروجــی ناگهــان رسعــت خــود را کاهــش مــی دهنــد 
یــا بــه طــور غیرمنتظــره ای بــه مســیر خــروج منحــرف مــی 

شوند.

غیــر از مــوارد اضطــراری در بزرگــراه توقــف نکنیــد. اگــر مجبــور 
را روشــن  بــه توقــف اســتید، چــراغ هــای خطــر اضطــراری 
کنیــد، بــه تدریــج رسعــت خــود را کــم کنیــد و در ارسع وقــت بــه 

صورت ایمن از جاده خارج شوید. 

•

•

•

مخصــوص • مســیر  یــک  دارای  آزادراه  هــای  خروجــی  اکــرث 
ــرای کــم کــردن رسعــت در هنــگام خــروج از  کاهــش رسعــت ب
آزادراه اســتند. مراقــب تابلوهــای رمــپ خروجــی باشــید کــه 
کــدام مســیر  از  آزادراه  از  خــروج  مــی دهنــد هنــگام  نشــان 
چــراغ  از  و  کنیــد  کنــرتول  را  ترافیــک  کنیــد. حتــامً  اســتفاده 
راهنــام اســتفاده کنیــد تــا بــه ســایر راننــده گان اطــالع دهیــد 

که در حال حرکت به سمت مسیر رمپ خروجی استید.

هنــگام خــروج از آزادراه از کاهــش رسعــت خــودداری کنیــد. 
قبــل از کاهــش رسعــت صــرب کنیــد تــا کامــالً در مســیر کاهــش 
رسعــت قــرار بگیریــد و ســپس بــه تدریــج رسعــت خــود را کــم 
کنیــد. بســیاری از رمــپ هــا دارای پیــچ هــای تنــدی اســتند؛ 
بنابرایــن، رعایــت محدودیــت رسعــت تعییــن شــده بــرای رمــپ 

خروجی بسیار مهم است.

اگــر رمــپ خروجــی خــود را از دســت دادیــد، هرگــز دنــده عقــب 
اســتفاده  میانگاهــی  گــذر  عــرض  از  یــا  نزنیــد  دور  نگیریــد، 
نکنیــد. در مقابــل، بــه ســمت خروجــی بعــدی برانیــد. بــه آزادراه 
برگردیــد و بــه خروجــی مــورد نظــر خــود مراجعــه کنیــد. هرگــز از 
مسیر متقاطع در میانگاه (Median) استفاده نکنید. این مسیر 
ترانســپورت  اداره  و  ایمرجنســی  موترهــای  بــرای  فقــط 

میشیگان است.

یکــی از بزرگرتیــن خطــرات راننــده گــی در بزرگــراه، خســته گــی 
اســت. در ســفرهای طوالنــی ممکــن اســت از صــدای وزش 
هیپنوتیــزم  یــا  آلــوده  خــواب  موتــور  و  هــا  الســتیک  بــاد، 
شــوید. در صــورت لــزوم، اجــازه دهیــد شــخص دیگــری راننــده 

گی کند. 

•

•

•

•

•

•

•

چند کلمه در مورد یکی شدن مسیرها
چنــد موضــوع مــورد بحــث از شــیوه صحیــح ادغــام بــا جــاده راننــده 
گان را بیشــرت عصبانــی مــی کنــد. شــیوه درســت و قانونــی کــدام 
اســت؟ چگونــه بایــد وارد جــاده اصلــی شــد؟ دخــول بــه یــک آزادراه 
مســتلزم ترافیــک رسیــع اســت و اگــر جــاده نیــز شــلوغ باشــد 
توانــد  یکــی شــدن مســیرها مــی  در ســاعات شــلوغی)  (مثــالً 

بسیار دشوارتر باشد.

MCL.257.649(7). 
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اگر وسیله نقلیه مقابل در مسیر شام باشد

کروز کنرتول

آب و هوای نامساعد
اقدامــات پیشــگیرانه قبــل از فصــل زمســتان بهرتیــن راه بــرای 
اطمینــان از ســفر ایمــن اســت. بــه طــور مرتــب ســطح مایعــات 

مانند فرمان برقی، ترمز، شیشه شوی و روغن را کنرتول کنید.

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ضــد یــخ بــه انــدازه کافــی قــوی باشــد 
تــا از انجــامد و بــه انــدازه کافــی تــازه باشــد تــا از زنــگ زده گــی موتــور 
مایــع  توانیــد  مــی  همچنیــن  رسد،  هــوای  در  کنــد.  جلوگیــری 
ــر  شــوینده شیشــه جلــو را بــه مایعــی حــاوی مــاده ضــد یــخ تغیی

دهید.

زمانــی کــه هــوا مــه آلــود اســت، بــاران یــا بــرف مــی بــارد و رشایــط 
خطرنــاک اســت، زمــان اضافــی در نظــر بگیریــد و آهســته تــر راننــده 
ــر  ــه بیشــرتی را از موت ــد. در آب و هــوای نامســاعد فاصل گــی کنی
جلــو لحــاظ کنیــد. در هــوای رسد، پــل هــا و زیرگذرهــا قبــل از جــاده 

یخ می زنند.

باران و مه
رسعــت خــود را کــم کنیــد و حداقــل 
موتــور  از  عــادی  میــزان  برابــر  دو 
جلــو فاصلــه در نظــر بگیریــد. بــا 
نیــم  در  هــا  جــاده  بــاران،  رشوع 
لغزنــده  شــدت  بــه  اول  ســاعت 
ــرا روغــن ریختــه شــده از  اســتند. زی
موترهــای عبــوری شســته نشــده 
اســت. مخصوصــاً در تقاطــع هــا کــه رســوبات روغنــی ممکــن 

است سنگین تر باشند، احتیاط کنید.

یــا در  راننــده گــی در آب عمیــق  از  ترمزهــا ممکــن اســت پــس 
هنــگام بــاران شــدید خیــس شــوند. آنهــا را امتحــان کنیــد زیــرا 
یــا اصــالً عمــل  یــک طــرف کشــیده شــوند  بــه  ممکــن اســت 
نکننــد. رسعــت را کــم کنیــد و بــه آرامــی پــدال ترمــز را فشــار دهیــد 

تا ترمزها دوباره به درستی کار کنند.

وقتــی چــرخ هــای شــام در جــاده ای خیــس روی آب حرکــت مــی 
کننــد، دچــار هیدروپلیــن مــی شــوید کــه می توانــد منجــر بــه از 
ــم  ــار ک ــوده، فش ــتیک های فرس ــود. الس ــرتول ش دســت دادن کن
ایجــاد  در  زیــاد  بــا رسعــت بســیار  گــی  راننــده  یــا  بــاد الســتیک 

هیدروپلین (آب پیامیش) نقش دارند.

بــه قهــوه یــا دواهــای «حفــظ بیــداری» اعتــامد نکنیــد. اگــر 
ــر  ــل ه ــرده و حداق ــف ک ــد، توق ــی می کنی ــته گ ــاس خس احس
ــی  ــد. در خروج ــرتاحت کنی ــه اس ــار 10 دقیق ــک ب ــاعت ی دو س
یــا  مســافرخانه  یــک  شــوید.  خــارج  بزرگــراه  از  بعــدی 

اسرتاحتگاه پیدا و اسرتاحت کنید.

بــه طــور مــداوم  راننــده گــی مــی باشــید،  بــه  اگــر مجبــور 
ــر تغییــر  ــه دیگ ــه نقط ــاده ب ــه ج ــک نقط ــامن خــود را از ی چش
دهیــد. آینــه هــای خــود را کنــرتول کنیــد. بــه اجســام دور و 

نزدیک در چپ و راست نگاه کنید.

•

•

فقــط در صورتــی کــه فضــای کافــی وجــود دارد و منــی توانیــد 
از جــاده خــارج شــوید، یــک توقــف اضطــراری را در مســیر خــود 

امتحان کنید.

اگــر منــی توانیــد قبــل از برخــورد بــا وســیله نقلیــه مقابــل 
ــرای  ــد. ب ــت کنی ــراف آن حرک ــد از اط ــعی کنی ــد، س ــف کنی توق

جلوگیری از تصادف، بیش از حد الزم نچرخید.

•

•

ــرای اســتفاده در ســاحه هــای  ــه ب کــروز کنــرتول بهرتیــن گزین
قریه ای است که ترافیک زیاد ندارند.

کــروز کنــرتول را روی رسعــت مجــاز تعییــن شــده یــا کمــرت از آن 
تنظیــم کنیــد. ایــن رسعــت ثابــت باعــث رصفــه جویــی در 
مــرصف ســوخت مــی شــود و بــا شــتاب گرفــنت ایــن امــکان را 
میــرس مــی ســازد کــه از موترهایــی کــه آهســته تــر حرکــت مــی 
کننــد بــدون مســدود کــردن مســیر چــپ بــرای مــدت طوالنــی 

سبقت بگیرد.

کنــد  منــی  لغــو  را  کنــرتول  کــروز  عملکــرد  گرفــنت  شــتاب 
(برخالف فشار دادن پدال ترمز).

اســتفاده از کــروز کنــرتول در ترافیــک ســنگین، در نزدیکــی 
ــه  ــی ک ــا زمان ــی و ورودی ی ــای خروج ــپ ه ــادی از رم ــداد زی تع
اســت،  لغزنــده  یخبنــدان  یــا  بــرف  بــاران،  خاطــر  بــه  جــاده 
توصیــه منــی شــود. ایــن امــر می توانــد مســتلزم تنظیــم 
مجــدد مــداوم کــروز کنــرتول تــا حــدی باشــد کــه حــواس  شــام 
مختــل شــود و خطــر تصــادف افزایــش یابــد. اکــرث ســازنده 
هنــگام  را  کنــرتول  کــروز  از  اســتفاده  نقلیــه  وســایل  گان 

کشیدن بارهای سنگین توصیه منی کنند. 

•

•

•

•

در صــورت وجــود زمــان کافــی، بــا رضبــه زدن روی بــوق بــه 
راننده مقابل هشدار دهید.

محکــم ترمــز کنیــد امــا اگــر موتــر شــام ترمــز ضــد قفــل نــدارد، 
چرخ ها را قفل نکنید.

به دنبال راه فرار در لبه سمت راست جاده باشید.

ســعی کنیــد بــه ســمت چــپ نرویــد زیــرا ممکــن اســت راننــده 
مقابل شام را ببیند و به مسیر مربوط به خود بازگردد.

•

•

•

•
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ترمز
نحــوه و زمــان اســتفاده از ترمــز بــه رشایــط جــاده و ترافیــک و نــوع 

ترمز موتر شام وابسته است.

ترمزهــای  بــا  نقلیــه  وســایل  در  لغــزش  از  جلوگیــری  بــرای 
ناگهانــی  ترمــز  بــدون  ترمزهــا  روی  ثابــت  فشــار  از  معیــار، 
اســتفاده کنیــد. ایــن روش بــه چــرخ هــا اجــازه چرخــش را مــی 

دهد و کنرتول فرمان را حفظ می کند.

اگــر موتــر دارای ترمزهــای کامــالً ضــد قفــل اســت، فشــار 
ترمز را حفظ کرده و وسیله را کنرتول کنید.

•

•

اگر موتر شام رشوع به لغزیدن کند
پای خود را از روی پدال گاز بردارید.

ــدازه باقــی مانــدن روی مســیر  ــه ان ــو را فقــط ب چــرخ هــای جل
مورد نظر بچرخانید و نه بیشرت.

برای لغزش ثانویه در جهت مخالف آماده باشید.

دوبــاره چــرخ هــا را در جهــت مــورد نظــر بچرخانیــد. ســپس چــرخ 
ها را صاف کنید تا موتر تحت کنرتول درآید. 

•

•

•

یخ، برف و سایر رشایط لغزنده
بــه خاطــر داشــته باشــید هنــگام راننــده گــی روی یــخ و بــرف، 
رسعــت خــود را کــم کنیــد. راننــده گــی در بــرف و یــخ نیــاز بــه دقــت 
صــدای  بــه  و  باشــید  هوشــیار  رسد،  هــوای  در  دارد.  بیشــرتی 
موترهــای برفــی گــوش دهیــد، بــه تابلوهــای مســیر یــا عابــر پیــاده 
ــط  ــید. در رشای ــف باش ــاده توق ــد و آم ــه کنی ــاده توج ــداد ج در امت
ــاف  ــک و ص ــاده خش ــط ج ــدازه رشای ــه ان ــف ب ــدرت توق ــده ق لغزن

منی تواند باشد.

هنــگام راننــده گــی در بــرف یــا جــاده لغزنــده، رسعــت خــود را 
بــه تدریج کم کنید.

ترمزهــای موتــر خــود را بــه آرامــی امتخــان کنیــد تــا نســبت بــه 
لغزش هــا  بیشــرت  باشــید.  داشــته  ایمنــی  احســاس  جــاده 
زمانــی اتفــاق می افتنــد کــه راننــده ســعی می کنــد خیلــی 
رسیــع بپیچــد یــا بــه طــور ناگهانــی روی آســفالت لغزنــده 

توقف کند.

•

•

•

ــم روی  ــت و محک ــار ثاب ــک فش ــامل ی ــا اع ــادی ب ــط ع در رشای
پــدال ترمــز، رسعــت موتــر خــود را کاهــش داده و متوقــف 

کنید.

در رشایــط غیرعــادی (ماننــد بــرف، یــخ یــا توقــف اضطــراری در 
آســفالت خشــک) نحــوه ترمزگیــری بــه سیســتم ترمــز شــام 

وابسته است.

بــا فشــار  را  ترمــز  ابتــدا  از هــامن  بــا ترمزهــای ضــد قفــل، 
ســخت و محکــم فعــال کنیــد و ایــن فشــار را تــا زمانــی کــه 
یــا  ارتعــاش  متوقــف شــوید، حفــظ کنیــد. ممکــن اســت 
لرزشــی را احســاس کنیــد یــا صــدای آن را بشــنوید کــه طبیعــی 

است.

در موتــر فاقــد ترمــز ضــد قفــل، ترمزهــا را بــه انــدازه کافــی 
محکــم فشــار دهیــد تــا چــرخ هــا قفــل نشــوند. اگــر چــرخ هــا 
قفــل شــدند، فشــار را رهــا کنیــد و دوبــاره ترمــز را فشــار دهیــد. 
ایــن روش ترمزگیــری گاهــی اوقــات بــه عنــوان ترمــز «آســتانه» 

یا «کنرتول شده» نامیده می شود. 

•

•

•

•

اگــر جــاده ســیل زده توســط موانــع ایمنــی مســدود شــده اســت، 
ــا ایمــن  در اطــراف آنهــا راننــده گــی نکنیــد. دلیــل وجــود موانــع، ن
ــا  ــه اســت. ممکــن اســت آوار ی ــایل نقلی ــرای وس ــط ب ــودن رشای ب
کابــل هــای بــرق در آب وجــود داشــته باشــند یــا جــاده شســته شــده 
ــک  ــدارد، ی ــود ن ــاده  آب گرفتگــه وج ــچ مانعــی در ج باشــد. اگــر هی
مســیر جایگزیــن پیــدا کنیــد. اگــر ســعی مــی کنیــد از آن عبــور کنیــد، 
ــر خطراتــی کــه  ــد. عــالوه ب ــا احتیــاط کامــل انجــام دهی ایــن کار را ب
ــه  ــیله نقلی ــور وس ــه موت ــد ب ــی توان ــق م ــد، آب عمی ــر ش ــالً ذک قب

شام آسیب برساند.

در هنــگام مــه بــه آرامــی راننــده گــی کنیــد. چــراغ هــای جلــو را 
روشن کنید و آماده توقف رسیع باشید.

اگــر مــه آنقــدر غلیــظ باشــد کــه اصــالً منی توانیــد جلــو را ببینیــد، از 
جــاده خــارج شــوید. چــراغ هــای اضطــراری چهــار طرفــه را روشــن 

کنید و منتظر مبانید تا مه برطرف شود. 

آنچه هر راننده باید بداند
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فواصل توقف
فواصــل توقــف شــام مــی توانــد تحــت تأثیــر خســته گــی، میــزان 
دقــت شــام، نــوع و وزن موتــر، وضعیــت چــرخ هــا و ترمزهــای 

شام، نوع سطح جاده و آب و هوا باشد.

رانندگی در شب
موقعیت های اضطراریراننده گی در شب به دلیل کاهش دید شام خطرناک است.

بــرای  آمادگــی  و  غیرمنتظــره  مــوارد  بــا  برخــورد  نحــوه  از  اطــالع 
بــرای  دفــاع  بهرتیــن  گــی  راننــده  هنــگام  اضطــراری  رشایــط 

حفاظت از جان و مال است.

طــی پنــج ســال از ســال 2014 الــی 2018، حــدود 10 درصــد از کل 
از عابــر پیــاده مربــوط بــه وضعیــت  تلفــات تصادفــات ناشــی 
اضطــراری کنــار جــاده  بــوده اســت. بــه طــور کلــی، در صــورت 

چــراغ هــای جلــو بایــد نیــم ســاعت بعــد از غــروب آفتــاب الــی 
نیــم ســاعت قبــل از طلــوع آفتــاب و در ســایر مــوارد کاهــش 
دیــد روشــن شــوند. هنــگام مواجــه شــدن بــا مــه، بــاران یــا 
ــد.  ــر خــود اســتفاده کنی ــور پاییــن موت ــرف در طــول روز، از ن ب
اگــر در دیــدن وســایل نقلیــه دیگــر مشــکل داریــد، آنهــا نیــز 
بــرای دیــدن شــام دچــار مشــکل خواهنــد شــد. هــر زمــان کــه 

شک دارید، چراغ های جلو را روشن کنید.

•

بــرای تخمیــن زمــان و فضایــی کــه بــرای توقــف در آســفالت 
خشــک یــا مرطــوب داریــد، از ایــن قانــون کلــی تبعیــت کنیــد. 
یک فاصله متوالی 3 الی 4 ثانیه ای الزمی است. وقتی عقب 
موتــر جلــو از تابلــو یــا هــر نقطــه ثابــت دیگــر عبــور مــی کنــد، 
مــدت زمانــی را کــه بــرای رســیدن بــه هــامن نقطــه طــول مــی 
کشــد بــا شــامرش «هــزار و یــک، هــزار و دو، هــزار و ســه» 
محاســبه کنیــد. اگــر قبــل از پایــان شــامرش بــرای 3 ثانیــه 
از عالمــت عبــور کنیــد، بــه ایــن معنــی اســت کــه فاصلــه شــام 
افزایــش رسعــت  اســت. هنــگام  کــم  جلــو خیلــی  از موتــر 
ترافیــک یــا در رشایــط نامناســب راننــده گــی، در صــورت لــزوم 
بیشــرت  یــا  ثانیــه   6 تــا  را  جلــو  موتــر  از  خــود  فاصلــه 

افزایش دهید.

آســفالت خیــس نیــاز بــه زمــان و فضــای توقــف بیشــرتی دارد. 
بــرای توقــف آرام، فشــار روی پــدال ترمــز را بــه تدریــج افزایــش 

دهید و درست قبل از توقف، فشار را کم کنید.

بــرای 12 ثانیــه بــه جــاده نــگاه کنیــد. ایــن قاعــده بــه ایــن معنــی 
اســت که همیشــه برای حدود 12 ثانیه از زمان حرکت در جاده 
فاصلــه جلوتــر از موتــر خــود را نــگاه کنیــد. بــرای تخمیــن ایــن 
رو  پیــش  جــاده  نزدیکــی  در  را  ثابــت  جســم  یــک  فاصلــه، 
انتخــاب کنیــد و رشوع بــه شــامرش کنیــد (هــزار یــک، یــک 
هــزار دو...) تــا زمانــی کــه قســمت جلــوی موتــر شــام از جســم 
بایــد  ایــد،  الــی «هــزار و دوازده» نشــمرده  اگــر  عبــور کنــد. 

فاصله بیشرتی از جلو را نگاه کنید. 

مشــکالت پیــش رو را پیــش بینــی کنیــد و بــرای عکــس العمــل 
بــه موقــع آمــاده باشــید. فاصلــه ایمــن را پشــت موتــر دیگــر 
حفــظ کنیــد. در رشایــط راننــده گــی نامناســب یــا لغزنــده، 

زمان بیشرتی را برای توقف در نظر بگیرید.

•

•

•

•

چــراغ هــای جلــو در هــر زمانــی کــه نــور روز کافــی نباشــد بایــد 
تــا افــراد و وســایل نقلیــه را بــه وضــوح در  روشــن شــوند 
فاصله 500 فوتی ببینند. استفاده از تنها چراغ های پارک در 
مواقعــی کــه چــراغ هــای جلــو مــورد نیــاز اســتند، غیرقانونــی 

است.

ــی  ــو را م ــافت جل ــه مس ــی ک ــه واضح ــد در فاصل ــد بتوانی بای
بینیــد، توقــف کنیــد. در هنــگام راننــده گــی در شــب، حرکــت در 

محدوده چراغ های جلو بسیار مهم است.

ــور  ــای ن ــراغ ه ــردن چ ــن ک ــوش و روش ــی خام ــا حت ــتفاده ی اس
بــاال در فاصلــه 500 فوتــی از موتــر مقابــل غیرقانونــی اســت. 
ــاده و دوچرخــه  ــرای عابریــن پی همچنیــن، چــراغ هــای خــود را ب

سواران در حالت نور پایین تنظیم کنید.

ــد چــراغ هــای  ــل مــی آین ــده گانــی کــه از ســمت مقاب اگــر رانن
جلــوی خــود را در حالــت نــور پاییــن قــرار منــی دهنــد، چشــامن 
خــود را بــه حاشــیه ســمت راســت جــاده در فاصلــه جلــو خیــره 
کنیــد. مســتقیامً بــه چــراغ هــای جلــوی موتــر مقابــل نــگاه 
نکنیــد. تابــش خیــره کننــده ممکــن اســت بــرای چنــد ثانیــه 
شــام را کــور کنــد. شیشــه کثیــف جلــو باعــث بدتــر شــدن 

تابش نور چراغ جلو می شود.

در پشــت موترهــای دیگــر از نــور بــاال اســتفاده نکنیــد. نــور 
شــدیدی کــه بــه آینــه  عقــب می تابــد، می توانــد حــواس  آنهــا را 

مختل کند.

•

•

•

•

•
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ــت و  ــادف خــالف قانــون اس ــه تص تــرک صحن
ــه  ــا هــر دو مجــازات را ب ــدان ی جریمــه نقــدی، زن
صحنــه  از  فــرار  هــای  جریمــه  دارد.  همــراه 

کــه  صورتــی  در  تصــادف 
مرشوبــات الکلــی در کار باشــد 

یــا تصــادف منجــر بــه جراحــات یــا تلفــات شــود، 
افزایش می یابد.

ــه  ــی ب ــای صح ــک ه ــن کم در تأمی
مجروحان همکاری کنید.

وســایل نقلیــه حــارض در تصادفــات کــه 
منجــر بــه جراحــات جــدی یــا مــرگ نشــده 
انــد، در صورتــی کــه وســیله نقلیــه قابــل 

ــا  راننــده گــی و دارای رشایــط ایمــن باشــد،  بایــد توســط راننــده ی
جابجــا  اصلــی  جــاده  از  گــی  راننــده  معتــرب  جــواز  دارای  مســافر 
شــوند. یــک محــل ایمــن ماننــد شــانه، میانــگاه یــا پارکینــگ نزدیــک 

محل تصادف را انتخاب کنید.

نــام، آدرس، شــامره جــواز راننــده گــی، معلومــات ثبــت و بیمــه را 
با سایر راننده گان حارض در تصادف مبادله کنید.

در صــورت وجــود جراحــات یــا خســارت مالــی بیــش از 1,000 دالــر، 
پولیس را مطلع کنید.

تصادفات موتر با گوزن
بــه صــورت ســالوار حــدود 60,000 تصــادف موتــر و گــوزن در 
ــی از  ــات، نیم ــامن مقام ــر گ ــا ب ــد و بن ــی افت ــاق م ــیگان اتف میش
آنهــا گــزارش نشــده انــد. تصادفــات موتــر و گــوزن پرهزینــه اســتند. 
متوسط خسارات وارد شده در این تصادفات 2,100 دالر است و معموالً 
بــه قســمت جلــوی موتــر مربــوط مــی شــود. هزینــه ســالوار ایــن 
تصادفات در رسارس ایالت 130 ملیون دالر تخمین زده شده است.
دفــرت  محلــی،  پولیــس  بــه  را  آن  گــوزن،  بــا  برخــورد  صــورت  در 
کالنــرتی ســاحه، پولیــس ایالتــی میشــیگان یــا اداره منابــع طبیعــی 
بــرای  مجــوزی  تواننــد  مــی  آنهــا  دهیــد.  گــزارش  میشــیگان 

نگهداشنت آن ارائه دهند.

بهرتین دفاع شام در برابر گوزن قــرار گرفــنت در موقعیــت اضطــراری کنــار جــاده، ایمن تریــن کاری 
زمــان رســیدن  تــا  ایــن اســت کــه  انجــام دهیــد  کــه می توانیــد 
کمــک، در موتــر خــود مبانیــد و کمربنــد ایمنــی خــود را بســته نگــه 
Michigan.gov- دارید. برای کسب معلومات بیشرت، به صفحه

StayinYourCar/ مراجعه کنید

تصادفات
یــا  باشــید  بــرای کمــک توقــف کــرده  چــه در صحنــه تصــادف 
خودتــان درگیــر آن باشــید، مهــم اســت کــه از مســئولیت هــای 

خود را آگاه باشــید.

اگر با تصادف مواجه شــدید، از موتر دور نشــوید.

هوشیار، بیدار، مواظب و به هوش باشید.

ایمنــی  ببندیــد. کمربنــد  را همیشــه  خــود  ایمنــی  کمربنــد 
بهرتین دفاع شام در هر برخوردی است.

مخصوصــاً در پاییــز و بهــار هوشــیار باشــید امــا بــه خاطــر 
داشــته باشــید کــه تصــادف موتــر و گــوزن ممکــن اســت در 

هر موقعی از سال رخ دهد.

مراقب تابلوهای عبور گوزن باشید.

در صــورت مشــاهده گــوزن، رسعــت خــود را کاهــش دهیــد. 
گــوزن هــا اغلــب بــه صــورت گروپــی ســفر مــی کننــد. ایــن 

احتامل وجود دارد که گوزن های دیگری در اطراف باشند.

مخصوصــاً هنــگام صبــح و غــروب نســبت بــه گــوزن هــا 
هوشیار باشید.

بــه ترفندهــا و ابزارهــا تکیــه نکنیــد. اشــپالق گــوزن، خامــوش و 
ــا را  ــوزن ه ــوق زدن گ ــا ب ــاال ی ــور ب ــای ن ــراغ ه ــردن چ ــن ک روش

منی ترساند. 

•

•

•

ناپذیــر  اجتنــاب  گــوزن  و  موتــر  تصــادف  اگــر 
باشد

ترمز را محکم فشار دهید.

با هر دو دست فرمان را بگیرید.

برای یک توقف کنرتول شده اقدام کنید.

موتر خود را به طور کامل از جاده خارج کنید.

به دلیل گوزن تغییر مسیر ندهید و در مسیر خود مبانید. •

•

•

•

•

•

•

•

•



در راننــده گــی بایــد از قبــل برنامــه ریــزی کنیــد تــا 
ایمن مبانید

ریسک نکنید

اگر در موتر به شام نزدیک شدند و تهدید 
کردند

قبل از راه اندازی موتور

موتر خود را در رشایط عملکردی خوب نگه دارید.

مطمــنئ شــوید کــه ســوخت کافــی بــرای رســیدن بــه مقصــد 
دارید.

مســیر و زمــان تخمینــی رســیدن خــود را در توقفــگاه هــای 
ابتدایی و انتهایی به دیگران اطالع دهید.

ــد.  ــرتول کنی ــز را کن ــب و ترم ــو، عق ــای جل ــودن چراغ ه ــز ب متی
مطمــنئ شــوید کــه همــه چــراغ هــا و چــراغ هــای راهنــام بــه 
درســتی کار مــی کننــد. ممکــن اســت بــرای تجهیــزات معیــوب 

یا مفقود جریمه شوید.

شیشه جلو و پنجره ها را متیز کنید.

مطمــنئ شــوید کــه چــرخ هــای شــام بــه درســتی بــاد شــده انــد 
و آنها را برای هر آسیب یا سایش کنرتول کنید.

جلــو و پشــت موتــر را بــرای اجســام، حیوانــات یــا افــراد حــارض 
در مسیر کنرتول کنید.

روی شیشــه و قطعــات  را  خــود  شــامره شناســایی موتــر 
ــات  ــل قطع ــه دلی ــت آن ب ــا از رسق ــد ت ــک کنی ــر ح ــی موت اصل

جلوگیری کرده باشید.

دیگــر  انــواع  از  جلوگیــری  بــرای  نیــز  هــا  قفــل  و  دزدگیرهــا 
رسقــت موتــر مــی تواننــد باعــث ناامیــدی ســارقان آماتــور 

شوند.

ــرت  ــور را بیش ــاط ک ــد نق ــی توان ــن م ــم جایگزی ــک روش تنظی ی
کاهــش دهــد. در حالــی کــه روی صندلــی راننــده نشســته ایــد، 
بــه چــپ خــم شــوید تــا رس شــام پنجــره ســمت راننــده را ملــس 
کنــد؛ ســپس، آینــه بیرونــی ســمت چــپ را طــوری تنظیــم 
کنیــد کــه بــه ســختی حاشــیه عقــب موتــر را نشــان دهــد. پــس 
از آن، بــه ســمت راســت خــم شــوید تــا رس شــام بــه بــاالی 
کنســول وســط برســد  یــا بــا آینــه عقــب در یــک خــط قــرار 
گیــرد؛ ســپس، آینــه بیرونــی ســمت راســت را طــوری تنظیــم 

کنید که به سختی حاشیه عقب موتر را نشان دهد.

در حالــی کــه موتــر شــام در حــال حرکــت اســت، هرگــز ســوییچ 
را در موقعیــت «قفــل» قــرار ندهیــد؛ در غیــر این صــورت، فرمان 
قفــل مــی شــود. پــس از قفــل شــدن فرمــان، اگــر بخواهیــد 

فرمان را بچرخانید، کنرتول موتر را از دست می دهید.

هنــگام راننــده گــی، دروازه هــا و پنجــره هــا را قفــل نگــه داریــد. 
مراقــب خطــر باشــید. در صــورت امــکان، بــه جــای رسک هــای 

نا امن و پر از جرم، از آزادراه ها استفاده کنید.

ــاز بــه کمــک، بــه  مراقــب اطــراف خــود باشــید. در صــورت نی
دنبــال ایســتگاه پولیــس یــا آتــش نشــانی، ایســتگاه خدمــات 

یا مرکز دایر دیگری در اطراف باشید.

سوار ماشین های عبوری نشوید و در راه مسافر سوار نکنید.

هرگز سوییچ را در موتر یا استارت رها نکنید.

سقف متحرک را در شب و در ساحه های پرخطر ببندید.

ار موتــر خــارج  پنچــر شــده  یــا تعمیــر چــرخ  بــرای تعویــض 
نشــوید. ســعی کنیــد بــه آرامــی بــه ســمت یــک ایســتگاه 
خدمــات یــا فروشــگاهی بــا یــک پارکینــگ دارای نــور مناســب 

و تلیفون برای رسویس، راننده گی کنید.

ایمن ترین مسیر به هر مقصدی را انتخاب کنید.

تا حد ممکن در نزدیکرتین موقعیت به مقصد پارک کنید.

ــر خــود، ســوییچ خــود را آمــاده کنیــد،  هنــگام بازگشــت بــه موت
مراقــب اطــراف خــود و افــرادی باشــید کــه بــه نظــر مــی رســد در 
مــکان اشــتباهی اســتند، مشــکوک بــه نظــر مــی رســند یــا 
ــه  ــول ب ــل از دخ ــود. قب ــی ش ــام م ــی ش ــث ناراحت ــان باع رفتارش

موتر، داخل آن را از نظر وجود مزاحامن احتاملی کنرتول کنید.

اگــر فــردی مشــکوک بــه موتــر شــام نزدیــک شــود، ســعی 
کنید از آنجا دور شوید یا بوق بزنید.

راننــده  بــه طــور راحــت روی صندلــی  مطمــنئ شــوید کــه 
نشسته اید.

مطمــنئ شــوید کــه شــام و همــه مســافران کمربنــد ایمنــی 
را به درستی بسته اید.

آینــه هــا را کنــرتول کنیــد و دوبــاره بــه هــر چیــزی در مســیر خــود 
توجه داشته باشید.

اکــرث موترهــا حداقــل دو نقطــه کــور دارنــد: قســمت هایی در 
ســمت چــپ و راســت موتــر کــه بــا آینه هــای جانبــی خــود 
منی توانیــد آن هــا را ببینیــد. آینــه عقــب را طــوری تنظیــم کنیــد 

که بتوانید مرکز جاده و هر ترافیک پشت موتر را ببینید.

بــرای بــه حداقــل رســاندن نقــاط کــور، آینــه هــای بیرونــی چــپ 
و راســت را تنظیــم کنیــد تــا هنــگام نشســنت در موقعیــت 

راننده گی معمولی، حاشیه های موتر را ببینید. 
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موتر را قفل کرده و داخل آن مبانید.

اگــر بــا مشــکل مواجــه شــده ایــد، در صــورت امــکان از موبایــل 
استفاده کنید.

بــدون  را داشــته باشــد،  اگــر ســارقی قصــد رسقــت موتــر 
ــا  ــت ام ــض اس ــل تعوی ــر قاب ــد. موت ــذار کنی ــری آن را واگ درگی
ایمنــی انســان قیمــت نــدارد. آرام باشــید. ســارق را بــه خوبــی 

توصیف کنید.

•

•

•

اگر موتر شام از کار بیافتد
تــا حــد ممکــن از مســیر حرکــت جــاده فاصلــه بگیریــد. چــراغ هــای 
کنیــد و ضمــن بســنت  را روشــن  خــود  اضطــراری چهــار طرفــه 
کمربنــد ایمنــی در داخــل موتــر مبانیــد. توصیــه مــی شــود کــه یــک 
متخصــص آمــوزش دیــده بــا تجهیــزات مناســب بــه موتــر معیــوب 
ــر را ایمــن نگــه  شــام رســیده گــی کنــد تــا شــام و رسنشــینان موت

دارد.

اگــر مجبوریــد موتــر خــود را تــرک کنیــد، از ترافیــک عبــوری بســیار 
مطلــع باشــید و مســتقیامً بــه محلــی ایمــن و دور از مســیر حرکــت 
جــاده برویــد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه راه رفــنت عابــر پیــاده در 

بزرگراه خطرناک و غیرقانونی است.

اگر از جاده خارج شدید
اگــر یــک مأمــور پولیــس بــه شــام عالمــت دهــد کــه کنــار بزنیــد، بــه 
ــودن رشایــط مطمــنئ شــدید از ســمت  محــض اینکــه از ایمــن ب
راســت جــاده کنــار بزنیــد و توقــف کنیــد. مأمــور ممکــن اســت از 
شــام بخواهــد کــه موتــر خــود را بــه خاطــر ایمنــی بــه مــکان دیگــری 
از  کنیــد،  را حفــظ  خــود  باشــید، خونــرسدی  آرام  کنیــد.  منتقــل 
دســتورات مأمــور اطاعــت کنیــد و هیــچ حرکتــی انجــام ندهیــد یــا 

اقدامی نکنید که وضعیت را تشدید کند.

ضمــن بســته نگهداشــنت کمربنــد ایمنــی خــود در داخــل موتــر 
مبانیــد. هنــگام غــروب یــا تاریکــی هــوا، چــراغ هــای داخــل موتــر را 
روشــن کنیــد. پنجــره خــود را بــاز کنیــد. هــر دو دســت را خالــی و در 
معــرض دیــد روی فرمــان قــرار دهیــد. از مســافران خــود بخواهیــد 
ســاکت باشــند و دستانشــان بــه وضــوح قابــل مشــاهده و خالــی 

باشد.

ظاهــر عصبانــی، خصامنــه یــا مدعــی بــه خــود نگیریــد. بــا هــامن 
احرتامــی کــه بــه شــکل متقابــل انتظــار داریــد، صحبــت کنیــد. 
جــواز، مــدارک ثبــت و کارت بیمــه خــود را فقــط زمانــی کــه مأمــور 
درخواســت کنــد، خــارج کنیــد. قبــل از ارائــه آنهــا، بــه مأمــور اطــالع 

دهید که در کجا قرار دارند.

مأمــور بایــد دلیــل توقــف را بــه شــام اطــالع دهــد. در برخــی مــوارد، 
مأمــور ممکــن اســت از شــام بخواهــد کــه از موتــر خــود خــارج 
شــوید. در مــورد دلیــل توقــف یــا صــدور جریمــه بحــث نکنیــد.

اگــر تصــور می کنیــد رفتــار مأمــور نامناســب بــوده اســت، بــا هــر 
طرزالعملــی کــه در اختیــار شــام قــرار مــی گیــرد، همــکاری کنیــد و 
بــا رسپرســت مأمــور بــه متــاس شــوید. اگــر احســاس مــی کنیــد 
بــا  را  موضــوع  اســت،  بــوده  غیرمنصفانــه  جریمــه  یــا  توقــف 

دادگاه در میان بگذارید، نه با مأمور.

پــس از توقــف، مطمــنئ شــوید کــه شــام و مســافرانتان کمربنــد 
ــل از حرکــت، ترافیــک و  ــد. قب ــح بســته ای ــه طــور صحی ــی را ب ایمن
ــتفاده  ــود اس ــامی خ ــراغ راهن ــد. از چ ــرتول کنی ــاده را کن ــن پی عابری
ــد.  ــت کنی ــن تبعی ــام قوانی ــاده از مت ــروج از ج ــگام خ ــد و در هن کنی
مأمــور ممکــن اســت بــا چــراغ هــای روشــن باقــی مبانــد تــا زمانــی 

که شام به طور ایمن محل را ترک کنید.

نتیجه گیری
متریــن معلومــات منــدرج در ایــن راهنــام قــدم خوبــی بــرای تبدیــل 
شــدن بــه راننــده ای مطلــع تــر اســت. روی راننــده گــی خــود مترکــز 
کنیــد. حــواس پرتــی در یــک لحظــه مــی توانــد منجــر بــه تصــادف 
شــود. توجــه خــود را در جــاده نگهداریــد و ایــن نــکات را بــرای کمــک 

به حفظ ایمنی به خاطر بسپارید: 

اعــامل  مراقــب  و  کنیــد  گــی  راننــده  تدافعــی  صــورت  بــه 
اطرافیان خود باشید.

ــی  ــن ترافیک ــک و قوانی ــرتول ترافی ــای کن ــتگاه ه ــه دس از هم
تبعیت کنید.

همیشــه از دســتورات یــک مأمــور پولیــس اطاعــت کنیــد. 
بــر ســایر دســتگاه هــای کنــرتول  طرزالعمــل هــای مأمــور 

ترافیک اولویت دارد.

با دیگران مؤدب باشید.

از چراغ های راهنام استفاده کنید.

از نــگاه کــردن بــه یــک نقطــه بیــش از چنــد ثانیــه خــودداری 
کنید.

بــا احتیــاط راننــده گــی کنیــد و فاصلــه از موتــر جلــو را در شــب، 
اعاملــی  حیــن  شــلوغی،  ســاعات  نامســاعد،  هــوای  و  آب 
ــا  ــع ه ــه تقاط ــدن ب ــک ش ــگام نزدی ــیر و هن ــر مس ــد تغیی مانن

افزایش دهید.

در هنگام خسته گی راننده گی نکنید.
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امتحان معلومات راننده گی ایمن
69

آیا می دانستید که ...؟
در 1 جــوالی 1919، میشــیگان اولیــن جــواز راننــده گــی 

خود را برای والی میشیگان آلربت اسلیپر صادر کرد.
در ســال 1934، کلــوب موتــر میشــیگان بــا سیســتم های 
گــی  راننــده  تعلیــم  اولیــن صنــف  ایجــاد  بــرای  مکتبــی 

لیسه در کشور همکاری کرد.
راننــده گــی  از امتحــان معلومــات  در ادامــه منونــه ای 
ایمن ارائه شده است. آیا می توانید به متام 10 سوال به 
درســتی جــواب دهیــد؟ (جــواب هــا در بخــش «منابــع» 

قابل دریافت استند.) 

امتحان معلومات راننده گی ایمن

ــده گــی در بزرگــراه  ــر از رانن ــاک ت ــده گــی در شــهر خطرن رانن  .1
است زیرا:  

محدودیت رسعت کمرتی دارد. الف .   
مسیرهای راننده گی باریکرت استند. ب.   

وســایل نقلیــه و عباریــن پیــاده بــه صــورت عرضــی یــا ج.   
  متقابل عبور می کنند.

رشایط جاده در آب و هوای نامساعد بدتر می شود. د.   

در تقاطــع بــا چــراغ قرمــز چشــمک زن مواجــه مــی شــوید.  .2
شام باید:  

تقاطــع  از  احتیــاط  بــا  و  کنیــد  کــم  را  خــود  رسعــت  الف .   
عبور  کنید.  

گــردش بــه راســت یــا چــپ انجــام دهیــد زیــرا جــاده در  ب.   
فاصله جلو مسدود است.  

در تقاطــع توقــف کنیــد و منتظــر چــراغ ســبز چشــمک  ج.   
زن باشید.  

در تقاطــع توقف کنید و ســپس در حــدی که ترافیک  د.   
اجازه می دهد، حرکت کنید.  

در حــال راننــده گــی در مســیر ســمت راســت در یــک بزرگــراه   .3
چــپ  ســمت  مســیر  وارد  بایــد  احتــامالً  شــام  اســتید.   

شوید، زمانی که:  

یکنواخــت  حرکــت  حــال  در  امــا  ســنگین  ترافیــک  الف .   
است.  

آب و هوا نامساعد و جاده لغزنده است. ب.   
ترافیــک در مســیر شــام کنــد اســت و موترهــا در  ج.   

مسیر  چپ حضور دارند.  
ترافیک ســبک اســت و موترها از ســمت راســت به  د.   

بزرگراه دخول می کنند.  

قبل از گردش به چپ، مهم است که:  .4
بوق بزنید. الف .   

حق تقدم را به موترهای مقابل دهید. ب.   
به سمت راست مسیر خود بچرخید. ج.   

صرب کنید تا چراغ برای موترهای مقابل قرمز شود. د.   

هنــگام دخــول بــه یــک بزرگــراه در پشــت چنــد وســیله نقلیــه   .5
دیگر، بسیار مهم است که:  

متوجه موتر پشت رس خود باشید. الف .   
موقعیــت و رسعــت موتــر خــود را بــا جریــان ترافیــک  ب.   

تنظیم کنید.  
تا حد امکان به موتر مقابل خود نزدیک شوید. ج.   

چراغ راهنام را خاموش کنید. د.   
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بــه منظــور کاهــش اثــرات تابــش نــور چــراغ جلــو در شــب،   .6

شام باید:  
مستقیم به جلو نگاه کنید. الف.   

از باالی شانه خود نگاه کنید. ب.   
به مرکز جاده نگاه کنید. ج.   

به حاشیه سمت راست جاده نگاه کنید. د.   

شــام وارد تقاطعــی بــا چــراغ زرد چشــمک زن مــی شــوید.  .7
شام باید:  

چــراغ  رنــگ  تــا  مبانیــد  منتظــر  و  کنیــد  توقــف  الف .   
تغییر کند.  

دور بزنید (U)؛ زیرا تقاطع بسته است. ب.   
با احتیاط از تقاطع عبور کنید. ج.   

آماده توقف باشــید زیرا رنگ چراغ در رشف تغییر به د.   
قرمز است.  

ــا  ــود را ب ــور خ ــه ک ــد نقط ــی توانی ــیر، م ــر مس ــگام تغیی هن  .8
یکی از گزینه های زیر بررسی کنید:  

با استفاده از آینه عقب. الف .   
با استفاده از آینه های بغل. ب.   

با استفاده از آینه های عقب و بغل. ج.   
از طریق چرخاندن رس و نگاه از روی شانه. د.   

هنــگام نزدیــک شــدن بــه محــدوده کاری بــا تابلــوی «45 در   .9
محل حضور کارگران»، راننده گان باید:  

بالفصله رسعت خود را کم کنند. الف .   
بــا توجــه بــه رشایــط بــا رسعــت مطمــنئ راننــده گــی  ب.   
کننــد (الــی رسعــت مجــاز تعییــن شــده)، مراقــب کارگــران   
حضــور  محــل  در  را  خــود  رسعــت  و  باشــید  ســاختامنی   

کارگران الی 45 مایل در ساعت یا کمرت کاهش دهید.  
به مسیر راست دخول کنند. ج.   

متام موارد فوق. د.   

مســیر  فاقــد  طرفــه  دو  جــاده  در  گــی  راننــده  حیــن  در   .10
دوچرخــه، بــا دوچرخــه ســواری روبــرو مــی شــوید کــه در   
ــی کنــد. ایمــن تریــن روش بــرای  ــت م ــامن مســیر حرک ه  

سبقت گرفنت از دوچرخه سوار چه است؟  

تــا مبانیــد  منتظــر  و  کنیــد  کــم  را  خــود  رسعــت  الف .   
وســیله نقلیــه ای از ســمت مقابــل عبــور نکنــد؛ ســپس، از  
دوچرخــه ســوار ســبقت گرفتــه و فضــای کافــی بــرای او   

باقی بگذارید.  
بــه راننــده گــی مســتقیم ادامــه دهیــد، ایــن وظیفــه  ب.   

دوچرخه سوار است که از مسیر شام خارج شود.  
تــا زمانــی کــه بــه چــراغ راهنامیــی یــا تابلــوی ایســت  ج.   

نرسیده اید، از دوچرخه سوار سبقت نگیرید.  
بــا بوق زدن به دوچرخه ســوار اطــالع دهید که قصد  د.   

سبقت از او را دارید.  
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آیا می دانستید که ...؟
در سال 1937، اولین نسخه از آنچه هر راننده باید بداند، 
توســط رئیــس دبیرخانــه ایالتــی لئــون دی کیــس منتــرش 

شد.

در ســال 1938، یــک ملیون نســخه از آنچه هــر راننده باید 
بدانــد چــاپ شــد و میشــیگان در ســطح ملــی بــه عنــوان 
اولیــن ایالتــی شــناخته شــد کــه طرزالعمــل هــای قوانیــن 
ترافیکــی را بــه طــور خــاص بــرای راننــده گان ارائــه کــرده 

است.

منابع

جواب های امتحان معلومات راننده گی ایمن:
1 (ج); 2 (د); 3 (د); 4 (ب); 5 (ب); 6 (د); 7 (ج); 8 (د); 9 (ب); 

10(الف)

مطالب چاپی
موجــود   Michigan.gov/SOS آدرس  در  زیــر  چاپــی  مطالــب 

است:

منابع
منابع زیر معلومات بیشرت در مورد مباحث مربوط به «آنچه هر 

راننده باید بداند» را در اختیار شام قرار می دهد. خدمات 
مشرتی نیز از طریق متاس با شامره تلیفون 

                در دسرتس است.

وب سایت ها

888SOS-MICH (767-6424) 

آنچــه هــر راننــده بایــد بداند: معلومات بیشــرت برای بســیاری از 
مباحــث در مــورد «آنچــه هــر راننــده بایــد بدانــد» در وب ســایت 
دبیرخانه ایالتی به آدرس Michigan.gov/SOS موجود است.

راننــده گان ســالخورده: یــک منبــع عالــی بــرای راننــده گان 
آنهــا  از  کــه  و متخصصانــی  آنهــا  خانواده هــای  ســالخورده، 
ــده  ــد، وب ســایت گزینه هــای هوشــمند رانن مراقبــت می کنن

گی ایمن به آدرس Michigan.gov/AgingDriver است.

ایمنــی  صنــف  یافــنت  منظــور  بــه  هــا:  موترســایکل 
Michigan.gov/Motor- موترسایکل در اطراف خود، به آدرس
تأییدیــه  بــه  مربــوط  معلومــات  کنیــد.  مراجعــه   cycling
Michigan.gov- موترســایکل و ثبــت موترســایکل در آدرس
مــورد  در  معلومــات  کســب  بــرای  اســت.  موجــود   /SOS
Michigan.gov- امتحان مهارت های موترسایکل، به آدرس

MotorcycleTest/ مراجعه کنید.

•

•

•

هــای  چــراغ  معابــر،  ســطح  هــای  کشــی  خــط  تابلوهــا، 
راهنامیی و قوانین ترافیکی: معلومات بیشرت در وب سایت 
پولیس ایالتی میشیگان به آدرس Michigan.gov/MSP و 
آدرس  بــه  میشــیگان  نقــل  و  حمــل  اداره  ســایت  وب 

Michigan.gov/MDOT موجود است.

مجــوز ثبــت نــام در انتخابــات/رأی دادن: معلومات مربوط به 
آدرس  در  میشــیگان  در  دادن  رأی  و  انتخابــات  در  رشکــت 
مرکــز  اســت.  موجــود   Michigan.gov/Elections
Michigan.gov- معلومات رأی دهندگان میشیگان در آدرس

Vote/ موجود است.

•

•

•

گــی  راننــده  هــای  مهــارت  امتحــان  مطالعــه  راهنــامی 
(SOS-360)

جــواز راننــده گــی بــا مهــارت آمــوزی تدریجــی: راهنــامی والدیــن 
(SOS-383)

(SOS-386) دانستنی های قوانین/فضاهای آبی

میشــیگان  تجــاری  موترهــای  گــی  راننــده  جــواز  راهنــامی 
(TS-004)

(SOS-116) راهنامی اپراتور موترسایکل میشیگان

در  آنهــا  هــای  خانــواده  و  ســالخورده  گان  راننــده  راهنــامی 
(SOS-194) میشیگان

(SOS-191) راهنامی راننده گی تحت نظارت

•

•

•

•

•

•

•
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دست اندرکاران
دفــرت دبیرخانــه ایالتــی میشــیگان مایــل اســت از موسســات زیــر 
بــرای همــکاری در زمینــه «آنچــه هــر راننــده بایــد بدانــد» تشــکر 
منایــد: مرکــز ایمنــی کامیــون میشــیگان، اداره پولیــس ایالتــی 
اداره  و  هــا  بزرگــراه  ایمنــی  ریــزی  برنامــه  دفــرت  میشــیگان، 

ترانسپورت میشیگان.

تشــکر ویــژه از مجلــه تاریــخ میشــیگان و کمیســیون ایمنــی ایالــت 
مــی  آیــا  مجلــه  در  اســتفاده  مــورد  مطالــب  بــرای  میشــیگان 
دانســتید؟ حقایــق رسگــرم کننــده در ابتــدای هــر فصــل و در مــنت 
فصل 1 (صفحه 3). فصل 4 (صفحات 28 و 29) و فصل 5 (صفحه 
میکروچیــپ:  تــا  گل  «از  نرشیــه  چــاپ  بــه  مطالــب  ایــن   .(42
کــه  رســد  مــی  هــا»  دهــه  طــول  در  جــاده  ایمنــی  اشــرتاک 
پنجاهمیــن ســالگرد کمیســیون ایمنــی ایالــت میشــیگان را جشــن 

می گیرد.

دست اندرکاران عکس ها و تصاویر
دفــرت دبیرخانــه ایالتــی میشــیگان مایــل اســت از عوامــل زیــر بــرای 

ارائه عکس ها و تصاویر قدردانی کند:

کتابخانه ایالتی میشیگان: فصل 1، صفحه 4.

واحد عکاســی اداره حمل و نقل میشــیگان: فصل 4 (صفحه 
23، بــاال ســمت چــپ و صفحــه 27)، فصــل 5 (صفحــه 41 و 
صفحــه 47، بــاال ســمت راســت). فصــل 6 (صفحــه 53، بــاال 
ــل 7  ــپ) و فص ــمت چ ــن س ــه 56، پایی ــپ و صفح ــمت چ س

(صفحات 62، 63، 64 و 65).

 :Twenty20 از   @beachbumledford توســط  عکــس 
راننده حواس پرت، فصل 4، صفحه 23.

عکاس کتی یولت: فصل 7، صفحه 59.

•

•

•

•
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خدمات آنالین وزارت امور خارجه
بــا مراجعــه آنالیــن بــه صفحــه Michigan.gov/SOS مــی توانیــد در زمــان رصفــه جویــی کنیــد. شــام مــی توانیــد جــواز راننــده گــی یــا کارت 
شناســایی ایالتــی معیــار یــا پیرشفتــه خــود را متدیــد کنیــد مشــخاصت ثبــت موتــر یــا واترکرفــت خــود را متدیــد کنیــد، آدرس خــود را تغییــر دهیــد 

یا برای تعویض پالک درخواست دهید. بسیاری از خدمات آنالین دیگر نیز در دسرتس قرار دارند.

رسانه های اجتامعی
Twitter.com/MichSoS :توییرت  •

Facebook.com/MichiganSoS :فیس بوک  •
lnstagram.com/MichiganSoS :انیستاگرام  •

اسکان افراد دارای معلولیت و زبان غیر بومی و زبان غیر بومی
افــراد دارای معلولیــت مــی تواننــد دفاتــر دبیرخانــه ایالتــی را مطابــق بــا معیارهــای تعییــن شــده توســط قانــون آمریکایــی هــای دارای 

معلولیــت پیــدا کننــد. اگــر بــه محل اقامــت نیاز دارید یا از خدمات محروم شــده اید، با شــامره تلیفون
متاس بگیرید. مشرتکان کم شنوا و ناشنوا باید با مرکز بازپخش میشیگان (Michigan Relay Center) به شامره 711 متاس بگیرند.

امتحــان هــای اصلــی جــواز راننــده گــی بــه بســیاری از زبــان هــای خارجــی موجــود مــی باشــد و نســخه هــای انگلیســی و اســپانیایی آن بــر روی 
نــوار صوتــی بــرای افــرادی کــه در درک زبــان انگلیســی مشــکل دارنــد، موجــود اســت. اگــر ســؤالی داریــد یــا بــه معلومــات بیشــرت در مــورد 
شــامره    بــه  میشــیگان  ایالتــی  دبیرخانــه  معلومــات  مرکــز  بــا  داریــد،  نیــاز  ایالتــی  دبیرخانــه  توســط  شــده  ارائــه  خدمــات 

                                                              متاس بگیرید.

 888SOS-MICH (767-6424) 

 888SOS-MICH (767-6424) 

PA 300 (دالر برای هر نسخه، در مجموع 23,701.50 دالر 50,000 @ 0.47)اصالحیه 1949 SOS-133(Rev. 12/21),



مــا چنــد رسویــس آنالیــن جدیــد (کــه بــا رنــگ آبــی نشــان داده شــده انــد) اضافــه کــرده ایــم تــا انجــام کارهــای مربــوط بــه 
دبیرخانه ایالتی را برای شام آسان تر کنیم. رسویس های موجود در صفحه Michigan.gov/SOS عبارتند از:

وسیله نقلیه:
متدید موتر، موترسایکل یا کامیون  •  

(و پاسپورت تفریحی را فراموش نکنید)   
متدید واترکرفت  •  

تعویض مشخصات ثبت یا مالکیت وسیله نقلیه  •  
(Tab) تعویض برچسب  •  

تعویض پالک موتر  •  

جواز راننده گی یا کارت شناسایی ایالتی:
متدید یا تعویض جواز راننده گی پیرشفته)  •  

متدید یا تعویض کارت شناسایی ایالتی پیرشفته  •  
درخواست اولیه برای جواز راننده گی اصلی  •  

افزودن تأییدیه موترسایکل (در صورت واجد رشایط بودن)  •  
متدید یا تعویض جواز راننده گی استاندارد  •  

متدید یا تعویض کارت شناسایی ایالتی استاندارد  •  
(برخی موارد استثنا اعامل می شوند)   

موارد بیشرت:
درخواست سوابق راننده گی خودتان  •  

پرداخت هزینه های اعاده جواز  •  
تغییر آدرس  •  

دسرتسی به خدمات موثر تجاری  •  
پیوستن به لیست اهداکنندگان عضو  •  

تعویض استیکر قلب اهداکنندگان عضو  •  
به روز رسانی شماره تلیفون و آدرس ایمیل  •  

به روز رسانی معلومات تماس اضطراری  •  

Michigan.gov/SOS

دبیرخانه ایالتی

جوسلین بنسون
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