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موټــر چلــول د چــا حــق نــه بلکــه یــو امتیــاز دی. موټــر 
چلوونکــي بایــد پــه مســووالنه او خونــدي ډول موټــر 
او  کــړي  تعقيــب  قوانیــن  ترافیکــي  وچلــوي، 
هیڅکلــه د رشابــو څيښــلو پــر مهــال موټــر و نــه 
ــې  ــړئ چ ــه دې ډاډه ک ــان پ ــې، ځ ــای ک ــه پ ــوي. پ چل
تاســو او ستاســو مســافرینو پــه ســمه توګــه خپلــې 
محافظتــي پټــۍ بنــدي کــړي دي - ځکــه چــې دا یــو 

قانون دی!

د مشيګن ایالت ښاغلی موټر چلوونکیه:

د نــن ورځــې پــه نقليــه وســايطو کــې داســې تکنالوژيکــي مهارتونــه ځــای پرځــای شــوي دي چــې حتــی یــوه لســیزه 
مخکــې یــې پــه اړه چــا نــه وو اورېــديل. هغــه سیســټمونه چــې تاســو تــه د خپــل لیــن څخــه د تېرېــدو پــه اړه خــربداری 
درکــوي، ستاســو رسه پــه مــوازي ډول د موټــر پــه درولــو کــې مرســته کــوي، پــه بیړنيــو حاالتــو کــې پــه اتومــات ډول 
بریــک نیــيس او د کامــرې لــه الرې د موټــر چارچاپېــره 360 درجــې د لیدلــو اســانتیاوي لــري چــې دا سيســتمونه ال هــم 
د معیــاري کېــدو پــه درشــل کــې دي او حتــی دغــه اســانتیاوې پــه ټیــټ قیمــت لرونکــو موټــرو کــې هــم پــه معیــاري 
ډول ځــای پرځــای شــوي دي. لکــه څنګــه چــې د موټــرو پــه تکنالــوژۍ کــې یــاد بدلونونــه د پــام وړ دي، خــو بيــا هــم 
حقیقــت دا دی چــې پــه هــر موټــر کــې د خوندیتــوب ترټولــو مهمــه ځانګړتیــا بیــا هــم د يــو موټــر چلوونکــي پــه توګــه 

ستاسو خپل مسؤوليت دی.

ــر کــړئ او هڅــه وکــړئ چــې د ترافیکــي  لــه همــدې املــه، دا ستاســو پــه ګټــه ده چــې خپلــو معلومــات نــور هــم ډې
قوانینــو او پــه خونــدي ډول د موټــر چلولــو د اصولــو پــه اړه خپلــه پوهــه نــوره هــم پراخــه کــړئ. موټــر چلــول یــو امتیــاز 
ــر  ــرئ چــې پــه خونــدي ډول د موټ ــو جــواز ترالســه کــړئ، تاســو ددې مســؤلیت ل ــر چلول دی. کلــه چــې تاســو د موټ

چلولو مهارتونه او خپله پوهه په دوامداره توګه عميل کړئ.

کــه تاســو د لســیزو راهیســې موټــر چلولــی وي یــا مــو اوس تــازه موټــر را ايســتلی وي، نــو پــه یــاد ولــرئ چــې موټــر 
چلــول یــو نظــم او قانــون دی چــې قضــاوت، پوهــه، فزیکــي او ذهنــي پوهــاوي او متریــن تــه اړتیــا لــري. هغــه څــه 
چــې هــر موټــر چلوونکــی یــې بایــد پــه اړه پــوه يش دايس يــو الرښــود دی چــې د ژوندانــه پــه دې ســفر کــې ستاســو 

رسه د مرستي لپاره یوه غوره معلومايت رسچینه بلل کیږي. 

Jocelyn Benson
د مشيګن ایالت د بهرنیو چارو ایالتي وزیر

پیژندنه
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د رسچینــې الرښــود د دغــه معلومــايت کتابچــې پــه شــاتنۍ برخــه کــې دی. پــه 
دغــه معلومــايت رسچینــو کــې بېالبېلــې برخــې لکــه ویبپاڼــې، چــاپ شــوي مــواد 
او د موضوعاتــو اړونــد د نــورو معلوماتــو الســته راوړلــو لپــاره پکــې د مراجعينــو 

خدمايت شمیرې هم شته چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش.

معلومايت رسچینې

مخکــې لــه دې چــې دا معلومــات نــور ولولــئ، لومــړی پــه مشــيګن ایالــت کــې 
د موټــر چلولــو پــه اړه دغــه حقایــق چــې د مشــيګن ایالــت د ترافيکــي 

پېښو حقایق په نوم دي په پام کې ونیسئ.

د 245,432 ترافیکــي پېښــو پــه اړه راپــور ورکــړل شــوی دی، چــې لــه دې   •
جملــې څخــه 1,010 وژونکــي پیښــې وې او 44,417 یــې دايس پېښــې 

دي چې ګڼ کسان پکې ژوبل شوي دي.

هغــه ترافيکــي پېښــې چــې موټــر چلوونکــو پکــې رشاب څيښــيل وو   •
شــمیر یــې 8,956 دي، او لــه دې جملــې څخــه 1,305 ترافيکــي پيښــي د 
هغــه کســانو لــه املــه رامينــځ تــه شــوي چــې د مخــدره توکــو د اســتعامل 

شک ورباندي وو.

د 2020 کال د مشيګن ایالت د ترافیکي 
پېښو حقایق

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

پیژندنه

ټولټــال 2,414 ټکرونــه د موټــر چلوونکــي، پــيل کســانو یــا بایســکل   •
چلوونکــو لــه لــوري د ګرځنــده یــا موبايــل تلیفونونــو د اســتعاملولو لــه 

امله رامنځته شوي دي.

د موټــرو او غرڅنیــو د ټکــر پــه پایلــه کــې 1,400 کســان ټپیــان شــوي او 5   •
یــې  تنــه  دوه  کــې  شــویو  وژل  پــه  دي.  شــوي  وژل  پکــې  کســان 

موټرسایکل سپاره کسان وو.

د مشــيګن ایالــت د موټــر چلونکــو د شــمېر 6.7 ســلنه برخــه هغــه کســان   •
دی چــې د 15-20 عمــر لرونکــی دي او د موټــر چلولــو جــواز ورکــړل شــوی 
دی. د دغــه عمــر لرونکــی ځــوان موټــر چلوونکــي پــه (41,685) ترافیکــي 
(126) وژونکــو  او د  پېښــو کــې د 10.3 ســلني پېښــو مســؤول دي 
ــه  ــه الس ــو ل ــر ځوانان ــه عم ــې 7.7 ســلنه پېښــي د دغ ــو ک ترافيکــي پېښ

رامينځ ته شوي دي.

د مشــيګن ایالــت د روغتیايــي او بــرشي خدماتــو د ریاســت پــه وینــا، پــه   •
0-14 کلنــو ماشــومانو د غريقصــدي وژنــو پيښــو  دې ایالــت کــې د 

دوهم سرت المل د موټرو ټکرونه دي.
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مهرباين وکړئ ګډون پکې وکړئ!

کله چې خلک د موټر چلولو د جواز یا د ايالتي پېژندپاڼي لپاره غوښتنه کوي، دوی دا 
 Organ Donor) فرصت هم لري چې د مشيګن ایالت د بدن د غړو ډالۍ کوونکو په ډله

Registry) کې هم ګډون وکړي.

 مهرباين وکړئ د مشيګن
 ایالت اړوند د بدن د غړو د

 مرستې ادارې رسه یو
ځای شئ

که غوړائ نو په انالین بڼه په 
Michigan.gov/SOS کې نوم 

لیکنه وکړئ

د دوی پــه جــواز یــا پېژندنپاڼــه کــې بــه د زړه يــوه لوګــو وي او دا لوګــو پــه دې مانــا ده چــې دغــه اشــخاص 
غــواړي خپــل د بــدن غــړي هغــه کســانو تــه ډالــۍ کــړي چــې د هغــوی ژونــد د بــدن د يــو غــړي د پيوندولــو 

له الري ژغورل کېږي.

ایا تاسو په دې اړه پوهېدئ؟
ــدن د  ــیدونکي د ب ــر اوس ــه 3,000 څخــه ډی ــت ل ــيګن ایال د مش  •

غړو پیوندولو ته سرتګې په الر دي.

د بــدن د غــړي هــر مرســته کوونکــی شــخص تــر اتــو کســانو   •
هــر  انســاجو  د  بــدن  د  يش.  ژغــورالی  ژونــد  خلکــو  د  پــورې 
مرســته کوونکــی شــخص تــر 50 پــوري د خلکــو ژونــد ســموالی 

يش.

پــه تیــرو لســو کلونــو کــې د مشــيګن ایالــت نــږدې 10,000   •
ناروغانــو تــه د بــدن غــړي پيونــد شــوي اوپــه دې رسه يــې ژونــد 

ژغورل شوی دی.

ــو  ــه 100 کلون ــدول ل ــي) پیون ــپيني برخ ــرتګي س ــې (د س د قرنی  •
ــه د ډېــرو  راهیــيس پــه بریالیتــوب رسه روان دي او لــه 50 څخ

کسانو د پیوند دا عمليات بریايل شوي دي.

پــه منځنــۍ کچــه، هــره اوونــۍ د مشــيګن ایالــت 17 ناروغانــو   •
ته د بدن غړي پيوندېږي.

پــه دې برخــه کــې د مرســتې لپــاره د عمــر محدودیــت نشــته. د   •
90 کلونــو عمــر لرونکــی کســان هــم کــوالی يش خپــل د بــدن 

غړي ورکړي.

د بــدن د غــړو ډالــۍ کوونکــي اشــخاص او يــا هــم ددوی کورنــۍ   •
په دې برخه کې هېڅ مايل لګښت نه ورکوي.
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ایا په دې پوهېدئ چې. . . ؟
ــر پــه دې  ــه 1901 کال کــې، د مشــيګن د بهرنیــو چــارو ایالتــي وزی پ  •
ایالــت کــې د ماشــین لرونکــو عــراده جاتــو او چلوونکــو د ثبــت او 

ثبت ساتلو مسولیت په غاړه واخیست.

پــه 1947 کال کــې، د مشــيګن ایالــت لپــاره د عــراده جاتــو چلولــو   •
جــواز د ترالســه کولــو تــر ټولــو کــم عمــر لــه 14 کلونــو څخــه 16 

کلونو ته لوړ شو.

ــواز د  ــایکل ج ــی د موټرس ــل لومړن ــيګن خپ ــې، مش ــه 1970 کال ک پ  •
ایالت استازي Loren Anderson ته صادر کړ.

لومړی څپرکی: ستاسو د موټر چلولو جواز

استوګن چاته ویل کیږي؟
تاســو بایــد پــه مشــيګن ایالــت کــې اوســیږئ او دا ثابتــه کــړئ چــې تاســو پــه 
قانــوين ډول پــه دې ایالــت کــې شــتون لــرئ ترڅــو د مشــيګن ایالــت اســتوګن 

وګڼل شئ.

ــر  ــه يش کــوالی چــې د موټ ــر ن ــو چــارو وزی ــه مخــې، د بهرنی ــون ل د دولتــي قان
ــا ايالتــي پېژندپاڼــه هــر هغــه چــا تــه صــادره کــړي چــې د  چلولــو اصــيل جــواز ی

مشيګن ایالت قانوين اوسیدونکی نه وي.

د مشيګن نوي اوسیدونکي
کــه تاســو د مشــيګن نــوی اســتوګن یاســت، تاســو بایــد سمدســتي خپــل موټــر 
د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر پــه دفــرت کــې ثبــت او راجســټر کــړئ. تاســو بــه د 
خپــل عــراده جــات د جــواز لــه رسلیــک او د هغــه د ملکیــت لــه ثبــوت څخــه د خپــل 
پخــواين کــور د ایالــت نــوم لیــرې کــوئ. کــه تاســو د بــل ایالــت د موټــر چلولــو 
جــواز یــا ايالتــي پیژندنپاڼــه لــرئ، کــوالی شــئ  تــر هغــه وختــه کار ورڅخــه واخلــئ 
ترڅــو چــې پــه مشــيګن ایالــت کــې ستاســو ميشــتېدل ثبتېــږي. کلــه چــې 
ستاســو د اســتوګنې ځــای وټــاکل يش، د مشــيګن ایالــت د موټــر چلولــو د 
جــواز یــا ايالتــي پېژندنپاڼــي لپــاره د غوښــتنلیک ســپارلو پــه موخــه د بهرنیــو 

چارو د ایالتي وزیر دفرت ته ورشئ.

د بهرنیــو چــارو ايالتــي وزیــر بــه ستاســو د پخــواين کــور د ایالــت رسه اړیکــه 
ونیــيس ترڅــو ستاســو د موټــر چلولــو د جــواز ثبــت ترالســه کــړي چــې وروســته 
بــه همــدا جــواز ستاســو لپــاره د مشــيګن د موټــر چلولــو د جــواز د ثبــت برخــه 
کیــږي. کــه لــه ايالــت څخــه بهــر ستاســو د موټــر چلولــو جــواز تعلیــق یــا لغــوه 
شــوی وي، تاســو بایــد مخکــې لــه دې چــې د مشــيګن ایالــت د موټــر چلولــو 
د جــواز لپــاره ستاســو غوښــتنلیک ومنــل يش لومــړی د خپــل پخــواين ایالــت 

رسه اړیکه ونیسئ او خپل پاتې مسایل وررسه حل او فصل کړئ.

کلــه چــې پــه ميشــیګن ایالــت کــې ستاســو د جــواز غوښــتنلیک ومنــل يش، نــو 
ــه  ــل جــواز ب ــو ب ــر چلول ــه درکــړل شــوی د موټ ــه دې ایالــت څخــه بهــر تاســو ت ل
باطــل وګڼــل يش او هغــه بــه بېرتــه تاســو تــه درکــړل يش. د مشــيګن ایالــت د 
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قانــون لــه مخــې موټــر چلوونکــي بايــد پــر یــوه وخــت د موټــر چلولــو یواځــې یــو 
معترب جواز د ځان رسه وسايت.

د جواز ورکولو رشایط
مخکــې لــه دې چــې د مشــيګن د موټــر چلولــو جــواز درکــړل يش تاســو بایــد 
ځینــې رشایــط پــوره کــړئ. د جــواز ترالســه کولــو اړونــد رشایــط د جــواز پــه ډول، 

نوعیت یا د جواز د تاييد په رشایطو پورې اړه لري.

ځانګــړي جوازونــه، لکــه د بــس موټــر چلولــو جــواز یــا د ســوداګریزو ګاډو چلولــو 
جــواز کېــدای يش اضــايف ازموینــې او د یــوه شــخص د شــالید يــا بګراونــډ 
ارزوين تــه اړتیــا ولــري. مهربــاين وکــړئ ځــان پــه دې ډاډه کــړئ، مخکــې لــه دې 
چــې د بهرنيــو چــارو د ايالتــي وزيــر دفــرت تــه ورشــئ او د خپــل جــواز اخېســتو پــه 

موخه غوښتنلیک وسپارئ، لومړی خپل ټول اړین اسناد د ځان رسه ولرئ.

تاسو ته به د مشيګن ايالت د موټر چلولو جواز نه درکول کیږي که چېرې:

تاســو تــه هیڅکلــه د کــوم ایالــت یــا هیــواد لــه لــوري د موټــر چلولــو جــواز نــه   •
وي درکړل شوی، او

ــه نېټــې څخــه د دریــو  ــو غوښــتنليک د ســپارلو ل تاســو د جــواز ترالســه کول  •
کلونــو پــه اوږدو کــې د خپــل موټرچلــوين پــه ثبــت کــې لــه ترافيکــي قوانينــو 

څخه دوې يا له دې څخه ډېري رسغړوين کړي وي.

د جــواز لپــاره د غوښــتنلیک ســپارلو پــه موخــه بایــد، ستاســو د غوښــتنلیک لــه 
نیټــې څخــه د دریــو کلونــو پــه تــرڅ کــې ستاســو د موټــر چلولــو پــه ثبــت کــې لــه 

یوي څخه زیات د ترافيکي قوانينو رسغړونه نه وي ثبت شوې.



د مشيګن د موټر چلولو جوازونه، ډولونه او 
تصديقونه

د چلوونکي جواز: د مشيګن ایالت اړوند د موټر چلولو اسايس جواز.

د بــس موټــر چلولــو جــواز: تاســو بایــد لږترلــږه 16 کالــه عمــر ولــرئ. د شــخيص 
موټــر چلولــو جــواز تــه هغــه مهــال اړتیــا ده کــه چېــرې تاســو د ناخالــص موټــر 
ــا لــه دې څخــه د ډیــر وزن  وزن انــدازې (GVWR) لــه مخــې د 10,000 پونــډه ی
لرونکــی عــراده جاتــو د چلولــو لپــاره مســؤوليت درپــه غــاړه شــوی وي، يــا هــم د 
مســافرینو لیږدونکــی عــراده جــات چلــوئ، یــا د رشکتونــو رسه د يــو مشــرتک یــا 
ــا هــم د یــو ښــوونځي د بــس  ــر چلوونکــي پــه توګــه کار کــوئ ي قــراردادي موټ
چلولــو چــارې مــو ترغــاړه وي. تاســو بایــد د بــس موټــر چلولــو پــه لیکلــې 
 (GVWR) ازموینــه کــې بریــايل شــئ. د عرادجاتــو ډول يــا د ناخالــص وزن کچــې

ته په کتو د سوداګریزو عراده جاتو چلولو جواز ته هم اړتیا پېښېدای يش.

د ســوداګریزو عــراده جاتــو چلولــو جــواز: دې جــواز تــه هغــه مهــال اړتيــا شــته 
 (GVWR) چــې تاســو یــو انفــرادي موټــر چلــوئ چــې هغــه د ناخالــص وزن کچــې
لــه مخــې 26,001 پونــډه یــا لــه دې څــه زیــات وزن ولــري، يــا يــو مرکــب موټــر 
ــص وزن  ــې د ناخال ــات چ ــراده ج ــور ع ــا دايس ن ــرې وي ي ــه وررسه ملګ ــې ټېل چ
کچــې (GVWR) لــه مخــې د 10,001 پونــډه یــا لــه دې څخــه زیــات وزن ولــري، 
يــا دايس عــراده جــات وي چــې د ناخالــص وزن کچــې (GVWR) څخــه يــې وزن 
ډېــر وي 26,001 پونــډه یــا لــه دې څخــه ډیــر وزن ولــري، يــا دايس موټــر چلــوئ 
چــې (د موټــر چلوونکــي پــه ګــډون) د 16 یــا لــه دې څخــه د زیاتــو کســانو د 
لېږدولــو ظرفيــت ولــري او یــا هــم دايس عــراده جــات چلــوئ چــې احتياطــي 
مــواد لیــږدوي او ځانګــړې پاملرنــې تــه اړتیــا ولــري. د موټــر چلــوين اړونــد لیکلــې 
ازموینــې او پــر ســړک بانــدې د موټــر چلولــو عمــيل ازموینــې اړینــې دي. د 
ګــروپ A، ګــروپ B او ګــروپ C ډولونــو، او د T، P، N، H، X او S د تائیــدۍ 

نښو ته به د سوداګریزو موټرو د ډولونو پر اساس اړتیا لیدل کیږي.

مخکــې لــه دې چــې تاســو د ســوداګریز موټــر پــه چلولــو پیــل وکــړئ، بایــد لــږ تــر 
لــږه 18 کلــن یاســت، د غوښــتنلیک نیټــې څخــه وروســته د 36 میاشــتو لپــاره 
مــو کومــه تېروتنــه نــه وي کــړې او د موټــر چلولــو پــه جــواز کــې مــو د مشــيګن 
ــد د CDL د مناســب ګــروپ نــوم موجــود وي. د 18 او 21 کلونــو  ایالــت اړون
ترمنــځ موټــر چلوونکــي کــوالی يش یواځــې پــه مشــيګن ایالــت کــې ســوداګریز 
موټــر وچلــوي. کلــه چــې تاســو د ایالــت پــر ســړکونو عــراده جــات چلــوئ یــا 
دايس احتياطــي توکــي لېــږدوئ چــې ځانګــړې پاملرنــې تــه اړتیــا لــري، نــو تاســو 
بایــد لــږ تــر لــږه 21 کلــن یاســت.  د CDL اړونــد ازموینــې او د هغــې د ترالســه 
کولــو رشایــط پــه Michigan.gov/SOS پاڼــه کــې ترالســه کــوالی شــئ، 
همــداراز د مشــیګن ایالــت د ســوداګریزو عــراده جاتــو چلولــو د الیســنس 

الرښود هم په PDF بڼه پکې موندالی شئ.

د موټــر چلولــو عــايل جــواز: دغــه جــواز تاســو تــه دا اجــازه درکــوي چــې د کانــاډا، 
مکســیکو، برمــودا او کارابیــن هيوادونــو څخــه د ځمکــې یــا بحــر لــه الرې د 
پېژندنــې اړونــد د نــورو اســنادو پرتــه متحــده ایاالتــو تــه داخــل شــئ. پرمختلــيل 

جوازونه او ايالتي پېژندپاڼې هم د اصيل پېژندپاڼې په څېر دي. 

د فــارغ شــوي موټــر چلوونکــي جــواز: د 1 کچــې، د 2مــې منځنــۍ کچــې او د 3
مــې کچــې بشــپړ جوازونــه د مشــيګن ایالــت د 18 کالــو څخــه کــم عمــره ځوانانــو 
لپــاره د موټــر چلولــو د د زده کــړې د برنامــې د يــوې برخــې پــه توګــه ورکــول 

کیږي.

د کوچنــي موټــر ســایکل جــواز: د موټــر چلولــو يــو معتــرب جــواز یــا د بــس موټــر 
ځانګــړی جــواز کېــدای يش د مشــيګن پــر ســړکونو د کوچنیــو موټرســایکالنو د 
چلولــو لپــاره هــم اســتفاده يش. کــه ستاســو د موټــر يــا بــس چلولــو ځانګــړی 
جــواز تعلیــق، لغــوه یــا رد شــوی وي، پــه دې صــورت کــې تاســو د کوچنــي 
موټرســایکل د جــواز مســتحق نــه ياســت. هغــه تنکــي ځوانــان چــې عمرونــه یــې 
15 کالــه یــا لــه دې څخــه زیــات وي او جــواز نــه لــري، د والدینــو د تصدیــق پــه 
ــې د  ــرت ک ــه دف ــر پ ــي وزی ــارو د ایالت ــو چ ــې د بهرنی ــوالی يش چ ــې ک ــورت ک ص
کوچنــي موټرســایکل د جــواز لپــاره غوښــتنلیک وســپاري. د لیــدو وړ، لیکليــزي 
ــو موټرســایکالنو د  ــه ورکــوي. د کوچنی پوهــې او د ترافیکــي نښــو ازموینــې ب

جوازونو او د هغوۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره 6م څپرکی وګورئ.

د موټرســایکل تصديــق (CY): د مشــيګن پــر ســړکونو بانــدې د موټرســایکل 
د چلولــو لپــاره CY تصديــق تــه اړتیــا شــته. لــه دې رسه رسه دې تــه هــم اړتيــا ده 
چــې د موټرســایکل چلولــو د زده کــړې کــورس یــا د لیکلنيــزي پوهــې ازموینــه او 
د موټرســایکل چلولــو د مهارتونــو ازموینــه بــه پــه بريالــۍ توګــه تــررسه شــوې 
وي.  د 16-17 کلونــو عمــر لرونکــو هغــه تنکيــو ځوانانــو او لویانــو لپــاره چــې د 
موټرســایکل چلولــو مهارتونــو پــه ازموینــه کــې دوه ځــيل نــاکام  شــوي وي، دا 
رشط دی چــې د موټرســایکل چلولــو اړونــد د زده کــړې پــه کــورس کــې بــه کــډون 

کوي.

د موټرســایکل محــدود تصديــق (CY 3W محــدود) هــم د ادارې لــه لــوري 
ورکــول کیــږي او پــه دې جــواز رسه یــو چلوونکــي تــه دا اجــازه ورکــول کېــږي چــې 
ــوالی يش.  ــایکل چل ــز موټرس ــدې درې اربي ــړکونو بان ــر س ــيګن پ ــې د مش یواځ
تاســو بایــد د محــدود CY 3W د ترالســه کولــو لپــاره د درې اربيــز موټرســایکل 
چلولــو د خوندیتــوب کــورس یــا د لیکلنيــزي پوهــې ازموینــه او د درې اربيــز 

موټرسایکل د مهارتونو ازموینه په بریالیتوب رسه بشپړه کړئ.

تفریحــي دوه ګونــې "R" تصديــق: دا جــواز د هغــه پیــک اپ ډولــه الریــو د 
د  پــورې نښــتي وي چــې  ټېلــه ور  اربيــزه  پنځــه  اړيــن دی چــې  لپــاره  چلولــو 
تفريحــي موخــو لپــاره جــوړه شــوې وي، او دوهمــه پنځه-اربيــزه ټیلــه یــې شــاته 
وصــل شــوي وي. د دې جــواز د ترالســه کولــو لپــاره لــه پوهنيــزي ازموینــې څخــه 

تېرېدل رشط دي.

کرنېــزو  د  چــې  دی  جــواز  او  تصديــق  ځانګــړی  یــو  دا  جــواز:  لپــاره  بزګــر  د 
فعالیتونــو پــه واســطه د تجهیزاتــو، څارویــو او تولیداتــو د لیږدولــو لپــاره کارول 

کیږي.
ددې جــواز لپــاره عمومــي پوهنېــزي ازموينــي او د عــراده جاتــو ترکيبــي ازموینــې 

څخه تېرېدل رشط دي.

مشیګن ایالت او اصيل پېژندپاڼه
7مــې نېټــې څخــه وروســته، د مشــيګن  2025 کال د مــي مياشــتي لــه  د 

اوســیدونکي پــه متحــده ایاالتــو کــې د کــورني ســفر لپــاره پــه الوتکــه کــې 
د ســپرېدلو یــا ځینــې فــدرايل تاسیســاتو، نظامــي اډو او اټومــي بریښــنايي 

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

لومړی څپرکی: ستاسو د موټر چلولو جواز



د مثــال پــه توګــه د اصــيل پېژندپاڼــې رسه د ســمون لرونکــو اســنادوکې د موټــر 
چلولــو جوازونــه او هغــه دولتــي پېژندپاڼــې چــې د ایالتونــو لــه لــوري صــادرې 
شــوي وي او د فــدرايل اصــيل پېژندپاڼــو معیارونــه پکــې پــوره وي شــاميل دي، 
د  او  پاســپورتونه  معتــرب  ایاالتــو  متحــده  د  کــې  اســنادو  دې  پــه  همــداراز 
پــه  پاســپورت کارتونــه هــم شــامل دي. د ټرانســپورټ د خوندیتــوب ادارې 

ويبپاڼه tsa.gov کې د هغه اسنادو ليست شته چې د منلو وړ وي.

ــا د  ــواز ی ــو ج ــر چلول ــت د موټ ــيګن ایال ــې د مش ــئ چ ــوه ش ــه دې پ ــه پ ــو ب تاس
دولتــي پېژندپاڼــې کارت د اصــيل پېژندپاڼــې رسه ســمون لــري ځکــه چــې دا جــواز 
ــري. پرمختلــيل  ــو ســتوری ل ــره کــې ی ــه طاليــي دای ــج پ ــه د پورتنــي ښــي کون ب
جوازونــه او د پېژندنــې هغــه دولتــي کارتونــه چــې پــه هغــه کــې دا ســتوري نــه 
وي لــه اصــيل پېژندپاڼــې رسه ســمون لــري او د نــوي کولــو یــا بدلولــو پــر مهــال 

به ستوري وررسه چاپ يش.

د اصــيل پېژندپاڼــې معــادل کارت لپــاره د غوښــتنلیک ســپارل اختیــاري دي. 
کېــدای يش تاســو د اصــيل پېژندپاڼــې معــادل جــواز یــا ايالتــي پېژندنپاڼــې تــه 

په هغه صورت کې اړتیا و نه لرئ که چېرې تاسو:

فــدرايل  ځینــو  چــې  لــرئ  نــه  پــالن  او  کــوئ  نــه  ســفر  الرې  لــه  هــوا  د   •
تاسیساتو، نظامي اډو او اټومي برېښنايي بټیو ته داخل شئ.

ــه  ــل پ ــادل او بدي ــې مع ــيل پېژندپاڼ ــوي د اص ــادر ش ــوري ص ــه ل ــت ل د دول  •
توګــه د موټــر چلولــو جــواز یــا تصديــق شــوې ايالتــي پېژندپاڼــه ولــرئ، چــې 

هغه خپله د متحده ایاالتو یو باوري پاسپورت دی. 

کلــه چــې خپــل د موټــر چلولــو جــواز یــا ايالتــي پېژندپاڼــه نــوې کــوئ نــو کــه تاســو 
د اصــيل پېژندپانــې لپــاره غوښــتنه وکــړئ پــه بــدل کــې یــې درڅخــه کــوم اضــايف 
لګښــت نــه اخېســتل کیــږي. کــه تاســو غــواړئ د اصــيل پېژندپاڼــې معــادل 
کارت لپــاره کــوم بــل وخــت غوښــتنلیک وســپارئ نــو مجبــور ياســت چــې د 

کارت د انتقال فیس به تاديه کوئ.

کــه تاســو نــه غــواړئ چــې د اصــيل پېژندپاڼــې معــادل کارت ترالســه کــړئ، نــو د 
مشــيګن اړونــد ستاســو پــه معیــاري جــواز یــا ايالتــي پېژندپاڼــه کــې بــه دا مــنت 
چــاپ يش"د فــدرايل پیژندپاڼــي اعتبــار نــه لــري". ستاســو کارت د موټــر چلولــو 
د (جــواز) لپــاره د اعتبــار وړ دی، او کــوالی شــئ چــې د نغــدو پیســو د چېکونــو، 
د وســايطو د کرایــه کولــو، د هغــه توکــو د پېرودلــو لپــاره چــې محــدود وخــت 
لــري او قــامر خانــو تــه د ننوتــو لپــاره یــې (د جــواز یــا ايالتــي پېژندپاڼــي) پــه توګــه 

وکاروئ.

له بل ایالت یا هیواد څخه مشيګن ایالت ته 
راکډه شوي یاست

ــه را کــډه شــوي  ــا هیــواد څخــه مشــيګن ایالــت ت ــل ایالــت ی ــه ب کــه تاســو ل
یاســت، نــو اړینــه ده چــې د مشــيګن اړونــد جــواز اخيســتلو لپــاره ژر تــر ژره د 

استوګنې ځای برابر کړئ.

د دې لپــاره تاســو بايــد النــدې اســناد د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر دفــرت تــه لــه 
ــړي  ــه لوم ــته پ ــات وروس ــه اړه نــور معلوم ــند پ ــر س ــان رسه راوړئ. د دې ه ځ

څپرکي کې موندلی شئ.

د ټولنیزي امنیتي شمیرې ثبوت.  •

د متحده ایاالتو تابعیت یا دلته د قانوين مېشتېدين ثبوت.  •

د خپل هويت ثبوت.  •

له 18 کلونو څخه کم عمره کسانو- د موټر 
چلولو جواز ترالسه کول

که تاسو له 18 کلنۍ څخه کم عمر لرئ، نو باید په بریالیتوب رسه د موټر 
چلولو د جواز پروسه پای ته ورسوئ. (دا رشط هغه مهال له پامه غورځول 
کیږي چې که تاسو له یو کال څخه د زیات وخت لپاره د بل ایالت یو معترب 
جواز ولرئ.) والدین او رسپرستان باید په دې اړه د خپل تنکي ځوان د موټر 

چلووين لپاره د مناسب پوښښ په اړه د بیمې له استازې رسه وګوري.
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په مشيګن په ایالت کې د استوګنې ثبوت.  •

وروســته لــه هغــې چــې ستاســو اســناد ومنــل يش، نــو د لیــد اړونــد يــوه 
ازموینه به ورکوئ.

برسېره پردې کېدای يش د لیکلنيزي پوهې ازموینې، د لنډمهاله الرښوونې 
جواز د ترالسه کولو او د موټر چلولو مهارتونو د ازموینې تېرولو ته هم اړتیا 

ولرئ. نورې ازموینې کېدای يش د اړوند جواز په نوعيت پورې اړه ولري.

که تاسو د متحده ایاالتو له بل ایالت، يا کاناډا، آملان یا هم د جنويب کوریا 
څخه را کډه شوي یاست، کوالی شئ د لیکلنيزي پوهې له ازموینې، TIP یا 

د موټر چلولو د مهاريت ازموینې پرته د موټر چلولو خپل جواز د مشيګن 
ایالت جواز ته بدل کړئ.

که تاسو د يو بهرين هيواد يا د متحده اياالتو له يو بل ايالت څخه د موټر 
چلولو جواز ترالسه کړی وي او د جواز د اعتبار نېټه له څلورو کلونو راهييس 

پاي ته رسېديل وي، نو تاسو باید د موټرچلولو لنډمهاله الرښوونی جواز 
TIP غوښتنه وکړئ او مخکې له دې چې د مشيګن ایالت له لوري جواز 

درکړل يش باید د موټر چلوين د مهارتونو اړوند ازموینه په بریالیتوب رسه 
پای ته ورسوئ. د موټر چلولو لنډمهاله الرښوونی جوازTIP د ترالسه کولو 

اړوند د نورو معلوماتو لپاره، مهرباين وکړئ په دې څپرکي کې د لنډمهاله 
الرښوونو د اجازه لیک تر رسلیک الندې معلومات ولولئ. 

ستاسو انځور به هم اخیستل کیږي.

د جواز لپاره فیس به هم تادیه کوئ. دا فیسونه د جواز په نوعيت او د هر 
تصديق یا ډلبندۍ په اضافه کولو پورې اړه لري. په دې توګه به تاسو د 
مشيګن ایالت د موټر چلولو جواز په شاوخوا دریو اوونیو کې د پوستي 

صندوق له الرې ترالسه کړئ.

په 1955 کال کې، مشيګن لومړی ایالت شو چې د 18 کلونو 
څخه کم عمر لرونکو تنکیو ځوانانو ته پکې د موټر چلولو د زده 

کړې رشط نافذ شول.



په 1956 کال کې د مشيګن د موټر چلولو زده کړه.
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د موټــر چلولــو ازموينــي څخــه د فــارغ شــوي کــس تــر جــواز النــدې، تاســو بایــد 
د موټــر چلولــو د زده کــړې الرښــوونې دوې برخــې بشــپړې کــړئ او د جــواز 
اخیســتنې د دریــو کچــو لپــاره ټــاکل شــوي رشایــط پــوره کــړئ. د موټــر چلولــو 
امتیــازات د هــر نــوي جــواز کچــې تــه پــه کتــو لوړیــږي ځکــه چــې پــه دې توګــه 
تاســو ډیــر مهــارت او بــاور ترالســه کــوئ. GDL هغــه مهــال پــای تــه رســیږي 

کله چې تاسو 18 کلن شئ.

د موټــر چلولــو د زده کــړې لومــړۍ برخــه: د غوښــتنلیک د ســپارلو لپــاره، تاســو 
بایــد لږترلــږه 14 کالــه، 8 میاشــتې عمــر ولــرئ او د لومــړۍ برخــې د پیلولــو لپــاره 
د ځــان رسه د خپلــو والدینــو یــا رسپرســتانو اجــازه ولــرئ. لومــړۍ برخــه لږترلــږه 
د ټولګــي پــه کچــه 24 ســاعته الرښــوونې تــه اړتیــا لــري، لږترلــږه شــپږ ســاعته 
یــې د موټــر چلولــو د عمــيل الرښــوونې، د روزنــې پــه موټــر کــې لږترلــږه څلــور 

ســاعته نظــارت وخــت او د لومــړۍ برخــې لږترلــږه 70 ســلنه یــې پــه ایالتــي 
ازموینه کې محاسبه کیږي. 

د GDL اړونــد د 1 کچــې زده کوونکــي جــواز: د غوښــتنلیک د ســپارلو لپــاره، 
تاســو بایــد لږترلــږه 14 کالــه، 9 میاشــتې عمــر ولــرئ، د خپلــو والدینــو یــا قانــوين 
او  لیــد  تــه الړ شــئ، د  ایالتــي وزیــر دفــرت  رسپرســت رسه د بهرنیــو چــارو د 
روغتیايــي معیارونــو لــه ازموینــو تېــر شــئ، او النــدې اســناد وړانــدې کــړئ: د 1 
برخــې د بشــپړولو ســند، د اعتبــاري ټولنیــزي امنیتــي شــمیرې ثبــوت (یــا د هغــې 
د نــه لرلــو لپــاره يــو لیــک)، د متحــده ایاالتــو تابعیــت یــا قانــوين مېشــتېدين 
ثبــوت، د هويــت ثبــوت او د مشــيګن د اســتوګنې ثبــوت. (وروســتي څلــور 

رشایط یې په دې څپرکې کې وروسته تر مطالعې الندې نیول کیږي.)   
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هغــه زده کړیالــو موټــر چلوونکــو تــه چــې د GDL اړونــد د 1 کچــې جــواز لپــاره (د 
کاغــذي جــواز پرځــای) انځــور لرونکــی کلــک کارت ورکــړل شــوی وي، دې تــه اړتیــا 
نــه لــري چــې د 2 مــې منځنــي کچــې جــواز اخيســتلو لپــاره اړونــد دفــرت تــه 
مراجعــه وکــړي.  د هغــوی 18 کلنــۍ عمــر تــه د رســېدو رسه ســم بــه دوی تــه د 

خپل د موټرچلولو جواز ورکړل يش.

کلــه چــې د 1 کچــې زده کوونکــي د موټــر چلولــو جــواز صــادر يش، تاســو کــوالی 
شــئ یواځــې د جــواز لرونکــو والدینــو، رسپرســت یــا مشــخص جــواز لرونکــی 
بالــغ کــس چــې عمــر یــې 21 کالــه یــا لــه دې زیــات وي پــه ملتيــا موټــر وچلــوئ 
چــې بايــد ستاســو څنــګ تــه پــه مخکینــۍ څوکــۍ کــې ناســت وي. (مشــخص 
بالــغ شــخص بــه د والدینــو یــا رسپرســت لــه لــوري الســلیک شــوی اجــازه لیــک 
هــم د ځــان رسه لــري.) تاســو بایــد د موټــر چلولــو الرښــود د ځــان رسه وســاتئ 
ــر  ــوئ او د موټ ــې تعقيب ــه ي ــت ب ــر وخ ــارين پ ــو د څ ــر چلول ــو د موټ ــې ستاس چ
چلولــو مهارتونــو د ازموینــې د تــررسه کولــو څخــه مخکــې بایــد (د شــپې د 10 
ســاعتونو پــه ګــډون، لږترلــږه 50 ســاعته بشــپړ کــړئ). د کیلــيس قانــون تاســو 

د موټر چلولو پرمهال د ګرځنده تلیفون له کارولو څخه منع کوي.

د موټــر چلوونکــي د زده کــړې 2 مــه برخــه: د غوښــتنلیک ســپارلو لپــاره بایــد، 
تاســو د خپلــو والدینــو، رسپرســتانو یــا مشــخص بالــغ شــخص د نظــارت 
النــدې (د شــپې د لږترلــږه 2 ســاعتونو پــه ګــډون) لږترلــږه د 30 ســاعتونو لپــاره 
د موټــر چلولــو د الرښــود پــه تعقیبولــو رسه موټــر وچلــوئ. تاســو بایــد خپــل د 
موټــر چلولــو د جــواز 1 کچــه لږترلــږه د دریــو پرلــه پســې میاشــتو لپــاره ســاتلې 

وي.

پــه 2 مــه برخــه کــې لږترلــږه د 6 ســاعتونو لپــاره د ټولګــي پــه کچــه الرښــوونې 
شــاملې دي. تاســو بایــد د 2 مــې کچــې ایالتــي ازموینــه لږترلــږه د 70 ســلنې 

منرو په اخېستلو رسه تررسه کړئ.

د موټــر چلولــو د مهارتونــو ازموینــه: د غوښــتنلیک ورکولــو لپــاره بایــد، تاســو 
ــږه 50 ســاعته نظــارت  ــرئ او 2 مــه برخــه مــو د لږترل ــه عمــر ول ــږه 15 کال لږترل
ــامل دي،  ــې ش ــم پک ــاعته ه ــپې 10 س ــې د ش ــوده، چ ــو م ــر چلول ــدي موټ الن
بشــپړه کــړې وي. تاســو بایــد لږترلــږه د شــپږو میاشــتو لپــاره خپــل د GDL اړونــد 

د 1 کچې موټر زده کړې جواز د ځان رسه ولرئ.

همــداراز تاســو بايــد د موټــر چلولــو خپلــه بشــپړه شــوې الرښــود کتابچــه، د 
خپلــې 1 کچــې د موټــر زده کــړې جــواز، د 2 مــې برخــې د بشــپړولو د ســند رسه د 
ــه یــې د ازموینــې پرمهــال  ــرد  ثبتولــو ســند چــې تاســو ب بیمــې او د هغــه موټ
چلــوئ ټــول يوځــای وړانــدې کــړئ. د موټــر چلولــو د مهارتونــو ازموینــه د هغــه 
رشکتونــو لــه لــوري اخيســتل کېــږي چــې موټــر چلــوين د ازموینــي پــه چــارو کــې 
د بهرنيــو چــارو ايالتــي وزارت لــه لــوري تصويــب شــوي وي. د موټــر چلولــو د 
ــور معلومــات د دې څپرکــي پــه وروســتۍ برخــه  ــه اړه ن ــو د ازموینــې پ مهارتون

کې موندالی شئ.

د GDL اړونــد د 2 مــې منځنــۍ کچــې جــواز: د غوښــتنلیک د ورکولــو لپــاره، 
تاســو بایــد لــږ تــر لــږه 16 کالــه عمــر ولــرئ او لږترلــږه مــو پــه وروســتیو 6 
ــد د  ــر زده کــړې جــواز ترالســه کــړی وي. تاســو بای میاشــتو کــې د 1 کچــې موټ
ــل  ــه خپ ــو پ ــر چلول ــاره د موټ ــه غوښــتنلیک څخــه مخکــې د 90 ورځــو لپ جــواز ل
ــه  ــرئ. هغ ــه ل ــق و ن ــا تعلی ــر ی ــې رسه ټک ــه تېروتن ــه، پ ــڅ رسغړون ــې هې ــت ک ثب

تنکــي ځوانــان چــې د انځــور لرونکــی جــواز کلــک کارت د ځــان رسه لــري پخپلــه یــې 
دغــه رشایــط پــوره کیــږي او څــوک چــې د موټــر چلولــو د مهارتونــو پــه ازموینــه 
کــې بریــايل شــوي وي پــه اتومــات ډول د 2مــې منځنــۍ کچــې د جــواز اخېســتو 

مستحق ګڼل کیږي.

د 1 کچــې موټــر زده کــړې جــواز لرونکــی تنکــي ځوانــان بایــد د بهرنیــو چــارو د 
ایالتــي وزیــر دفــرت تــه مراجعــه وکــړي او خپــل د 1 کچــې د موټــر زده کــړې جــواز، 
د مشــيګن ایالــت د موټــر چلولــو د 2مــې برخــې د بشــپړیدو ســند، د موټــر 
چلولــو د مهارتونــو د ازموینــې ســند، او نــور هغــه اســناد چمتــو کــړي چــې 
نومــوړي ټولنيــزه امنيتــي شــمېره پکــې تاييــد شــوې وي (یــا دايس ثبــوت 
ــه، او د  ــو کــې دده قانــوين شــتون، پېژندن ــه متحــده ایاالت ــدي کــړي چــې پ وړان
مشــيګن ایالــت د ننــه اســتوګنځي ثبــوت پکــې تاييــد شــوی وي، لکــه څنګــه چــې 
ــوي وي؟  ــه ش ــې یادون ــې ي ــه ک ــه فورم ــتنليک پ ــي د غوښ ــا پېژندنپاڼ ــواز ی د ج
Michi- ــه ــه ویبپاڼ ــه دغ ــر پ ــي وزی ــارو د ایالت ــو چ ــه د بهرنی (SOS-428) فورم

gan.gov/SOS کې ترالسه کوالی شئ.

د 2 مــې منځنــۍ کچــې پــه جــواز کــې موجــود محدودیتونــه تاســو د ســهار لــه 
10 بجــو څخــه تــر 5 بجــو پــورې د موټــر چلولــو څخــه منــع کــوي، البتــه پــه 
الندينيــو حاالتــو کــې ســتونزه نــه لــري: چــې تاســو د خپلــو والدینــو، رسپرســت 
یــا د 21 کلــن يــا لــه دې څخــه د زيــات عمــر جــواز لرونکــی بالــغ شــخص دررسه 
ملګــری وي، یــا تاســو دنــدې تــه د تلــو او راتلــو او یــا هــم د کــوم بــل تصديــق 

شوي فعالیت لپاره په موټر کې ځئ.

تاســو نــه شــئ کــوالی هيــڅ وخــت پــه خپــل موټــر کــې لــه يــو څخــه زيــات د 21 
کالــو څخــه کــم عمــر لرونکــی مســافر ولېــږدوئ، پرتــه لــه الندينــو حاالتــو څخــه: 
ــا لــه دې څخــه د زيــات  ــا د 21 کلــن ي چــې تاســو د خپلــو والدینــو، رسپرســت ی
عمــر جــواز لرونکــی بالــغ شــخص دررسه ملګــری وي، مســافرین ستاســو د 
نــږدې کورنــۍ غــړي وي یــا دوی ستاســو رسه دنــدې یــا نــورو مجــوزه فعالیتونــو 

ته يوځای تګ راتګ کوي.

ــر  ــو پ ــر چلول ــه، د موټ ــون رسه ســم، تاســو د بیــړين حالــت پرت د کیلــيس د قان
مهــال اليس ګرځنــده تلیفــون نــه شــئ کاروالی. لــه دې مقرراتــو رسغړوونکــي 
کېــدای يش تــر 295 ډالــرو پــورې د نغــدي جریمــې او د محکمــې د مجازاتــو رسه 

مخ يش.

د GDL اړونــد د 3 مــې کچــې بشــپړ جــواز: د دې جــواز د رشايطــو پــوره کولــو 
لپــاره بایــد تاســو لږترلــږه 17 کالــه عمــر ولــرئ او لږترلــږه د شــپږو میاشــتو لپــاره 
د 2 مــې درجــې منځنــۍ جــواز مــو ســاتلی وي. تاســو بایــد 12 پرلــه پســې 
ــا د  ــق ی ــواز تعلی ــر، د ج ــې رسه د ټک ــه تېروتن ــې، پ ــې رسغړون ــه کوم ــتې ل میاش

GDL د محدودیتونو څخه له رسغړونې پرته موټر چلولی وي.

کــه چیــرې ټــول رشایــط یــې پــوره شــوي وي او د والدینــو اجــازه هــم ورکــړل 
شــوي وي، نــو دغــه جــواز پــه اتومــات ډول پرتــه لــه کــوم فیــس څخــه ورکــول 
کیــږي. د دولــت لــه لــوري پــر جــواز بانــدي محدودیتونــه نــه دي لګــول شــوي، 
خــو بيــا هــم والدیــن یــا رسپرســتان کــوالی يش د محدوديتونــو غوښــتنه وکــړي 
مثــال پــه هغــه صــورت کــې چــې دوی فکــر کــوي تنکــي ځوانــان ال د جــواز 
اخيســتلو تــه چمتــو نــه دي، دوی کــوالی يش د خپــل تنکــي ځــوان لپــاره د 3 مــې 

درجې د بشپړ جواز د ځنډولو غوښتنه وکړي. 



هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

لومړی څپرکی: ستاسو د موټر چلولو جواز

18 کلن یا له دې څخه لوړ کسان - چې 
هیڅکله جواز نه وي ورکړل شوی

ــه وي  ــه جــواز ن ــرئ او هیڅکل ــه دې څخــه زیــات عمــر ل ــا ل کــه تاســو 18 کلــن ی
پــه دفــرت کــې د  ایالتــي وزیــر  بایــد د بهرنیــو چــارو د  درکــړل شــوی، تاســو 
د  چلولــو  موټــر  د  او  وکــړئ  غوښــتنه  لپــاره  جــواز  د  الرښــوونې  لنډمهالــه 
مهارتونــو ازموینــه پــه بریالــۍ توګــه پــای تــه ورســوئ چــې د موټــر چلــوين 

ازمویني اړوند د سوداګریزو ادارو له لوري مدیریت کیږي.

ستاســو د غوښــتنلیک د یــوې برخــې پــه توګــه، تاســو بايــد د اعتبــار وړ ټولنیــزه 
امنیتــي شــمیره، د متحــده ایاالتــو تابعیــت یــا قانــوين مېشــتېدين ثبــوت، 
پېژندپاڼــه او د مشــيګن پــه ایالــت کــې د اســتوګنې ثبــوت وړانــدې کــړئ (د دې 
برخــې پــه تعقیــب نــور معلومــات هــم شــته). کــه چېــرې تاســو ال لــه وړانــدي د 
بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر د دفــرت د ويبپاڼــې Michigan.gov/SOS لــه الري 

غوښتنه وکړئ نو ستاسو غوښتنلیک به په چټک ډول پرمخ یووړل يش.

د لیکلنيــزي پوهــې او د ســړک اړونــد مهارتونــو د ازموینــې لپــاره د چمتــووايل 
پــه موخــه، هغــه څــه مطالعــه کــړئ چــې هــر موټــر چلوونکــی یــې بایــد پــه اړه 
پــوه يش. د موټــر چلولــو د مهــاريت ازموینــې اړونــد الرښــود زمــوږ پــه ویبپاڼــه 
کــې ترالســه کــوالی شــئ. کلــه چــې تاســو د لیکلنيــزي پوهــې او لیــد اړونــد 
ازموینــه پــه بریالــۍ توګــه پــای تــه ورســوئ، د TIP فیــس ورکــړئ او خپــل یــو 
انځــور هــم واخلــئ، وروســته بــه ستاســو TIP صــادره يش. فیســونه بــه د جــواز 

په نوعيت پورې اړه ولري.

تاســو بایــد د موټــر چلولــو د مهــاريت ازموینــې د ورکولــو څخــه مخکــې لږترلــږه د 
30 ورځــو لپــاره د جــواز لرونکــی بالــغ شــخص رسه د موټــر چلولــو متریــن وکــړئ. 
ــايل  ــې بری ــه ک ــاريت ازموین ــه مه ــو پ ــر چلول ــو د موټ ــې تاس ــه دې چ ــته ل وروس
شــئ، پــه ازموينــه کــې ستاســو نومــرې بــه اړونــد ریاســت تــه واســتول يش. 
ستاســو د مشــيګن د موټــر چلولــو جــواز بــه تــر پروســس النــدې ونیــول يش او 
تاســو تــه بــه پــه شــاوخوا دریــو اوونیــو کــې د پوســتي صنــدوق لــه الرې ولېــږل 

يش.

د خپلې ټولنیزي امنیتي شمېرې ورکول
د ایالتــي او فــدرايل قوانینــو لــه مخــې د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر ټولنیــزي 
امنیتــي شــمیرې راټولــوي ترڅــو د متحــده ایاالتــو تابعیــت یــا دلتــه قانــوين 
شــتون تصدیــق کــړي او د ماشــومانو د مالتــړ پــه راټولولــو کــې مرســته وکــړي. 
کــه تاســو ټولنیــزه امنیتــي شــمیره نــه لــرئ او غــواړئ د موټــر چلولــو جــواز یــا د 
پېژندنپاڼــه ترالســه کــړئ نــو د ټولنیــزي امنیتــي ادارې لــه لــوري بایــد دايس ليــک 
د ځــان رسه ولــرئ چــې ستاســو د عــدم رشايطــو ثبــوت پکــې شــوی وي. دغــه 
لیــک بایــد لــه 60 ورځــو څخــه ډېــر پخوانــی نــه وي. د ټولــو ټولنیــزو امنیتي شــمېرو 

معلومات به تاییدیږي.

د ټولنیــزي امنیتــي شــمېرې پــه اړه د پوښــتنو لپــاره یــا د ورک شــوي ټولنیــز 
پــه  رسه  ادارې  امنیتــي  ټولنیــزي  د  لپــاره،  بدلولــو  د  کارت  امنیتــي 
ــئ  ــه ونیس ــمېرو اړیک ــز)، 800-325-0778 (TTY) ش 1213-772-800 (غږی
یــا د نــورو معلوماتــو او د ssa.gov وېبپاڼــې لــه الري پــه اناليــن بڼــه د ټولنیــز 
امنیتــي کارت د غوښــتنلیک ســپارلو لپــاره د ټولنیــزي امنیتــي ادارې ویبپاڼــي تــه 

مراجعه وکړئ.

د قانوين مېشتېدنې د ثبوت وړاندې کول
د موټــر چلولــو د جــواز یــا د ايالتــي پېژندپاڼــي د غوښــتنلیک ســپارلو لپــاره بایــد 
د متحــده ایاالتــو تابعیــت یــا پــه متحــده ایاالتــو کــې د قانــوين مېشــتېدين 
معتــرب ثبــوت وړانــدې يش. ځینــې اســناد کېــدای يش د متحــده ایاالتــو د 
تابعیــت یــا قانــوين مېشــتېدنې د ثبــوت د ځــان رسه لــري چــې پــه دې کــې 
ستاســو د زېږېدنــې د ســند کاپــي هــم شــامله ده چــې د متحــده ایاالتــو د 
حکومتــي واحــد یــا د متحــده ایاالتــو پــه خــاوره کــې دننــه د دولتــي ادارې لــه 
لــوري مهــر شــوی او تصديــق شــوی وي، همــداراز یــو اعتبــاري امریکایــي 
پاســپورت یــا د تابعیــت تصدیــق پاڼــه چــې تــر وخــت تېــره شــوې نــه وي، د 
یــا د کار د اجــازې کارت پــه دغــه  تابعیــت ســند، د دایمــي اســتوګنې کارت 

سندونو کې شامل دي.

او وروســتي  لومــړي  کــې  اســنادو  پــه  د هويــت  او  قانــوين مېشــتېدين  د 
نومونــه او د زېږېدلــو نیټــه بایــد ســمون رسه ولــري. کــه ستاســو اوســنی 
قانــوين نــوم ستاســو د زېږېــدين پــه ســند یــا د قانــوين مېشــتېدنې پــه ســند 
کــې د ليــکل شــوي نــوم رسه توپیــر ولــري، تاســو بایــد د نــوم د بدلولــو قانــوين 
ثبــوت لکــه اصــيل نــکاح نامــه، د طــالق فرمــان یــا د هــر ځــل نــوم بدلولــو لپــاره 

د محکمې حکم وړاندې کړئ.

د هويت د ثبوت وړاندې کول
ــاره غوښــتنه کــوئ  ــا د ايالتــي پېژندنپاڼــي لپ ــو د جــواز ی ــر چلول کلــه چــې د موټ
تاســو بایــد خپــل د هويــت ثبــوت هــم وړانــدې کــړئ. یواځــې اصــيل اســناد د 
منلــو وړ دي. د اســنادونو فوټوکاپــي یــا د فکــس لــه الري لېــږل شــوي اســناد 

نه منل کېږي. کېدای يش له یوه څخه زیاتو اسنادو ته اړتیا پېښه يش.

هغــه درخواســت کوونکــي چــې لــه ایالــت څخــه بهــر او يــا د کانــاډا هيــواد وي 
کــوالی يش د خپــل هويــت د ثبــوت لپــاره د ايالــت بهــر یــا د کانــاډا هيــواد څخــه 
صــادر شــوی خپــل د موټــر چلولــو جــواز وړانــدي کــړي (هغــه جوازونــه چــې تــر 
څلــورو کلونــو څخــه پــه لــږ وخــت کــې يــې مــوده پــای تــه رســېږي، د منلــو وړ 

دي).

د استوګنې د ثبوت وړاندې کول
مخکــې لــه دې چــې ستاســو د موټــر چلولــو جــواز یــا د ایالتــي پېژندنپاڼــي 
غوښــتنلیک تــر کار النــدې ونیــول يش، تاســو بایــد د دې ثبــوت وړانــدې کــړئ 
چــې د مشــيګن ایالــت اوســیدونکي یاســت. د دې پروســې لپــاره لږترلــږه دوو 
ــا ده. د منلــو وړ اســنادو کــې د کــور د اوبــو او برېښــنا بیــل، د  ــه اړتی اســنادو ت
کریډیــټ کارت بیــل یــا بانکــي حســاب، د پیســو تادیــه، د عایداتــو بیانیــه، ګــروي 
خــط، د کرایــې یــا اجــارې تــړون، یــا د بیمــې تــګالره شــامل دي چــې دغــه اســناد 
بــه پــه تیــرو 90 ورځــو کــې صــادر شــوي وي. کــه چیــرې د کورنــۍ اړیکــې د نــورو 
اســنادو پــه واســطه ثابتېــدالی يش، نــو د دې پروســې لپــاره د کورنــۍ د غــړي 

په نوم د استوګنې اسناد هم د منلو وړ دي.



د موټــر چلولــو لنډمهالــه جــواز يــا TIP تــه د غوښــتنلیک لپــاره، خپــل النــدې 
ــدې  ــه وړان ــرت ت ــز دف ــیمه یی ــد س ــي وزارت اړون ــارو د ایالت ــو چ ــناد د بهرنی اس

کړئ:

د ټولنیزي امنیتي شمیرې ثبوت.  •

د متحده ایاالتو تابعیت یا دلته د قانوين مېشتېدين ثبوت.  •

د خپل هويت ثبوت.  •

په مشيګن په ایالت کې د استوګنې ثبوت.  •

رسبیره پردې، تاسو باید:

د لیــد ازموینــه پــه بریالیتــوب رسه تېــره کــړئ او د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر   •
له لوري ټاکل شوي روغتیايي معیارونه پوره کړئ.

د لیکلنيــزي پوهــې او د ســړک د نښــو ازموینــې پــه بریالیتــوب رسه تــررسه   •
کړئ.

د TIP فیس ورکړئ او خپل یو انځور واخلئ.  •

د خپل TIP جواز د ترالسه کولو وروسته:

د موټــر چلولــو متریــن وکــړئ. تاســو بایــد د موټــر چلولــو د مهارتونــو د   •
ازموینــې لــه اخېســتلو څخــه مخکــې پــه TIP کــې لږترلــږه د 30 ورځــو متریــن 
بشــپړ کــړئ. تاســو تــه سپارښــتنه کیــږي چــې د موټــر چلولــو د مهــاريت 
ازموینــې لــه اخیســتو څخــه مخکــې د لويانــو لپــاره د موټــر چلولــو د زده کــړې 
پــه کــورس کــې نوملیکنــه وکــړئ. کورســونه د مســلکي، او تصدیــق شــویو 
ښــوونکو لــه لــوري تدریســیږي او پــه دغــه کورســونو کــې د موټــر چلولــو 
حــدود او پــر ســړک بانــدې د موټــر چلولــو نظــارت شــوي وخــت شــامل دی. 
پــه خپلــه ســیمه کــې د موټــر چلولــو اړونــد ښــوونیزې برنامــې لپــاره اناليــن 
معلومــات وګــورئ یــا د بهرنيــو چــارو د ايالتــي وزيــر د دفــرت پــه وېبپاڼــه 
برنامــې  ښــوونیزې  اړونــد  چلولــو  موټــر  د  کــې   Michigan.gov/SOS

ځانګړې پاڼه وګورئ.

د موټــر چلولــو مهارتونــو ازموینــه پــه بریالیتــوب رسه تــررسه کــړئ. د موټــر   •
هغــه  اړونــد  ازموینــو  چلولــو  موټــر  د  بــه  ازموینــه  مهــاريت  چلولــو 
ســوداګریزو ادارو لــه لــوري واخيســتل يش چــې د بهرنیــو چــارو د ایالتــي 

وزیر له لوري تصویب شوی وي.

کلــه چــې تاســو د مهــاريت ازموینــې پایلــې ترالســه کــړئ، ستاســو جــواز بــه   •
تــر کار النــدې ونیــول يش او وروســته بــه د يــو فکــس لــه الري درتــه ولېــږل 

يش.

تاســو تــه بــه د موټــړ چلولــو لنډمهالــه جــواز صــادر يش چــې د اړونــد   •
وزارت د اناليــن انټرنېټــي خدماتــو لــه سیســتم څخــه یــې اخيســتالی او 
چاپــوالی شــئ. TOP تاســو تــه اجــازه درکــوي چــې تــر هغــه وختــه پــورې 
موټــر وچلــوئ ترڅــو چــې تاســو د پوســتي صنــدوق لــه الري د مشــيګن 

د موټــر چلولــو نوی جواز ترالســه کوئ.

پــه ځینــو مــواردو کــې، د روغتیايــي رشایطــو یــا نــورو دالیلــو لــه املــه، کېــدای 
يش ستاســو د موټــر چلولــو پــر جــواز بانــدې محدودیتونــه ولګــول يش. کــه د 
جــواز اړونــد کــوم ځانګــړي رشایــط اړیــن وي، دا رشایــط یــا محدودیتونــه بــه د 

فزیکي معیارونه
د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر د دفــرت کارکوونکــي بــه د معاينتــي پروســې د 
یــوې برخــې پــه توګــه لــه تاســو څخــه د روغتیــا پــه هکلــه یــو څــو عمومــي 
پوښــتنې هــم وکــړي. کــه چیــرې ستاســو د فزیکــي حالــت او ستاســو د خونــدي 
موټــر چلولــو د وړتیــا اړونــد پــه تاســو کــې کومــه فزیکــي ســتونزه موجــوده وي، 
نــورو روغتیايــي معلوماتــو رسه  لــه  نــو ستاســو غوښــتنلیک کېــدای يش 

يوځای د بیا ازموینې د پروسې په اوږدو کې رد يش.

د لید او پوهې د معلومولو اړوند ازموینې
لــه تاســو څخــه بــه د لیــد ازموینــه واخيســتل يش ترڅــو معلومــه کــړي چــې ایــا 
ستاســو د ســرتګو لیــد حداقــل معیارونــه پــوره کــوالی شــئ او کــه نــه. کــه لــه 
ازموینــې څخــه پــه بریــايل توګــه تېرېــدو لپــاره د ســرتګو اصالحــي لينزونــه، لکــه 
عینکــې یــا وصــل شــوي لينزونــه اړیــن وي، نــو ستاســو د موټــر چلولــو پــه جــواز 
کــې بــه دا واضــح يش چــې تاســو بایــد د موټــر چلولــو پرمهــال لــه دغــه لينزونــو 

څخه استفاده وکړئ.

د  د ســرتګو  نــاکام شــئ، ستاســو  کــې  ازموینــه  لیــد  د ســرتګو  تاســو  کــه 
روغتيايــي پاملرنــې متخصــص بایــد د لیــد اړونــد يــوه بیانیــه بشــپړه کــړي چــې 
ــو  ــر چلول ــه د موټ ــه پــوره کــړي دي. ځینــې وختون وښــيي تاســو د لیــد معیارون
محدودیتونــه، لکــه "یواځــې د ورځــې پــه رڼــا کــې موټــر چلــول بــه"د ســرتګو د 
لیــد د اړونــدي بیانیــې او د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر لــه لــوري د ترالســه 

شویو نورو معلوماتو پراساس اړین وي.

کــه لــه تاســو څخــه غوښــتل شــوي وي چــې د اصــيل موټــر، یــا د شــخيص موټــر 
ــه  ــوه ازموین ــد ي ــې اړون ــاره د پوه ــواز لپ ــو د ج ــر چلول ــوداګریز موټ ــم د س ــا ه ی
ورکــړئ، نــو لږترلــږه یــو ســاعت مخکــې د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر دفــرت تــه 

ورشئ ترڅو د ازموینې بشپړولو لپاره کايف وخت ولرئ.

دفــرت  د  لــرئ،  ســتونزه  کــې  لوســتلو  یــا  ویلــو  پــه  انګلیــيس  د  تاســو  کــه 
کارکوونکــي بــه د بهرنیــو ژبــو د شــفاهي ژباړونکــو یــو لیســت پــه واک کــې 
درکــړي. د بهرنیــو ژبــو شــفاهي ژباړونکــي د CDL د پوهنيــزي ازموینــې پرتــه پــه 
نــورو ټولــو لیکلنيــزو ازموینــو کــې شــته. د پوهــې معلومولــو ازموینــې پــه ګــڼ 
شــمېر ژبــو کــې د الرسيس وړ دي. مخکــې لــه مخکــې د شــفاهي ژباړونکــو د 
لیســت د ترالســه کولــو وړانــدي لومــړی د بهرنیــو چــارو وزارت د معلوماتــو د 
مرکز رسه په                                                                شــمېره اړیکه ونیســئ. هغه 
مراجعــني چــې پــه اورېدلــو کــې ســتونزه لــري کــوالی يش چــې د اشــاروي ژبــې د 
ژباړونکــي غوښــتنه وکــړي یــا د دايس شــفاهي ژباړونکــي څخــه مرســته واخــيل 

چې دوی یې په ژبه پوهیږي.

د موټر چلولو لنډمهاله جواز
د موټــر چلولــو لنډمهالــه جــواز د 180 ورځــو لپــاره اعتبــار لــري. دا جــواز تاســو تــه 
اجــازه درکــوي چــې د موټــر چلولــو د مهــاريت ازموینــې لــه اخیســتلو څخــه مخکــې 
د جــواز لرونکــي بالــغ شــخص رسه د موټــر چلولــو متریــن وکــړئ. د موټــر 
چلولــو لنډمهالــه جــواز يــا TIP هغــو کســانو تــه ورکــول کېــږي چــې هیڅکلــه 
یــې جــواز نــه وي ترالســه کــړی، يــا هغــه چاتــه چــې بهرنــی جــواز لــري او 
ــږه  ــل جــواز لږترل ــا د خپ ــواز ترالســه کــړي، ی ــت ج غــواړي چــې د مشــيګن ایال

څلــور کالــه يــې تېر شــوي وي او د متديد غوښــتنه يې کوي. 

موټــر چلوونکــي پــه جــواز کــې چــاپ شــوي وي. هغــه موټــر چلوونکــي چــې د 
لومــړي ځــل لپــاره جــواز اخــيل لږترلــږه د دریــو کلونــو لپــاره تــر نظــارت النــدې 

نیول کیږي.

TIP د موټرسایکل چلولو لنډمهاله جواز
تــازه  چــې  تــه  کســانو  هغــه   TIP جــواز  لنډمهالــه  چلولــو  موټرســایکل  د 
موټرســيکل چلــوي دا فرصــت ورکــوي چــې د موټرســایکل د چلولــو مهــاريت 
ازموینــې لــه تــررسه کولــو څخــه مخکــې د تجربــه کاره موټرســایکل چلوونکــي 
موټرســيکل  د  بانــدې  ســړکونو  عمومــي  پــر  النــدي  نظــارت  دوامــداره  تــر 
یــوه   TIP جــواز  لنډمهالــه  چلولــو  موټرســایکل  د  وکــړي.  متریــن  چلولــو 
د  تصدیــق  د  موټرســایکل  د  ایالــت  مشــيګن  د  چــې  ده  وســیله  انتقــايل 
د  چــې  دی  نــه  لپــاره  ددې  جــواز  دا  کیــږي؛  اســتفاده  لپــاره  کولــو  ترالســه 
موټرســایکل چلولــو د اصــيل جــواز او تصدیــق پــه توګــه اســتفاده يش. د 
ــري. د  ــار ل ــاره اعتب ــو لپ ــواز TIP د 180 ورځ ــه ج ــو لنډمهال ــایکل چلول موټرس
10 کلونــو پــه مــوده کــې يواځــې دوه ځــيل يــو نفــر تــه د موټرســایکل چلولــو 

لنډمهالــه دوه جوازونــه TIP ورکــول کېدای يش.

د موټرســایکل چلولــو د لنډمهالــه جــواز TIP د غوښــتنلیک ســپارلو لپــاره، 
باید: تاسو 

لږترلږه 16 کاله عمر ولرئ.  •

د مشيګن ایالت اړوند د موټر چلولو معترب جواز ولرئ.  •

د لیــد ازموینــه او د موټرســایکل اړونــد پوهنيــزه ازموینــه پــه بریالیتــوب رسه   •
تررسه کړئ.

د موټرسایکل چلولو د لنډمهاله جواز TIP فیس تادیه کړئ.  •

لپــاره  خوندیتــوب  د  ستاســو   TIP جــواز  لنډمهالــه  چلولــو  موټرســایکل  د 
ځینــې محدودیتونــه وضــع کــوي. کلــه چــې تاســو موټــر ســایکل چلــوئ، 
تاســو بایــد د يــودايس چــا تــر دوامــداره نظــارت النــدي اوســئ چــې هغــه هــم 
ــر  ــرئ چــې د شــپې پ ــه ل ــري. تاســو اجــازه ن ــه عمــر ول ــږه 18 کال جــواز او لږترل

مهــال موټرســيکل وچلوئ یا ورباندي ســورلۍ ولېږدوئ.

د موټر چلولو مهاريت ازموینه
تاســو بايــد د موټــر چلولو مهاريت ازموینه تــررسه کړئ که چیرې:

تاســو تــه د فــارغ شــوي موټــر چلوونکــي پــه توګــه جــواز درکــړل شــوی وي او   •
د همدې الري د 2مې منځني کچې جواز غوښتنلیک سپارئ.

18 کلــن یــا لــه دې څخــه زیــات عمــر لــرئ، مخکــې مــو هېڅکلــه جــواز نــه وي   •
اخېستی او د اصيل جواز لپاره غوښتنه کوئ.

لــه څلــورو کلونــو څخــه ډیــر وخــت تیــر شــوی وي چــې تاســو د موټــر چلولــو   •
وروستی جواز اخيستی وي.

تاســو د کانــاډا، آملــان، یــا د جنــويب کوریــا پرتــه د بــل هیــواد څخــه د موټــر   •
چلولو جواز لرئ.

ــا مطابــق رشایــط  ــاره د وړتی ــې د اخېســتلو لپ ــو د مهــاريت ازموین ــر چلول  د موټ
ستاسو په عمر پورې اړه لري.   

که تاسو له 18 کالو څخه کم عمر لرئ، تاسو باید:

د موټر چلولو د زده کړې 2 مه برخه بشپړه کړي وي.  •

ستاســو د موټــر چلولــو ثبــت وښــيئ چــې تاســو د شــپې د 10 ســاعته موټــر   •
چلولــو پــه ګــډون، لږترلــږه 50 ســاعته تــر څارنــې النــدې موټــر چلــول بشــپړ 
کــړي دي. (د موټــر چلولــو ثبــت د موټــر چلولــو پــه نظــاريت الرښــود کــې یــا د 

موبايل د وړیا اپلیکیشن RoodReady له الرې د الرسيس وړ دی.)

لږترلــږه مــو د شــپږو میاشــتو لپــاره د 1 کچــې د موټــر زده کــړې جــواز اخېســتی   •
وي.

ستاســو د موټــر چلولــو د مهــاريت ازموینــې او ستاســو د 2 مــې کچــې د   •
منځنــي جــواز لپــاره مــو لــه غوښــتنلیک څخــه د 90 ورځــو پــه اوږدو کــې هیــڅ 
ډول تعلیــق، مــدين رسغړونــې، د جــواز تعلیــق (بندېــدل) یــا پــه غلطــۍ رسه 

ټکر نه وي تررسه کړی.

که تاسو 18 کلن یا له دې زیات عمر لرئ، تاسو باید:

ــه  ــر چلولــو د مهــاريت ازموینــې لــه اخېســتلو څخــه مخکــې د لنډمهال د موټ  •
الرښــوونې جــواز ترالســه کــړئ.  کېــدای يش د 30 ورځــو متریــن د يــو رشط 

په توګه وړاندي يش.

اړونــد د هغــه  ازموینــو  د  ازموینــې د موټــر چلولــو  د موټــر چلولــو مهــاريت 
خپلواکــه ســوداګریزو ادارو لــه لــوري اخيســتل کیــږي چــې د بهرنیــو چــارو د 
ایالتــي وزیــر لــه لــوري تصویــب شــوي وي. د موټــر چلولــو د ازموینــې د تائیــد 
شــویو ســوداګریزو ادارو لېســت د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر پــه ټولــو دفرتونــو 
او د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر لــه وېبپاڼــې څخــه ترالســه کــوالی شــئ. ډاډ 
ــتنه  ــه پوښ ــوداګریزو ادارو څخ ــه س ــې ل ــر چلولوازموین ــې د موټ ــړئ چ ــه ک ترالس
وکــړئ ترڅــو تاســو د خپلــې ازموینــې د مهالویــش کولــو څخــه مخکــې د هغــوۍ 
د قيمتونــو د تــګالرو پــه اړه فکــر وکــړئ. د بهرنیــو چــارو ایالتــي وزیــر د موټــر 

چلولو د مهاريت ازموینې فیس یا د قیمتونو تګالرې نه ټاکي. 

هغــه غوشــتنلیک ســپارونکي چــې پــه اوریــدو کــې ســتونزې لــري یــا پــه انګلیــيس 
ژبــه روانــې خــربې نــه يش کــوالی، دوی کــوالی يش چــې د موټــر چلولــو د 
وغــواړي.  مرســته  څخــه  ژباړونکــي  شــفاهي  لــه  پرمهــال  ازموینــې  مهــاريت 
(شــفاهي ژباړونکــو تــه اجــازه نــه ورکــول کیــږي چــې د لیکلنيــزي پوهــې پــه 
ازموینــه کــې یــا د ســوداګریز موټــر چلولــو د جــواز لپــاره د موټــر چلولــو د مهــاريت 
ژباړونکــی مکلــف دی چــې  پاتــې يش.) شــفاهي  کــې  پــه صحنــه  ازموینــې 
ازموینــه اخېســتونکي تــه یــوه انځــور لرونکــې پېژندپاڼــه وړانــدې کــړي او کــوالی 
يش غوښــتونکي تــه یواځــې هغــه الرښــوونې واضــح کــړي چــې د ازموینــه 
اخېســتونکي لــه لــوري ورتــه برابرېــږي. د اشــاروي ژبــې او د بهرنیــو ژبو د شــفاهي 
درخواســت  يش.  کېــدای  ترالســه  الرې  لــه  وزارت  اړونــد  د  لیســت  ژباړونکــو 
کوونکــی کــوالی يش خپــل شــفاهي ژباړونکــی هــم د ځــان رسه راويل. د نــورو 
ــز  ــه مرک ــو ل ــارو وزارت د معلومات ــو چ ــړئ د بهرنی ــاين وک ــاره، مهرب ــو لپ معلومات

رسه په                                                             شمېره اړیکه ونیسئ.   

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

لومړی څپرکی: ستاسو د موټر چلولو جواز



د موټــر چلولــو لنډمهالــه جــواز يــا TIP تــه د غوښــتنلیک لپــاره، خپــل النــدې 
ــدې  ــه وړان ــرت ت ــز دف ــیمه یی ــد س ــي وزارت اړون ــارو د ایالت ــو چ ــناد د بهرنی اس

کړئ:

د ټولنیزي امنیتي شمیرې ثبوت.  •

د متحده ایاالتو تابعیت یا دلته د قانوين مېشتېدين ثبوت.  •

د خپل هويت ثبوت.  •

په مشيګن په ایالت کې د استوګنې ثبوت.  •

رسبیره پردې، تاسو باید:

د لیــد ازموینــه پــه بریالیتــوب رسه تېــره کــړئ او د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر   •
له لوري ټاکل شوي روغتیايي معیارونه پوره کړئ.

د لیکلنيــزي پوهــې او د ســړک د نښــو ازموینــې پــه بریالیتــوب رسه تــررسه   •
کړئ.

د TIP فیس ورکړئ او خپل یو انځور واخلئ.  •

د خپل TIP جواز د ترالسه کولو وروسته:

د موټــر چلولــو متریــن وکــړئ. تاســو بایــد د موټــر چلولــو د مهارتونــو د   •
ازموینــې لــه اخېســتلو څخــه مخکــې پــه TIP کــې لږترلــږه د 30 ورځــو متریــن 
بشــپړ کــړئ. تاســو تــه سپارښــتنه کیــږي چــې د موټــر چلولــو د مهــاريت 
ازموینــې لــه اخیســتو څخــه مخکــې د لويانــو لپــاره د موټــر چلولــو د زده کــړې 
پــه کــورس کــې نوملیکنــه وکــړئ. کورســونه د مســلکي، او تصدیــق شــویو 
ښــوونکو لــه لــوري تدریســیږي او پــه دغــه کورســونو کــې د موټــر چلولــو 
حــدود او پــر ســړک بانــدې د موټــر چلولــو نظــارت شــوي وخــت شــامل دی. 
پــه خپلــه ســیمه کــې د موټــر چلولــو اړونــد ښــوونیزې برنامــې لپــاره اناليــن 
معلومــات وګــورئ یــا د بهرنيــو چــارو د ايالتــي وزيــر د دفــرت پــه وېبپاڼــه 
برنامــې  ښــوونیزې  اړونــد  چلولــو  موټــر  د  کــې   Michigan.gov/SOS

ځانګړې پاڼه وګورئ.

د موټــر چلولــو مهارتونــو ازموینــه پــه بریالیتــوب رسه تــررسه کــړئ. د موټــر   •
هغــه  اړونــد  ازموینــو  چلولــو  موټــر  د  بــه  ازموینــه  مهــاريت  چلولــو 
ســوداګریزو ادارو لــه لــوري واخيســتل يش چــې د بهرنیــو چــارو د ایالتــي 

وزیر له لوري تصویب شوی وي.

کلــه چــې تاســو د مهــاريت ازموینــې پایلــې ترالســه کــړئ، ستاســو جــواز بــه   •
تــر کار النــدې ونیــول يش او وروســته بــه د يــو فکــس لــه الري درتــه ولېــږل 

يش.

تاســو تــه بــه د موټــړ چلولــو لنډمهالــه جــواز صــادر يش چــې د اړونــد   •
وزارت د اناليــن انټرنېټــي خدماتــو لــه سیســتم څخــه یــې اخيســتالی او 
چاپــوالی شــئ. TOP تاســو تــه اجــازه درکــوي چــې تــر هغــه وختــه پــورې 
موټــر وچلــوئ ترڅــو چــې تاســو د پوســتي صنــدوق لــه الري د مشــيګن 

د موټــر چلولــو نوی جواز ترالســه کوئ.

پــه ځینــو مــواردو کــې، د روغتیايــي رشایطــو یــا نــورو دالیلــو لــه املــه، کېــدای 
يش ستاســو د موټــر چلولــو پــر جــواز بانــدې محدودیتونــه ولګــول يش. کــه د 
جــواز اړونــد کــوم ځانګــړي رشایــط اړیــن وي، دا رشایــط یــا محدودیتونــه بــه د 

موټــر چلوونکــي پــه جــواز کــې چــاپ شــوي وي. هغــه موټــر چلوونکــي چــې د 
لومــړي ځــل لپــاره جــواز اخــيل لږترلــږه د دریــو کلونــو لپــاره تــر نظــارت النــدې 

نیول کیږي.

TIP د موټرسایکل چلولو لنډمهاله جواز
تــازه  چــې  تــه  کســانو  هغــه   TIP جــواز  لنډمهالــه  چلولــو  موټرســایکل  د 
موټرســيکل چلــوي دا فرصــت ورکــوي چــې د موټرســایکل د چلولــو مهــاريت 
ازموینــې لــه تــررسه کولــو څخــه مخکــې د تجربــه کاره موټرســایکل چلوونکــي 
موټرســيکل  د  بانــدې  ســړکونو  عمومــي  پــر  النــدي  نظــارت  دوامــداره  تــر 
یــوه   TIP جــواز  لنډمهالــه  چلولــو  موټرســایکل  د  وکــړي.  متریــن  چلولــو 
د  تصدیــق  د  موټرســایکل  د  ایالــت  مشــيګن  د  چــې  ده  وســیله  انتقــايل 
د  چــې  دی  نــه  لپــاره  ددې  جــواز  دا  کیــږي؛  اســتفاده  لپــاره  کولــو  ترالســه 
موټرســایکل چلولــو د اصــيل جــواز او تصدیــق پــه توګــه اســتفاده يش. د 
ــري. د  ــار ل ــاره اعتب ــو لپ ــواز TIP د 180 ورځ ــه ج ــو لنډمهال ــایکل چلول موټرس
10 کلونــو پــه مــوده کــې يواځــې دوه ځــيل يــو نفــر تــه د موټرســایکل چلولــو 

لنډمهالــه دوه جوازونــه TIP ورکــول کېدای يش.

د موټرســایکل چلولــو د لنډمهالــه جــواز TIP د غوښــتنلیک ســپارلو لپــاره، 
باید: تاسو 

لږترلږه 16 کاله عمر ولرئ.  •

د مشيګن ایالت اړوند د موټر چلولو معترب جواز ولرئ.  •

د لیــد ازموینــه او د موټرســایکل اړونــد پوهنيــزه ازموینــه پــه بریالیتــوب رسه   •
تررسه کړئ.

د موټرسایکل چلولو د لنډمهاله جواز TIP فیس تادیه کړئ.  •

لپــاره  خوندیتــوب  د  ستاســو   TIP جــواز  لنډمهالــه  چلولــو  موټرســایکل  د 
ځینــې محدودیتونــه وضــع کــوي. کلــه چــې تاســو موټــر ســایکل چلــوئ، 
تاســو بایــد د يــودايس چــا تــر دوامــداره نظــارت النــدي اوســئ چــې هغــه هــم 
ــر  ــرئ چــې د شــپې پ ــه ل ــري. تاســو اجــازه ن ــه عمــر ول ــږه 18 کال جــواز او لږترل

مهــال موټرســيکل وچلوئ یا ورباندي ســورلۍ ولېږدوئ.

د موټر چلولو مهاريت ازموینه
تاســو بايــد د موټــر چلولو مهاريت ازموینه تــررسه کړئ که چیرې:

تاســو تــه د فــارغ شــوي موټــر چلوونکــي پــه توګــه جــواز درکــړل شــوی وي او   •
د همدې الري د 2مې منځني کچې جواز غوښتنلیک سپارئ.

18 کلــن یــا لــه دې څخــه زیــات عمــر لــرئ، مخکــې مــو هېڅکلــه جــواز نــه وي   •
اخېستی او د اصيل جواز لپاره غوښتنه کوئ.

لــه څلــورو کلونــو څخــه ډیــر وخــت تیــر شــوی وي چــې تاســو د موټــر چلولــو   •
وروستی جواز اخيستی وي.

تاســو د کانــاډا، آملــان، یــا د جنــويب کوریــا پرتــه د بــل هیــواد څخــه د موټــر   •
چلولو جواز لرئ.

ــا مطابــق رشایــط  ــاره د وړتی ــې د اخېســتلو لپ ــو د مهــاريت ازموین ــر چلول  د موټ
ستاسو په عمر پورې اړه لري.   

که تاسو له 18 کالو څخه کم عمر لرئ، تاسو باید:

د موټر چلولو د زده کړې 2 مه برخه بشپړه کړي وي.  •

ستاســو د موټــر چلولــو ثبــت وښــيئ چــې تاســو د شــپې د 10 ســاعته موټــر   •
چلولــو پــه ګــډون، لږترلــږه 50 ســاعته تــر څارنــې النــدې موټــر چلــول بشــپړ 
کــړي دي. (د موټــر چلولــو ثبــت د موټــر چلولــو پــه نظــاريت الرښــود کــې یــا د 

موبايل د وړیا اپلیکیشن RoodReady له الرې د الرسيس وړ دی.)

لږترلــږه مــو د شــپږو میاشــتو لپــاره د 1 کچــې د موټــر زده کــړې جــواز اخېســتی   •
وي.

ستاســو د موټــر چلولــو د مهــاريت ازموینــې او ستاســو د 2 مــې کچــې د   •
منځنــي جــواز لپــاره مــو لــه غوښــتنلیک څخــه د 90 ورځــو پــه اوږدو کــې هیــڅ 
ډول تعلیــق، مــدين رسغړونــې، د جــواز تعلیــق (بندېــدل) یــا پــه غلطــۍ رسه 

ټکر نه وي تررسه کړی.

که تاسو 18 کلن یا له دې زیات عمر لرئ، تاسو باید:

ــه  ــر چلولــو د مهــاريت ازموینــې لــه اخېســتلو څخــه مخکــې د لنډمهال د موټ  •
الرښــوونې جــواز ترالســه کــړئ.  کېــدای يش د 30 ورځــو متریــن د يــو رشط 

په توګه وړاندي يش.

اړونــد د هغــه  ازموینــو  د  ازموینــې د موټــر چلولــو  د موټــر چلولــو مهــاريت 
خپلواکــه ســوداګریزو ادارو لــه لــوري اخيســتل کیــږي چــې د بهرنیــو چــارو د 
ایالتــي وزیــر لــه لــوري تصویــب شــوي وي. د موټــر چلولــو د ازموینــې د تائیــد 
شــویو ســوداګریزو ادارو لېســت د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر پــه ټولــو دفرتونــو 
او د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر لــه وېبپاڼــې څخــه ترالســه کــوالی شــئ. ډاډ 
ــتنه  ــه پوښ ــوداګریزو ادارو څخ ــه س ــې ل ــر چلولوازموین ــې د موټ ــړئ چ ــه ک ترالس
وکــړئ ترڅــو تاســو د خپلــې ازموینــې د مهالویــش کولــو څخــه مخکــې د هغــوۍ 
د قيمتونــو د تــګالرو پــه اړه فکــر وکــړئ. د بهرنیــو چــارو ایالتــي وزیــر د موټــر 

چلولو د مهاريت ازموینې فیس یا د قیمتونو تګالرې نه ټاکي. 

هغــه غوشــتنلیک ســپارونکي چــې پــه اوریــدو کــې ســتونزې لــري یــا پــه انګلیــيس 
ژبــه روانــې خــربې نــه يش کــوالی، دوی کــوالی يش چــې د موټــر چلولــو د 
وغــواړي.  مرســته  څخــه  ژباړونکــي  شــفاهي  لــه  پرمهــال  ازموینــې  مهــاريت 
(شــفاهي ژباړونکــو تــه اجــازه نــه ورکــول کیــږي چــې د لیکلنيــزي پوهــې پــه 
ازموینــه کــې یــا د ســوداګریز موټــر چلولــو د جــواز لپــاره د موټــر چلولــو د مهــاريت 
ژباړونکــی مکلــف دی چــې  پاتــې يش.) شــفاهي  کــې  پــه صحنــه  ازموینــې 
ازموینــه اخېســتونکي تــه یــوه انځــور لرونکــې پېژندپاڼــه وړانــدې کــړي او کــوالی 
يش غوښــتونکي تــه یواځــې هغــه الرښــوونې واضــح کــړي چــې د ازموینــه 
اخېســتونکي لــه لــوري ورتــه برابرېــږي. د اشــاروي ژبــې او د بهرنیــو ژبو د شــفاهي 
درخواســت  يش.  کېــدای  ترالســه  الرې  لــه  وزارت  اړونــد  د  لیســت  ژباړونکــو 
کوونکــی کــوالی يش خپــل شــفاهي ژباړونکــی هــم د ځــان رسه راويل. د نــورو 
ــز  ــه مرک ــو ل ــارو وزارت د معلومات ــو چ ــړئ د بهرنی ــاين وک ــاره، مهرب ــو لپ معلومات

رسه په                                                             شمېره اړیکه ونیسئ.   

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

لومړی څپرکی: ستاسو د موټر چلولو جواز



ــې  ــاره دا رشط دی چ ــې لپ ــړۍ برخ ــې د لوم ــاريت ازموین ــو د مه ــر چلول د موټ
ــه بریالیتــوب  ــړۍ پ ــوه ل ــو کورســونو ی ــدې، د تړل ــه ســړک څخــه د بان تاســو ل
رسه پــای تــه ورســوئ ترڅــو وروســته وکــوالی شــئ پــر ســړکونو بانــدې د 
تــه  پــای  لــه  برخــې  لومــړۍ  د  ازموینــه ورکــړئ.  د مهارتونــو  موټــر چلولــو 
رســولو وروســته، بایــد تاســو د ســړک پــه اوږدو کــې د موټــر چلولــو ازموینــه 
پــای تــه ورســوئ ترڅــو د موټــر چلولــو د مهارتونــو اړونــد رســید ترالســه کــړئ. 
الرو  لويــو  د  ســړکونه،  ښــاري  کــې  ازموینــه  مهــاريت  پــه  چلولــو  موټــر  د 
ســړکونه، کلیــوايل لویــې الرې او د اســتوګنې پــه ســاحو کــې د موټــر چلــول 

شامل دي.

د مطالعــې لپــاره بشــپړ معلومــات د موټــر چلولــو د مهــاريت ازموینــې پــه 
الرښــود کــې ورکــړل شــوي دي چــې د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر پــه ویبپاڼــه 
کــې شــته. تاســو بایــد د موټــر چلولــو د مهــاريت ازموینــې لــه پــای تــه رســولو 

څخــه مخکــې په بشــپړه توګه د دې الرښــود بیاکتنه وکړئ.

ــه پــه کتــو محــدود شــوی  روغتیایــي حالــت ت
جواز

کلــه چــې د موټــر چلولــو د جــواز لپــاره غوښــتنلیک ســپارئ یــا زوړ جــواز نــوی 
کــوئ، کــوالی شــئ چــې پــه ورتــه وخــت کــې د طبــي معايناتــو د راپــور چمتــو 
نیمګړتیــا،  رواين  یــا  فزیکــي  ډول  هــر  د  وکــړئ.  هــم  غوښــتنه  کولــو 
توګــه  خونــدي  پــه  يش  کېــدای  چــې  ناروغــي  یــا  معلولیــت  معیوبیــت، 
ــه لــوري  ــر ل ــه اړه يــې د ډاکټ ــزه وکــړي پ ــا اغی ــر وړتی ــو پ ــر چلول ستاســو د موټ
ــا راپــور تــه اړتیــا شــته. کــه چیــرې د بهرنیــو چــارو ایالتــي وزیــر  یــوې بیانیــې ي
يــو دلیــل ولــري چــې تاســو پــه تیــرو شــپږو میاشــتو کــې د بــې هوښــۍ دوره، 
د حافظــې لــه الســه ورکــول، میرګــي یــا نــور د شــعور لــه الســه ورکولــو اړونــد 
ــه  ــر ل ــم د ډاکټ ــې ه ــورت ک ــه دې ص ــو پ ــت، ن ــوي یاس ــخ ش ــو رسه م ناروغی
لــوري طبــي راپــور يــا بيانيــې تــه اړتيــا شــته. د شــخيص موټــر چلولــو جــواز یــا 
د ســوداګریز موټــر چلولــو د جــواز لپــاره، تاســو بایــد پــه تیــرو 12 میاشــتو 
کــې بــه تاســو د هیــڅ دايس حالــت رسه نــه ياســت مــخ شــوي چــې پــه هغــه 
کــې مــو حافظــه لــه الســه ورکــړې وي، بــې هوښــه شــوي ياســت یــا هــم د 

مېرګــي ناروغــۍ دوره درباندي راغلې وي.

پــه ځینــو مــواردو کــې د ســرتګو د لیــد طبــي راپــور هــم غوښــتل کېــږي. يــو 
ډاکټــر یــا مرســتيال ډاکټــر چــې پــه مشــيګن یــا بــل ایالــت کــې د موټــر چلولــو 
یــا  ډاکټــر  ولــري.  رسه  ځــان  د  بیانیــه  ډاکټــر  د  بایــد  هــم  دوی  لــري  جــواز 
ــه  ــه ســمه توګــه واصــح کــړي چــې پ ــت پ ــد ستاســو حال ــر باي مرســتيال ډاکټ
هغــه کــې ستاســو د معلولیــت یــا ناروغــي او هغــه درملــو پــه اړه چــې تاســو 
یــې اســتفاده کــوئ، بشــپړ معلومــات شــامل وي. دا فورمــه بایــد د بهرنیــو 
چــارو د ایالتــي وزیــر د موټــر چلولــو د ارزونــې برخــې تــه وســپارل يش چــې 
هلتــه د ډاکټــر پــر بیانیــه او راپــور بانــدې بیــا کتنــه کیــږي ترڅــو معلومــه کــړي 
رواين  او  د فزیکــي  قانــون رسه ســم  د  ایالــت  تاســو د مشــيګن  آیــا  چــې 

معیارونــو رسه برابر یاســت که نه.

د موټــر چلولــو غیــر محــدود جــواز هغــه مهــال صادرېــږي چــې د ډاکټــر پــه 
بیانیــه کــې د فزیکــي یــا رواين نیمګړتیــا څرګندونــه نــه وي شــوې او همــداراز 
نــور ټــول معیارونــه پــوره شــوي وي. کــه چیــرې د موټــر چلولــو د جــواز نــوي 
یــا رواين حالــت  پــه بیانیــه کــې د جــدي فزیکــي  پــر مهــال د ډاکټــر  کولــو 
بيــا  ازموینــه  چلولــو  موټــر  د  بــه  څخــه  تاســو  لــه  نــو  وي،  شــوې  يادونــه 
واخيســتل يش. د بیــا ځــيل ازموینــې پــه اوږدو کــې، ستاســو د موټــر چلولــو 

ــه  ــې هغ ــه ټول ــې ب ــه ک ــه دې برخ ــږي. پ ــت رسه ارزول کی ــوره دق ــه پ ــا پ وړتی
هڅــې تــررسه کیــږي چــې لــه مخــې یــې ستاســو رسه د موټــر چلولــو د جــواز 
پــه ســاتلو کــې مرســته کــوي او پــه خونــدي ډول موټــر چلولــو تــه دوام 
ورکــړئ.  کــه تاســو خپــل جــواز نــوی کــوئ او ځينــي داســې ســتونزې لــرئ، 
نــو مهربــاين وکــړئ د جــواز نــوي کولــو پروســه د جــواز د پــای تــه رســېدو لــه 
نېټــې څخــه څــو اوونــۍ مخکــې پیــل کــړئ او اجــازه ورکــړئ چــې پــر جــواز 

بانــدې د کار کولــو لپــاره کايف وخت ولري.

کــه چیــرې د معلولیــت یــا ناروغۍ لــه امله د موټر چلولــو محدود جواز صادر 
يش، نــو بيــا ځــيل د موټــر چلولو دوريي ازموینه اخيســتل کېږي.

د ازموينــي لــه مخــې د ورکــړل شــوې جــواز 
برنامه

ــر  ــو موټ ــواز لرونک ــویو ج ــارغ ش ــه د ف ــړو څخ ــي زدک ــو د ترافيک ــر چلول د موټ
چلوونکــو پــه ګــډون نــوي موټــر چلووونکــي، لږترلــږه د دریــو کلونــو لپــاره تــر 
ازمایښــتني دورې النــدې ســاتل کیــږي. د ازمايښــتي دورې مــوده د بهرنیــو 
چــارو د ایالتــي وزیــر لپــاره هغــه الره ده چــې لــه مخــې یــې د نويــو موټــر 
GDL څخــه  چلوونکــو د موټــر چلولــو فعالیــت څــاري. ازمایښــتي دوره د 
ــر چلوونکــي  ــر کار کــوي ترڅــو نــوي موټ ــه څی جــال برنامــه ده، خــو د GDL پ
وهڅــوي چــې د خپلــو ترافیکــي پېښــو پــه خطراتــو کــې کموالــی راويل او پــه 

خونــدي ډول موټر وچلوي.

په جواز کې د خپلو معلوماتو بدلول
دا مهمــه ده چــې ستاســو د موټــر چلولــو پــه جــواز کــې بايــد ستاســو نــوم 
ــر چلولــو  او د اســتوګنې پتــه پــه ســم شــکل روښــانه وي. کــه تاســو د موټ
پــه جــواز کــې د خپــل نــوم بدلولــو تــه اړتیــا لــرئ، بایــد لومــړی خپــل نــوم پــه 
ټولنیــزه امنیتــي اداره کــې بــدل کــړئ. ټولنیــزي امنیتــي ادارې تــه د موټــر 
ــدې  ــوت وړان ــو ثب ــوم بدلول ــای د ن ــو ځ ــواز رسه ی ــاري ج ــل اعتب ــو د خپ چلول
کــړئ. د ټولنیــزي امنیتــي ادارې ویبپاڼــې تــه لږترلــږه درې کاري ورځــې وخــت 
ــرب  ــه خ ــو ت ــدي تاس ــو وړان ــه تل ــه ل ــرت ت ــر دف ــارو وزی ــو چ ــې د بهرنی ــړئ چ ورک
ــوت لکــه د  ــو ثب ــوم د بدلول ــل جــواز او د ن ــد دفــرت کــې، خپ ــه اړون درکــړي. پ
واده ســند، د طــالق فرمــان یــا د قانــوين نــوم بدلولــو ســند وړانــدې کــړئ. 
پــه دې رسه بــه مــو د نــوم د بدلولــو پروســه پیــل يش او د موټــر چلولــو 

نــوی جــواز بــه د فیــس د تاديې رسه یو ځای درکړل يش.

د مشــيګن قانــون لــه تاســو غــواړي چــې ستاســو د موټــر چلولــو د جــواز 
ــو  ــري، او د رایــې ورکول ــه ستاســو د اســتوګنې د پتــې رسه ســمون ل ــه ب پت
لپــاره ستاســو د پیژندنپاڼــي پتــه بــه هــم وررسه یــو شــان وي. تاســو کــوالی 
Michi- شــئ د پتــې د بدلــون لپــاره د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر دفــرت تــه د
gan.gov/SOS وېبپاڼــي لــه الري پــه اناليــن بڼــه یــا د پوســتي صنــدوق 
لــه الرې خپــل غوښــتنلیک وســپارئ. د دغــو خدماتــو پــه بــدل کــې کــوم 

فیــس نه اخېســتل کیږي.

ــه  ــاره د اناليــن ســپارل شــوي غوښــتنلیک رسه يوځــای ب ــون لپ د پتــې د بدل
رایــې  د  ستاســو  او  پېژندنپاڼــه  ايالتــي  یــا  جــواز  چلولــو  موټــر  د  ستاســو 
ورکولــو د نوملیکنــې کارت هــم تــازه يش. تاســو بــه دا فرصــت هــم ولــرئ 
ــو د  ــړئ  ستاس ــازه ک ــه ت ــه پت ــاره خپل ــو لپ ــر ډول ثبتېدن ــایطو د ه ــې د وس چ
هغــه  نــورو  د  دی.  شــوی  وصــل  رسه  اکونــټ  د  جــواز  د  چلولــو  موټــر 

وســایطو اړونــد چــې تاســو یــې لــرئ د هغــه پتــي معلومــات چــې ستاســو د 
ــراو  ــایطو د پې ــد د وس ــه وي بای ــړيل ن ــاب رسه ت ــواز د حس ــو د ج ــر چلول موټ

پلــور معامالتــو د تررسه کولو پرمهال وســپارل يش.

ــون  ــې د بدل ــې د پت ــئ چ ــوالی ش ــم ک ــه الرې ه ــدوق ل ــتي صن ــو د پوس تاس
ایالتــي  د  چــارو  بهرنیــو  د  بدلــون فورمــې  د  پتــې  د  غوښــتنلیک وســپارئ. 
رياســت پــه ویبپاڼــه کــې شــته. اړونــده فورمــه ډکــه کــړئ او ټــاکل شــوي 

پتــې ته یې ولېږئ.

ــې د  ــه الرې د پت ــدوق ل ــا د پوســتي صن ــه حضــوري ډول ی ــه چــې تاســو پ کل
بدلــون غوښــتنلیک ســپارئ، د رایــې ورکولــو لپــاره د نوملیکنــې پــه کارت 
ــه واضــح کــړل يش. کــه چېــرې  ــه هــم درت ــو تــګالرې ب ــازه کول کــې د پتــې د ت
تاســو د بهرنیــو چــارو د ایالتــي رياســت رسه د خپلــې پتــې پــه بدلولــو کــې 
پاتــې راشــئ، پــه دې صــورت کــې کېــدای يش ستاســو د موټــر چلولــو جــواز 

تعلیــق یا لغوه يش. 

د خپل جواز نوي کول
ــري او  ــار ل ــاره اعتب ــو لپ ــورو کلون ــواز د څل ــو ج ــر چلول ــو د موټ ــا ستاس عموم
ــۍ  ــه پورتن ــواز پ ــې د ج ــیږي چ ــه رس ــای ت ــه ورځ پ ــه هغ ــدين پ ــو د زېږې ستاس
ښــي کونــج کــې ليــکل شــوې ده. کــه تاســو د 21 کالــو څخــه کــم عمــر لــرئ، 

ستاســو د موټــر چلولــو جــواز ستاســو په 21 کلنۍ کې پای ته رســیږي.

ــه  ــای ت ــه پ ــواز ل ــو د ج ــر چلول ــو د موټ ــت ستاس ــي رياس ــارو ایالت ــو چ د بهرنی
رســیدو د نیټــې څخــه مخکــې تاســو تــه د هغــه د نــوي کولــو خربتیــا لیــږي. د 
ــه  ــې ت ــوې پت ــادي ش ــې ي ــو ک ــه ريکارډون ــد وزارت پ ــا د اړون ــو خربتی ــوي کول ن
ــل  ــوئ، ب ــر وچل ــواړئ  موټ ــه غ ــور ن ــې ن ــه چ ــه حالت ــه هغ ــه ل ــږي. پرت ــږل کی لې
وخــت مــه پرېــږدئ چــې ستاســو د موټــر چلولــو جــواز پــای تــه ورســیږي. د يــو 

اعتبــاري جــواز پرته د موټر چلــول غیرقانوين دي.

څخــه  نیټــې  لــه  رســېدو  تــه  پــای  د  جــواز  خپــل  چلولــو  موټــر  د  تاســو  کــه 
وروســته نــوی کــړئ، نــو تاســو مکلــف یاســت چــې د جــواز نــوي کولــو لپــاره 

د معمــويل فیــس رسبیــره د ناوختــه نوي کولو فیــس هم تادیه کړئ.

ــه  ــه هغ ــا ل ــې درې ی ــالید ک ــه ش ــواز پ ــو د ج ــر چلول ــو د موټ ــري ستاس ــه چې ک
ــا  ــوي ی ــډول ش ــواز ځن ــو ج ــا م ــې وي، ي ــه پات ــو ټکټون ــر درول ــر د موټ ــه ډې څخ
لغــوه شــوي وي، پــه دې صــورت کــې بــه د موټــر چلولــو جــواز نــوی نــه يش. 
پــه هغــه صــورت کــې هــم د جــواز نــوي کولــو غوښــتنلیک ردېــدالی يش، کــه 
چیــرې تاســو د ټولنیــزي امنیتــي ادارې لــه لــوري د اعتبــاري ټولنیــزي امنیتــي 
شــمېرې پــه برابرولــو کــې پــايت راشــئ او يــا هــم د هغــه ليــک ثبــوت وړانــدي 
نــه کــړئ چــې د متحــده ایاالتــو د تابعیــت یــا قانــوين شــتون پــه اړه ستاســو 

د غــري واجــد رشايط ثبوت پکې ذکر شــوی وي.

کــه تاســو اړ نــه یاســت چــې د موټــر چلولــو اړونــد د خپــل جــواز د نــوي کولــو 
لپــاره د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر دفــرت تــه الړ شــئ، کــوالی شــئ هغــه د 
Michigan.gov/SOS وېبپاڼــه کــې  پــه  لــه الرې چــې  پوســتي صنــدوق 
غوښــتنليک  الرې  لــه  خدماتــو  شــخيص  اړونــد  د  هــم  یــا  دی  شــوی  ذکــر 
ولېــږئ. د اســنادو د لېــږد د شــخيص خدماتــو مرکزونــه د بهرنیــو چــارو د 
ــو لکــه میجــر (Meijer) او  ــورو ځایون ــو او ن ــو دفرتون ــه بېالبېل ــر پ ــي وزی ایالت
کروجــر (Kroger) پلورنځیــو کــې شــته. پــه Michigan.gov/SOS وېبپاڼــه 
ــو  ــويص خدمات ــاره د خص ــږد لپ ــنادو د لې ــږدې د اس ــه ن ــیمې ت ــې س ــې خپل ک

مرکزونــه پیدا کړئ.

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

لومړی څپرکی: ستاسو د موټر چلولو جواز



ــې  ــاره دا رشط دی چ ــې لپ ــړۍ برخ ــې د لوم ــاريت ازموین ــو د مه ــر چلول د موټ
ــه بریالیتــوب  ــړۍ پ ــوه ل ــو کورســونو ی ــدې، د تړل ــه ســړک څخــه د بان تاســو ل
رسه پــای تــه ورســوئ ترڅــو وروســته وکــوالی شــئ پــر ســړکونو بانــدې د 
تــه  پــای  لــه  برخــې  لومــړۍ  د  ازموینــه ورکــړئ.  د مهارتونــو  موټــر چلولــو 
رســولو وروســته، بایــد تاســو د ســړک پــه اوږدو کــې د موټــر چلولــو ازموینــه 
پــای تــه ورســوئ ترڅــو د موټــر چلولــو د مهارتونــو اړونــد رســید ترالســه کــړئ. 
الرو  لويــو  د  ســړکونه،  ښــاري  کــې  ازموینــه  مهــاريت  پــه  چلولــو  موټــر  د 
ســړکونه، کلیــوايل لویــې الرې او د اســتوګنې پــه ســاحو کــې د موټــر چلــول 

شامل دي.

د مطالعــې لپــاره بشــپړ معلومــات د موټــر چلولــو د مهــاريت ازموینــې پــه 
الرښــود کــې ورکــړل شــوي دي چــې د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر پــه ویبپاڼــه 
کــې شــته. تاســو بایــد د موټــر چلولــو د مهــاريت ازموینــې لــه پــای تــه رســولو 

څخــه مخکــې په بشــپړه توګه د دې الرښــود بیاکتنه وکړئ.

ــه پــه کتــو محــدود شــوی  روغتیایــي حالــت ت
جواز

کلــه چــې د موټــر چلولــو د جــواز لپــاره غوښــتنلیک ســپارئ یــا زوړ جــواز نــوی 
کــوئ، کــوالی شــئ چــې پــه ورتــه وخــت کــې د طبــي معايناتــو د راپــور چمتــو 
نیمګړتیــا،  رواين  یــا  فزیکــي  ډول  هــر  د  وکــړئ.  هــم  غوښــتنه  کولــو 
توګــه  خونــدي  پــه  يش  کېــدای  چــې  ناروغــي  یــا  معلولیــت  معیوبیــت، 
ــه لــوري  ــر ل ــه اړه يــې د ډاکټ ــزه وکــړي پ ــا اغی ــر وړتی ــو پ ــر چلول ستاســو د موټ
ــا راپــور تــه اړتیــا شــته. کــه چیــرې د بهرنیــو چــارو ایالتــي وزیــر  یــوې بیانیــې ي
يــو دلیــل ولــري چــې تاســو پــه تیــرو شــپږو میاشــتو کــې د بــې هوښــۍ دوره، 
د حافظــې لــه الســه ورکــول، میرګــي یــا نــور د شــعور لــه الســه ورکولــو اړونــد 
ــه  ــر ل ــم د ډاکټ ــې ه ــورت ک ــه دې ص ــو پ ــت، ن ــوي یاس ــخ ش ــو رسه م ناروغی
لــوري طبــي راپــور يــا بيانيــې تــه اړتيــا شــته. د شــخيص موټــر چلولــو جــواز یــا 
د ســوداګریز موټــر چلولــو د جــواز لپــاره، تاســو بایــد پــه تیــرو 12 میاشــتو 
کــې بــه تاســو د هیــڅ دايس حالــت رسه نــه ياســت مــخ شــوي چــې پــه هغــه 
کــې مــو حافظــه لــه الســه ورکــړې وي، بــې هوښــه شــوي ياســت یــا هــم د 

مېرګــي ناروغــۍ دوره درباندي راغلې وي.

پــه ځینــو مــواردو کــې د ســرتګو د لیــد طبــي راپــور هــم غوښــتل کېــږي. يــو 
ډاکټــر یــا مرســتيال ډاکټــر چــې پــه مشــيګن یــا بــل ایالــت کــې د موټــر چلولــو 
یــا  ډاکټــر  ولــري.  رسه  ځــان  د  بیانیــه  ډاکټــر  د  بایــد  هــم  دوی  لــري  جــواز 
ــه  ــه ســمه توګــه واصــح کــړي چــې پ ــت پ ــد ستاســو حال ــر باي مرســتيال ډاکټ
هغــه کــې ستاســو د معلولیــت یــا ناروغــي او هغــه درملــو پــه اړه چــې تاســو 
یــې اســتفاده کــوئ، بشــپړ معلومــات شــامل وي. دا فورمــه بایــد د بهرنیــو 
چــارو د ایالتــي وزیــر د موټــر چلولــو د ارزونــې برخــې تــه وســپارل يش چــې 
هلتــه د ډاکټــر پــر بیانیــه او راپــور بانــدې بیــا کتنــه کیــږي ترڅــو معلومــه کــړي 
رواين  او  د فزیکــي  قانــون رسه ســم  د  ایالــت  تاســو د مشــيګن  آیــا  چــې 

معیارونــو رسه برابر یاســت که نه.

د موټــر چلولــو غیــر محــدود جــواز هغــه مهــال صادرېــږي چــې د ډاکټــر پــه 
بیانیــه کــې د فزیکــي یــا رواين نیمګړتیــا څرګندونــه نــه وي شــوې او همــداراز 
نــور ټــول معیارونــه پــوره شــوي وي. کــه چیــرې د موټــر چلولــو د جــواز نــوي 
یــا رواين حالــت  پــه بیانیــه کــې د جــدي فزیکــي  پــر مهــال د ډاکټــر  کولــو 
بيــا  ازموینــه  چلولــو  موټــر  د  بــه  څخــه  تاســو  لــه  نــو  وي،  شــوې  يادونــه 
واخيســتل يش. د بیــا ځــيل ازموینــې پــه اوږدو کــې، ستاســو د موټــر چلولــو 

ــه  ــې هغ ــه ټول ــې ب ــه ک ــه دې برخ ــږي. پ ــت رسه ارزول کی ــوره دق ــه پ ــا پ وړتی
هڅــې تــررسه کیــږي چــې لــه مخــې یــې ستاســو رسه د موټــر چلولــو د جــواز 
پــه ســاتلو کــې مرســته کــوي او پــه خونــدي ډول موټــر چلولــو تــه دوام 
ورکــړئ.  کــه تاســو خپــل جــواز نــوی کــوئ او ځينــي داســې ســتونزې لــرئ، 
نــو مهربــاين وکــړئ د جــواز نــوي کولــو پروســه د جــواز د پــای تــه رســېدو لــه 
نېټــې څخــه څــو اوونــۍ مخکــې پیــل کــړئ او اجــازه ورکــړئ چــې پــر جــواز 

بانــدې د کار کولــو لپــاره کايف وخت ولري.

کــه چیــرې د معلولیــت یــا ناروغۍ لــه امله د موټر چلولــو محدود جواز صادر 
يش، نــو بيــا ځــيل د موټــر چلولو دوريي ازموینه اخيســتل کېږي.

د ازموينــي لــه مخــې د ورکــړل شــوې جــواز 
برنامه

ــر  ــو موټ ــواز لرونک ــویو ج ــارغ ش ــه د ف ــړو څخ ــي زدک ــو د ترافيک ــر چلول د موټ
چلوونکــو پــه ګــډون نــوي موټــر چلووونکــي، لږترلــږه د دریــو کلونــو لپــاره تــر 
ازمایښــتني دورې النــدې ســاتل کیــږي. د ازمايښــتي دورې مــوده د بهرنیــو 
چــارو د ایالتــي وزیــر لپــاره هغــه الره ده چــې لــه مخــې یــې د نويــو موټــر 
GDL څخــه  چلوونکــو د موټــر چلولــو فعالیــت څــاري. ازمایښــتي دوره د 
ــر چلوونکــي  ــر کار کــوي ترڅــو نــوي موټ ــه څی جــال برنامــه ده، خــو د GDL پ
وهڅــوي چــې د خپلــو ترافیکــي پېښــو پــه خطراتــو کــې کموالــی راويل او پــه 

خونــدي ډول موټر وچلوي.

په جواز کې د خپلو معلوماتو بدلول
دا مهمــه ده چــې ستاســو د موټــر چلولــو پــه جــواز کــې بايــد ستاســو نــوم 
ــر چلولــو  او د اســتوګنې پتــه پــه ســم شــکل روښــانه وي. کــه تاســو د موټ
پــه جــواز کــې د خپــل نــوم بدلولــو تــه اړتیــا لــرئ، بایــد لومــړی خپــل نــوم پــه 
ټولنیــزه امنیتــي اداره کــې بــدل کــړئ. ټولنیــزي امنیتــي ادارې تــه د موټــر 
ــدې  ــوت وړان ــو ثب ــوم بدلول ــای د ن ــو ځ ــواز رسه ی ــاري ج ــل اعتب ــو د خپ چلول
کــړئ. د ټولنیــزي امنیتــي ادارې ویبپاڼــې تــه لږترلــږه درې کاري ورځــې وخــت 
ــرب  ــه خ ــو ت ــدي تاس ــو وړان ــه تل ــه ل ــرت ت ــر دف ــارو وزی ــو چ ــې د بهرنی ــړئ چ ورک
ــوت لکــه د  ــو ثب ــوم د بدلول ــل جــواز او د ن ــد دفــرت کــې، خپ ــه اړون درکــړي. پ
واده ســند، د طــالق فرمــان یــا د قانــوين نــوم بدلولــو ســند وړانــدې کــړئ. 
پــه دې رسه بــه مــو د نــوم د بدلولــو پروســه پیــل يش او د موټــر چلولــو 

نــوی جــواز بــه د فیــس د تاديې رسه یو ځای درکړل يش.

د مشــيګن قانــون لــه تاســو غــواړي چــې ستاســو د موټــر چلولــو د جــواز 
ــو  ــري، او د رایــې ورکول ــه ستاســو د اســتوګنې د پتــې رسه ســمون ل ــه ب پت
لپــاره ستاســو د پیژندنپاڼــي پتــه بــه هــم وررسه یــو شــان وي. تاســو کــوالی 
Michi- شــئ د پتــې د بدلــون لپــاره د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر دفــرت تــه د
gan.gov/SOS وېبپاڼــي لــه الري پــه اناليــن بڼــه یــا د پوســتي صنــدوق 
لــه الرې خپــل غوښــتنلیک وســپارئ. د دغــو خدماتــو پــه بــدل کــې کــوم 

فیــس نه اخېســتل کیږي.

ــه  ــاره د اناليــن ســپارل شــوي غوښــتنلیک رسه يوځــای ب ــون لپ د پتــې د بدل
رایــې  د  ستاســو  او  پېژندنپاڼــه  ايالتــي  یــا  جــواز  چلولــو  موټــر  د  ستاســو 
ورکولــو د نوملیکنــې کارت هــم تــازه يش. تاســو بــه دا فرصــت هــم ولــرئ 
ــو د  ــړئ  ستاس ــازه ک ــه ت ــه پت ــاره خپل ــو لپ ــر ډول ثبتېدن ــایطو د ه ــې د وس چ
هغــه  نــورو  د  دی.  شــوی  وصــل  رسه  اکونــټ  د  جــواز  د  چلولــو  موټــر 

وســایطو اړونــد چــې تاســو یــې لــرئ د هغــه پتــي معلومــات چــې ستاســو د 
ــراو  ــایطو د پې ــد د وس ــه وي بای ــړيل ن ــاب رسه ت ــواز د حس ــو د ج ــر چلول موټ

پلــور معامالتــو د تررسه کولو پرمهال وســپارل يش.

ــون  ــې د بدل ــې د پت ــئ چ ــوالی ش ــم ک ــه الرې ه ــدوق ل ــتي صن ــو د پوس تاس
ایالتــي  د  چــارو  بهرنیــو  د  بدلــون فورمــې  د  پتــې  د  غوښــتنلیک وســپارئ. 
رياســت پــه ویبپاڼــه کــې شــته. اړونــده فورمــه ډکــه کــړئ او ټــاکل شــوي 

پتــې ته یې ولېږئ.

ــې د  ــه الرې د پت ــدوق ل ــا د پوســتي صن ــه حضــوري ډول ی ــه چــې تاســو پ کل
بدلــون غوښــتنلیک ســپارئ، د رایــې ورکولــو لپــاره د نوملیکنــې پــه کارت 
ــه واضــح کــړل يش. کــه چېــرې  ــه هــم درت ــو تــګالرې ب ــازه کول کــې د پتــې د ت
تاســو د بهرنیــو چــارو د ایالتــي رياســت رسه د خپلــې پتــې پــه بدلولــو کــې 
پاتــې راشــئ، پــه دې صــورت کــې کېــدای يش ستاســو د موټــر چلولــو جــواز 

تعلیــق یا لغوه يش. 

د خپل جواز نوي کول
ــري او  ــار ل ــاره اعتب ــو لپ ــورو کلون ــواز د څل ــو ج ــر چلول ــو د موټ ــا ستاس عموم
ــۍ  ــه پورتن ــواز پ ــې د ج ــیږي چ ــه رس ــای ت ــه ورځ پ ــه هغ ــدين پ ــو د زېږې ستاس
ښــي کونــج کــې ليــکل شــوې ده. کــه تاســو د 21 کالــو څخــه کــم عمــر لــرئ، 

ستاســو د موټــر چلولــو جــواز ستاســو په 21 کلنۍ کې پای ته رســیږي.

ــه  ــای ت ــه پ ــواز ل ــو د ج ــر چلول ــو د موټ ــت ستاس ــي رياس ــارو ایالت ــو چ د بهرنی
رســیدو د نیټــې څخــه مخکــې تاســو تــه د هغــه د نــوي کولــو خربتیــا لیــږي. د 
ــه  ــې ت ــوې پت ــادي ش ــې ي ــو ک ــه ريکارډون ــد وزارت پ ــا د اړون ــو خربتی ــوي کول ن
ــل  ــوئ، ب ــر وچل ــواړئ  موټ ــه غ ــور ن ــې ن ــه چ ــه حالت ــه هغ ــه ل ــږي. پرت ــږل کی لې
وخــت مــه پرېــږدئ چــې ستاســو د موټــر چلولــو جــواز پــای تــه ورســیږي. د يــو 

اعتبــاري جــواز پرته د موټر چلــول غیرقانوين دي.

څخــه  نیټــې  لــه  رســېدو  تــه  پــای  د  جــواز  خپــل  چلولــو  موټــر  د  تاســو  کــه 
وروســته نــوی کــړئ، نــو تاســو مکلــف یاســت چــې د جــواز نــوي کولــو لپــاره 

د معمــويل فیــس رسبیــره د ناوختــه نوي کولو فیــس هم تادیه کړئ.

ــه  ــه هغ ــا ل ــې درې ی ــالید ک ــه ش ــواز پ ــو د ج ــر چلول ــو د موټ ــري ستاس ــه چې ک
ــا  ــوي ی ــډول ش ــواز ځن ــو ج ــا م ــې وي، ي ــه پات ــو ټکټون ــر درول ــر د موټ ــه ډې څخ
لغــوه شــوي وي، پــه دې صــورت کــې بــه د موټــر چلولــو جــواز نــوی نــه يش. 
پــه هغــه صــورت کــې هــم د جــواز نــوي کولــو غوښــتنلیک ردېــدالی يش، کــه 
چیــرې تاســو د ټولنیــزي امنیتــي ادارې لــه لــوري د اعتبــاري ټولنیــزي امنیتــي 
شــمېرې پــه برابرولــو کــې پــايت راشــئ او يــا هــم د هغــه ليــک ثبــوت وړانــدي 
نــه کــړئ چــې د متحــده ایاالتــو د تابعیــت یــا قانــوين شــتون پــه اړه ستاســو 

د غــري واجــد رشايط ثبوت پکې ذکر شــوی وي.

کــه تاســو اړ نــه یاســت چــې د موټــر چلولــو اړونــد د خپــل جــواز د نــوي کولــو 
لپــاره د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر دفــرت تــه الړ شــئ، کــوالی شــئ هغــه د 
Michigan.gov/SOS وېبپاڼــه کــې  پــه  لــه الرې چــې  پوســتي صنــدوق 
غوښــتنليک  الرې  لــه  خدماتــو  شــخيص  اړونــد  د  هــم  یــا  دی  شــوی  ذکــر 
ولېــږئ. د اســنادو د لېــږد د شــخيص خدماتــو مرکزونــه د بهرنیــو چــارو د 
ــو لکــه میجــر (Meijer) او  ــورو ځایون ــو او ن ــو دفرتون ــه بېالبېل ــر پ ــي وزی ایالت
کروجــر (Kroger) پلورنځیــو کــې شــته. پــه Michigan.gov/SOS وېبپاڼــه 
ــو  ــويص خدمات ــاره د خص ــږد لپ ــنادو د لې ــږدې د اس ــه ن ــیمې ت ــې س ــې خپل ک

مرکزونــه پیدا کړئ.

تاســو بایــد خپــل د موټــر چلولــو جــواز پــه هــرو 12 کلونــو کــې د بهرنیــو چــارو 
د ایالتــي وزیــر پــه دفــرت کــې نــوی کــړئ. د ســرتګو د لیــد طبــي معاینــات هــم 
تــررسه کــړئ او وررسه خپــل یــو نــوی انځــور هــم واخلــئ. د بهرنیــو چــارو د 
ایالتــي وزیــر پــه دفرتونــو کــې نغــدې پیســې، چېکونــه او د پیســو امرونــه او 
همدارنګــه د ډیســکور، ماســټر کارت او د ویــزا ډیبــټ او کریډیــټ کارتونــه 
منــل کیــږي. د يــاد دفــرت د ليدلــو لپــاره پــه Michigan.gov/SOS وېبپاڼــه 

کــې د مالقات وخت مشــخص کړئ.

د موټر له چلولو څخه د تېرېدو پرېکړه
د موټــر چلولــو لپــاره لــه خپــل امتیــاز څخــه د تېرېــدو پرېکــړه کېــدای يش يــوه 
ډیــری  پرمهــال  کولــو  تــررسه  د  پریکــړې  دغــې  د  وي.  پرېکــړه  ســتونزمنه 
پوښــتنې شــته چــې بایــد پــه پــام کــې ونیــول يش. تاســو د موټــر چلولــو پــر 
مهــال د څومــره آرامــۍ احســاس کــوئ؟ ایــا تاســو دا فکــر کــوئ چــې موټــر 
چلــول بــه ډېــر خطرنــاک يش؟ ایــا تاســو پــه مکــرر ډول پــه الرو کــې ورکېــږئ 
یــا د تــګ پــر مهــال الري او ســړکونه درڅخــه هېریــږي؟ ایــا تاســو اندیښــمن 
یاســت چــې ستاســو روغتیايــي حالــت یــا درمــل ستاســو پــه موټــر چلولــو 
ــا  ــربدارې ی ــږدې" خ ــو "ن ــا څ ــوې ی ــو د ی ــا تاس ــوي؟ ای ــزه ک ــي اغی ــدې منف بان
جــدي پېښــو رسه مــخ شــوي ياســت؟ ستاســو پریکــړه مهمــه ده ځکــه چــې 
ستاســو  بلکــه  ده  شــامله  خپلواکــي  ستاســو  یواځــې  نــه  کــې  دې  پــه 

خوندیتــوب او پــر ســړک بانــدې د نورو وګړو خوندیتوب هم شــامل دی.

ــايت  ــد معلوم ــې او اړون ــې خپرون ــته چ ــمیر ادارې ش ــو ش ــې ی ــه ک ــه دې برخ پ
رسچینــې لــري ترڅــو ستاســو رسه مرســته وکــړي چــې د موټــر چلولــو لــه 
ــر مهــال مناســبه پرېکــړه وکــړئ. د زاړه عمــر لرونکــو  ــدو پ ــاز څخــه د تېرې امتی
موټــر چلوونکــو، د هغــوی کورنــۍ او هغــه مســلکي کســانو څخــه چــې د 
دوی رسه کار کــوي دا غوښــتنه کېــږي د خونــدي موټــر چلوونکــو د مناســبو 
انتخابونــو لپــاره پــه Michigan.gov/AgingDriver وېبپاڼــه کــې "پــه ژونــد 

کــې د موټــر چلولــو اســايس ټکي " موضوع څخــه لیدنه وکړئ.

لــوري رامنځتــه شــوې، دغــه  لــه  اتحادیــې  ادارو د  د دولتــي او خصــويص 
ــاره او د هغــو کســانو  ــر چلوونکــو لپ ــر عمــر لرونکــو فعالــه موټ ــه د ډې ویبپاڼ
لپــاره چــې بايــد د موټــر چلولــو فعاليتونــه محــدود کــړي او د لېــږد را لېــږد 
لپــاره نــور انتخابونــه پیــدا کــړي، د معلوماتــو يــوه غــوره اناليــن رسچینــه ده. 
د ویبپاڼــې لیدونکــي دلتــه ګــڼ شــمېر ګټــور معلومــات ترالســه کــوالی يش، 
ــه برخــه کــې تقاعــد  ــو پ ــر چلول ــو ارزول، د موټ ــو د مهارتون ــر چلول لکــه د موټ
اړه  پــه  انتخابونــو  بدیلــو  د  لپــاره  رالېــږد  لېــږد  د  کــې  ســیمو  خپلــو  پــه  او 
معلومــايت   PDF یــوه  کــې  ویبپاڼــه  یــاده  پــه  کــول.  ترالســه  معلومــات 
دوی  د  او  چلوونکــو  موټــر  لرونکــو  عمــر  زیــات  د  چــې  شــته  هــم  کتابچــه 

کورنیــو لپــاره د الرښــود په توګه ورڅخه اســتفاده کېدای يش.

کلــه چــې تاســو د موټــر لــه چلولو څخــه د تېرېدو پرېکړه وکــړئ، خپل د موټر 
چلولــو جــواز د بهرنیــو چارو ايالتي رياســت ته وســپارئ او د ايالتي 

پېژندنپاڼــي غوښــتنه وکړئ.

د هويتــي موخــو لپــاره ايالتــي پېژندپاڼــه د موټر چلولــو د جواز پرځای کارول 
کیــږي. د پېژندنــې يــا هويــت وړیا کارتونه هغو کســانو تــه ورکول کیږي چې 

پــه قانــوين ډول ړانــده وي، هغــه موټــر چلونکي وي چــې 65 کلن یا له دې 
څخــه زیــات عمــر ولــري او پــه خپله خوښــه د موټر چلولو له جــواز څخه تېریږي 

او هغــه موټــر چلوونکــي چــې د موټــر چلولو امتیاز یــې د فزیکي یا رواين 
معلولیت له امله ځنډول شــوی، لغوه شــوی او یا رد شــوی وي. 

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش
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دوهم څپرکی: ستاسو د موټر چلولو ثبت

ستاسو د موټر چلولو ثبت
موټــر چلــول یــو امتیــاز دی. کلــه چــې تاســو د موټــر چلولــو جــواز ترالســه 
کــړئ، تاســو بایــد پــه دوامــداره توګــه دا ثابتــه کــړئ چــې پــه خونــدي توګــه د 
ــر  ــو د موټ ــو ستاس ــه ن ــه ن ــرئ ک ــه ل ــه دې اړه پوه ــارت او پ ــو مه ــر چلول موټ
چلولــو جــواز کېــدای يش محــدود يش، وځنــډول يش او یــا هــم لغــوه يش. 
د بهرنیــو چــارو ايالتــي وزیــر دا حــق لــري چــې قانــون تطبيــق او محاکمــو تــه 
الرسســی ولــري، چــې پــه دې کــې د موټــر چلولــو د قانــون څخــه رسغــړوين، 
ــامل  ــات ش ــه اړه معلوم ــو پ ــو جرمون ــد د ځین ــو اړون ــدره توک ــه او د مخ ټکرون
دي. ستاســو د موټــر چلولــو پــه ثبــت کــې بــه د مــدين یــا جنایــي کړنــو رسه د 

تړلــو رسغړونــو او ټکرونــو په اړه معلومات شــامل وي.

ــي  ــې د ترافیک ــو ک ــورو ایالتون ــه ن ــه پ ــر ت ــي وزی ــارو ایالت ــو چ ــداراز د بهرنی هم
ــو پــه اړه هــم خــرب ورکــول کېــږي. د  پیښــو، محکومیــت او مســؤلیت موندن
نــورو ايالتونــو لــه لــوري ستاســو ګرمتيــا بــه د مشــيګن ایالــت د موټــر چلولــو 
پــه ثبــت کــې د ټولــو هغــو نقاطــو رسه يوځــای ليــکل کېــږي چــې د مشــيګن 
د نومــرو د سیســتم رسه ســم یــې ارزونــه شــوي وي. تاســو کــوالی شــئ 
خپــل د موټــر چلولــو د ثبــت یــوه کاپــي د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر لــه دفــرت 

څخه ترالســه کړئ.

ډیــری رسغــړوين لږترلــږه اووه کالــه ستاســو د موټــر چلولــو پــه ثبــت کــې 
پاتــې کیــږي. ځینــې رسغــړوين او د جــواز اړونــد اجــراءات لږترلــږه د 10 کلونــو 
لپــاره ستاســو د موټــر چلولــو پــه ريــکارډ کــې پاتــې کیــږي. هغــه ترافيکــي 
رسغــړوين چــې لــه املــه يــې مړینــې يــا د رس زیــان رامنځتــه شــوی وي، دا بــه 

ستاســو د موټــر چلولــو پــه ريکارډ کې د تل لپــاره پاتې کیږي.

تــر قانــون النــدې،  ایالــت د موټــر چلولــو د محرمیــت ســاتنې  د مشــيګن 
ستاســو د موټــر چلولــو پــه ريــکارډ کــې ستاســو شــخيص معلومــات پــټ 
ســاتل کیــږي او عامــو خلکــو تــه نــه خپریــږي پرتــه لــه هغــې چــې د قانــون لــه 
لــوري یــې پــه وړاندیــز شــویو احکامــو کــې د همدغــه شــخيص معلوماتــو د 
کارولــو اجــازه موجــوده وي. پــه شــخيص معلوماتــو کــې ستاســو نــوم، پتــه، 
د موټــر چلوونکــي د جــواز شــمیره او ورتــه نــور معلومــات شــامل دي. د 
معلوماتــو څخــه د اســتفادې وړ ځينــو بېلګــو کــې د موټــر د کرایــه کولــو د 
د  اخېســتو  کار  د  څخــه  موټــر  لــه  بنــدي،  درجــه  بیمــې  د  لپــاره  رشکتونــو 

خوندیتــوب ســتونزه او د موټــر چلوونکي تصدیق شــاملیږي.

د مشيګن ایالت د نومرو ورکولو سیستم
د مشــيګن د قانــون رسه ســم، ځینــې ترافیکــي رسغړونــې مــدين رسغړونــې 
ــا  ــې ی ــاوړه کړن ــا د ن ــه بی ــورو ت ــو ن ــه داســې حــال کــې چــې ځین ــږي، پ ــل کې بل
جرمونــو پــه ســرتګه کتــل کېــږي. دغــه کړنــې پــه خپلــه پــه رسغړونــو او د 
هغــوۍ د حلولــو پــه څرنګــوايل پــورې اړه لــري، پــه دې برخــه کــې کېــدای 
يش تاســو جریمــه شــئ، یــوې ځانګــړې برنامــې تــه راجــع شــئ، یــا پــه خــورا 
جــدي حالتونــو کــې زنــدان تــه هــم ولېــږل شــئ. پــه زیاتــو قضیــو کــې، کــه 
تاســو د رسغړونــې ترافیکــي ټکــټ تــه پاملرنــه و نــه کــړئ، ستاســو د موټــر 
چلولــو جــواز د ځنــډ رسه مــخ کېــدای يش. ستاســو د جــوزا د تعليــق پــه 
صــورت کــې هــم چــې د حرکــت پــر مهــال د رسغړونــو لــه املــه مــو هــر ډول 
ــه  ــو پ ــر چلول ــو د موټ ــه ستاس ــه ب ــړي وي، هغ ــه ک ــه ترالس ــي ټیکټون ترافیک

ثبــت کــې اضافــه کېږي او د فيس ورکــول به هم پکې وي.

د  بایــد  تاســو  تــور محکــوم شــئ،  پــه  ترافیکــي رسغړونــې  د  چــې  هرکلــه 
محکمــې اړونــد ځینــې جریمــې او لګښــتونه ورکــړئ. برســېره پــردې، د جــواز 

اړونــد نومــرې هم ستاســو د موټــر چلولو په ريکارډ کــې ثبتېږي.

ــيګن  ــې د مش ــري، چ ــمېر ل ــړی ش ــو ځانګ ــرو ی ــه د من ــي رسغړون ــره ترافیک ه
ــوی دی.  ــاکل ش ــوين ډول ټ ــه قان ــې پ ــوډ ک ــه ک ــایطو پ ــد د وس ــت اړون ایال
دغــه نومــرې ستاســو د موټــر چلولــو پــه ثبــت کــې یواځــې وروســته لــه 
هغــه ځــای پرځــای کیــږي چــې تاســو د حرکــت يــا ترافيکــي اصولــو څخــه پــه 
ــو پــه ثبــت  ــر چلول کومــه رسغړونــه محکــوم شــوي یاســت. ستاســو د موټ
تــر دوو  نیټــې څخــه  لــه  پــر ځــای شــوې نومــرې د محکومیــت  کــې ځــای 

کلونو پــوري پاتې کیږي.

ــې  ــت ک ــل ثب ــه خپ ــو پ ــر چلول ــې د موټ ــه اوږدو ک ــو پ ــو د دوو کلون ــه تاس ک
شــپږ یــا لــه دې زیــات د یــوې نومــرې لرونکــې ترافيکــي رسغړونــې، یــا 12 یــا 
لــه دې زیاتــې نومــرې ولــرئ  پــه دې مــوده کــې، تاســو مکلــف ياســت چــې 

د موټــر چلولــو اړونده ارزونــه بیاځيل تررسه کړئ.

ایا په دې پوهېدئ چې. . . ؟
پــه 1901 کال کــې، د مشــيګن د بهرنیــو چــارو ايالتــي وزیــر تــه پــه دې   •
او موټــر چلوونکــو د  ایالــت کــې د ماشــین لرونکــو عــراده جاتــو 

ريکارډ ساتلو مسولیت ور وسپارل شو.

تــر 1913 کال پــورې، پــه مشــيګن ایالــت کــې 60,438 ثبــت شــوي   •
موټــر وو، چــې د اتــو کلونــو مخکــې وخــت څخــه يــې شــمیر 20 چنــده 
ــم  ــه ه ــه څ ــدو وې، ک ــه ډیری ــخ پ ــم م ــې ه ــي پیښ ــات وو. ترافیک زی

ددې پېښو په اړه د راپور ورکولو لپاره کوم رشط نه وو.
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ــه ثبــت کــې د نومــرو د ځــای  ــو پ ــر چلول هغــه سیســتم چــې ستاســو د موټ
لپــاره کارول کیــږي د هغــه محاســبې څخــه جــال دی چــې د  پرځــای کولــو 

بیمــې رشکــت لــه لوري ستاســو د نومرو د ټاکلو لپاره اســتفاده کېږي.

کــه پــه دې بــاور یاســت چــې د ترالســه شــويو ټکټونــو لپــاره غیــر عادالنــه 
رشایــط پــه نظــر کــې نيــول شــوي دي، تاســو بایــد محکمــې تــه د حارضېــدو 
پرمهــال ددې رشايطــو يادونــه وکــړئ. د بهرنیــو چــارو ایالتــي وزیــر نــه يش 
کــوالی د محکمــې لــه لــوري لګــول شــوی تــور رد کــړي. د ځینــو ترافیکــي 

رسغړونــو لپــاره النــدي نومرې په نظر کې نيول شــوي دي.

نومرې: شپږ 

غــري قصــدي وژنــه، پــه بــې پروايــي رسه وژنــه یــا بــل جــرم چــې د موټــر څخــه   •
په استفاده تررسه شوی وي.

د نشــه یــي توکــو کارولــو پــر مهــال د موټــر چلــول یــا د 1 ډول مخــدره توکــو   •
یا پوډرو د استعامل پر مهال د موټر چلول.

د ترافيکي پیښې په ځای کې نه درېدل او د هويت نه ورکول.  •

په بې احتیاطۍ رسه د موټر چلول.  •

د کیمیاوي الکولو د ازموینې له ورکولو څخه انکار.  •

د پولیس افرس څخه تېښته یا ځان خالصول.  •

ــا د  ــې د يوچ ــول چ ــه ورک ــې د الرې ن ــو ک ــې حاالت ــه داس ــه پ ــرو ت ــورو موټ ن  •
ســاختامين  کېدلــو،  زخمــي  د  يوچــا  د  کــې  حاالتــو  بېړنيــو  مړینــې، 
کارکوونکــي یــا د څارویــو د ســاتنې د وســایلو عملیــايت شــخص د مړینــې 

یا ټپي کیدو المل کیږي.

د ټــاکل شــوي رسعــت څخــه رسغړونــه چــې د ټپــي کیــدو یــا مړینــې المــل   •
کیږي.

نومرې: څلور 

په موټر مقابله يا مسابقه کول.  •

په ناوړه توګه د موټر چلول.  •

ــدن کــې د الکــويل مــوادو  ــه ب ــو څخــه د کــم عمــر لرونکــي چــې پ د 21 کال  •
ثبوت ولري

ــا لــه دې زیــات  ــدازې څخــه 16 ميلــه پــه ســاعت ی ــه ان د قانــوين رسعــت ل  •
رسعت لوړول.

د بیړنیــو وســایطو چلولــو پرمهــال د مناســب اخطــار پــه ښــکاره کولــو/   •
ښودلو کې پاتې راتلل.

درې نومرې:

په بې احتیاطۍ رسه د موټر چلول.  •

د ترافیکــي نښــو او د درېــدو د نښــې څخــه مخالفــت کــول يــا د نــا مناســبې   •
تېرېدنې هڅه کول.

د قانــوين رسعــت لــه انــدازې څخــه د 11 څخــه تــر 15 میلــه پــه ســاعت کــې   •
د رسعت زیاتول.

د ریل پټلۍ مخي ته نه درېدل.  •

د  ښــوونځي  د  یــا  درول  نــه  موټــر  د  لپــاره  تېرېــدو  د  بــس  ښــوونځي  د   •
ساتندويه ځای څخه د تیریدو رسغړونه.

دوې نومرې:

د قانــوين رسعــت لــه انــدازې څخــه پورتــه لــه شــپږ څخــه تــر 10 میلــه پــه   •
ساعت کې د رسعت لوړول.

په موټر کې د الکولو پرانیستي بوتل.  •

د ترافیکي قوانینو نورې ټولې رسغړونې.  •

د 21 کالــو څخــه د کــم عمــر لرلــو پــه صــورت کــې د تنفــيس ازموینــې څخــه   •
انکار.

الکول او مخدره توکي
نــور  یــا  الکــول څښــئ  کلــه چــې تاســو 
مخــدره توکــي کاروئ او پــه ورتــه وخــت 
کــې موټــر چلــوئ، تاســو خپــل ژونــد او 
همدارنګــه د خپلــو ســورليو او نــورو موټــر 
چلوونکــو ژونــد پــه خطــر کــې اچــوئ. پــه 
نــورو  يــا  الکولــو  د  کال،  هــر  توګــه  دې 
کيميــاوي مــوادو د اســتعامل پرمهــال د 
موټــر چلولــو لــه املــه پــه زرګونــو کســان 
خپــل ژونــد لــه الســه ورکــوي او يــا هــم د 
تــل لپــاره معیوبیــږي. د مشــيګن ایالــت د 
هغــو موټــر چلوونکــو پــر وړانــدې قــوي او 

جدي دریځ غوره کوي چې د ناوړه موادو د استعامل پرمهال موټر چلوي.

ــري، دا کــه  ــري ل ــو ډول تاث ــواد ي ــويل م ــول الک ټ
تاســو بیــر، رشاب یــا ویســکي څپښــئ، هيــڅ 
توپــري نــه لــري. یــو 12-پونــډه بیــر، د 5-پونــډه 
ګیــالس پــه انــدازه رشاب او 1.5-پونــډ ویســکي 
ټــول پــه يــوه انــدازه الکــول لــري. لــه دغــو مــوادو 
څخــه چــې هــر يــو يــې پــه پورتــه معيــاري انــدازه 
ــه يــې اغېــزې  ــه بــدن کــې ب وڅښــئ، ستاســو پ
ستاســو  څيښــل  مــوادو  ددې  وي.  ډول  یــو 
قضــاوت او د ځان-کنــرتول تــر اغېــزې النــدې 

راځي.
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حتــی د الکــويل مرشوباتــو د یــوه څښــاک څښــل کــوالی يش ستاســو د موټــر 
چلولــو وړتیــا کمــزورې کــړي، او ستاســو د غربګــون وخــت ورو کــړي، ستاســو 
مترکــز کمــزوری کــړي او د لیــد ســتونزې درکــې پیداکــړي. ډیــری کســان تېروتنــه 
کــوي او پــه دې بــاور دي چــې قهــوه څښــل، پــه ســړو اوبــو المبــل، متریــن کــول 
یــا تــازه هــوا کــوالی يش دغــه حالتونــه ښــه کــړي. یواځینــی شــی چــې تاســو 

اراموي، پخپله وخت دی.

تــر ټولــو غــوره دا ده چــې هیڅکلــه د موټــر چلولــو پــر مهــال الکــويل مــواد و نــه 
څښــئ. ال لــه وړانــدي تــر نظــر النــدې دايس یــو موټــر چلوونکــی وټاکــئ چــې 
نــه  مرشوبــات  الکــويل  هغــه 
کــوالی  تاســو  همــداراز  څښــئ. 
شــئ لــه بــل چــا څخــه وغــواړئ چــې 
ــا  ــر کــې ورســوي، ي تاســو پــه موټ
د  ووهــئ،  زنــګ  تــه  ټکــيس  یــو 
عامــه  لــه  لپــاره  رســولو  ځــان 
ترانســپورټه کار واخلــئ یــا نــوري 

اړوندي مرستې وغواړئ. 

څــوک  داســې  تاســو  چیــرې  کــه 
پېژنــئ چــې هغــه الکــويل مرشوبــات څښــيل وي، نــو اجــازه مــه ورکــوئ چــې 
هغــه موټــر وچلــوي. يــو مشــخص موټــر چلوونکــی پیداکــړئ، ټکيــيس تــه زنــګ 
ووهــئ یــا وربانــدې ټینــګار وکــړئ چــې دغــه شــخص لــه عامــه ترانســپورټه کار 
واخــيل. هیڅکلــه لــه دايس چــا رسه پــه موټــر کــې مــه ځــئ چــې هغــه مخــدره 
توکــي څښــي يــا يــې اســتعاملوي. کــه اړتیــا وي، نــو د دا ډول شــخص څخــه د 
موټــر کیــيل واخلــئ او دوی تــه دا وړانديــز وکــړئ چــې پــه موټــر کــې خــوب 
ــی  ــر چلوونک ــو موټ ــې ی ــه دې چ ــې ل ــې مخک ــړئ چ ــان ډاډه ک ــه دې ځ ــړي. پ وک

شټرېنګ ته کښېني، باید په بشپړ ډول په هوښ کې وي.

د مخــدره توکــو د محکومیــت پــه صــورت کــې د د مشــيګن قانــون د موټــر 
چلولــو جــواز معلــق کــوي، آن کــه تاســو د جــرم پــر مهــال موټــر هــم نــه وي 

توکــو  مخــدره  د  حتــی  چلولــئ. 
وېــش  یــا  تولیــد  ملکیــت، 
د  چلولــو  موټــر  د  يش  کېــدای 
ســبب  تعلیــق  او  ځنــډ  د  جــواز 
مخکنيــو  د  چیــرې  کــه  يش. 
کومــه  څخــه  توکــو  مخــدره 
رامنځتــه  وي  نــه  رسغړونــه 
شــوې، ستاســو د موټــر چلولــو 
لپــاره  میاشــتو  شــپږو  د  جــواز 

کیږي. ځنډول 

محــدود شــوی جــواز د تعلیــق پــه لومړیــو 30 ورځــو کــې نــه ورکــول کیــږي. 
د اوو کلونــو پــه تــرڅ کــې د مخکنيــو مخــدره توکــو یــو يــا څــو رسغــړوين پــه 
دې معنــا دي چــې ستاســو د موټــر چلولــو جــواز بــه د یــو کال لپــاره وځنــډول 
يش، او د ځنډېــدو پــه لومړیــو 60 ورځــو کــې بــه محــدود شــوی جــواز در نــه 
 125 فیــس  کولــو  فعالــه  بیرتــه  د  جــواز  د  چلولــو  موټــر  د  يش.  کــړل 

امریکايــي ډالره دی.
دا فیــس د بیــا فعالــه کولــو لــه هغــه فیــس څخــه جــال دی چــې د موټــر 
ــوين او  ــاره رشط دی. لکــه څنګــه چــې چــرس د قان ــل فعالیــت لپ ــو د ب چلول
ــو  ــو د معلومات ــي قوانین ــو د ایالت ــږي، ن ــل کی ــه من ــه توګ ــو پ ــاتیري درمل س

لــه مخــې د دغــه بوټــي د کارولــو اجــازه ورکــړل شــوي ده. کــه څــه هــم چــرس 
ــاره  ــتفادې لپ ــاتیرۍ اس ــا س ــو ی ــې د درمل ــو ک ــو ایالتون ــه ځین ــدای يش پ کې
قانــوين وي، خــو بیــا هــم دا بوټــۍ ال هــم قانــوين، خونــدي يــا عامــه اجــازه 
ــې ددې  ــه چ ــتفاده يش دا ځک ــال دې اس ــو پرمه ــر چلول ــې د موټ ــري چ ــه ل ن

بوټــي څکــول د وخــت، ځای او رسعت په اړه ستاســو ادراک ګډوډوي.

د مشــيګن ایالــت د لویــو الرو د خوندیتــوب د پالن ګذارۍ دفرت راپور 
ورکــوي چې په مشــيګن کــې الندې موارد قانوين دي:

کــه تاســو 21 کلــن یــا لــه دې څخــه زیــات عمــر لــرئ 2.5 پونــډه یــا لــه دې لــږ   •
ــر چــرس کېــدای يش د  ــه 15 ګرامــو څخــه ډی چــرس وړلــی را وړلــی شــئ. ل

چرسو د غلظت په بڼه و نه ګڼل يش.

خــو بیا هــم دا غیرقانوين ده چې:

د چرســو د اغېــز پــر مهــال دي هــر ډول موټريــز وســايط، الوتکــې، د واورې   •
موټــر ســایکل، لــه ســړک څخــه د بانــدې تفریحــي موټــر، یــا موټــر ډولــه 

کښتۍ وچلول يش، یا په فزیکي ډول کنرتول يش.

د موټــر چلولــو، حرکــت کولــو، یــا د کــوم موټــر، الوتکــې، د واورې د موټــر   •
ســایکل، لــه ســړک څخــه د بانــدې تفریحــی موټــر، یــا کښــتۍ ډولــه موټــر 
چلولــو يــا پــه فزیکــي ډول د کنرتولولــو پرمهــال دي چــرس وڅکــول يش. 
د  موټــر  د  کــې  الره  عامــه  پــه  مســافرین  دوی  د  او  چلوونکــي  موټــر 
مســافرینو پــه ســاحه کــې د چرســو لــه ډک ســېګرټ لــه څکولــو څخــه منــع 

دي.

کاناډا ته د چرسو لیږدول.  •

پــيل کوونکــي د موټــر د چلولــو، د موټــر چلوونکــي د شــخيص  د قانــون 
معايناتــو او د معیــاري او غیــر معیــاري ســاحوي هوســاینې پــه ازموینــو کــې د 
ــې  ــیې چ ــط دايس وښ ــرې رشای ــه چی ــوري.  ک ــاوي ګ ــي نیمګړتی ــر چلوونک موټ
بايــد کيميــاوي معاينــه تــررسه يش، نــو د پولیســو یــو آمــر کــوالی يش چــې د 
کیمیــاوي معايناتــو غوښــتنه وکــړي. لــه کیمیــاوي معايناتــو څخــه انــکار کــول 
بــه د مشــيګن ایالــت د ضمنــي قانــون لــه مخــې د جــواز د تعلیــق او ځنــډ المــل 
يش. د دغــه قانــون لــه مخــې، ټــول هغــه موټــر چلوونکــي چــې غــواړي خپــل د 
ــا غــواړي خپــل جــواز نــوي کــړي، بايــد دغــه  ــو جــواز ترالســه کــړي ي ــر چلول موټ

کيمياوي معايناتو ته غاړه کښېږدي.

د چرســو تــر اغیــز النــدې د فعاليتونــو تــررسه کولــو لپــاره چــې کومــي جرميــي 
ايښــودل شــوي دي، کــټ مــټ هغــيس جرميــې دي چــې د الکولــو څيښــلو پــر 
مهــال د فعاليــت کولــو لپــاره وضــع شــوي دي. پــه دې جریمــو کــې تــر 93 
ــدل، د  ــواز ځنډې ــه، د ج ــورې جریم ــرو پ ــر 500 ډال ــدل، ت ــدي کې ــورې بن ــو پ ورځ
ــو پــه ثبــت کــې د رسغــړوين شــپږ نومــرې او نــور شــامل دي. کــه  ــر چلول موټ
چیــرې موټــر چلوونکــی پــه موټــر کــې د ځــان رسه کوچنيــان هــم ملګــري کــړي 

وي، په دې صورت کې کېدای يش د لوړو جریمو رسه مخ يش. 

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

دوهم څپرکی: ستاسو د موټر چلولو ثبت



د موټر چلولو بیاځيل ازموینه

کــه چیــرې داســې یــو دلیــل وي چــې لــه مخــې یــې تاســو د روغتیايــي دالیلــو 
ــر چلولــو د جــواز لــه محدودیتونــو څخــه د رسغړونــې، پــه  ــا د موټ لــه املــه، ی
ــع کوونکــي ثبــت  ــر قان ــو غی ــر چلول ــا د موټ ترافيکــي پېښــه کــې د ښــکیلتیا ی
لــه املــه نــه شــئ کــوالئ چــې پــه خونــدي ډول موټــر وچلــوئ، نــو پــه دې 
صــورت کــې د بهرنیــو چــارو ایالتــي رياســت کېــدای يش بياځــيل د موټــر 

واخيل. ازموينه 

کــه تاســو ازمايښــتي موټــر چلوونکــي یاســت یــا د موټــر د چلولــو د جــواز لــه 
ــا دوو  ــه ده چــې یواځــې د یــوې ی ــو اړین برنامــې څخــه فــارغ شــوي یاســت، ن

رسغړونــو وروســته د موټــر چلولو پــه ازموینه کې بیاځــيل برخه واخلئ.

د موټــر چلولــو پــه ازموینــه کــې د بیــا ځــيل برخــه اخېســتو موخــه د موټــر 
مناســبو  د  ورکولــو  جــواز  د  کــول،  خــربې  اړه  پــه  فعالیــت  د  چلولــو 
تــړيل د موټــر  لــه دې فعالیــت رسه  ټــاکل شــامل دي ترڅــو  کنرتولوونکــو 
چلولــو خطــرات را کــم کــړي او مراجعــه کوونکــی نــور پرمختــګ تــه وهڅــوي. 
د جــواز ورکولــو پــه کنټــرويل مــواردو کــې ممکــن محدودیتونــه، تعلیقونــه، 

لغــوه کېــدل یــا د دغه ټولو اجراءاتو ترکیب شــامل دی.

موټــر  د  پراســاس  معیارونــو  ډېــو  يــا  يــوه  النــدې  د  قانــون  مشــيګن  د 
چلولــو ازموینــې بیا تــررسه کولو ته اجازه ورکوي:

د بهرنیــو چــارو ایالتــي وزیــر داســې دلیــل ولــري چــې لــه مخــې یــې بــاور وکــړي   •
چــې تاســو د موټــر چلولــو وړ نــه یاســت یــا دايس فزیکــي، بــرصي یــا رواين 
ســتونزې لــرئ چــې ستاســو د موټــر چلولــو خوندیتــوب لــه ګــواښ رسه مــخ 

کوي.

هــره داســې ترافيکــي پېښــه چــې لــه املــه يــې مرګژوبلــه رامنځتــه شــوې وي   •
او د پېښــې راپــور دا وښــیي چــې تاســو غفلــت کــړی او یــا مــو الکــويل 

مرشوبات څښيل دي.

تاســو پــه تیــرو دوو کلونــو کــې پــه دریــو یــا لــه دې څخــه پــه زیاتــو ترافیکــي   •
پیښــو کــې ښــکېل شــوي یاســت چــې پــه پایلــه کــې يــې اشــخاص ټپــي 

شوي یا ملکیت ته زیان رسیدلی وي.

تاســو تــه د دوو کالــو پــه مــوده کــې د ترافيکــي اصولــو څخــه د رسغړونــې   •
12 یا له دې څخه زیاتې نومرې درکړل شوي وي.

تاســو د خپــل جــواز د محدودیتونــو، رشایطــو یــا مقرراتــو څخــه د رسغړونــې   •
په تور تورن شوي یاست.

کــه تاســو اړتیــا لــرئ چــې پــه ازموینــه کــې بیــا ځــيل برخــه واخلــئ، نــو د موټــر 
چلولــو چــارو شــنونکی بــه ستاســو د موټــر چلولــو د ريــکارډ بیاکتنــه وکــړي او 

ستاســو رسه بــه د موټــر چلولــو د قوانينــو او چلنــد په اړه خربې وکړي.

کــه ستاســو جــواز د ازموینــې د بیــا ځــيل تــررسه کولــو پــه پایلــه کــې محــدود، 
ځنــډول شــوی یــا لغــوه شــوی وي، نــو تاســو تــه بــه دخپــل اســتیناف د حــق 

او د جــواز د بیــا ترالســه کولــو اړونــد معلوماتو په اړه خرب درکړل يش.

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

دوهم څپرکی: ستاسو د موټر چلولو ثبت



د نويو موټر چلوونکو لپاره د انالين معلومايت رسچینو په موخه

د موټر چلولو اړوند زده کړې داخيل او بهرين اړخونه ...
برنامــه  شــوې  تصدیــق  او  بــاوري  يــو  کــړې  زده  د  موټرچلولــو  د  څنګــه   •

ومومئ
له 1 برخې څخه د کومو فعالیتونو مته لرالی شئ  •
له 2 برخې څخه د کومو فعالیتونو مته لرالی شئ  •

والدین او رسپرستان
د خپل رول پېژندل  •

خپل تنکي ځوان ته د موټر چلولو روزنه  •
د مقرراتو او محدودیتونو تنظیمول  •

د ښه موټر چلولو چلندي موډل جوړول  •

د یو جواز ترالسه کول ... د مشيګن ایالت فارغ 
شويو ته د جواز ورکولو برنامه

ــه  ــت ت ــي رياس ــارو ایالت ــو چ ــد د بهرنی ــې باي ــناد چ ــن اس ــه اړي هغ  •
يووړل يش

د وړتیا رشایط  •
محدودیتونه او رسغړونو عواقب  •

ازمايښتي دوره  •

وررسه...
د ځوان موټر چلوونکي لپاره د خطراتو په اړه پوهاوی  •

خپرونې  •
فورمې  •

معلومايت رسچینې  •
ډېر پوښتل شوې  •

Jocelyn Benson
د بهرنیو چارو ایالتي وزیر

Michigan.gov/TeenDriver

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش
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والدین
 او تنکي ځوانان



هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

یادونې



دریم څپرکی: د رایې ورکوونکو نوملیکنه او ایالتي پېژندپاڼې

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

دریم څپرکی: د رایې ورکوونکو نوملیکنه او ایالتي پېژندپاڼې

د رایه ورکوونکو نوملیکنه
تاســو بایــد پــه ســيمه ايــز، ایالتــي او فــدرايل ټاکنــو کــې د ګــډون لپــاره د 
د  لپــاره  ورکولــو  رایــې  د  کــړئ.  تــررسه  نوملیکنــه  لپــاره  ورکولــو  رایــې 

نوملیکلنــي په موخه باید تاســو:

ــه  ــت او د هغ ــیدونکی یاس ــيګن اوس ــو) د مش ــال تاس ــي پرمه (د نومليکن  •
ــو  ــه تاســو د رایــې ورکول ــا ښــارګوټي اوســیدونکي یاســت چــې هلت ښــار ی
لپــاره نوملیکنــې پــه موخــه ( د رايــي ورکولــو پرمهــال) لږترلــږه 30 ورځــې 

اوسېديل یاست.
د متحده ایاالتو تابعیت ولرئ.  •

د رایې ورکولو پر مهال مو عمر لږ تر لږه 18 کاله وي.  •
ــه  ــد کومــه ســزا ن ــا هــم د بن ــه یاســت ی ــدان کــې ن ــا زن ــد ی ــه بن اوســمهال پ  •

تېروئ.

کــه تاســو خپــل د موټــر چلولــو جــواز یــا د ایالتــي پېژندپاڼــې د معلوماتــو د نــوي 
کولــو یــا تــازه کولــو غوښــتنه کــوئ، نــو پــه اتومــات ډول بــه مــو د رایــې ورکولــو 
لپــاره هــم نوملیکنــه بشــپړه يش، پرتــه لــه هغــه حالــت څخــه چــې تاســو واجــد 

رشايط نه یاست یا په خپله خوښه له نوملیکنې څخه تېر شئ.

د رایــې ورکولــو لپــاره نوملیکنــه کــول: پرتــه لــه دې چــې ټاکنــو تــه 14 ورځــي پــايت 
وي، بــل هــر وخــت تاســو کــوالی شــئ د خپــل ښــار یــا ښــارګوټي د مامورینــو پــه 
دفــرت، د ســیمه ايــزو مامورینــو پــه دفــرت، د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر پــه دفرت، 
د رایــې ورکوونکــو د نوملیکنــې پــه مشــخصه اداره کــې او يــا هــم پــه اناليــن بڼــه 
یــا د بریښــنالیک لــه الرې نوملیکنــه وکــړئ. د ټاکنــو ورځــي تــه د پــايت 14 ورځــو 
ــه  ــو پ ــا ښــارګوټي د مامورین ــل ښــار ی ــی شــئ د خپ ــان کــې، تاســو کول ــه جری پ

دفرت کې د رایې ورکولو لپاره نوملیکنه وکړئ.

د رایــه ورکوونکــو د نوملیکنــې لپــاره 14 ورځــې: کــه پــه راتلونکــو 14 ورځــو کــې 
ټاکنې تررسه کیږي او تاسو غواړئ په دې ټاکنو کې رایه ورکړئ نو:

تاســو بایــد د ټاکنــو تــر ورځــې پــورې د خپــل ښــار یــا ښــارګوټي د مامورینــو   •
په دفرت کې د رایې ورکولو لپاره نوملیکنه وکړئ، او

ــي  ــواز، د ایالت ــو ج ــر چلول ــوت لکــه ستاســو د موټ ــو ثب ــتوګنې ی ــد د اس بای  •
پېژندپانــې کارت یــا بــل کــوم منــل شــوی ســند چــې ستاســو نــوم او اوســني 

پته ولري، هم وړاندې کړئ.

کــه د رايــه ورکولــو لپــاره ستاســو د نوملیکنــې پــه غوښــتنلیک کــې شــته پتــه د 
اســتوګني د هغــه پتــي رسه ســمون ونــه لــري چــې د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر 
ــو  ــر چلول ــو ستاســو د موټ ــه دفــرت کــې پــه موجــوده اســنادو کــې ثبــت ده، ن پ
جــواز یــا ايالتــي پېژندنپاڼــه بــه ستاســو د رایــې ورکولــو د ثبــت رسه ســمه تــازه 

يش.

ــه کــول:  ــاره نوملیکن ــو لپ ــه الرې د رایــې ورکول ــدوق ل ــا د پوســتي صن ــن ی انالي
تاســو کــوالی شــئ پــه Michigan.gov/Vote کــې پــه اناليــن ډول د رایــې 

ورکولو لپاره نوملیکنه وکړئ.

همدارنګــه کولــی شــئ د رایــي ورکولــو لپاره د نوملیکنــې فورمه هم له 
همــدې ویبپاڼــې څخــه ډانلــوډ کړئ او د خپل ځایي ښــار یا د ښــارګوټي مامور 

دفــرت تــه یې د پوســتي صندوق له الرې ولېږئ.

ثبت شــوي رايه ورکوونکي: که تاســو په خپل ښــار یا ښــارګوټي د ننه له 
یــوه ځایــه بــل ځــای ته کډه کوئ، باید د رايــي ورکولــو د نوملیکني په فورمه 

کــې خپل پتــه هم بدله کړئ.

ایا په دې پوهېدئ چې. . . ؟
پــه 1965 کــې، مشــيګن ایالــت د موټــر چلوونکــي انځــور د هغــه پــه   •

جواز کې ور زیات کړ.

پــه 1975 کــې، مشــيګن پــه هیــواد کــې لومړنــی ایالــت شــو چــې د   •
ورتــه خدماتــو د یــوې برخــې پــه توګــه موټــر چلوونکــي تــه د جــواز 
ورکــول او د رایــې ورکوونکــو د نوملیکنــې پروســه يــې رسه یوځــای 

کړل، چې د "موټر ووټر" په نوم پیژندل کیږي.





یادونې
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څلورم څپرکی: ترافیکي قوانین

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

څلورم څپرکی: ترافیکي قوانین

ایا په دې پوهېدئ چې. . . ؟
پــه 1904 کال کــې، پــه ســاګیناو ښــارګوټي کــې د رسعــت حــد د موټــرو لپــاره   •

په ساعت کې 8 میله او د بایسکالنو لپاره په ساعت کې 10 میله وو.

1922 کال کــې، د ډیټرویــټ د پولیســو څانګــې د ترافیکــي پیښــو د  پــه   •
احصایې ثبتول پیل کړل.

پــه 1945 کال کــې، د شــکمنو کســانو د معلومولــو لپــاره چــې د موټرچلولــو   •
پرمهــال الکــويل مرشوبــات څيښــي، د ډیټرویــټ د پولیســو څانګــې لــه 

لوري لومړنۍ کیمیاوي معاينه او ازموینه تررسه شوه.

بې احتياطه موټر چلول

د متحــده ایاالتــو د لويــو الرو د ټرانســپورټ او د ټرافيکــي الرو د خونديتــوب 
مــيل اداره اټــکل کــوي چــې پــه کال کــې لږترلــږه 3,400 مړینــې د بــې احتياطــه 
موټــر چلولــو لــه املــه رامنځتــه کیــږي چــې پــه دې کــې د موټــر چلوونکــو د واک، 
ــرتول او  ــرو کن ــو موټ ــدي ډول پرخپل ــه خون ــه پ ــه امل ــډوډۍ ل ــا ادراک د ګ ــد ی لی

مترکز له السه ورکوي.

کــه څــه هــم دغــه احصائيــه د پــام وړ ده، خــو بیــا هــم کــوالی يش چــې د 
ســتونزې انــدازه را کمــه کــړي ځکــه چــې د خنــډ پیژنــدل او پــه يــوه حادثــه کــې د 

هغه رول هم یوه ستونزه کېدای يش.

زیاتــره موټــر چلوونکــي د موټــر د شــټرېنګ تــه د کېناســتو او د خطرنــاک چلنــد 
ــې احتياطــه  ــل مســوولیت درک کــوالی يش. ب ــه خپ ــه هکل ــوي پ څخــه د مخنی
موټــر چلوونکــي چــې "پــه بــې احتیاطــۍ یــا غفلــت موټــر چلــوي او پــه احتــاميل 
ډول يــو شــخص یــا ملکیــت تــه خطــر پېښــوي" یــا د خپــل بــې احتياطــه موټــر 
ــا  ــا ن ــدي ډول ی ــه قص ــه پ ــوب ت ــخاصو او ملکــي خوندیت ــه " اش ــه امل ــو ل چلول
پامــۍ رسه زيــان اړوي"، دا ډول کســان د مشــيګن ايالــت د قانــون رسه ســم تــر 

څارنې الندې نیول کیږي.

لیــکل  پېغــام  يــا  مــنت  د  پرمهــال  چلولــو  موټــر  د  کــې  ایالــت  مشــيګن  پــه 
غیرقانــوين دي چــې پــه دې کــې د مــنت لوســتل، ټایپــول یــا د لیــکيل پیغــام لیــږل 
هــم شــامل دي. د پیښــو، جرمونــو یــا نــورو بیړنیــو پیښــو پــه اړه د راپــور ورکولــو 
پــه برخــه کــې اســتثناوې شــته. موټــر چلوونکــي د لومــړۍ رسغړونــې لــه املــه 
 200 د  املــه  لــه  رسغړونــې  ورپســې  د  او  يش  کېــږي  جرميــه  ډالــره   100

امریکايي ډالرو جریمې رسه مخ کیږي.

هــر هغــه څيــز چــې ستاســو ســرتګې  لــه ســړک څخــه بــيل خواتــه اړوي، يــا مــو 
ــر چلولــو  ــا مــو فکــر او ذهــن د موټ الســونه لــه شــټرېنګ څخــه ګوښــه کــوي ی
څخــه بلــې خواتــه کــوي، دا شــيان خپلــه یــوه لویــه ســتونزه جــوړوالی يش. 
ــوه څخــه  ــه ی ــو وخــت ل ــر ی ــوالی پ ــه يش ک ــاغ ن ــو دم ــې ښــیې چــې ستاس څېړن
زیاتــو فعالیتونــو تــه پــوره پاملرنــه وکــړي. حتــی ځينــي ســاده کارونــه لکــه د راډیــو 
نیــول هــم، پــه تېــره بيــا پــه بــدو اقلیمــي رشایطــو یــا ترافیکــي ګڼــه ګوڼــه کــې 
خطرنــاک متامېــدالی يش. د اټــکل لــه مخــې دمــاغ د دوو کارونــو تــر منــځ د پــام 
اړولــو لپــاره د یــوې ثانیــې د څلورمــې برخــې وخــت پــه بــر کــې نیــيس، یــو موټــر 
چــې پــه ســاعت کــې 65 میلــه حرکــت کــوي 24 فوټــه ســاحه تــر پوښــښ النــدې 

نیيس.

ــو  ــر چلول ــې تاســو کــوالی شــئ د موټ ــه مخــې ی ــه ځینــې الرې شــته چــې ل دلت
پرمهال د فکري ګډوډۍ په کموايل کې مرسته وکړي.

د موټر له چلولو څخه  مخکې:

د مخکینــۍ څوکــۍ لپــاره دايس يوڅــوک دررسه کښــېنوئ چــې د نقشــې یــا   •
د الرې د لټــون پــه سیســتمونو کــې د مرســتې لپــاره د يــو همــکار شــخص 
پــه توګــه دررسه کار وکــړي. کــه تاســو یواځــې موټــر چلــوئ، مخکــې لــه 

مخکې د خپل منزل د الرې نقشه درته برابره کړئ.
ــو د  ــو تجهېزات ــړئ. د دغ ــنا ک ــان اش ــو رسه ځ ــته تجهیزات ــې د ش ــر ک ــه موټ پ  •
اســايس دنــدو د تــررسه کولــو متریــن وکــړئ، د بېلګــې پــه توګــه پرتــه لــه دې 
تودوخــې  د  وګرځــوئ  خواتــه  بلــې  څخــه  ســړک  لــه  مــو  ســرتګې  چــې 

تنظیمول یا د رادیو برابرول.
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د اســانه الرسيس لپــاره مخکــې لــه مخکــې د خپلــې خوښــې رادیويــي څپــې   •
د  سټېشــنونو  راډييــي  د  کــې  آلــه  اړونــده  پــه  او  کــړئ  ثبــت  درتــه 

غږولو-لېست درته جوړ کړئ.
ځــان پــه دې ډاډه کــړئ چــې پــه موټــر کــې ســپاره ټــول ماشــومان آرام او پــه   •
ســمه توګــه تــړل شــوي دي. دوی تــه دا ور زده کــړئ چــې پــه موټــر کــې ښــه 
چلنــد ډېــر اړيــن دی او داچــې پــه موټــر کــې د ســفر پــر مهــال ځــان تــړل 
څومــره مهــم دي. دا لــه پامــه مــه باســئ، چــې پــه موټــر کــې د ماشــومانو 

رسه مرصوفېدل هم څومره د فکر د ګډوډولو سبب کیږي.
مخکــې لــه دې چــې د موټــر پــه چلولــو پیــل وکــړئ یــا خپــل منــزل تــه ورســیږئ   •

د موټر د ننه خپلې بوختیاوې پای ته ورسوئ.

د موټر چلولو پر مهال:
موټــر چلولــو تــه لومړیتــوب ورکــړئ. لنډمهالــه فکــري ګــډوډي کېــدای يش   •
د یــوې پېښــې المــل يش. خپــل الســونه پــه شــټرېنک بانــدې برقــرار وســاتئ 

او سرتګې مو تل سړک متوجې کړئ.

د ګرځنــده تلیفونونــو، د لیــکيل پيغامونــو د لیــږد وســایلو، او د نقشــې د   •
لټون او نورو بریښنایي سیستمونو له کارولو څخه ډډه وکړئ.

کــه اړینــه وي چــې بایــد ګرځنــده تلیفــون وکاروئ، نــو پــه داســې حــال کــې   •
زنــګ ووهــئ چــې ستاســو موټــر پــه خونــدي ډول درېدلــی وي. نــورو هغــه 

کسانو ته چې موټر چلوي د زنګ وهلو څخه ډډه وکړئ.

یاداښتونه مه اخلئ، د تلیفون شمیرې مه ولولئ یا یې مه ګورئ.  •

په فشار لرونکو یا جنجايل خربو اترو کې له ښکېلېدو څخه ډډه وکړئ.  •

کــه اړینــه وي چــې بایــد یــو څــه وخــورئ، نــو د دايس لوښــو او توکــو څخــه   •
کار واخلــئ چــې الرسســی ورتــه اســانه وي او ځــان ډاډه کــړئ چــې د څيښــاک 

پیالې په خپلو ځایونو کې ايښودل شوي دي.

کــه درتــه معلومــه شــوه چــې "پــه فکرونــو کــې ډوبېــږئ" یــا د ســتړیا   •
احساس کوئ نو یو دمه واخلئ.

د کیليس قانون
د کیليس قانون د ځوانو موټر چلوونکو په خوندیتوب کې مرسته کوي

هغــه تنکــي ځوانــان چــې د موټــر چلولــو د 1 درجــې د موټــر زده کــړې جــواز یــا 2 
مــې منځنــی کچــې جــواز لــري او د موټــر چلولــو پرمهــال ګرځنــده تلیفــون 
کاروي، ددې خطــر رسه مــخ کېــږي چــې د قانــون پــيل کوونکــي افــرس لــه لــوري   

د رسغړوين ټکټ ورکړل يش.

د ايالتــي قانــون لــه مخــې، دا تنکــي ځوانــان د تلیفــون د چاالنولــو، زنــګ تــه د 
ځــواب ویلــو، تليفــوين مکاملــې تــه د غــوږ نیولــو یــا د ګرځنــده تلیفــون لــه الرې 
پــه غږیــزو اړیکــو کــې لــه هــر ډول بوختېــدو څخــه منــع شــوي دي. کــه چېــرې د 
پــورې جریمــې او  295 ډالــرو  تــر  رسغړونــې ټکــټ ورکــړل يش کېــدای يش 

لګښتونه پرې کړي.

کــه چېــري تنکــي ځوانــان د النــدي مــواردو پــه اړه د راپــور ورکولــو لپــاره پــه موټــر کــې 
د نصــب شــوي غږیــز سیســتم لــه الري يــا هــم 
د تلیفــون لــه الري راپــور وکــوي، پــه دې صــورت 

کې جرميې نه وضع کېږي:

روغتیايــي  بېــړين  پېښــې،  ترافیکــي  د   •
د جــدي خطــر  اړونــد  یــا د ســړک  حالــت 

راپور ورکول.

د یــوې داســې ســتونزې پــه اړه راپــور ورکــوي چــې دوی بــاور لــري شــخيص   •
خوندیتوب يې په خطر کې دی.

د خپــل ځــان یــا بــل شــخص پــر وړانــدې د جــرم یــا احتــاميل جــرم راپــور ورکــول   •
یا د هغه مخنیوی کول.

موټــر چلــول یــو امتیــاز دی چــې مهــارت، متریــن، قضــاوت او مســؤولیت تــه 
اړتیــا لــري. د یــو ځــوان موټــر چلوونکــي پــه توګــه، بايــد د ځــوان پــام او فکــر پــر 

سړک باندې مترکز وکړي، نه دا چې فکر یې په تلیفون کې وي.

کمربندونه وتړئ، دا قانون دی!
دا کار وکــړئ کــه نــه د رسغړونــې ټکــټ درکــول کېــږي: د مشــيګن د څوکــۍ د 
پــيل  قانــون  د  مخــې،  لــه  قوانینــو  اړونــد  خوندیتــوب  ماشــوم  او  کمربنــد 
کوونکــی مامــور کــوالی يش پــه هغــه صــورت کــې یــو موټــر ودروي چــې موټــر 
چلوونکــی او پــه موټــر کــې ناســت کــس پــه ســمه توګــه خپــل کمربنــد نــه وي 

تړلی.

د مشيګن قانون خلک په دې مکلفوي چې:

(د موټــر چلوونکــي پــه ګــډون) د مخکینــۍ څوکــۍ   •
ټولو سورليو باید خپل کمربندونه تړيل وي.

16 کالــو  لــه  ټــويل ســورلۍ چــې عمرونــه یــې   •
څخــه کــم وي، پــه څوکيــو کــې د ناســتې پرمهــال 

یې باید کمربندونه تړيل وي.

ټــول ماشــومان چــې 8 کالــو څخــه کــم عمــر لــري   •
یــا یــې لوړوالــی لــه 4 فټــه او 9 انچــو څخــه کــم وي 
بایــد د ناســتي پــه ټولــو حاالتــو کــې د ماشــوم 

خوندیتوب په څوکۍ یا تقویتي چوکۍ کې ځای پرځای شوي وي.

د لويــو الرو د ترافيکــي خونديتــوب مــيل اداره راپــور ورکــوي چــې د چوکــۍ 
کمربنــد هــر کال د 13,000 څخــه د زیاتــو کســانو ژونــد ژغــوري او دا یواځینــی 
د  ځــان  د  کــې  پېښــه  ترافیکــي  پــه  یــې  تاســو  چــې  دی  کار  اغیزمــن  خــورا 

خوندیتوب لپاره تررسه کوالی شئ.

د خپــل موټــر چلولــو مســؤوليت تــه ژمــن پــايت شــئ - ډاډ ترالســه کــړئ چــې   •
ټولو سورليو په سمه توګه کمربندونه تړيل دي.

حتــی کــه پــه موټــر کــې د ځــان ســاتني او خوندیتــوب هوايــي کڅــوړي هــم   •
ــاره بدیــل نــه يش  وي، خــو بیــا هــم دا هرڅــه د څوکــۍ د کمربنــد د تړلــو لپ

کېدای.
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کلــه چــې د څوکــۍ کمربندونــه پــه ســمه توګــه تــړل شــوي وي نــو پــه موټــر   •
کــې ټــول کســان خونــدي وي - د اوږې کمربنــد بايــد د ســینې پــه منــځ کــې 
لــه غــاړې څخــه لیــرې وي او د الس کمربنــد د خېټــې النــدې د کوناټــو پــر برابــر 

تړل شوی وي.
هغــه موټــر چلوونکــي چــې د روغتیايــي ســتونزې لــه املــه د څوکــۍ د   •
کمربنــد لــه کارولــو څخــه معــاف دي بایــد د ځــان رسه د ډاکټــر يــو ليــک او 

بیانیه ولري.

د ماشومانو او تنکیو ځوانانو خوندیتوب
د  ســورليو  ماشــومو  د  ایالــت  مشــيګن  د  چــې  راهیســې  هغــه  لــه 

خوندیتــوب قانــون نافــذ شــوی دی، د ماشــومانو د خوندیتــوب او د 
د  یــې  رسه  دې  پــه  چــې  دي،  شــوي  زیــات  تــړل  کمربندونــو 
مرګژوبــيل کچــه راکمــه شــوې ده. پــه هــر حــال، ډیــری کســان 
الهــم د ماشــومانو د خوندیتــوب وســایل پــه ناســم ډول 

کاروي.

ډاډ ترالســه کــړئ چــې لــه موټــر چلولــو څخــه مخکــې د 
ماشــوم او خپــل ځــان د دواړو د خوندیتــوب لپــاره مــو 

کمربندونه په سمه توګه تړل شوي دي.

خوندیتــوب  د  ســورليو  ماشــومو  د  مشــيګن  د 
قانون امر کوي چې:

ماشــومان بایــد پــه ســمه توګــه د موټــر پــه   •
څوکــې یــا تقویتــي څوکــې کــې تــړل شــوي وي 
او ترڅــو چــې دوی 8 کلنــۍ تــه یــا يــې جګوالــۍ 
4 فوټــه 9 انچــه تــه رســېږي، بايــد پــه څوکــې 
ــر  ــاکيل عم ــد ټ ــومان بای ــړل يش. ماش ــې وت ک

يــا د جګــوايل ټــاکيل انــدازې تــه (چــې پــه دې دواړو کــې هــر يــو مخکــې 
رامنځتــه يش) د رســېدو تــر وختــه د موټــر د خوندیتــوب پــه څوکــۍ کــې 
کېنــول يش. پــه دې توګــه سپارښــتنه کیــږي چــې والدیــن یــا رسپرســت بايــد 
د ماشــوم د عمــر د رشط پــر ځــای د هغــه د جګــوايل رشط پــه پــام کــې 
لــه کوچنــي  ونیــيس ځکــه چــې د موټــر د څوکــۍ کمربنــد کېــدای يش 
ماشــوم رسه ســم جــوړ نــه يش. د ماشــومانو د خوندیتــوب د سیســتم لــه 
مخــې بایــد پــه مناســب ډول د ماشــومانو حفاظــت او ســاتني تــه پــه هغــه 
ډول پاملرنــه ويش چــې د ماشــومانو د خوندیتــوب د الرښــوونو او د موټــر 
ــون د  ــوب قان ــدرايل خوندیت ــداراز د ف ــوونو او هم ــت د الرښ ــو رشک جوړول

معیارونو رسه سم وي.

د موټــر د حرکــت پرمهــال د شــيدو ورکولــو لپــاره لــه څوکــۍ څخــه د ماشــوم   •
لريي کول ممنوع دی.

کــه پــه موټــر کــې مجهــزه شــاتنۍ څوکــۍ وي، نــو لــه 4 کالــو څخــه کــم عمــر   •
ــر ځــای يش. کــه  ــه شــاتنۍ څوکــۍ کــې ځــای پ ــد پ لرونکــي ماشــومان بای
چیــرې پــه شــاتنيو ټولــو څوکيــو کــې د 4 کلونــو څخــه کــم عمــره ماشــومان 
حفاظتــي  د  ماشــومانو  د  چــې  يش  کــوالی  چلوونکــی  موټــر  نــو  وي، 

سیستم رسه سم ماشوم په مخکینۍ څوکۍ کې ځای پر ځای کړي. 

پــه حفاظتــي  پــر شــا څوکــۍ کــې د ماشــومانو  یــو ماشــوم چــې مــخ   •
ــر  ــه مخکینــۍ څوکــۍ کــې ځــای پ سیســتم کــې وي یواځــې هغــه مهــال پ
ځــای کېــدای يش چــې د مــخ څوکــۍ د ســورلۍ د خوندیتــوب هوايــي 

کڅوړه غیر فعاله وي.
يــو پيــک اپ موټــر چــې د ســفر پــر مهــال پــه ســاعت کــې د 15 ميلــه څخــه   •
زيــات رسعــت کــې روان وي، پــه دغــه حالــت کــې د 18 کالــو څخــه کــم عمــر 
ــه کښېناســتلو  ــه پرانســتي بســرت کــې ل ــر پ لرونکــي ماشــومان ددغــه موټ
ــاختامين  ــرو، س ــه دې رشط څخــه د کروندګ ــون ل ــد قان ــع دي. اړون څخــه من
کارکوونکــو، اردو، د پوځــي ننــدارې پــه مراســمو کــې د برخــه اخیســتونکو، د 
بیړنيــو حاالتــو او ژغورونکــو کارمندانــو لــه لــوري کارول کېدونکــي وســايط 

او موټران استثناء دي.

هیڅکلــه ماشــوم پــه غیــږ کــې مــه نیســئ یــا هــم ماشــوم د بــيل 
ســورلۍ رسه پــه یــوه څوکــۍ کــې پــه کمربنــد بانــدې مــه تــړئ. 
تــل پــر ماشــومانو ټینــګار وکــړئ چــې د موټــر لــه چاالنولــو څخــه 

مخکې د خپلو څوکیو کمربندونه وتړي.

د ماشــومانو د خوندیتــوب د څوکــۍ د نصبولــو پــه برخــه 
کــې لــه زیاتــرو ټولنیــزو ادارو، لکــه د عامــې روغتیــا لــه ســيمه 
ییــزو څانګــو څخــه مرســته ترالســه کــوالی شــئ. ستاســو 
خوندیتــوب  د  ســورليو  ماشــومو  د  نــږدې  تــه  ســيمي 
مســلکي شــخص موندلــو لپــاره cert.safekids.org پاڼــې 
تــه ورشــئ او د اړونــد مســلکي شــخص د موندلــو اپشــن 

انتخاب کړئ.

ــه  ــړئ ځک ــه ډډه وک ــتلو څخ ــه اخېس ــو ل ــم الس څوکی د دوه
د  خوندیتــوب  فــدرايل  د  څوکــۍ  دغــه  يش  کېــدای  چــې 
ــمه  ــه س ــدای يش پ ــړي، او کې ــه ک ــوره ن ــه پ ــون معیارون قان
ــا  ــه کــړي، همــداراز کېــدای يش ځینــې برخــې ی توګــه کار و ن
الرښــوونې و نــه ولــري چــې پــوه شــو ایــا د خوندیتــوب دا 
څوکــۍ د ترافيکــي پېښــي رسه مــخ شــوې ده کــه نــه. د خوندیتــوب اړونــد هــر 
ډول څوکــۍ چــې د يــوې ترافیکــي پېښــي رسه مــخ شــوې وي، تــل يــې بایــد د 
بدلولــو اقــدام ويش. رسبیــره پــردې، کــه چیــرې یــې بدلولــو تــه اړتیــا وي، کېــدای 

يش تاسو يې په اړه خربتیا ترالسه نه کړئ.

هغه ماشومان په موټرو کې يوازي پاتې
شوي وي

ــو  ــه 6 کال ــوک ل ــو څ ــې ی ــوين ده چ ــم، دا غیرقان ــون رسه س ــه قان ــيګن ل د مش
څخــه کــم عمــر لرونکــي ماشــومان پــه موټــر کــې يــوازي پریــږدي، دا پــه هغــه 
صــورت کــې کــه چیــرې د هغــه وخــت یــا رشایطــو انــدازه چــې دوی پکــې يــوازي 
ــر معقــول خطــر  ــو غی ــدو ي ــا د ټپــي کی ــان ی ــو زی ــږي دومــره وي چــې ي ــې کی پات
رامنځتــه کــوي. هغــه والدیــن یــا رسپرســتان چــې خپــل ماشــومان پــه موټــر کــې 
يــو 13 کلــن یــا لــه دې زیــات عمــر لرونکــي کــس تــر څارنــې النــدې پریــږدي چــې 
پــه قانــوين توګــه هغــه شــخص معلــول نــه وي دغــه حالــت بیــا لــه قانــون څخــه 

رسغړونه نه ګڼل کیږي.

دا هیڅکلــه خونــدي الره نــه ده چــې ماشــومان یــا څــاروي یواځــې پــه موټــر کــې 
پرېښــودل يش. ماشــومانو تــه دا ور زده کــړئ چــې موټــر د لوبــو ځــای نــه دي، 
کلــه چــې د خپــل موټــر څخــه کار نــه اخلــئ دروازې يــې بنــدي کــړئ، او ډاډ ترالســه 

کړئ چې ماشومان مو بايد کیليو ته الرسسی پیدا نه کړي. 



هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

څلورم څپرکی: ترافیکي قوانین

د خوندیتوب هوايي کڅوړې
د  چــې  دي  شــوي  طرحــه  لپــاره  دې  د  کڅــوړې  هوايــي  لپــاره  خوندیتــوب  د 
ترافيکــي پېښــي پرمهــال پــه موټــر کــې موجــوده ســورليو تــه نــور خوندیتــوب 
ورکــړي. دغــه کڅــوړې د موټــر پــه جوړونــه او مــاډل پــورې اړه لــري، د اوس وخــت 
موټــر کېــدای يش د شــټرېنګ د ویــل، ســیټ  بــورډ، پــه چــت کــې د نریــو څنــډو، 
او د دروازو د تختــو پــه ګــډون پــه بېالبېلــو ځایونــو کــې د خوندیتــوب لپــاره دغــه 
ــه کشــفوونکي آالت دا معلومــوي چــې د  ــر دنن ــري. د موټ هوايــي کڅــوړې ول
بایــد د خوندیتــوب  پراســاس څــه وخــت  او شــدت  ترافیکــي پېښــې د ډول 
هوايــي کڅــوړه پرانیســتل يش. د غــوره خوندیتــوب لپــاره، تــل د څوکــۍ کمربنــد 
تړلــی وســاتئ، حتــی پــه هغــه موټــرو کــې هــم کمربنــد وتــړئ چــې د خوندیتــوب 
هوايــي کڅــوړي لــري. د موټــر اوښــتلو، د څنــډي لــه اړخــه د موټــر پــه ټکــر يــا د 

شا لخوا ترافيکي ټکر پرمهال د څوکۍ کمربند ښه خونديتوب لري.

کلــه چــې یــو ماشــوم پــه مخکینــۍ څوکــۍ کــې د ماشــومانو پــه محافظتــي   •
سیســتم کــې ځــای پــر ځــای کیــږي نــو د خوندیتــوب لپــاره بايــد د مخکینــي 

سيټ د سورلۍ هوايي کڅوړه غیر فعاله يش.

ــر  ــم عم ــه ک ــو څخ ــول د 12 کال ــې ټ ــږي چ ــول کی ــاتونکي هڅ ــا س ــن ی والدی  •
لرونکــي ماشــومان بايــد د موټــر پــه شــاتنۍ څوکــۍ کــې کښــینول يش 
ترڅــو د ترافيکــي پېښــي پــر مهــال د هوایــی کڅــوړې د چاودېدلــو لــه املــه د 

رامنځته کېدونکي احتاميل زیان مخنیوی ويش.

د دې سپارښــتنه کیــږي چــې موټــر تــه د کښېناســتلو پرمهــال بايــد د موټــر   •
چلوونکــي د ســینې د مرکــزي هډوکــي او د ســټیرینګ د ویــل د مرکــز ترمنــځ 

لږترلږه د 10 انچه په واټن فاصله وي.

کــه تاســو امینــدواره یاســت، نــو دا سپارښــتنه کیــږي چــې د خپلــې څوکــۍ   •
کمربنــد پــه داســې ډول وتــړئ چــې د کمربنــد د کــوت برخــه پــه ســم ډول د 
کوناټــو پــر لــوړه برخــه (خــو چــې خېټــه نــه وي) واچــول يش او د کمربنــد هغــه 
برخــه چــې پــراوږه اړول کېــږي بايــد پرســينه واچــول يش. د خوندیتــوب لــه 

هوايي کڅوړې څخه د امکان تر حده شاته کښینئ.

د رسعت محدودیتونه
د مشــيګن ایالــت اړونــد د اســايس رسعــت قانــون پــه دې 
معنــا دی چــې تاســو بایــد د موټــر چلولــو پــه ټولــو رشایطــو 
ــر وچلــوئ.  ــه "توجــو اواحتياطــي" رسعــت رسه موټ کــې پ
پــه داســې رسعــت رسه موټــر وچلــوئ چــې تــل تاســو تــه دا 
ــر وي چــې وکــوالی شــئ پــه يــو روښــانه واټــن  امــکان براب
شــوي  ټــاکل  د  هیڅکلــه  رسعــت  دا  ودروئ.  موټــر  کــې 
رسعــت لــه حــد څخــه ګړنــدی نــه دی. دا بیــا پــه رشایطــو 
پــورې اړه لــري، چــې کېــدای يش د ټــاکل شــوي رسعــت لــه 

انــدازې څخــه کــرار او ورو وي.  مــخ پــر وړانــدې ســتونزه اټــکل کــړئ. پــه خونــدي 
توګه درېدو ته چمتو اوسئ.

د رسعــت د تنظیمولــو نښــې وګــورئ او هغــه تعقيــب کــړئ. النــدې د مشــيګن 
ایالــت د وســایطو د قانــون لــه مخــې د ټــاکل شــوي رسعــت اړونــد د ځینــو 

معیاري محدودیتونو لنډیز دی.

15 میلــه پــه ســاعت کــې - د ګرځنــده کــور پارکونــو او د ښــاروالۍ پــه ځینــو   •
پارکونو کې.

25 میلــه پــه ســاعت کــې - پــه نقشــه شــويو فرعــي برخــو کــې (د هغــه   •
نقشــو حــدود، کوڅــې، امتيــازي حــق او ځانګــړي مځکــې ښــيي چــې رسوې 
يــې شــوي وي) همــداراز د هســتوګني څــو پوړیــزه ودانــۍ. پــه ســوداګریزو 
ســاحو، ښــارګوټو، ایالتــي او فــدرايل پارکونــو، هغــو ســړکونو چــې د لوبــو 
ډګرونــو تــه څېرمــه قــرار لــري او د ښــوونځي او روغتــوين ســاحو کــې چــې د 
رسعــت محدوديتونــه پکــې توپــري لــري، د موټــر چلولــو پرمهــال ترافيکــي 

نښې په دقت رسه وګورئ.

45 میلــه پــه ســاعت کــې - پــه يــو کاري ســاحه کــې کــه يــې يادونــه شــوې وه.   •
کــه چیــرې کاري ســاحه پــه ســاعت کــې د 45 میلــه پــه واټــن کــې نــه وي ذکــر 

شوې، نو د رسعت اندازه د دغې ساحې لپاره د نورمال رسعت اندازه ده.

ــه  ــالف یادون ــې ددې خ ــه چ ــت پرت ــه حال ــه هغ ــې - ل ــاعت ک ــه س ــه پ 55 میل  •
ويش، پــر ټولــو هغــه ســړکونو او پــر ټولــو لویــو الرو چــې د تــګ راتــګ آزادې 

الرې نه وي.

حــد اکــرث پــه ســاعت کــې 70 میلــه او حداقــل پــه ســاعت کــې 55 میلــه - پــه   •
ټولــو آزادو الرو بانــدې، پرتــه لــه هغــه حالتــه چــې ددې خــالف یادونــه ويش. 
د ښــوونځي بســونو او الرۍ تــه پــه ســاعت کــې 65 میلــه رسعــت ټــاکل 
شــوی دی.  پــه هغــه ازادو الرو کــې چــې د رسعــت حــد یــې پــه ســاعت کــې 
لــه 70 میلــه څخــه کــم وي، د ښــوونځي بســونو او الرۍ تــه پــه ســاعت کــي 

55 میله رسعت اندازه ټاکل شوې ده.

ساختامين ساحې
ــا  ــې د خربتی ــاحو ک ــویو کاري س ــاکل ش ــورو ټ ــا ن ــي ی ــارو، حفاظت ــزو چ ــه ودانی پ

نښــې پــر دايس املــاس ډولــه تختــو وي چــې شــاتنۍ پــرده يــا 
ــا ژيــړ رنــګ ولــري او پــه تــور رنــګ  بکګراونــډ يــې نارنجــي ي

ليکنــه وربانــدي شــوې وي. د نښــو يــوه مجموغــه او 
نښــې،  وســایل،  روښــنايي  د  (نښــي،  ترکیــب، 
او  الرښــودلو  د  پرمهــال  جوړولــو  الري  د  موانــع، 
د  او  کارونــو،  تاســييس  وســایل،  نښــو  اليس 

حفاظتــي او رسوې کولــو اړونــد چــارو تــررسه کولــو پــه 
ساحه کې استفاده کېږي.

د ودانیــزو چــارو او حفاظتــي نښــې کېــدای يش دا معنــا ولــري 
چــې د جــادې يــو طــرف، يــا دواړه طرفونــه يــا هــم ټــول ســړک بنــد دی. کلــه چــې 
کار د ســړک رسه نــږدې، د ســړک پــه اوږو یــا لښــتیو کــې تــررسه کیــږي نــو هغــه 

مهال هم له دغو نښو څخه کار اخېستل کیږي.  

د ودانیــزو چــارو ســاحې کیــدای يش د لنــډې مــودې لپــاره وي، یــا د یــو یــا زیاتــو 
ودانیــزو چــارو د پــوره کېــدو تــر وختــه ادامــه ولــري. د داډول ســاحو پــه اړه مخکــې 
ــه خــرب ورکــول  ــر چلوونکــي ت ــه واســطه موټ ــه مخکــې د ځــړول شــوي نښــو پ ل

کیږي. 

ــق  ــه مطاب ــړئ او د هغ ــب ک ــه تعقي ــوي پېغامون ــکل ش ــو لي ــر نښ ــربداري پ د خ
الرښــوونو بانــدي عمــل وکــړئ. لــه ســتونزو څخــه د مخنیــوي پــه خاطــر پــه 

محتاط ډول موټر وچلوئ.  



ــرکار  ــې ت ــوالی يش چ ــوک وک ــې هرڅ ــړئ چ ــرب وک ــږ ص ــې ل ــت ک ــې حال ــه داس پ
النــدي ســاحې څخــه پــه خونــدي ډول تېــر يش. د تېرېــدو پرمهــال د ودانیــزو چــارو 

کارکوونکو یا حرکت کوونکو تجهیزاتو ته په ځیر ګورئ.

د ودانیــزو چــارو کارکوونکــي هــم دا واک لــري چــې پــه کاري ســاحو کــې ترافیکــو 
تــه هدایــت وکــړي چــې بايــد د دوی الرښــوونې تعقیــب يش، حتــی کــه د دوی 

الرښووين د موجوده ترافیکو د کنرتول وسایلو رسه په ټکر کې هم وي.

کلــه چــې د ټــاکل شــوي کاري ســاحې څخــه تېرېــږئ، د ذکــر شــوي رسعــت 
یــا رسوې  پــام وکــړئ. د ګــڼ شــمېر ودانیــزو، ســاتندويه  تــه  محدودیتونــو 
ــه هغــه  ــه ل ــه دی، پرت ــه ســاعت کــې 45 میل ــاره، د رسعــت حــد پ ــو لپ فعالیتون
حالتــه چــې ددې خــالف یــې یادونــه ويش. پــه کاري ســاحو کــې چــې کلــه کاريګــر 
اختــه وي، کېــدای يش دا رسعــت پــه ســاعت کــې 45 میلــه وټــاکل يش، خــو بیــا 
هــم چــې کلــه کاريګــر پــه ســاحه کــې نــه وي، ترافیکــو تــه اجــازه شــته چــې بېرتــه 
عــادي رسعــت تــه راوګرځــي. پــه دغــه حالــت کــې کــه چــريي خونديتــوب تضمــني 
يش، ترافیکــو تــه اجــازه شــته چــې پــه بشــپړ رسعــت رسه حرکــت وکــړي او کلــه 
چــې پــه ســيمه کــې ودانيــزي چــاري رواين وي، نــو موټــر چلوونکــي بايــد د 

کاريګرو د ليدلو پر مهال خپل رسعت کرار کړي.

پــه کاري ســاحو کــې د ټولــو ترافيکــي رسغړونــو لپــاره جریمــې دوه چنــده 
حســابیږي. رسبېــره پــردې، هغــه موټــر چلوونکــي چــې د ودانیــزو چــارو پــه 
ســاحو کــې پــه ګړنــدي رسعــت موټــر چلــوي او ونيــول يش، د دوی د موټــر 
ــايت  ــې زي ــه د رسغړون ــو څخ ــي اصول ــه د ترافيک ــې ب ــت ک ــه ثب ــواز پ ــو د ج چلول

نومرې درج يش.

د قانون له مخې به، تاسو د الندې مواردو لپاره ارزول کېږئ:
د رسعــت د ذکــر شــوي حــد څخــه پــه ســاعت کــې د 10 میلــه یــا لــه دې څخــه   •

د لږ رسعت لپاره درې نومرې دي.

پــه ســاعت کــې د 10 میلــه څخــه د زیــات رسعــت لپــاره څلــور نومــرې دي خــو   •
ــه  ــه 15 میل ــې ل ــاعت ک ــه س ــه پ ــد څخ ــوي ح ــاکل ش ــه ټ ــې ل ــت ی ــې رسع چ

رسعت څخه زیات نه وي.

ــاره  ــه ټــاکيل حــد څخــه پــه ســاعت کــې د 15 میلــه څخــه د ډیــر رسعــت لپ ل  •
پنځه نومرې دي.

کــه تاســو د کار پــه ســاحه کــې د کــوم کــس د ټپــي کیــدو یــا مړینــې المــل شــئ، 
نــو کېــدای يش تاســو تــر 7,500 ډالــرو جریمــې او تــر 15 کلونــو پــورې د بنــد لــه 

سزا رسه مخ شئ.

پــه ســاختامين ســاحه کــې د ترافيکــي لينونــو 
رسه ګډېدل

یــوه موضــوع چــې د مشــيګن ایالــت د موټــر چلوونکــو لپــاره ډیــری پوښــتنې 
راپورتــه کــوي پــه خپلــه پــه ســاختامين ســاحه کــې د ترافيکــي لينونــو رسه 
ګډېــدل دي. کلــه چــې پــه يــوه ســاختامين ســاحه کــې دوه یــا لــه دې څخــه زیــات 
ترافیکــي لینونــه رسه یــو ځــای يش، هلتــه بــه ســپین او نارنجــي بیلــران او نښــې 
وي چــې د ترافيکــي لينونــو يوځــای کېــدل پــه نښــه کــوي. موټــر چلوونکــي بایــد 
تــه  دوی  چــې  کــړي،  تعقیــب  الرښــوونې  اړونــده  کــې  نښــو  ترافيکــي  پــه 
الرښــوونه کــوي چــې کلــه او څنګــه بایــد پــه ترافيکــي لينونــو کــې رسه یــو ځــای 

يش.

کېــدو  یوځــای  د  لينونــو  ترافيکــي  د  يش  کېــدای  پــروژې  ودانیــزې  بالبېلــې 
هغــيس بالبېلــې تــګالرې وکاروي چــې د پــروژې پــه ډول او د ترافیکــي ګڼــي 
ګوڼــي پــه مقــدار پــورې اړه لــري. پــه کاري ســاحه کــې ترافیکــي نښــې کېــدای 
يش د ودانیــزو چــارو پــه پراختیــا رسه بدلــون پیداکــړي. نــه یواځــې داچــې بایــد د 
بیلرانــو، ســیګنالونو او د ترافيکــي لیــن پــه نښــه کونکــو عالمــو تــه پــام وکــړئ 
ــه  ــې پ ــوئ چ ــه ک ــم پاملرن ــه ه ــو ت ــو کارکوونک ــو هغ ــارو ټول ــزو چ ــه د ودانی بلک
ترافیکــي جریــان کــې د ترافييکــي نښــو یــا اليس اشــارو لــه الري تاســو تــه 

مستقیم هدایت کوي.

د ساتنې وسایط

د مشــيګن قانــون د دولتــي او ســیمه ییــزو ســړکونو ادارو تــه اجــازه ورکــوي چــې 
د دودیــزو عنــربي رنګــه څراغونــو رسبیــره د هغــو حفاظتــي وســایطو څخــه کار 
واخــيل چــې پــه هغــوی کــې خوځنــده يــا پړکېدونکــي شــنه څراغونــه نصــب 
ــر  ــې پ ــه چ ــال يش کل ــت فع ــه وخ ــې هغ ــد یواځ ــه باي ــنه څراغون ــوي وي. ش ش
ســړک کار تــررسه کیــږي. خصــويص قراردادیانــو تــه اجــازه نــه ورکــول کیــږي چــې 

په خپلو موټرو کې شنه څراغونه روښانه کړي.

یــا دولتــي  ییــز  پــه ســيمه  کلــه دوی  پــوه يش چــې  بایــد  موټــر چلوونکــي 
حفاظتــي موټــر کــې شــنه څراغونــه ووينــي، بايــد حرکــت ورو کــړي او موټــر پــه 

احتیاط رسه وچلوي.

ددغــه رڼــا لپــاره شــین رنــګ ځکــه انتخــاب شــوی دی چــې د شــنو رڼايــي څپــو پــر 
ــا ده چــې شــنه  ــه دې معن ــري حساســې دي. دا پ وړانــدي د انســان ســرتګې ډې
څراغونــه ډېــر روښــانه ښــکاري او د نــورو رنګونــو لرونکــو څراغونــو پــه پرتلــه لــه 
ــو  ــو رشایط ــه د خراب ــه څراغون ــني رنګ ــاد ش ــدای يش. او ي ــدل کی ــه لی ــرې څخ لی
لکــه د واورې د طوفــان او پــر ســړک بانــدې د دوړو او بــاد پرمهــال هــم ښــه 

ليدل کېږي. 

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش
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بیړين وسایط
بیــړين وســایط چــې لــه هــر لــوري څخــه راښــکاره يش او ددوی رسه او شــنه 
څراغونــه او اشــارې پړکېــږي، څرخیــږي يــا ګرځــي او يــا هــم بیــړين وســایط د 
خپلــو رسو او شــنو څراغونــو یــا عنــربي رنګــه اشــارو پــه پړکولــو، څرخیــدو یــا 
تاوېــدو رسه ودرېــږي، نــو پــه دې ټولــو حاالتــو کــې بايــد تاســو هغــوی تــه د الرې 

د تېرېدو حق ورکړئ.

هغــه بېــړين وســايط چــې جــواز ورکــړل شــوی دی النــدې موټــر پکــې شــامل 
دي:

امبوالنســونه، د اور وژنــې څانګــې يــا اطفائيــې او د پولیســو وســایط، د   •
رضاکارانــو شــخيص ملکیــت یــا د هغــه اور وژونکــي موټــر چــې پيســې 
اخــيل او د منظمــي اور وژنــې څانګــې د مــرش لــه لــوري اجــازه ورکــړل شــوي 
کســانو  هغــه  يــا  رضاکارانــو  د  ادارې  خدمــايت  مالتــړ  د  ژونــد  د  يــا  وي، 

شخيص ملکیت چې په ياده اداره کې د پيسو په مقابل کې کار کوي.

ــي،  ــر انتفاع ــدرايل، غی ــوي ف ــدل ش ــو پیژن ــې د ي ــر چ ــی موټ ــه چلېدونک هغ  •
خیریــه ادارې ملکیــت وي او پــه ځانګــړي ډول د بیړنيــو حاالتــو پرمهــال د 

مرستې لپاره کارول کیږي.

د ســړک د خدمــايت چــارو وســایط، لکــه د موټــرو د پورتــه کولــو الرۍ یــا د   •
ــر چــې رسې او عنــربي رنګــه  دولتــي ملکیــت خدمــايت وســایط، هغــه موټ
څرخېدونکــي څراغونــه لــري، چــې ښــکاره نښــي وربانــدي شــته او پــه اســانۍ 
رسه پیژنــدل کیــږي دا هغــه وســايط دي چــې د خرابــو وســايطو رسه د 

مرستې او انتقال لپاره کارول کیږي.

کله چې تاسو د بېړنیو خدماتو يو موټر په بند حالت کې ووينئ نو:

قانــون تاســو پــه دې مکلفــوي چــې د ذکــر شــوي رسعــت لــه حــد څخــه پــه   •
ســاعت کــې 10 میلــه ورو ورو او پــه یــوه ترافيکــي لیــن کــې حرکــت وکــړئ، 
دا پــه هغــه صــورت کــې چــې ترافیــک او رشایــط د تــګ اجــازه درکــوي. کــه 
ــئ، د  ــخ ځ ــاط رسه پرم ــه احتی ــړئ، پ ــت وک ــې حرک ــوالی چ ــئ ک ــه ش ــرې ن چې
ــن  ــځ د واټ ــر ترمن ــړين موټ ــوي بی ــد ش ــر او د بن ــل موټ ــده د خپ ــر ح ــکان ت ام

ساتل مراعت کړئ.

د قانون څخه رسغړونه الندې جزاګانې لري:

د تصديــق شــويو بیړنیــو وســایطو ښــکېلول او الر نــه ورکــول: یــوه مــدين   •
رسغړونــه ده، دا رسغړونــه دوې نومــرې او 400 امریکايــي ډالــره جریمــه 

لري.

د نــورو تصديــق شــويو وســایطو ښــکېلول او الر نــه ورکــول، لکــه د جامــدو   •
کثافاتــو لیږدونکــی موټــر، د اوبــو او برېښــنا د خدماتــو وســایط او د ســړک 

ساتنې وسایط: یوه رسغړونه بلل کېږي.

کــه تاســو بنــد پــايت بېــړين موټــر تــه پــه الر ورکولــو یــا حرکــت کولــو کــې پاتــې   •
ــا  راشــئ او ستاســو دا کار د بیړنــۍ کاري ډلــې د کــوم کــس د ټپــي کېــدو ی
وژل کېــدو ســبب يش، پــه دې صــورت کــې کېــدای يش تاســو پــه جــرم 

تورن شئ.

کلــه چــې یــو داســې بیــړين موټــر تــه نــږدې کېــږئ چــې رسه او شــنه څراغونــه 
يې روښانه کړي او هارن یې چاالن وي نو:

د ســړک یــا لويــي الرې څخــه څنــډې تــه شــئ، او لــه څلــور الري څخــه لــريي   •
ودرېږئ.

هلتــه تــر هغــه وختــه ودرېــږئ تــر څــو چــې بیړنــی موټــر تیــر يش. باخــرب   •
اوســئ - کېــدای يش د يــو بېــړين حالــت لپــاره لــه یــوه څخــه ډیــر بیــړين 

وسايط ولېږل يش.

پښــه پــر بریــک بانــدي ټينګــه وســاتئ، ځکــه د بریــک رسه څراغونــه د بیــړين   •
وســايطو چلوونکــو تــه دا ښــيي چــې پــوه يش تاســو درېــديل ياســت. د هــر 
هغــه روان بیــړين موټــر څخــه چــې د خــربداري څراغونــه يــې روښــانه کــړي او 

هارن وهي، لږترلږه 500 فوټه ترې شاته شئ.

هیڅکلــه د هغــه بیړنيــو نقليــه وســايطو څخــه مــه تیریــږئ چــې د خــربداري   •
ــې د  ــې چ ــورت ک ــه ص ــه هغ ــه پ ــړي وي، البت ــانه ک ــه روښ ــې څراغون ــاره ي لپ
بیــړين موټــر چلوونکــی یــا د قانــون د یــوه پــيل کوونکــي مامــور لــه لــوري د 

تېرېدو الرښوونه درته ويش، کوالی شئ ترې تېر شئ.

د  ښــوونځي  د  بانــدې  الرو  لویــو  پــر  کــې،  کال   1925 پــه 
ــه ټــاکل شــوی  بســونو د رسعــت حــد پــه ســاعت کــې 25 میل
ــر د زده  ــس موټ ــو ب ــه ي ــه ب ــې کل ــې چ ــو ک ــو حاالت ــه ځین وو. پ
کوونکــو د پورتــه کولــو يــا کښــته کولــو لپــاره ودرېــدی، نــو دا 
ــه  ــت پ ــرو رسع ــا د موټ ــد يش، ی ــک بن ــې ترافی ــه وه چ ــه اړين ب

ســاعت کې 15 میله ته ورو يش.

د ښوونځي بسونه
د بســونو شــاوخوا او د ښــوونځي پــه اړونــده ســاحو کــې بايــد د ال اضــايف 
پاملرنــې څخــه کار واخلــئ. کېــدای يش ماشــومان د ســړک منــځ تــه را ودانګــي 
یــا د شــاوخوا والړو موټــرو څخــه را کــوز يش. د ښــوونځي لــه هغــه بــس څخــه 
لــږ تــر لــږه د 20 فوټــه پــه واټــن رسه ودریــږئ چــې ســور رنګــه څراغونــه یــې 
روښــانه وي؛ دا ډول بســونه ســورلۍ پورتــه یــا ښــکته کــوي. اړینــه نــه ده چــې د 
ښــوونځي د هغــه بــس لپــاره ودرېــږئ چــې د لویــې الرې پــه بــل اړخ کــې والړ وي 
او يــو مانــع لکــه کانګریټــي دېــوال یــا واښــه لرونکــی ځــای، ټاپــو یــا نــور موانــع 
موجــود وي چــې پــر ســړک بانــدې ترافیکــي جریــان او د بــس درېدلــو ځــای رسه 

جال کوي. 4.1 شکل وګورئ.

ــون څخــه د رسغــړوين جریمــه  ــو د قان ــر درول ــه موټ ــاره پ د ښــوونځي د بــس لپ
دوه چنــده ده، چــې ډېــری وخــت د حرکــت د رسغړونــې پــر اســاس ارزول کیــږي. 
کــه چــريي د رسغــړوين پــه صــورت کــې مرګژوبلــه رامنځتــه يش، نــو کېــدای يش 

په جریمه او حبس کې هم زیاتوالی رايش. 

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش
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د حــد اقــل معیارونــو د رامنځتــه کولــو مــيل کنفرانــس پــه 
1939 کال کــې دا وړاندیــز وکــړ چــې د ښــوونځي بســونه "د 
ښــوونځي مــيل بســونو تــه ژېــړ" رنــګ ورکــړي. پــه 1951 کال 
کــې، مشــيګن ایالــت د ښــوونځي د بــس د رنــګ پــه اړه قانــون 
تصویــب کــړ، او دا يــې الزمــي کــړه چــې د ښــوونځي اړونــد  
ټولــو نویــو مــيل بســونو تــه دي ژيــړ کرومــي رنــګ ورکــړل يش 
چــې د ښــوونځي ټــول بســونه يــو شــکل ولــري او لــه لیــرې 

فاصلــې څخــه د لیدلو وړ وي.

د ښوونځي د بس اشاروي څراغونه

د تېرېدو حق

کلــه چــې د خطــر اړونــد ژېــړ رنګــه څراغونــه روښــانه وي، پــه احتیــاط رسه مــخ 
ته والړ شئ.

ــاره  ــو لپ ــانه يش، د درېدل ــه روښ ــه څراغون ــړ رنګ ــه ژې ــر د پاس ــې د موټ ــه چ کل
چمتو اوسئ.

تاسو باید نورو موټرو ته هغه وخت د تېرېدو حق ورکړئ کله چې:

ګــڼ شــمېر بېالبېــل ترافیکــي حــاالت تاســو پــه دې مکلفــوي چــې نــورو موټــرو، 
بایسکالنو او پيل تلونکو کسانو ته د الرې حق ورکړئ.

د ګرځېدلو پر مهال د تېرېدو حق

ــه  ــوري ت ــي ل ــمول، ښ ــه ش ــدو پ ــانه کې ــراغ د روښ ــي څ ــه ترافيک ــور رنګ د س  •
تاوېږئ.

کیــڼ لــوري تــه د تاوېېلــو پــه صــورت کــې، دا کــه تاســو د خپــل مســري څخــه   •
کېــڼ لــوري تــه تاوېــږئ يــا هــم لــه یــوې کوڅــې څخــه کیــڼ اړخ تــه تاوېــږئ، یــا 
ــانه کېــدو پــه صــورت کــې تاســو پــه یــو  ــي څــراغ  د روښ د زرغونــې ترافيک

څلورالري کې کیڼ اړخ ته تاوېږئ.

ــه  ــڼ اړخ ت ــه صــورت کــې کی ــدو پ د ســور رنګــه ترافيکــي څــراغ د روښــانه کې  •
تاوېدل (4.2 او 4.3 شکلونه وګورئ)

ــه دې  ــانه يش، پ ــه روښ ــه څراغون ــور رنګ ــدې س ــر رس بان ــر پ ــې د موټ ــه چ کل
ــږه د 20 فوټــه پــه واټــن رسه  ــر ل ــږ ت ــه بــس څخــه ل وخــت کــې د ښــوونځي ل
ــور  ــوي س ــانه ش ــې روښ ــو چ ــر څ ــږئ ت ــورې ودری ــه پ ــه وخت ــر هغ ــږئ. ت ودرې

رنګه څراغونه بند يش یا بس موټر خپل حرکت بېرته پیل کړي.

4.1 شــکل. هغــه ســړکونه چــې د موانعــو پــه واســطه رسه جــال شــوي وي، پــه 
دې صــورت کــې عــادي موټــر درېدلــو تــه اړتیــا نــه لــري، حتــی کــه د ښــوونځي 
بــس ســور رنګــه څراغونــه هــم روښــانه کــړي وي. خــو د ســړک پــه هغــه اړخ کــې 

چې د ښوونځي بس روان وي، هلته د موټرو درېدل اړین دي.

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش
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ــه  ــو ل ــانه وي او تاس ــاره روښ ــي اش ــه ترافيک ــور رنګ ــې س ــه چ ــکل. کل 4.2 ش
یو-طرفــه جــادې څخــه بــيل یو-طرفــه جــادې کيــڼ اړخ تــه تاوېــږئ، تاســو بایــد 
لومــړی پــه بشــپړه توګــه ودرېــږئ او لــه تاوېــدو او حرکــت کولــو څخــه مخکــې 

مو ښي اړخ ته نږدې ترافیک وګورئ.

4.3 شــکل. کلــه چــې د ســور رنګــه ترافيکــي اشــارې د روښــانه کېــدو پرمهــال 
لــه دوه -طرفــه ســړک څخــه کیــڼ اړخ تــه تاوېــږئ، تاســو بایــد لومــړی پــه بشــپړ 
ډول ودرېــږئ او لــه ښــي اړخ څخــه راروانــو وســایطو تــه وګــورئ، او ټولــو 
هغــو موټــرو تــه د الري څخــه د تېرېــدو حــق ورکــړئ چــې ستاســو مقابــل لــوري 

څخه راروان وي او په څلورالري کې ښي اړخ ته تاوېږي.

په څلورالري کې د تېرېدو حق
تاسو باید نورو موټرو ته هغه وخت د تېرېدو حق ورکړئ کله چې:

تاســو یــوه څلــورالري تــه نــږدې کېــږئ یــا پکــې ودرېــږئ او پــه همــدې حالــت   •
کــې شــني ترافيکــي څــراغ روښــان يش. کــه چیــرې عــراده جــات او موټــر 
الهــم پــه څلــورالري کــې والړ وي او د ترافيکــي اشــارې رنــګ بــدل يش، 
تاســو بایــد مخکــې لــه دې چــې حرکــت وکــړئ، دوی تــه د تېرېــدو حــق 

ورکړئ.

کلــه چــې پــه یــو څلــورالري کــې کیــڼ اړخ تــه تاوېــږئ. کلــه چــې ترافیکــي څــراغ   •
زرغــون وي، تاســو کــوالی شــئ پــه هغــه صــورت کــې تــاو شــئ چــې کلــه 
ــورالري کــې قــرار  ــه څل ــر يش. کــه تاســو ال هــم پ ــول تلونکــي ترافیــک تې ټ
لــرئ نــو کلــه چــې ترافیکــي څــراغ ســور يش، ژر تــر ژره او پــه خونــدي توګــه 

تاو شئ.

څلــورالری خپلــه د دریــدو نښــه یــا یــو روښــانه ســور رنګــه څــراغ لــري. تاســو   •
بایــد پــه بشــپړه توګــه ودرېــږئ او لــه حرکــت څخــه مخکــې تلونکــي ترافیــک 
وګــورئ. کــه چیــرې د ترافیکــي کنټــرول وســایل موجــود نــه وي، د متځــای يــا 
د پــيل کســانو پــر الرښــود کرښــه بانــدي ودریــږئ. کــه چیــرې د متځــای يــا د 
پــيل کســانو الرښــود کرښــه هــم نــه وي، پــه داســې ځــای کــې ودریــږئ چــې 
څلــورالري تــه د ننوتلــو پرتــه، وکــوالی شــئ ټــول نــږدې ترافيکــي تــګ راتــګ 

ووينئ.

تاســو د څلــورالري پــه هــر کونــج کــې د متځــای د نښــې پــه لرلــو رسه د څلــور   •
الري متځــای تــه رســیږئ. هغــه موټــر چلوونکــی چــې څلــور الرې تــه لومــړی 
رســیږي او لومــړی هلتــه دریــږي، لــه څلــورالري څخــه د تېرېــدو لومــړی حــق 
هــم دده دی. کــه پــر يــوه وخــت دوه یــا زیــات موټــر څلــورالري تــه ورســیږي، 

د کیڼ اړخ موټر باید د خپل ښې اړخ موټر ته د تېرېدو حق ورکړي.

تاســو يــو دايس څلــور الري تــه رســېږئ چــې هلتــه ترافیکــي څراغونــه کار نــه   •
کــوي. پــه بشــپړه توګــه ودرېــږئ او هغــو موټــرو تــه الر ورکــړئ چــې مخکــې 
ــه  ــت څلــورالري ت ــر يــوه وخ ــو دواړه پ ــه تاس ــېديل وي. ک ــه رس څلــورالرې ت

ورسیږئ، نو د خپل ښي اړخ موټر ته الره ورکړئ.

تاســو د یــو ژېــړ رنګــه روښــانه وکتــور رسه یــوه څلــورالري تــه ورســیږئ.   •
مخکې له دې چې يو اړخ ته تاو شئ، ترافیک ته الره ورکړئ.

پــه T-ډولــه څلــورالري کــې چــې هلتــه کومــې نښــي یــا څراغونــه نــه وي، د   •
عمومي سړک له لوري راتلونکو موټرو ته د تېرېدو حق ورکړئ.

نــږدې  تــه  نښــو  ورکولــو  الرې  د  چــې  کلــه 
کېږئ،

د الرې ورکولــو لپــاره چمتــو اوســئ. ورو شــئ، خپــل شــاوخوا موټــرو تــه   •
وګورئ او د درېدو لپاره چمتو اوسئ.

کلــه چــې تاســو د لویــو الرو د جوړولــو یــا محافظتــي برخــو کــې کارکوونکــي   •
ووینــئ. تاســو هــم بایــد تــر خپلــه وســه پــه احتیــاط رسه حرکــت تــه ادامــه 
لپــاره چمتــو شــئ  تاســو د  تــه د الرې ورکولــو  نــورو موټــرو  او  ورکــړئ 
ــي  ــا د الرو محافظت ــو ي ــاري خدمات ــا د ښ ــايطو، ي ــو انتقالونکــو وس کثافات

خپــل  هغــوی  چــې  تېرېــږئ،  تــرې  يــا  کېــږئ  ورنــږدې  تــه  موټــرو  دايس 
پړکېدونکي څراغونه روښانه کړي وي. 

کلــه چــې یــو بېړنــی موټــر درتــه راورســېږي چــې خپــل رسه او شــنه څراغونــه   •
يــې روښــانه کــړي وي، يــا يــې څراغونــه حرکــت کــوي يــا هــم څرخــي او خپــل 
هــارون يــا د خــربداري بلــه وســيله يــې روښــانه کــړې وي، نــو سمدســتي د 
ســړک ښــي الس څنــډې تــه شــئ او د امــکان ترحــده د پــيل تلونکــو کســانو 
ــر  ــه څلــورالري څخــه لــريي شــئ، او ت ــژدې شــئ، ل ــه ن ــاده رو ت ــا پي حــدودو ي
هغــه وختــه هاملتــه ودریــږئ ، تــر څــو چــې بېړنــۍ موټــر تېرېــږي يــا يــو 

مسؤول افرس درته اشاره کوي چې نور نو الره صفا ده.

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش
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د پولیسو موټر

د ترافیکــي جريــان لــه الرې د MERGE يــا ترافيکــي لينونــو د یوځــای کېــدو   •
نښــې تــه نــږدې کیــږئ. د  اړتیــا رسه ســم خپــل رسعــت تنظیــم کــړئ ترڅــو پــه 

خوندي ډول د بل ترافيکي لني رسه یو ځای او ګډ شئ.

د الرې حق او پيل تلونکي اشخاص
د یو موټر چلوونکي په توګه، تاسو باید الندې کسانو ته الره ورکړئ:

ــا  ــه يــو څلــورالري  او ي د ســړک څخــه د اوښــتلو پــه مشــخص ځــای کــې، پ  •
هــم د هســتوګني پــه ســاحه کــې د مشــخصو ځايونــو څخــه  پــيل کســان 

تېرېږي.

د ســړک څخــه د پــيل کســانو د اوښــتلو پــه مشــخص ځــای کــې، پــيل   •
تلونکو کسانو ته، حتی که ترافیکي اشارې شنې هم وي الره ورکړئ.

پــه ښــوونځي کــې د غونــډي پــر مهــال، ماشــومانو تــه الر ورکــول چــې   •

ــه نــږدې یــا د ښــوونځي پــه ســاحه کــې لــه ســړک څخــه پــوري  ښــوونځي ت
غــاړي تــه اوړي. پــه دې وخــت کــې ځکــه ډېــر محتــاط اوســئ چــې ماشــومان 

کېدای يش په ناڅاپي ډول د سړک څنډي ته راووځي.

هغــه پــيل تلونکــو کســانو تــه چــې د فزیکــي اړخــه، يــا هــم د اوریــدو او لیــدو   •
په ګډون په نورو برخو کې معلولیتونه ولري.

کلــه چــې پــه يــو څلــورالري کــې بــيل خواتــه تاوېــږئ. پــه دې کــې ټــول   •
تاوېــدل شــامل دي، کــه ترافيکــي څراغونــه یــا د ترافیکــو د کنــرتول وســایل 

موجود وي يا نه وي.

کلــه چــې پــه يــو څلــورالري کــې د درېــدو د نښــي يــا ســور رنګــه ترافيکــي څــراغ   •
د لګېدو په صورت کې درېږئ.

په یوه داسې څلورالري کې چې ژېړ رنګه اشاره پکې روښانه وي.  •

د ســړک پــه اوږدو کــې د موټــر چلوونکــي پــه اړخ يــا طــرف کــې هغــه پــيل   •
ــه ســړک څخــه د اوښــتلو  ــه ل ــه د اوښــتلو اجــازه ورکــول چــې هلت کســانو ت

لپاره د کنرتول ترافیکي وسایل نه وي.

هغــو پــيل کســانو تــه چــې د اشــاري لــه بدلیــدو څخــه مخکــې د پــيل پــورې   •
وتو ځای ته داخلیږي.

هغــه الروي تــه چــې لــه ســړک څخــه فرعــي کوڅــې تــه، کــور تــه تلونکــي الري   •
ته، يا هم د ودانۍ یا شخيص سړک خواته تېریږي.

د تېرېدو او جنازې حق
ــه  ــرو څخ ــه موټ ــو ل ــونو او د پولیس ــې، امبوالنس ــک د اطفائي ــازې خل د جن  •

پرته له نورو ټولو موټرو څخه د تېرېدو حق لري.

د جنــازې پــه بهیــر کــې روان موټــر بایــد د مناســبو مذهبــي نښــو (د بېلګــې   •
پــه توګــه، صلیــب، داود ســتوری یــا د هــالل او ســتوري نښــه) رسه يوځــای 

د تېز نارنجي رنګه بیرغ ښکاره کړي.

د جنازې په بهیر کې ګډوډي رامنځته کول یوه مدين رسغړونه ده.  •

موټــر چلوونکــي بایــد پــه ســم ډول د جنــازې بهــري تــه درنــاوی ولــري خــو دوی   •
مکلف نه دي چې د جنازې د ليدلو پرمهال پر سړک ودرېږي.

له کیڼ لوري څخه تېرېدل
د بــل موټــر یــا بایســکل چلوونکــي څخــه د تیریــدو پــر مهــال لــه احتیــاط څخــه   •

کار واخلئ.

پــر دوه-طرفــه لویــه الر بانــدې، تاســو بایــد د کیــڼ لیــن موټــرو لپــاره واضــح،   •
او د ليــد دايس ســاحه پرېــږدئ چــې موانــع او خنــډ پکــې نــه وي. هغــه لېــن 

په څلورالري کې د تېرېدو حق
تاسو باید نورو موټرو ته هغه وخت د تېرېدو حق ورکړئ کله چې:

تاســو یــوه څلــورالري تــه نــږدې کېــږئ یــا پکــې ودرېــږئ او پــه همــدې حالــت   •
کــې شــني ترافيکــي څــراغ روښــان يش. کــه چیــرې عــراده جــات او موټــر 
الهــم پــه څلــورالري کــې والړ وي او د ترافيکــي اشــارې رنــګ بــدل يش، 
تاســو بایــد مخکــې لــه دې چــې حرکــت وکــړئ، دوی تــه د تېرېــدو حــق 

ورکړئ.

کلــه چــې پــه یــو څلــورالري کــې کیــڼ اړخ تــه تاوېــږئ. کلــه چــې ترافیکــي څــراغ   •
زرغــون وي، تاســو کــوالی شــئ پــه هغــه صــورت کــې تــاو شــئ چــې کلــه 
ــورالري کــې قــرار  ــه څل ــر يش. کــه تاســو ال هــم پ ــول تلونکــي ترافیــک تې ټ
لــرئ نــو کلــه چــې ترافیکــي څــراغ ســور يش، ژر تــر ژره او پــه خونــدي توګــه 

تاو شئ.

څلــورالری خپلــه د دریــدو نښــه یــا یــو روښــانه ســور رنګــه څــراغ لــري. تاســو   •
بایــد پــه بشــپړه توګــه ودرېــږئ او لــه حرکــت څخــه مخکــې تلونکــي ترافیــک 
وګــورئ. کــه چیــرې د ترافیکــي کنټــرول وســایل موجــود نــه وي، د متځــای يــا 
د پــيل کســانو پــر الرښــود کرښــه بانــدي ودریــږئ. کــه چیــرې د متځــای يــا د 
پــيل کســانو الرښــود کرښــه هــم نــه وي، پــه داســې ځــای کــې ودریــږئ چــې 
څلــورالري تــه د ننوتلــو پرتــه، وکــوالی شــئ ټــول نــږدې ترافيکــي تــګ راتــګ 

ووينئ.

تاســو د څلــورالري پــه هــر کونــج کــې د متځــای د نښــې پــه لرلــو رسه د څلــور   •
الري متځــای تــه رســیږئ. هغــه موټــر چلوونکــی چــې څلــور الرې تــه لومــړی 
رســیږي او لومــړی هلتــه دریــږي، لــه څلــورالري څخــه د تېرېــدو لومــړی حــق 
هــم دده دی. کــه پــر يــوه وخــت دوه یــا زیــات موټــر څلــورالري تــه ورســیږي، 

د کیڼ اړخ موټر باید د خپل ښې اړخ موټر ته د تېرېدو حق ورکړي.

تاســو يــو دايس څلــور الري تــه رســېږئ چــې هلتــه ترافیکــي څراغونــه کار نــه   •
کــوي. پــه بشــپړه توګــه ودرېــږئ او هغــو موټــرو تــه الر ورکــړئ چــې مخکــې 
ــه  ــت څلــورالري ت ــر يــوه وخ ــو دواړه پ ــه تاس ــېديل وي. ک ــه رس څلــورالرې ت

ورسیږئ، نو د خپل ښي اړخ موټر ته الره ورکړئ.

تاســو د یــو ژېــړ رنګــه روښــانه وکتــور رسه یــوه څلــورالري تــه ورســیږئ.   •
مخکې له دې چې يو اړخ ته تاو شئ، ترافیک ته الره ورکړئ.

پــه T-ډولــه څلــورالري کــې چــې هلتــه کومــې نښــي یــا څراغونــه نــه وي، د   •
عمومي سړک له لوري راتلونکو موټرو ته د تېرېدو حق ورکړئ.

نــږدې  تــه  نښــو  ورکولــو  الرې  د  چــې  کلــه 
کېږئ،

د الرې ورکولــو لپــاره چمتــو اوســئ. ورو شــئ، خپــل شــاوخوا موټــرو تــه   •
وګورئ او د درېدو لپاره چمتو اوسئ.

کلــه چــې تاســو د لویــو الرو د جوړولــو یــا محافظتــي برخــو کــې کارکوونکــي   •
ووینــئ. تاســو هــم بایــد تــر خپلــه وســه پــه احتیــاط رسه حرکــت تــه ادامــه 
لپــاره چمتــو شــئ  تاســو د  تــه د الرې ورکولــو  نــورو موټــرو  او  ورکــړئ 
ــي  ــا د الرو محافظت ــو ي ــاري خدمات ــا د ښ ــايطو، ي ــو انتقالونکــو وس کثافات

خپــل  هغــوی  چــې  تېرېــږئ،  تــرې  يــا  کېــږئ  ورنــږدې  تــه  موټــرو  دايس 
پړکېدونکي څراغونه روښانه کړي وي. 

کلــه چــې یــو بېړنــی موټــر درتــه راورســېږي چــې خپــل رسه او شــنه څراغونــه   •
يــې روښــانه کــړي وي، يــا يــې څراغونــه حرکــت کــوي يــا هــم څرخــي او خپــل 
هــارون يــا د خــربداري بلــه وســيله يــې روښــانه کــړې وي، نــو سمدســتي د 
ســړک ښــي الس څنــډې تــه شــئ او د امــکان ترحــده د پــيل تلونکــو کســانو 
ــر  ــه څلــورالري څخــه لــريي شــئ، او ت ــژدې شــئ، ل ــه ن ــاده رو ت ــا پي حــدودو ي
هغــه وختــه هاملتــه ودریــږئ ، تــر څــو چــې بېړنــۍ موټــر تېرېــږي يــا يــو 

مسؤول افرس درته اشاره کوي چې نور نو الره صفا ده.

بایــد دومــره لیــرې وي چــې پکــې ستاســو د خونــدي تیریــدو لپــاره د اړیــن واټــن 
او وخت اسانتیا موجوده وي.

کلــه چــې تاســو غــواړئ لــه بــل موټــر څخــه تېــر شــئ، تــر هغــو بیرتــه خپــل ښــي   •
الس تــه مــه اوړئ تــر څــو چــې پــه شــاتنۍ هينــداره کــې ووينــئ چــې پــه 

بشپړه توګه ستاسو موټر د وروستي موټر څخه تېر شوی دی.

مخکــې لــه دې چــې د مقابــل لــوري څخــه را روانــو موټــرو تــه پــه 200 مــرتۍ   •
کې ور نژدې کېږئ، تاسو باید بېرته خپل لین ته راواوړئ.

پــه یــاد ولــرئ کلــه چــې لویــې الرۍ چلــوئ، نــو لــه نــورو موټــرو څخــه  د   •
تیریدو لپاره بايد د ټېلر اندازې ته په کتو اضافه آزاده ساحه پرېږدئ.

کلــه چــې د بــل ورو حرکــت لرونکــي موټــر څخــه تېریــږئ، نــو پــه ورتــه مهــال لــه   •
یوه څخه د زیاتو موټرو څخه مه تېرېږئ یا یې ډیر نږدې مه تعقیبوئ.

کلــه چــې د درې لینــه ســړک پــه مرکــزي لیــن کــې لــه بــل موټــر څخــه د تیرولــو   •
لپــاره چمتووالــی نیســئ، پــه دې حالــت کــې تــل محتاطــه اوســئ. تاســو تــه 
نــږدې نــور موټــران هــم کېــدای يش د تیریــدو هڅــه کــوي. کــه تاســو او تاســو 
تــه نــږدې یــو بــل موټــر هممهالــه يوځــای پــر مرکــزي لیــن حرکــت وکــړئ، پــه 
دې وخــت کــې کېــدای يش یــوه جــدي ترافيکــي پېښــه رامنځتــه يش. لــه بــل 
موټــر څخــه د تیریــدو یــا بــل لــني تــه د اوښــتو لپــاره د دغــه لیــن کارول منــع 
دي، دا پــه هغــه صــورت کــې کــه چیــرې مرکــزي لیــن یواځــې د کیــڼ اړخ څخــه 

را روان ترافیک لپاره ټاکل شوی وی.

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

څلورم څپرکی: ترافیکي قوانین



کــه تاســو لــه بــل موټــر څخــه تیریــږئ، خپــل رسعــت مــه زیاتــوئ 
یــا د هغــه موټــروان رسه ســیايل مــه کــوئ چــې لــه تاســو څخــه 
تېریــږي. بــل موټــر چلوونکــي تــه اجــازه ورکــړئ چــې پــه خونــدي 

ډول له تاســو څخه تېر يش.

د ترافیکــي جريــان لــه الرې د MERGE يــا ترافيکــي لينونــو د یوځــای کېــدو   •
نښــې تــه نــږدې کیــږئ. د  اړتیــا رسه ســم خپــل رسعــت تنظیــم کــړئ ترڅــو پــه 

خوندي ډول د بل ترافيکي لني رسه یو ځای او ګډ شئ.

د الرې حق او پيل تلونکي اشخاص
د یو موټر چلوونکي په توګه، تاسو باید الندې کسانو ته الره ورکړئ:

ــا  ــه يــو څلــورالري  او ي د ســړک څخــه د اوښــتلو پــه مشــخص ځــای کــې، پ  •
هــم د هســتوګني پــه ســاحه کــې د مشــخصو ځايونــو څخــه  پــيل کســان 

تېرېږي.

د ســړک څخــه د پــيل کســانو د اوښــتلو پــه مشــخص ځــای کــې، پــيل   •
تلونکو کسانو ته، حتی که ترافیکي اشارې شنې هم وي الره ورکړئ.

پــه ښــوونځي کــې د غونــډي پــر مهــال، ماشــومانو تــه الر ورکــول چــې   •

ــه نــږدې یــا د ښــوونځي پــه ســاحه کــې لــه ســړک څخــه پــوري  ښــوونځي ت
غــاړي تــه اوړي. پــه دې وخــت کــې ځکــه ډېــر محتــاط اوســئ چــې ماشــومان 

کېدای يش په ناڅاپي ډول د سړک څنډي ته راووځي.

هغــه پــيل تلونکــو کســانو تــه چــې د فزیکــي اړخــه، يــا هــم د اوریــدو او لیــدو   •
په ګډون په نورو برخو کې معلولیتونه ولري.

کلــه چــې پــه يــو څلــورالري کــې بــيل خواتــه تاوېــږئ. پــه دې کــې ټــول   •
تاوېــدل شــامل دي، کــه ترافيکــي څراغونــه یــا د ترافیکــو د کنــرتول وســایل 

موجود وي يا نه وي.

کلــه چــې پــه يــو څلــورالري کــې د درېــدو د نښــي يــا ســور رنګــه ترافيکــي څــراغ   •
د لګېدو په صورت کې درېږئ.

په یوه داسې څلورالري کې چې ژېړ رنګه اشاره پکې روښانه وي.  •

د ســړک پــه اوږدو کــې د موټــر چلوونکــي پــه اړخ يــا طــرف کــې هغــه پــيل   •
ــه ســړک څخــه د اوښــتلو  ــه ل ــه د اوښــتلو اجــازه ورکــول چــې هلت کســانو ت

لپاره د کنرتول ترافیکي وسایل نه وي.

هغــو پــيل کســانو تــه چــې د اشــاري لــه بدلیــدو څخــه مخکــې د پــيل پــورې   •
وتو ځای ته داخلیږي.

هغــه الروي تــه چــې لــه ســړک څخــه فرعــي کوڅــې تــه، کــور تــه تلونکــي الري   •
ته، يا هم د ودانۍ یا شخيص سړک خواته تېریږي.

د تېرېدو او جنازې حق
ــه  ــرو څخ ــه موټ ــو ل ــونو او د پولیس ــې، امبوالنس ــک د اطفائي ــازې خل د جن  •

پرته له نورو ټولو موټرو څخه د تېرېدو حق لري.

د جنــازې پــه بهیــر کــې روان موټــر بایــد د مناســبو مذهبــي نښــو (د بېلګــې   •
پــه توګــه، صلیــب، داود ســتوری یــا د هــالل او ســتوري نښــه) رسه يوځــای 

د تېز نارنجي رنګه بیرغ ښکاره کړي.

د جنازې په بهیر کې ګډوډي رامنځته کول یوه مدين رسغړونه ده.  •

موټــر چلوونکــي بایــد پــه ســم ډول د جنــازې بهــري تــه درنــاوی ولــري خــو دوی   •
مکلف نه دي چې د جنازې د ليدلو پرمهال پر سړک ودرېږي.

له کیڼ لوري څخه تېرېدل
د بــل موټــر یــا بایســکل چلوونکــي څخــه د تیریــدو پــر مهــال لــه احتیــاط څخــه   •

کار واخلئ.

پــر دوه-طرفــه لویــه الر بانــدې، تاســو بایــد د کیــڼ لیــن موټــرو لپــاره واضــح،   •
او د ليــد دايس ســاحه پرېــږدئ چــې موانــع او خنــډ پکــې نــه وي. هغــه لېــن 

بایــد دومــره لیــرې وي چــې پکــې ستاســو د خونــدي تیریــدو لپــاره د اړیــن واټــن 
او وخت اسانتیا موجوده وي.

کلــه چــې تاســو غــواړئ لــه بــل موټــر څخــه تېــر شــئ، تــر هغــو بیرتــه خپــل ښــي   •
الس تــه مــه اوړئ تــر څــو چــې پــه شــاتنۍ هينــداره کــې ووينــئ چــې پــه 

بشپړه توګه ستاسو موټر د وروستي موټر څخه تېر شوی دی.

مخکــې لــه دې چــې د مقابــل لــوري څخــه را روانــو موټــرو تــه پــه 200 مــرتۍ   •
کې ور نژدې کېږئ، تاسو باید بېرته خپل لین ته راواوړئ.

پــه یــاد ولــرئ کلــه چــې لویــې الرۍ چلــوئ، نــو لــه نــورو موټــرو څخــه  د   •
تیریدو لپاره بايد د ټېلر اندازې ته په کتو اضافه آزاده ساحه پرېږدئ.

کلــه چــې د بــل ورو حرکــت لرونکــي موټــر څخــه تېریــږئ، نــو پــه ورتــه مهــال لــه   •
یوه څخه د زیاتو موټرو څخه مه تېرېږئ یا یې ډیر نږدې مه تعقیبوئ.

کلــه چــې د درې لینــه ســړک پــه مرکــزي لیــن کــې لــه بــل موټــر څخــه د تیرولــو   •
لپــاره چمتووالــی نیســئ، پــه دې حالــت کــې تــل محتاطــه اوســئ. تاســو تــه 
نــږدې نــور موټــران هــم کېــدای يش د تیریــدو هڅــه کــوي. کــه تاســو او تاســو 
تــه نــږدې یــو بــل موټــر هممهالــه يوځــای پــر مرکــزي لیــن حرکــت وکــړئ، پــه 
دې وخــت کــې کېــدای يش یــوه جــدي ترافيکــي پېښــه رامنځتــه يش. لــه بــل 
موټــر څخــه د تیریــدو یــا بــل لــني تــه د اوښــتو لپــاره د دغــه لیــن کارول منــع 
دي، دا پــه هغــه صــورت کــې کــه چیــرې مرکــزي لیــن یواځــې د کیــڼ اړخ څخــه 

را روان ترافیک لپاره ټاکل شوی وی.

له ښي لوري څخه تېرېدل
له ښي اړخ څخه د موټرو تیریدل اجازه لري خو د دې کار د تررسه کولو لپاره د 
سړک څنډو ته مه اوړئ یا د سړک له حدودو څخه مه وځئ. له ښي اړخ څخه 

تېرېدل باید یواځې په ځانګړو رشایطو کې تررسه يش.

کلــه چــې پــه دوه لینــه ســړک بانــدې کافــی ځــای نــه وي او هغــه موټــر چــې   •
تاسو یې غواړئ ترې تیر شئ کیڼ لور ته ګرځي.

پر یو-طرفه سړک باندې چې له یوه څخه زیات لېنونه ولري.  •

د موټرو د تګ په ټولو الرو کې چې دوه یا له دې زیات لېنونه ولري.  •

د ســړک پــر یــو څلــورالري یــا دايس نقطــه کــې چــې پــه ځانګــړې توګــه د   •
موټرو د تېرېدو لپاره يې ساحه پراخه شوې وي.

کوم وخت تیریدل منع دي
هغه مهال تېرېدل منع دي کله چې:

د سړک په مرکزي برخه کې ستاسو اړخ ته اوږده ژېړ رنګه کرښه وي.  •

د "DONOTPASS" یا "No Passing Zone" نښې لګول شوي وي.  •

تاســو یــوې داســې غونــډۍ یــا ګوالیــۍ تــه نــږدې یاســت چــې د مقابــل   •
لوري څخه راروان موټر په سم شکل نه شئ ليدالی.

تاســو یــو څلــورالري یــا د ریــل پټلــۍ الرې تــه د 100 فوټــه پــه انــدازه نــږدې   •
یاست.

د يــو پــل، ویالــې یــا تونــل د مخــې تــه راتلــو لــه املــه د 100 فوټــو پــه انــدازه   •
ستاسو ليد د خنډ رسه مخ وي.

د مقابــل لــوري راروان موټــر دومــره درتــه نــږدې وي چــې د تیریــدو هڅــه بــه   •
تاسو او نور وسایط د ټکر د خطر رسه مخ کړي.

په هغه صورت کې چې تاسو مخته ساحه په سم ډول نه شئ ليدالی.  •

د درې لینــه ســړک مرکــزي لیــن یواځــې د کیــڼ اړخــه موټــرو لپــاره ټــاکل شــوی   •
وي.

یــو موټــر د پــيل تــګ پــه یــوه ســاحه یــا څلــورالري کــې دریدلــی وي ترڅــو پــيل   •
تلونکو کسانو ته د تیریدو اجازه ورکړي.

په هغه ساحه کې چې ودانيزي چاري رواين وي.  •

د ښــوونځي ســاحه یــا د ښــوونځي لپــاره ټــاکل شــوی ځــای چــې پــه یــوه غیــر   •
متحده سیمه کې وي.

ــا  ــو ی ــه کول ــورليو د پورت ــس د س ــو ب ــوونځي ی ــې د ښ ــې چ ــای ک ــه ځ ــه هغ پ  •
کښته کولو لپاره درول شوی وي.

د ترافيکي لین څخه استفاده
د نــړۍ د زیاتــرو هېوادونــو پــه څیــر، د متحــده ایاالتــو موټــر چلوونکــي د ســړک پــر 
ښــي الس خپــل موټــران چلــوي. خــو د ســړک پــر ښــې الس کــې د موټــر چلولــو 

ترڅنګ نور ډېر شيان شته چې باید پام ورته ويش.

تاســو بایــد د ســړک پــه ښــي الس لیــن کــې خپــل د موټــر حرکــت تــه دوام 
ورکړئ پرته له الندي حاالتو څخه چې:

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش
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تاسو د خپل مخ ته روان موټر څخه تېرېږئ.  •

پــر ســړک بانــدي وســايط بنــد پــايت وي، ټکــر یــا نــور موانــع او خنډونــه تاســو   •
دې تــه اړ کــړي چــې لــه مرکــزي کرښــې څخــه بــل اړخ تــه واوړئ. تاســو بایــد لــه 
خپــل لیــن څخــه د اوښــتلو وړانــدي، د مقابــل لــوري راتلونکــو ټولــو موټــرو تــه 

الر ورکړئ.

سړک پر دریو یا ډیرو ترافیکي لینونو ویشل شوی وي.  •

ــي  ــر ترافیک ــا ډې ــې دوه ي ــوئ چ ــت ک ــدې حرک ــړک بان ــه س ــر دايس یو-طرف پ  •
لینونه ولري.

د کنرتولوونکــو ترافیکــي نښــو او اشــارو پــه واســطه کيــڼ لیــن تــه د اوښــتو   •
لپــاره پــر دايس څــو لینــه لويــه الر حرکــت کــوئ چــې دواړه اړخــه تــه تلونکــي 

ترافیک ولري.

د مرکــزي کرښــې څخــه کيــڼ لــوري تــه پرتــې یــوې کوڅــې، شــخيص ســړک یــا    •
کورونــو تــه تلونکــې الري تــه اوښــتل يــا لــه هغــې خــوا ســړک تــه د را اوښــتلو 

پر مهال.

يــو درول شــوي بېــړين موټــر تــه د رارســېدلو پــر مهــال. مخکــې لــه دې چــې د   •
ــدي ډول  ــه خون ــر شــئ، لومــړی ځــان ډاډه کــړئ چــې پ ــر څخــه تې بیــړين موټ

ورڅخه تېرېدالی شئ.

د ســړک جــوړول د ښــي لیــن یــا ښــي لــورو اوږو تــه نــږدې وي یــا د هغــې د   •
بندېدو سبب شوي وي.

کله چې په ایالتي کچه د لویې الرې یا د بشپړ الرسيس ممنوع شوي آزاده 
الره باندې موټر چلوئ، باید په ښي الس لین کې موټر وچلوئ. په چپ لین 

کې د موټر چلولو استثنی د الندې حالتونو لپاره رامنځته کیږي:

ترافیکــي رشایــط یــا ګڼــه ګوڼــه پــه ښــي لیــن کــې موټــر چلــول ناممکــن کــړي   •
وي.

د هوا رشایط دا ایجابوي چې په چپ لین کې موټر روان کړئ.  •

په ښي لین کې خنډ یا خطر وي.  •

تاســو بایــد بیــړين یــا د ودانیــزو چــارو اړونــد وســایطو تــه د رســیدو لپــاره   •
لینونه بدل کړئ.

په کیڼ لین کې سمدستي شاته یا ستاسو مخې ته هیڅ موټر نه وي.  •

په یاد ولرئ چې...

ورو موټــرې بایــد د ښــي لیــن څخــه کار واخــيل البتــه پرتــه لــه هغــه حالتــه چــې   •
له نورو وسايطو څخه مخکې تېریږي یا چپ لوري ته اوړي.

د ترافیکــي قوانينــو لــه مخــې د رسعــت لپــاره لــه یــوه لیــن څخــه بــل لیــن تــه   •
اوښتل غیرقانوين دي.

یواځــې بېــړين وســایط او د قانــون د پــيل کوونکــو اشــخاصو موټــر د خپلــو   •
څراغونــو او هارنونــو څخــه پــه اســتفاده د ترافیکــي جریــان پــر مخالــف لــوري 

د موټر چلولو اجازه لري.

دا غیرقانــوين ده چــې د ســړک د منځنيــو پټــو پــه اوږدو کــې او پــه خنډونــو   •
کې موټر وچلول يش.

کــه چیــرې د ســړک پــرې شــوې الرې پخــې شــوي وي او داســې نښــې پــرې   •
نــه وي چــې تاســو د همــدې الري د کارولــو څخــه منــع کــوي، تاســو کــوالی 

شئ د پرې شوي الرې څخه په استفاده کیڼ اړخ ته وګرځئ.

تاســو بایــد د الرسيس لــه اړخــه ممنــوع شــویو ســړکونو تــه ننوتــل یــا لــه   •
هغــې څخــه وتــل یواځــې لــه ټــاکل شــویو او د وتــو او ننوتــو د پــه نښــه 

شويو له الرو څخه تررسه کړئ.

تاوېدل
د موټر ګرځېدو پر مهال تل خپله د تاوېدو اشاره ولګوئ.

مخکــې لــه دې چــې پــه هــر موټــر کــې د تاوېــدو لپــاره اشــارې د يــو معيــاري 
تجهیزاتــو پــه توګــه نصــب يش، چلوونکــو بــه د اليس اشــارو څخــه کار اخېســته 
ترڅــو د خپــل وســايطو د ګرځولــو یــا درېــدو پــه اړه نــورو تــه خــرب ورکــړي. نــن ورځ 
دغــه اليس اشــارې پــه عمومــي توګــه د موټرســایکل چلوونکــو، ســکواټر او 
لــوري کارول کیــږي. 4.4  لــه  او بایســکل چلوونکــو  کوچنیــو موټرســیکالنو 

شکل وګورئ. 

4.4 شکل. کیڼ لورته، ښي لورته د تاوېدو او دریدو لپاره اليس نښې.

کله چې ښي اړخ تاوېږئ
له سم لین څخه ور تاو شئ او له خپلې اشارې څخه استفاده وکړئ.  •

ټويل ترافیکي نښي نښاين تعقيب کړئ.  •

پــه څلــورالري کــې پــيل تلونکــو، بیړنیــو موټــرو یــا نــورو ترافیکــو تــه د تېرېــدو   •
حق ورکړئ.

مخکــې لــه دې چــې تــاو شــئ ډاډ ترالســه کــړئ چــې ترافیــک ستاســو پــه ښــي   •
خوا کې نه وي.

ښــي لورتــه پــه اوښــتو رسه د لېنونــو د بېلوونکــې برخــې عمومــي ګواليــي   •
تعقیب کړئ. نورو الرو ته مه ور اوړئ.
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ــته، آيب  ــو وروس ــه کتل ــه ل ــو ت ــکل چلوونک ــو او بایس ــيل تلونک ــکل. پ 4.5 ش
رنګــه موټــر کــوالی يش خپــل ښــي لــور تــه تــاو يش. دا بایــد پــه هغــه لیــن کــې 
پاتــې يش چــې د هغــې د تاوېــدو د لیــن رسه ســمون ولــري. کــه چیــرې دغــه 
موټــر د بدلیــدو پرمهــال بــل لیــن تــه واوړي، کېــدای يش پــه هغــه لیــن کــې د 

بل موټر لپاره خنډ يش او د ترافيکي پېښې المل يش.
4.7 شکل.

4.6 او 4.7 شکلونه. ایا د موټر چلولو پرمهال به تاسو له سرتګو پټ موټر 
معلوم کړئ؟ تل هغه وسایطو ته په احتیاط رسه ګورئ چې کېدای يش د 

نورو موټرو شاته یا څنګ ته له سرتګو پټ وي. د موټرسایکل چلوونکو، 
سکواټر او بایسکل چلوونکو ته ځانګړې پاملرنه وکړئ ځکه چې د دغه 

وسايطو کوچنۍ اندازه کېدای يش د موټرو ترمنځ له سرتګو پټ يش.

د لېنونو بدلول
کیــڼ لیــن: د خپــل شــا او چــپ اړخ تــه د مــخ اړولــو پــه کتلــو رسه ترافیــک تــه   •
وګــورئ، خپــل کیــڼ اړخ تــه د ګرځېــدو اشــاره ولګــوئ او پــه احتیــاط رسه کیــڼ 

لین ته واوړئ.

ښــي لیــن: خپــل شــاته او ښــي خــوا تــه ترافیــک تــه وګــورئ، خپــل ښــي خــوا   •
ته د تاوېدو اشاره ولګوئ او په احتیاط رسه ښي اړخ ته تاو شئ.

4.6 شکل.

باخــربه اوســئ چــې الرۍ او بســونه پــه ســم شــکل تاوېــدو لپــاره ډیــر ځــای تــه   •
اړتیا لري.

ــل  ــه خپ ــه پ ــن ت ــه لې ــه وي، هغ ــو لینون ــدو څ ــه د تاوې ــي اړخ ت ــې د ښ ــه چ کل  •
نوبــت داخــل شــئ چــې ستاســو د تاوېــدو د لیــن رسه ســمون لــري. 4.5 

شکل وګورئ.

 

کله چې کیڼ اړخ ته تاوېږئ
له سم لین څخه ور تاو شئ او له خپلې اشارې څخه استفاده وکړئ.  •

ټويل ترافیکي نښي نښاين تعقيب کړئ.  •

پــيل تلونکــو، بایســکل چلوونکــو، بیړنیــو موټــرو یــا پــه څلــورالره کــې نــورو   •
ترافیکو ته د تېرېدو الره ورکړئ.

خپــل مخکینــي ټایرونــه تــر هغــه وختــه مســتقیم وســاتئ تــر څــو چــې تاســو   •
په ګرځېدو پیل کوئ.

کلــه چــې کیــڼ اړخ تــه د تاوېــدو څــو لینونــه وي، هغــه لېــن تــه پــه خپــل نوبــت   •
داخل شئ چې ستاسو د تاوېدو د لین رسه سمون لري.

ټول نږدې ترافيک ته وګورئ. 4.6 او 4.7 شکلونه وګورئ.  •

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

څلورم څپرکی: ترافیکي قوانین



جادې
یــوه جــاده هغــه دایــروي څلــورالری دی چــې د مرکــزي خالیــګاه پــه شــاوخوا کــې د 
ــر ور داخلیــږي.  ــه املــه موټ ســاعت د عقربــې پــه مخالــف لــوري د تــګ راتــګ ل
هغــه وســایط چــې لــه هــرې برخــې څخــه څلــورالري 
تــه ور داخلیــږي بایــد د کیــڼ اړخ څخــه تېرېدونکــي 
ترافیکــي جريــان تــه ور ورســیږي. پــه دې کــې هــر 
ــان  ــي کس ــيل تلونک ــا پ ــي ی ــکل چلوونک ــه بایس هغ
هغــه  وي.  موجــو  هلتــه  چــې  دي  شــامل  هــم 
وســایط چــې د مطلــوب ســړک پــه لــور ښــي لــوري 

ته په تاوېدلو رسه د څلور الرې څخه وځي.

یوې جادې ته نږدې کیدل:

د ســړک غــاړې او د ســړک منــځ نښــو تــه ګــورئ ترڅــو جــادې تــه ستاســو لــه   •
ننوتو څخه مخکې سم ترافيکي لین ته هدایت شئ.

ورو شئ او د جادې د مرکزي خالیګاه ښي خوا ته پاتې شئ.  •

څنګه چې تاسو د تېرېدو کرښې ته ورسیږئ، خپل کیڼ لور ته وګورئ.  •

کلــه چــې پــه موټــرو کــې درتــه مناســبه تشــه راښــکاره يش، څلــور الري تــه   •
ننوځئ او د نورو موټرو د جریان رسه یوځای شئ.

هېڅکلــه کیــڼ اړخ تــه د ننوتــو لپــاره مــه ګرځــئ؛ دا بــه تاســو د مقابــل لــوري   •
راروان ترافیک پر وړاندې ودروي.

په جاده کې سفر کول:

تل د مرکزي خالیګاه ښي خوا ته پاتې شئ.  •

په جاده کې شته وسایط د الرې د ترالسه کولو حق لري.  •

تــر هغــې مــه درېــږئ چــې دا د ټکــر یــا بــل خطــر څخــه پــه خونــدي ډول د   •
مخنیوي یواځینۍ الره وي.

کــه د بېــړين موټــر غــږ واورېــدل يش یــا ولیــدل يش چــې نــږدې وي، نــو مــه   •
دریــږئ. د وتــو لــه تــر ټولــو نــږدې الرې څخــه لــه جــادې ووځــئ، ښــي خــوا تــه 

حرکت وکړئ او ودریږئ، بیړين موټر ته د تیریدو اجازه ورکړئ.

د ترافيکــي لــني لــه بدلولــو څخــه ډډه وکــړئ. مخکــې لــه دې چــې جــادې تــه   •
ننوځئ هغه لین ته حرکت وکړئ چې تاسو ورته اړتیا لرئ.

ټرکونــو، لویــو الریــو او نــورو لویــو موټــرو تــه ځانګــړې پاملرنــه وکــړئ. د   •
لویــو موټــرو لــه څنــګ څخــه د تېرېــدو یــا موټــر چلولــو څخــه ډډه وکــړئ، ځکــه 
چــې دوی کېــدای يش د جــادې پــه اوږدو کــې د تــګ کولــو لپــاره لــه یــو څخــه 

ډیرو لینونو ته اړتیا ولري.

د نــورو موټــرو، بایســکالنو او کوچنیــو موټرســایکالنو څخــه لــه تیریــدو ډډه   •
وکړئ.

کلــه چــې یــوه څلــورالرې تــه ننوځــي یــا تــرې بهــر کېــږئ، د الرو کوڅــو څخــه   •
تېرېدونکي پيل تلونکي خلکو ته وګورئ.

له یوې جادې څخه وتل:

ــه  ــس ل ــو چان ــه د وتل ــادې څخ ــه ج ــو ل ــه تاس ــاتئ. ک ــم وس ــت ک ــل رسع خپ  •
الســه ورکــړئ، نــو د وتلــو لپــاره د جــادې شــاوخوا موټــر وچلــوئ او پــر هغــې 

راوګرځئ.

ــاره  ــدو اش ــل د تاوې ــوم يش، خپ ــل مال ــو وت ــه ستاس ــادې څخ ــه ج ــې ل دا چ  •
فعاله کړئ.

تــر هغــو مــو رسعــت مــه زیاتــوئ ترڅــو چــې تاســو د وتلــو پرمهــال لــه پــيل   •
تلونکو کسانو څخه تیر شوي نه یاست.

د اورګاډي پر پټلۍ د تېرېدو الرې
د اورګاډي د پټلــۍ لپــاره د ترافیکــو پــه کنــرتويل سیســتمونو کــې ټولــې نښــې، 
اشــارې، عالمــې او روښــانه شــوي وســایل شــامل دي چــې د اورګاډي او ســړک 

دواړو د ترافیکو د خوندي او موثر حرکت زمینه برابروي.

کلــه چــې د ریــل د پټلــۍ هــرې الرې تــه نــږدې کېــږئ، ورو شــئ او د الرو دواړو 
خــواوو تــه وګــورئ. اورګاډي کېــدای يش د درېــدو لپــاره یــو میــل یــا لــه دې څخــه 
ــږي ترهغــه ژر  ــه ســرتګو معلومی ــن ووهــي، او اورګاډی څنګــه چــې پ ــات واټ زی
رارســېږي او همدارنګــه څنګــه چــې پــه ســرتګو معلومیــږي رسعــت يــې ترهغــه 
ګړنــدی وي. کــه چېــري اشــارې لــه پامــه وغورځــول يش یــا د اورګاډي پــر وړانــدې 

د تېرېدو هڅه ويش دغه حالت کیدای يش وژونکي وي.

کــه تاســو پــه پښــو یاســت، پــر بایســکل یــا پــه موټــر کــې یاســت، د اورګاډي لــه 
پټلــۍ څخــه د پــورې وتــو پرمهــال يواځــي لــه ټــاکل شــویو الرو څخــه تېــر شــئ. 
هېڅکلــه د اورګاډي پــر پټلــۍ تــګ مــه کــوئ او مــه پکــې دریــږئ؛ دا غیــر قانــوين 

او خطرناک دي.

تېرېدونکــي  د  پټلــۍ  پــر  اورګاډي  د 
الري وړاندي د خربداري نښه

دا نښــه د اورګاډي د تیریــدو پــه اړه خــربداری ورکــوي. کــه 
یــو اور ګاډی راځــي، ټــول وســایط بایــد د 50 فوټــو څخــه 

پــه زیــات واټــن یــا د پټــيل تــه د 15 فوټــو څخــه پــه کــم واټــن 
ه کــې تــرې ودریــږي. اورګاډي دواړو لوريــو تــه پــه هــر اړخ کــې لــږ تــر  لــږ

ــري  ــږد برخــه هــم ول ــو د لې ــدای يش چــې د مالون ــه ځــای پټــوي او کې درې فوټ
چې تر ډېره پر پټلۍ غزېديل وي.

کلــه چــې تاســو داســې وســایل ووينــئ چــې د ریــل پټلــۍ او احتــاميل 
راتلونکو اورګاډو خربداری ورکوي نو:

ورو شئ او دریدو ته چمتو اوسئ.  

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

څلورم څپرکی: ترافیکي قوانین



کــه چیــرې لــه پټلــۍ څخــه د پــورې وتــو ســاحه کــې د درېــدو نښــه نــه وي، هــم   •
بايد تاسو ودریږئ، که د اورګاډي نښه وي يا نه.

پرتــه لــه هغــه حاالتــو چــې ددې خــالف يــې يادونــه شــوې وي، دا الزمــي ده   •
چــې د ښــوونځي بســونه، د کرایــې مســافرینو لیږدونکــي موټــر، د ګازو 
ــد  ــږدوي بای ــي لی ــاک توک ــې خطرن ــایط چ ــه وس ــور هغ ــي الرۍ او ن ډکوونک
ــرې د  ــی کــه چی ــڅ اورګاډی نشــته، حت ــړي چــې هی ــږي او ډاډ ترالســه ک ودری
درېــدو نښــه یــا د اورګاډي د تېرېــدو اشــاره هــم نــه وي، دا وســايط بايــد 

ودرېږي.

الري  تېرېدونکــي  د  پټلــۍ  پــر  اورګاډي  د 
غیرفعاله کنرتويل سیستمونه

د اورګاډي پټلــۍ د غیــر فعــال کنــرتويل سیســتمونو پــه لرلــو رسه د اورګاډي د 
نــږدې کیــدو خــربداري د ورکولــو لپــاره روښــانه څراغونــه یــا دروازې نــه لــري. 
پرځــای یــې، دوی د مخکینــۍ خربتیــا د نښــو، د ســړکونو د منــځ نښــو او د 
تېرېــدو لــه نــورو نښــو څخــه کار اخــيل چــې د تېرېــدو یــا دریــدو د نښــو رسه ســم 
پــه  یــا  مخکــې  څخــه  پټلــۍ  لــه  اورګاډي  د 
هامغــه موقعیــت کــې وي ترڅــو چلوونکــو تــه 

د اورګاډي د ليدو په اړه خربتیا ورکړي.

ــايط  ــې وس ــورت ک ــه ص ــا پ ــا د اړتی ــئ ی ورو ش
ــه  ــول ترافیــک ت ــل پټلــۍ روان ټ ودروئ او د رې
د  تــه  پټلــۍ دواړو طرفونــو  پــر  ورکــړئ.  الره 
مــه  پټلــۍ  پــر  پرتــه  معلومولــو  د  اورګاډي 
الرې  ټولــې  چــې  کــړئ  ترالســه  ډاډ  تېرېــږئ. 
ستاســو د حرکــت څخــه مخکــې پاکــې دي او 

هیڅکله د اورګاډي څخه د تیریدو هڅه مه کوئ.

د اورګاډي پر پټلۍ 
د تېرېدونکي الري 

فعال کنرتويل 
سیستمونه

فعــال  کنــرتول  د  پټلــۍ  ریــل  د 
د  تــه  کســانو  هغــه  سیســتمونه 
ورکــوي  خــربداری  راتــګ  د  اورګاډي 

چې له سړک څخه استفاده کوي.

کېــدای  کــې  سیســتمونو  دې  پــه 
ترافيکــي  روښــانه  دروازې،  يش 
او  نښــې  لرونکــې  پیغــام  اشــارې، 
اړونــد  اوریــدو  د  نــور  یــا  زنګونــه 

خربداري وسایل شامل وي.

مهمه نه ده چې تاسو به د کوم فعال کنرتويل سیستم رسه مخ شئ:
کلــه چــې زنګونــه وهــل کیــږي، څراغونــه روښــانه کیــږي، یــا دروازه ښــکته وي   •

یا په حرکت کې وي نو ودرېږئ.

د ریــل د پټلــۍ د فعــال سیســتم د تیریــدو لــه الرې، شــاوخوا یــا النــدې موټــر   •
مه چلوئ.

کلــه چــې اورګاډی تیــر يش، تــر هغــو چــې دروازې پورتــه شــوي نــه وي،   •
اشــاروي څراغونــه بنــد شــوي نــه وي، زنګونــه درېــديل نــه وي او تاســو ډاډه 
شــوي نــه ياســت چــې نــورې ټولــې الرې پاکــې دي، وړانــدي حرکــت مــه 
او  اورګاډي  د  ګډېــږي:  رسه  نــه  بلــه  لــه  یــو  وســایط  او  اورګاډي  کــوئ. 

وسايطو د یو ځايي الرې څخه د تېرېدو لپاره د خوندیتوب الرښوونې

هیڅکله د اورګاډي پر پټلۍ مه دریږئ.  •

د رېل پټلۍ څخه د تېرېدو په هره برخه کې د اورګاډي د راتګ مته وکړئ.  •

تل د پټلۍ دواړه مسريونه ګورئ.  •

د ریل پټلۍ د تیریدو پرمهال د ګیرونو له بدلولو څخه ډډه وکړئ.  •

کلــه چــې پــر ســړک بانــدې واوره شــوي وي، پــه کايف رسعــت رسه لــه الریــو   •
څخــه تیــر شــئ ترڅــو د اورګاډي تیریــدو ځــای کــې د خپــل موټــر د بنــد پاتــې 

کیدو مخه ونیسئ.

کلــه چــې د تېرېــدو یــوې برخــې تــه ورســیږئ او هلتــه نــږدې ترافیکــي اشــارې   •
ددې المــل کېــږي چــې لــه پټلــۍ څخــه د پــورې وتلــود الرې رسه نــږدې 
کېــدای يش موټــران بېرتــه راوګرځــي، پــه دې صــورت کــې هیڅکلــه لــه پټلــۍ 
ــای وي  ــاره کايف ځ ــر لپ ــو د موټ ــې ستاس ــه دې چ ــه ل ــږئ پرت ــه تیری ــه م څخ

ترڅو د پټلۍ لیرې اړخ لږترلږه 6 فوټه خايل ځای ولري.

کــه تاســو د اورګاډي پــه پټلــۍ الرو کــې بنــد 
پاتې شئ

کلــه چــې د ریــل پټلــۍ څراغونــه او دروازې فعالــې يش، یــا تاســو د نــږدې 
اورګاډي هــارن واورئ، تاســو مخکــې لــه دې چــې اورګاډۍ راورســیږي شــاوخوا 
20 ثانیــې وخــت لــرئ. کــه تاســو دا څــو الرښــوونې پــه یــاد ولــرئ، کېــدای يش د 

ریل پټلۍ څخه د تیریدو پر مهال د ناوړه پېښو مخه ونیسئ.

کــه چیــرې د تیریــدو دروازې فعالــې وي، یــا اورګاډی پــه ښــکاره ډول نــږدې   •
وي، سمدســتي ټــول کســان لــه موټــر څخــه وباســئ او د امــکان تــر حــده د 

پټلۍ څخه لیرې شئ. 911 شمېرې ته زنګ ووهئ.

کــه چیــرې د تیریــدو څراغونــه یــا دروازې فعالــې نــه وي، یــا هیــڅ اورګاډی پــه   •
نظــر کــې نــه وي، ټــول کســان لــه موټــر څخــه راوباســئ او د امــکان تــر حــده 
لــه پټلــۍ څخــه لیــرې پاتــې شــئ. د اورګاډي بیړنــۍ شــمیرې تــه زنــګ ووهــئ 
چــې پــه آيب رنګــه هغــه بیــړين خربتیايــي نښــه کــې ليــکل شــوي چــې اورګاډي 
د تېرېــدو الرې تــه نــږدې ځــړول شــوي وي. ســتونزه راپــور کــړئ او د تېرېــدو 
د ځــای مشــخصه شــمیره ورتــه وړانــدي کــړئ د بیــړين خــربداري نښــه (شــپږ 

عددونه او یو توری). 

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش
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ــږدې را  ــې د ن ــري چ ــي د دې واک ول ــؤول چارواک ــۍ مس ــل پټل ــدای يش د ری کې
ــا 911  ــوي. بی ــه وګرځ ــې بېرت ــا ی ــې دروي ی ــړي، و ي ــت ورو ک روان اورګاډي رسع

شمېرې ته زنګ ووهئ.

د بیړين خربداري سیستم نښه کومه ده؟
د بیړنــۍ خــربداري سیســتم (ENS) نښــه چــې پــر ســړک د لویــې الرې-ریــل کاډي 
ــه  ــه څېرم ــه ت ــا هغ ــې ي ــيمه ک ــه س ــدو پ د تېرې
نصــب شــوي وي، لــه ســړک څخــه د تېرېــدو د 
نښــي US DOT ترڅنــګ د تليفــون شــمیره 
هــم ليــکل شــوې وي او دا نښــه د ریــل پټلــۍ 
د خــربداري لپــاره کارول کیــږي. د بېړنــی آلــې یــا 

د خربدارې وسیلې خرابېدل.

د موټر درول
تاســو تــه هغــه مشــهوره فلمــي صحنــه معلومــه ده چــې پکــې یــو قېمتــي 
ســپورټي موټــر د وښــو پــه غونــډۍ کــې مــخ پــر ځوړنــده د تــاالب پــر لــور را 
ښــوويږي او موټــر ناڅاپــه پــه اوبــو کــې لویــږي! دا صحنــه د څــه پــه اړه ده؟ دا 

ددې لپاره جوړه شوې ده، چې د موټر په غلط ډول درول شوی.

هرکله چې تاسو موټر دروئ:
تل یې انجن بندوئ.  •

د  موټــر  خپــل  د  واړوئ.   تــه  مــاډل  پارکينــګ  بريــک   •
ساتلو لپاره پر ګريبکس تکیه مه کوئ.

کیيل واخلئ او خپل موټر بند کړئ.  •

کلــه چــې د وســايطو پارکينــګ کولــو او درولــو وروســته لــه خپــل موټــر څخــه 
وځئ:

لومــړی د نــورو بایســکالنو، موټرســایکالنو، کوچنیــو موټرســایکالنو یــا   •
نورو موټرو ته وګورئ چې کېدای يش له تاسو څخه تېرېږي.

د ترافیکــو دتــګ راتــګ معلومولــو لپــاره شــاتنۍ هنــداري چیــک کــړئ چــې   •
کېــدای يش تاســو د دروازې لــه پرانیســتو څخــه مخکــې څــه شــی و نــه 
وینــئ. د دروازې پرانیســتو لپــاره د خپــل ښــي الس څخــه کار واخلــئ، ترڅــو 
تاســو وکــوالی شــئ چــې د راروانــو بايســکالنو او پــيل تلونکــو کســانو لپــاره 

د خپلې چپې اوږې له الري شاته وګورئ.

کلــه چــې خپــل موټــر تــه بېرتــه راځــئ، د موټــر چلوونکــي طــرف يــا الس تــه د   •
رانږدې کېدو پر مهال د مقابل طرف څخه راروان ترافيک وڅارئ.

پر یوې غونډۍ د موټر ودرول
کلــه چــې مــخ پــر ښــکته موټــر دروئ ســټرېنګ یــې د ســړک څنــډې يــا پيــاده   •

رو پر لور تاو کړئ.

ــاو  ــريي ت ــه ل ــاده رو څخ ــه د پي ــر ټايرون ــر دروئ د موټ ــوړه موټ ــر ل ــخ پ ــه م کل  •
کړئ.

کــه چیــرې د پيــاده رو څنــډه نــه وي، شــټرېنګ پــه دايس ډول تــاو کــړئ ترڅــو   •
موټر د ترافیکي تګ راتګ پر لور حرکت ونه کړي.

د موټــر درولــو پرمهــال تــل د آهــن بريــک څخــه کار واخلــئ. د موټــر ګريونــه   •
ددې لپاره نه دي ډيزاين شوي چې د بريک کار ترې واخيستل يش.

موازي متځایونه
که څه هم داسې وسایط شته چې په اتومات ډول خپل ځان موازي پارکينګ 

حالت ته اړوي، خو په دې پوهیدل چې د موټر درولو دا پیچيل پروسه څنګه 
تررسه کړئ، يو ښه مهارت دی.

د موټر درولو لپاره د خپلو سورليو په طرف کې فاصله پرېږدئ.  •

کلــه چــې ځــای تــه ورســیږئ اشــاره روښــانه کــړئ او پــه خپلــو هنــدارو کــې   •
وګورئ ترڅو ستاسو شاته موټر وليدالی شئ.

د هغــه موټــر څنــګ تــه مســتقيم موټــر ودروئ چــې ستاســو د موټــر د   •
درېدو څخه مخکې درول شوی وي.

ــه  ــد 2-5 فوټ ــځ بای ــر ترمن ــر او د مخکینــي درول شــوي موټ ستاســو د موټ  •
واټن وي.

بریــک ونیســئ، د شــاتني يــا ريــورس ګېــر بــدل کــړئ او لــه شــا لــوري څخــه را   •
روان موټر ته وګورئ.

بریــک پرېــږدئ او ورو ورو بیرتــه شــاته الړ شــئ، پــه مکــرر ډول د نــورو   •
ــوړ  ــيل راســته اوږې ل ــورئ. د خپ ــه ګ ــدارې ت ــې هن ــاره خپل ــدو لپ ــرو د لی موټ

وګورئ ترڅو ستاسو د موټر په درولو کې دررسه مرسته وکړي.

کلــه چــې تاســو شــاته ځــئ، د شــټیرینګ ویــل ښــي خــوا تــه وګرځــوئ ترڅــو   •
د متځای يا پارکنګ ته د خپل موټر شاتنۍ برخه ور برابره کړئ.

کلــه چــې د موټــر شــاتنۍ برخــه متځــای يــا پارکېنــګ تــه برابــره يش، د موټــر   •
ــه  ــاو کــړئ. د دغــې "S" ډول ــه ت ــاره شــټرينګ بــل لــوري ت ــو لپ د ســيده کول
شــټرينګ تاوولــو پــه مرســته بایــد ستاســو موټــر پــه مســتقیم ډول پــه 

پارکينګ کې ودرول يش.

د اړتیــا رسه ســم د موټــر موقعیــت تنظیــم کــړئ ترڅــو پــر ټــاکيل ځــای یــې   •
متمرکــز کــړئ. د ســړک څنــډې لــه دېــوال څخــه لــه 6 تــر 12 انچــه پــه واټــن 

لريي موټر مه دروئ.

د دروازې د پرانیستلو څخه مخکې موټرو ته پام وکړئ.   •

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

څلورم څپرکی: ترافیکي قوانین



د معلولينو د وسايطو متځای
د معلولیــت اړونــد د موټــرو متځایونــه د معلولينــو د وســايطو لپــاره ځانګــړي 
شــوي دي. معلولیتونــه تــل روښــانه نــه وي، نــو کــه چېــرې ځینــې کســان حتــی 
امســاء یــا ویلچیــر هــم نــه کاروي، دا پــه دې معنــا نــه ده چــې دوی د معلولیــت 

لرونکو له متځای څخه ناوړه ګټه پورته کوي.

ــړ  ــای ژی ــا متځ ــې د وړی ــږي چ ــول کی ــه ورک ــرو ت ــو موټ ــې هغ ــای یواځ ــا متځ وړی
ســټیکر او د معلولينــو اړونــد کارتونــه ولــري. د وړیــا متځــای د ســټیکر ترالســه 
کولــو رشایــط د هغــه رشايطــو پــه پرتلــه ډېــر لــږ پېژنــدل کېــږي چــې د معلولیــت 

د جواز کارت یا پلیټ کارت لپاره وضع شوي دي.

د دې لپاره چې د معلولینو په متځای کې موټر ودروئ:
وي.  معلــول  ســم  رسه  رشایطــو  د  بایــد  ســورلۍ  ستاســو  یــا  تاســو   •
معلولیــت پــه خپلــه د ړونــدوايل یــا هــر هغــه حالــت پــه توګــه پېژنــدل کیــږي 
چــې د يــو شــخص د تــګ راتــګ وړتیــا پــه زیاتــه انــدازه محــدودوي یــا دا چــې 
ویلچیــر، د قــدم وهلــو څلــور پایــې لرونکــې امســاء، لویــه امســاء یــا نــورو 
مرســتندویه وســایلو تــه پکــې اړتیــا پیداکیــږي. معلولیــت کېــدای يش 

لنډمهاله یا اوږدمهاله وي.

تاســو بایــد د معلولیــت د جــواز پلېــټ یــا د متځــای لپــاره د معلولیــت کارت   •
ولرئ. 

کــه چیــرې پــه وســایطو کــې هیــڅ یــو کــس معلــول نــه وي یــا کــه پــه موټــر 
کــې ســپور معلــول شــخص ستاســو رسه پلورنځــي تــه نــه ځــي، پــه دې 

صورت کې هيڅکله د معلولينو په متځای کې موټر مه دروئ.

د معلولينو د پالنکوچ ډوله موټر متځای
د پالنکــوچ ډولــه موټــر لپــاره مناســب متځایونــه د معیــاري متځایونــو څخــه 
پــراخ دي. دا ډول پارکينګونــه يــا متځايونــه د پالنکــوچ د ویلچیــر د پورتــه کولــو 

او مایلــې الرې لپــاره ځــای لــري، چــې 
معلــول شــخص تــه اجــازه ورکــوي چــې 
څخــه  موټــر  لــه  رسه  اســانۍ  پــه 
همــدې  پــه  وخیــژي.  ور  يــا  راووځــي 
د  چــې  ده  مهمــه  ډېــره  دا  ســبب، 
پارکېنــګ پــه نیــيل رنګــه پټــۍ لرونکــې 
ډولــه  پالنکــوچ  د  چــې  کــې  ســاحه 

موټــرو لپــاره مشــخص شــوی متځــای دی، نــور موټــر و نــه دروئ. کــه چــريي 
تــرې  يــا  تــه د معلولينــو کســانو د ختلــو  داســې ويش، کېــدای يش موټــر 
ــو مخــه ونیــيس. دا هــم مهمــه ده چــې د ســړک غــاړي هغــه مايــيل  راکوزېدل
ــګ  ــان د ت ــني کس ــې معلول ــړئ چ ــه ک ــدي ن ــم بن ــډي ه ــوي الري او څن ــرې ش پ

راتګ لپاره ترې کار اخيل.

د موټر درولو اړوند رسغړونې
پــه ځينــو ټولنــو کــې کېــدای يش پــر ځايــي ســړکونو د موټــر درولــو داســې 
مقــررات تصویــب کــړي چــې د ایالتــي قانــون د مقرراتــو پــه پرتلــه ســخت وي. د 
متځــای اړونــد نښــې بــه د ښــار پــه حــدودو کــې ځــړول کیــږي. د موټــر څښــنت چــې 
پــه غیرقانــوين ډول یــې موټــر درولــی وي د موټــر درولــو اړونــد د رسغړونــو رسه 

تړيل د هر ډول جرمانې او ټیکټ مسوول دی.

کــه چیــرې موټــر پــه کرایــه اخیســتل شــوی وي، د ترافيکــي رسغــړوين پــه صــورت 
کــې هغــه څــوک مســؤول دی چــې موټــر کرایــه کــوي. النــدی د "موټــر نــه درولــو 
قوانــني" لــه مخــې د ځينــو هغــه جزيــي مــواردو يــو ليســت دی، چــې موټــر پکــې 

ونه درول يش.

په الندي حاالتو کې هېڅکله موټر مه دروئ:

"پارکينــګ  ممنــوع"،  "توقــف  درېــږئ،"  "مــه  چــې  چیــري   •
ــازه  ــو اج ــر درول ــت د موټ ــڅ وخ ــا "هي ــکيل وي. ی ــوع" لی ممن

نشته" نښې ځړول شوي وي.

د اور لګېــدين یــا ترافيکــي پېښــې څخــه د 500 فوټــه پــه واټــن   •
رسه.

د اور وژنــې يــا اطفائيــې د پيــپ پــه 15 فوټــه واټــن   •
کې.

د ســړک پــه عیــن لــوري کــې د اور وژنــې د وســایطو پــه   •
20 فوټــه واټــن کــې یــا، پــه هغــه ځــای کــې چــې هلتــه د 

اطفائيــې لــه لــوري پــه نښــه شــوي وي، يــا د ســړک پــه بــل اړخ کــې د 75 
فوټه په واټن رسه.

د اورګاډي پټلۍ ته نږدې د 50 فوټه واټن په حدودو کې.  •

د تــګ راتــګ د ټولــو الرو، کوڅــو، ســینام، يــا هــم د هغــه الرو پــه خولــه کــې   •
چې د بیړين حاالتو يا اور لګېدو پر مهال ورڅخه استفاده کېږي.

دايس ســړک تــه نــږدې چــې پــه څلــورالري کــې د نــورو موټــرو د راتاوېــدو پــر   •
مهال تاسو د هغوی د ليدو الر بنده کړې وي.

ــه دې  ــدازه. دا پ ــه ان ــن پ ــر واټ ــه د ډې ــو څخ ــه د 12 انچ ــډي څخ ــړک د څن د س  •
معنــا ده چــې د ســړک د څنــډي او ستاســو د درول شــوي موټــر ترمنــځ 

فاصله بايد هيڅ وخت له یوه فوټ څخه ډیره نه وي.

د ترافيکي تګ راتګ په مقابل لوري کې.  •

د خــربداري د نښــو پــه ګــډون د توقــف نښــي، ترافيکــي اشــارې د څارلــو رڼــا   •
لرونکي برج ته د 30 فوټو په اندازه نږدې.

د ښــار يــا کيل لــه حــدودو څخــه د بانــدي د لویــې الرې پــر یــو لیــن د موټــر   •
درول، چې هلته د لويي الري ترڅنګ د موټر درولو ځای وي.

ــې  ــل ډول ی ــه ب ــې پ ــه چ ــه حالت ــه هغ ــه ل ــدې (پرت ــه الن ــا د پل ــر رس ی ــه پ د پل  •
یادونه شوي وي)، د هوايي پله پر رس يا په تونل کې.

پر پیاده رو باندې، یا د عامه یا شخيص موټرو مخې ته.  •

پــه څلــورالري کــې د ننــه، د پــيل تلونکــو کســانو د اوښــتو پــر الره یــا د   •
بایسکالنو پر ټاکل شوي الېن باندې.

لــه ســړک څخــه د پــيل تېرېــدو د الرې څخــه د 20 فوټــه واټــن پــه حــدودو کــې   •
یــا کــه پــه هغــه څلــورالري کــې د 15 فوټــه واټــن پــه حــدودو کــې چــې هلتــه 

د پيل تېرېدونکو لپاره الر نه وي.

پر سړک غاړه د قانوين درول شوي موټر څنګ ته (ډبل متځای).  •

ځکــه پــه دې رسه تاســو کلیــوايل پوســتي صنــدوق تــه د پوســتي لیکونــو د   •
رسولو مخه نیسئ.

په یو ټرانزیټي متځای کې.  •

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

څلورم څپرکی: ترافیکي قوانین



د موټر درولو اړوند رسغړونې
پــه ځينــو ټولنــو کــې کېــدای يش پــر ځايــي ســړکونو د موټــر درولــو داســې 
مقــررات تصویــب کــړي چــې د ایالتــي قانــون د مقرراتــو پــه پرتلــه ســخت وي. د 
متځــای اړونــد نښــې بــه د ښــار پــه حــدودو کــې ځــړول کیــږي. د موټــر څښــنت چــې 
پــه غیرقانــوين ډول یــې موټــر درولــی وي د موټــر درولــو اړونــد د رسغړونــو رسه 

تړيل د هر ډول جرمانې او ټیکټ مسوول دی.

کــه چیــرې موټــر پــه کرایــه اخیســتل شــوی وي، د ترافيکــي رسغــړوين پــه صــورت 
کــې هغــه څــوک مســؤول دی چــې موټــر کرایــه کــوي. النــدی د "موټــر نــه درولــو 
قوانــني" لــه مخــې د ځينــو هغــه جزيــي مــواردو يــو ليســت دی، چــې موټــر پکــې 

ونه درول يش.

په الندي حاالتو کې هېڅکله موټر مه دروئ:

"پارکينــګ  ممنــوع"،  "توقــف  درېــږئ،"  "مــه  چــې  چیــري   •
ــازه  ــو اج ــر درول ــت د موټ ــڅ وخ ــا "هي ــکيل وي. ی ــوع" لی ممن

نشته" نښې ځړول شوي وي.

د اور لګېــدين یــا ترافيکــي پېښــې څخــه د 500 فوټــه پــه واټــن   •
رسه.

د اور وژنــې يــا اطفائيــې د پيــپ پــه 15 فوټــه واټــن   •
کې.

د ســړک پــه عیــن لــوري کــې د اور وژنــې د وســایطو پــه   •
20 فوټــه واټــن کــې یــا، پــه هغــه ځــای کــې چــې هلتــه د 

اطفائيــې لــه لــوري پــه نښــه شــوي وي، يــا د ســړک پــه بــل اړخ کــې د 75 
فوټه په واټن رسه.

د اورګاډي پټلۍ ته نږدې د 50 فوټه واټن په حدودو کې.  •

د تــګ راتــګ د ټولــو الرو، کوڅــو، ســینام، يــا هــم د هغــه الرو پــه خولــه کــې   •
چې د بیړين حاالتو يا اور لګېدو پر مهال ورڅخه استفاده کېږي.

دايس ســړک تــه نــږدې چــې پــه څلــورالري کــې د نــورو موټــرو د راتاوېــدو پــر   •
مهال تاسو د هغوی د ليدو الر بنده کړې وي.

ــه دې  ــدازه. دا پ ــه ان ــن پ ــر واټ ــه د ډې ــو څخ ــه د 12 انچ ــډي څخ ــړک د څن د س  •
معنــا ده چــې د ســړک د څنــډي او ستاســو د درول شــوي موټــر ترمنــځ 

فاصله بايد هيڅ وخت له یوه فوټ څخه ډیره نه وي.

د ترافيکي تګ راتګ په مقابل لوري کې.  •

د خــربداري د نښــو پــه ګــډون د توقــف نښــي، ترافيکــي اشــارې د څارلــو رڼــا   •
لرونکي برج ته د 30 فوټو په اندازه نږدې.

د ښــار يــا کيل لــه حــدودو څخــه د بانــدي د لویــې الرې پــر یــو لیــن د موټــر   •
درول، چې هلته د لويي الري ترڅنګ د موټر درولو ځای وي.

ــې  ــل ډول ی ــه ب ــې پ ــه چ ــه حالت ــه هغ ــه ل ــدې (پرت ــه الن ــا د پل ــر رس ی ــه پ د پل  •
یادونه شوي وي)، د هوايي پله پر رس يا په تونل کې.

پر پیاده رو باندې، یا د عامه یا شخيص موټرو مخې ته.  •

پــه څلــورالري کــې د ننــه، د پــيل تلونکــو کســانو د اوښــتو پــر الره یــا د   •
بایسکالنو پر ټاکل شوي الېن باندې.

لــه ســړک څخــه د پــيل تېرېــدو د الرې څخــه د 20 فوټــه واټــن پــه حــدودو کــې   •
یــا کــه پــه هغــه څلــورالري کــې د 15 فوټــه واټــن پــه حــدودو کــې چــې هلتــه 

د پيل تېرېدونکو لپاره الر نه وي.

پر سړک غاړه د قانوين درول شوي موټر څنګ ته (ډبل متځای).  •

ځکــه پــه دې رسه تاســو کلیــوايل پوســتي صنــدوق تــه د پوســتي لیکونــو د   •
رسولو مخه نیسئ.

په یو ټرانزیټي متځای کې.  •

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش
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یادونې

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش



ایا په دې پوهېدئ چې. . . ؟
 (Detroit) پــه 1915 کال کــې، پــه لومــړی ځــل د درېــدو نښــه پــه ډیټرويــټ  •

سیمه کې وکارول شوه.

پــه 1917 کال کــې، د مشــيګن ایالــت پــر یــوه ايالتــي لویــه الر بانــدې د ســړک   •
ــر  ــي Marquette-څخــه ت لومــړۍ مرکــزي کرښــه رســم شــوه چــې د مارکوټ

نيګواين- Negaunee سړک پورې غځېدلې وه.

پــه 1920 کال کــې د څلــورالرو لپــاره د ســور، ژیــړ او شــین رنــګ لرونکــي   •
ــه ووډوارډ څلــورالري او فــورټ  ــد پ ترافيکــي اشــارې د ډيرويــټ ســیمې اړون

سړک باندې کارول شوي دي.

ترافیکي نښې
یــوه ترافیکــي نښــه داســې یــو شــکل او نښــه ده چــې تاســو تــه ترافيکــي قوانينــو اړونــد د یــوې معنــا او هــدف پــه اړه اشــاره درکــوي. دا نهــه بنســټیز شــکلونه وپیژنــئ 

او د دوی په معناوو ځانونه پوه کړئ.

اته اړخيز

پنتاګون بريغ افقي مستطيل

عمودي مستطيل څرخيدنه د اورګاډي تېرېدو سړک 
/ کراس بک

املاس مثلث

خربداری الره ورکړئ ودرېږئ

ښوونځی جهتونه خربداری/مه تېرېږئ

قانون د اورکاډي د تېرېدو الره د اورکاډي د تېرېدو الره

پنځم څپرکی: نښې، د سړک د منځ عالمې
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د الرې نښي
د سړک اړوند فدرايل، ایالتي او سیمه ییز سیستمونه

د ترافیکي نښو رنګونه
د ترافیکــي نښــو رنګونــه هــم ځــان تــه معنــا لــري. د ترافیکــي نښــو پــه لومړنیــو 
ــه اړه پوهــاوی  ــو پ ــرو معلومات ــد د ډې ــو اړون ــر چلول ــه د موټ ــدل ب ــو پوهې رنګون

درکړي.

مقررايت نښې
مقــررايت نښــې تاســو تــه د ځانګــړو قوانینــو پــه اړه پوهــاوی درکــوي. دا نښــې د 
ترافیکــو رسعــت او حرکــت تنظیمــوي. دا نښــي زیاتــره مســتطیل شــکله وي او 

د سپین تور، سور، سپین تور، یا سور او سپین رنګ لري. 

د متحده ایاالتو اړوند د لویو الرو نښې

د سیمه ییزو الرو نښي

د ايالتونو ترمنځ د لويې الري نښه

د ايالتي لويي الري نښه

سور: ودرېږئ/ منع دی/ ممنوع دی

آيب: خدمات/ میلمه پالنه

زرغون: هدایات/ الرښوونې

ژیړ: احتیاط/عمومي خربداری

نارنجي: د ودانیزو يا سانتدويه چارو لپاره احتیاط

تور: منظمي/قانوين اجازه یا ممنوعیت

سپین: منظمي/قانوين اجازه یا ممنوعیت

نصواري رنګه: تفریحي/ کلتوري عالقه

تېز ژیړ-زرغون: ښوونځی، پيل تلونکي یا د بایسکل اړوند احتیاط

تېز ګاليب: ترافيکي پیښه/ بیړنی حالت / غیر پالن شوې پیښه

پــه 1912 کال کــې، William B. Bachman، د مشــيګن 
ــورم رئيــس د ولوریــن پــه نــوم د موټــرو د کلــب د یــوې  څل
ډلــې چــې د انډیانــا پولیــس د دویمــې کلیــزې پــه مناســبت 
د ســیالۍ لپــاره د 271 میلــه موټريــز ســفر لپــاره يــو پــالن 
جــوړ کــړ. ســتونزې هغــه وخــت رامنځتــه شــوې کلــه چــې د 
الري ښــودلو لپــاره د مخکــښ موټــر لــه لــوري غورځــول 
ــه تيــت او پــرک شــوې.  ــه امل ــاد ل شــوي کاغــذي ټوټــې د ب
35 موټــر چــې د بــاد پــه واســطه د پاشــل شــويو کاغذونــو 
پــه تعقيــب روان وو د ټــويل شــاميل انډیانــا او ســویيل 
ــې،  ــه 1920 کال ک ــیدل. پ ــه ورس ــای ت ــو پ ــيګن ایالتون مش
ښــاغيل باچمــني Bachman د 2,000 میلــه واټــن لرونکــو 
ســړکونو پــه څنــډو کــې الرښــودي نښــي رنــګ کــړې، ترڅــو 
پــر ســړکونو د الرښــودو کاغــذي ټوټــو ســتونزه حــل يش، او 
ــه وده  ــتم ت ــيل سیس ــو م ــه کول ــړک د نښ ــو ډول د س ــه ي پ

ورکړي.

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش
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د ترافیکي نښې ننګونه
ایا تاسو الندې نښې پېژندالی شئ؟ د نښې د شکل او رنګونو په اړه فکر وکړئ. (ځوابونه یې په راتلونکې پاڼه کې دي.)

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش
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د ترافیکي نښې د ننګونې
 ځوابونه

ــې  ــوي پیښ ــالن ش ــر پ ــل غی ــا ب ــۍ ی ــوې. بېړن ــه ش ــي پېښ ــدې ترافيک وړان  .1
بــه  ترافیکــي جریــان ګــډوډ کــړی دی. د خــربداري او الرښــود دا نښــې 
ستاســو رسه مرســته وکــړي چــې د ترافيکــي پېښــي د رامنځتــه شــوې 
ســاحې پــه شــاوخوا يــا مســتقيم د پېښــي پــه ځــای کــې پــه احتيــاط موټــر 

وچلوئ.

د ګاز پمپ. د ګاز د پلور د مرکزونو موقعیت په ګوته کوي.  .2

وتــل. دا پــه ګوتــه کــوي چــې د آزادې او عمومــي الرې څخــه د وتلــو ځــای   .3
چېري دی.

لــه ســړک څخــه وړانــدي د یخــي پــول. پــه دې اړه خــربداری ورکــوي چــې کــه   .4
څه هم سړکونه پاک دي، خو پر دې پول ال هم يخی شته.

یوه الر. ترافیکي جریان په ټولو لینونو کې یو شان دی.  .5

ــه  ــې پ ــت چ ــوين رسع ــې د قان ــه اوږدو ک ــړک پ ــد 55. دا د س ــت ح د رسع  .6
ساعت کې 55 میله دی، د کنرتولولو لپاره دی.

ميل ځنګل. تاسو ته د ميل پارک د موقعیت په اړه خرب درکوي.  .7

ښــوونځي  د  کــې  ســيمه  پــه  دي.  حــارض  ماشــومان  ښــوونځي  د   .8
د  ښــوونځي  د  او  چلــوئ  موټــر  رسه  احتیــاط  پــه  شــته.   ماشــومان 

ساتونکي له لوري درکړل شوي الرښووين تعقيب کړئ.

Flint/Saginaw. یــو ځــای تــه د رســیدو لپــاره تاســو تــه د الرښــوونو پــه   .9
اړه خرب درکوي، په دې حالت مطلب د فلینټ او ساګیناو ښارونه دي.

ــتوګنې د الرسيس وړ  ــات او اس ــاره خدم ــو لپ ــه. د معلولین ــر نښ د ویلچی  .10
دي.

.M-32 د ايالتي الرو نښه. ایالتي لویه الره  .11

د موټــر د درېــدو اجــازه. یــو ســاعته د موټــر درېــدو ځــای د ســهار لــه 9 بجــو   .12
څخه تر ماښام 7 بجو پورې اجازه لري.

د درېــدو نښــه. پــه بشــپړه توګــه ودرېــږئ او مخکــې لــه دې چــې وړانــدي   .13
حرکت وکړئ موټرو او پيل تلونکو کسانو ته الر ورکړئ.

الر ورکــول. د تېرېــدو حــق ورکــړئ. ورو تــاو شــئ او هغــو موټــرو تــه اجــازه   .14
ورکړئ چې ستاسو پر الره تیریږي.

په سور رنګه نښه مه تاوېږئ. د سور رنګه څراغ بلول منع دي.  .15

ښي لورته مه تاوېږئ. ښي لور ته تاوېدل منع دي.  .16

پر جاده مه را تاوېږئ. پر جاده راتاوېدل منع دي.  .17

ښــي خــوا د تاوېــدو اړونــد لینونــه. دا کنرتولــوي چــې پــر کومــو لینونــو ښــي   .18
لوري ته د تاوېدو اجازه لرئ.

یواځــې لــه مرکــزي لیــن کیــڼ اړخ تــه تاوېــدالی شــئ. دا کنرتولــوي چــې د موټــرو   .19
پر مرکزي لین یواځې هغه وسايط تالی يش چې کیڼ اړخ ته تاوېږي.

مه ورڅخه تېرېږئ. تېرېدل منع دي.  .20

پــه احتيــاط رسه تېــر شــئ. دا نښــه د نــه تیریــدو پــه نښــه پســې ښــکاره کیــږي. دا   .21
د ســړک ښــي اړخ تــه وي او د نــه تیریــدو د ســاحې وروســتي موقعيــت پــه نښــه 

کوي. هغه مهال تېر شئ چې تېرېدل بې خطره وي.

وړاندې الر بېلیږي. دا نښه ښیي چې وړاندي سړک وېشل کېږي.  .22

مــه ور داخلېــږئ. تاســو اجــازه نــه لــرئ چــې هغــو ســیمو تــه داخــل شــئ چیــرې   .23
چې دا نښه ځړول شوې وي.

یواځــې جــواز لرونکــي موټــر. یواځــې د قانــون پــيل کوونکــي، بیــړين خدماتــو یــا   .24
محافظتــي وســایط کــوالی يش پــه قانــوين توګــه د تــګ لــه دغــه بېړنــۍ الري 
څخــه کار اخــيل. هېڅکلــه د عمومــي الرې پــر منــځ یــا د بېړنــۍ تېرېدونکــي الري 
پــه اوږدو کــې موټــر مــه چلــوئ. د خپــل مســري بدلولــو لپــاره، د وتلــو راتلونکــې 
الرې تــه موټــر بوځــئ، ښــکته شــئ او پــه عمومــي الر کــې د بــل جهــت خواتــه ور 

داخل شئ.

ــوی  ــل ش ــه داخ ــن ت ــړ لی ــه د راروان موټ ــرف څخ ــل ط ــو د مقاب ــمه الر. تاس ناس  .25
یاست. د امکان تر حده تر ټولو خوندي او چټکې الرې ته ځان وباسئ.

الریــو تــه اجــازه نشــته. الریــو تــه اجــازه نشــته چــې هغــو ســیمو تــه داخلــې يش   .26
چیرې چې دا نښه ځړول شوې وي.

د اورګاډي د تېرېــدو الره. د اورګاډي پټلــۍ مــو مخکــې ده چــې د رېــل دوې پټلــۍ   .27
لري.

د آرام ســاحه. هغــه ځایونــه پــه ګوتــه کــوي چــې د عامــو خلکــو لپــاره اســرتاحت   .28
خونې پکې وي.

ښــوونځي تــه اوښــتل. وړانــدي ښــوونځي تــه د ماشــومانو د اوښــتلو یــوه الر   .29
ده. پــه احتیــاط رسه موټــر چلــوئ او د ښــوونځي د ســاتونکي لــه لــوري درکــړل 

شوي الرښووين تعقيب کړئ.

ــر  ــرو پ ــو موټ ــه د هغ ــې نښ ــه نارنج ــث ډول ــايط. مثل ــي وس ــت کوونک ورو-حرک  .30
شــاتنۍ برخــه مثلــث ډولــه نارنجــې نښــه ځــړول شــوي وي چــې پــه ســاعت کــې 
د 25 میلــه څخــه زيــات حرکــت نــه کــوي، لکــه د آس بګــۍ، د فارمونــو اړونــد 

وســايط، او نــور لــوي زراعتــي او صنعتــي وســایط. د دوی پــه شــاوخوا کــې 
په احتیاط رسه موټر چلوئ.

وړاندې ښي خواته تاو شئ. سړک ښي خوا ته تاویږي.  .31

ــې  ــا کیڼ ــه او بی ــډ واټــن رسه ښــي خــوا ت ــه لن ــدې ګواليــي ده. ســړک پ وړان  .32
خواته تاویږي.

ــه دې معنــا چــې وړانــدې  وړانــدې نــرۍ ګواليــي ده، رسعــت کــم کــړئ. پ  .33
نرۍ ګواليي ده؛ خپل رسعت په ساعت کې 35 میله ته را کم کړئ.

د رېل پټلۍ. وړاندې د اورګاډي پټلۍ ده.  .34

کــې  ســاحه  دغــه  پــه  يش  کېــدای  کــوئ.  پــام  تــه  چلوونکــو  بایســکل   .35
بایسکل چلوونکي وي؛ په احتیاط موټر چلوئ.

پــيل کســانو تــه پــام کــوئ. کېــدای يش پــه دغــه ســاحه کــې پــيل تلونکــي   .36
کسان وي؛ په احتیاط موټر چلوئ.

ــع دي. دواړو  ــا موان ــګاه ی ــو ترافيکــي خالی ــدې ی ــع دي. وړان ــر ســړک موان پ  .37
خواو ته حرکت کوالی شئ.

اعظمــي لــوړ حــد تــه چــې مجــاز دی. تــر يــو پــول یــا بــل جوړښــت النــدې د   .38
موانعو د نه شتون اعظمي واټن 12 فوټه او 6 انچه دی.

پــه ســاعت کــې 25 میلــه رسعــت. د وتلــو رسعــت بایــد پــه ســاعت کــې تــر   .39
25 میله زیات نه وي.

د تیریــدو ځــای نشــته. دا نښــه د ســړک پــه کیــڼ اړخ کــې موقعیــت لــري، دا   .40
ژیــړ رنګــه نــرۍ نښــه تاســو تــه خــربداری درکــوي چــې لــه تیریــدو څخــه ډډه 

وکړئ ځکه د تېرېدو لپاره رشایط خطرناک دي.

ــه  ــړک څخ ــه س ــو ل ــې ستاس ــړک چ ــو س ــې ی ــور الری دی. داس ــدې څل وړان  .41
بېلېږي؛ مخامخ راروان ترافيک ته پام وکړئ.

وړانــدې فرعــي ســړک دی. یــو فرعــي ســړک هغــه ســړک دی چــې ستاســو   .42
د سړک په څنګ کې د ښي خوا څخه تیریږي؛ د ترافیک څارلو لپاره وي.

وړاندې واټ دی. په دې معنا چې وړاندې واټ راځي.  .43

وړانــدې پــر ســړک کار روان دی. دغــه نارنجــي نښــه دې تــه اشــاره کــوي چــې   .44
پــه ســیمه کــې د ودانیــزو چــارو یــا ســاتندويه کاريګــر کار کــوي؛ موټــر پــه 

احتیاط رسه چلوئ.

وړاندې ودرېږئ. وړاندې د درېدلو نښه ځړول شوې ده.  .45

وړانــدې د تېرېــدو ځــای دی. وړانــدې د بــل موټــر څخــه د تېرېــدو نښــه ځــړول   .46
شوې ده.

یــو ځــای کېدونکــي ترافیــک. ستاســو د ښــي خــوا څخــه نــور ترافیــک دررسه   .47
یوځای کیږي.

د لیــن پــای د کیــڼ اړخ رسه یوځــای کیــږي. د لېــن ښــی لــوری پــای تــه   .48
رســیږي؛ د کيــڼ لــوري رسه یــو ځــای کیــږي. د کيــڼ لیــن ترافيــک تــه د 

تېرېدو حق ورکړئ.

ویشــل شــوې لویــه الره پــای تــه رســیږي. ویشــل شــوې لویــه الره پــای تــه   .49
رسیږي او ترافیکي جریان پر دوو لینونو وېشل کیږي.

دوه-طرفه ترافيک. دوه-طرفه ترافيک پیلیږي؛ ښي طرف ونیسئ.  .50

غونــډۍ. وړانــدې مــو یــو ګرنــګ وزمــه مــخ پــر ښــکته ځــوړ دی. ټــول   .51
ــر ونیــيس  ــد احتیاطــي تدابی ــه ځانګــړې توګــه لویــې الرۍ، بای وســایط، پ
ــه پــه ســم ډول کار کــوي او د  ترڅــو ډاډ ترالســه کــړي چــې د دوی بریکون

اړتیا په صورت کې ګیرونه را کم کړي.

ــړک  ــې د س ــم ک ــراب موس ــه خ ــوييږي. پ ــک ښ ــال ترفي ــر مه ــو پ د لندېدل  .52
حاالت خرابیږي؛ موټر په احتیاط چلوئ.

لــه کــني لــوري رسه یــو ځــای کیــږي. د لېــن ښــی لــوری پــای تــه رســیږي؛ د   .53
ــه د  ــو ت ــه ښــي لیــن کــې شــته موټران ــوري رسه یــو ځــای کیــږي. پ کيــڼ ل

تېرېدو حق ورکړئ.

بایســکل چلوونکــي او پــيل کســان. د بایســکل او پــيل کســانو الره نــږدې   .54
ده؛ موټر په احتیاط چلوئ.

د سړک د منځ نښي
د ســړک مينــځ نښــي ســپین یــا ژیــړ رنګونــه لــري او چلوونکــو تــه خــربداری، 

کنرتول او معلومات ورکوي.

سپین رنګه کرښې
ســپین رنګــه کرښــې د ترافيــک هغــه لېنونــه رسه جــال کــوي چــې يــوه جهــت يــا 

لوري ته حرکت کوي.

ماتې ماتې سپین رنګه کرښې
پــر هغــو ســړکونو بانــدې چــې لــه یــوه څخــه ډیــر لینونــه پــر یــوه لــوري حرکــت 
کــوي، ماتــې ماتــې ســپین رنګــه کرښــې د ترافیکــو جریانونــه رسه جــال کــوي. لــه 
ماتــو شــویو ســپني رنګــه کرښــو کــې مــه وځــئ یــا لــه دوه ګونــو ژېــړ رنګــه کرښــو 

څخه مه تېرېږئ. 5.1 شکل وګورئ.

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

پنځم څپرکی: نښې، د سړک د منځ عالمې



5.1 شکل.

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

پنځم څپرکی: نښې، د سړک د منځ عالمې

د ترافیکي نښې د ننګونې
 ځوابونه

ــې  ــوي پیښ ــالن ش ــر پ ــل غی ــا ب ــۍ ی ــوې. بېړن ــه ش ــي پېښ ــدې ترافيک وړان  .1
بــه  ترافیکــي جریــان ګــډوډ کــړی دی. د خــربداري او الرښــود دا نښــې 
ستاســو رسه مرســته وکــړي چــې د ترافيکــي پېښــي د رامنځتــه شــوې 
ســاحې پــه شــاوخوا يــا مســتقيم د پېښــي پــه ځــای کــې پــه احتيــاط موټــر 

وچلوئ.

د ګاز پمپ. د ګاز د پلور د مرکزونو موقعیت په ګوته کوي.  .2

وتــل. دا پــه ګوتــه کــوي چــې د آزادې او عمومــي الرې څخــه د وتلــو ځــای   .3
چېري دی.

لــه ســړک څخــه وړانــدي د یخــي پــول. پــه دې اړه خــربداری ورکــوي چــې کــه   .4
څه هم سړکونه پاک دي، خو پر دې پول ال هم يخی شته.

یوه الر. ترافیکي جریان په ټولو لینونو کې یو شان دی.  .5

ــه  ــې پ ــت چ ــوين رسع ــې د قان ــه اوږدو ک ــړک پ ــد 55. دا د س ــت ح د رسع  .6
ساعت کې 55 میله دی، د کنرتولولو لپاره دی.

ميل ځنګل. تاسو ته د ميل پارک د موقعیت په اړه خرب درکوي.  .7

ښــوونځي  د  کــې  ســيمه  پــه  دي.  حــارض  ماشــومان  ښــوونځي  د   .8
د  ښــوونځي  د  او  چلــوئ  موټــر  رسه  احتیــاط  پــه  شــته.   ماشــومان 

ساتونکي له لوري درکړل شوي الرښووين تعقيب کړئ.

Flint/Saginaw. یــو ځــای تــه د رســیدو لپــاره تاســو تــه د الرښــوونو پــه   .9
اړه خرب درکوي، په دې حالت مطلب د فلینټ او ساګیناو ښارونه دي.

ــتوګنې د الرسيس وړ  ــات او اس ــاره خدم ــو لپ ــه. د معلولین ــر نښ د ویلچی  .10
دي.

.M-32 د ايالتي الرو نښه. ایالتي لویه الره  .11

د موټــر د درېــدو اجــازه. یــو ســاعته د موټــر درېــدو ځــای د ســهار لــه 9 بجــو   .12
څخه تر ماښام 7 بجو پورې اجازه لري.

د درېــدو نښــه. پــه بشــپړه توګــه ودرېــږئ او مخکــې لــه دې چــې وړانــدي   .13
حرکت وکړئ موټرو او پيل تلونکو کسانو ته الر ورکړئ.

الر ورکــول. د تېرېــدو حــق ورکــړئ. ورو تــاو شــئ او هغــو موټــرو تــه اجــازه   .14
ورکړئ چې ستاسو پر الره تیریږي.

په سور رنګه نښه مه تاوېږئ. د سور رنګه څراغ بلول منع دي.  .15

ښي لورته مه تاوېږئ. ښي لور ته تاوېدل منع دي.  .16

پر جاده مه را تاوېږئ. پر جاده راتاوېدل منع دي.  .17

ښــي خــوا د تاوېــدو اړونــد لینونــه. دا کنرتولــوي چــې پــر کومــو لینونــو ښــي   .18
لوري ته د تاوېدو اجازه لرئ.

یواځــې لــه مرکــزي لیــن کیــڼ اړخ تــه تاوېــدالی شــئ. دا کنرتولــوي چــې د موټــرو   .19
پر مرکزي لین یواځې هغه وسايط تالی يش چې کیڼ اړخ ته تاوېږي.

مه ورڅخه تېرېږئ. تېرېدل منع دي.  .20

پــه احتيــاط رسه تېــر شــئ. دا نښــه د نــه تیریــدو پــه نښــه پســې ښــکاره کیــږي. دا   .21
د ســړک ښــي اړخ تــه وي او د نــه تیریــدو د ســاحې وروســتي موقعيــت پــه نښــه 

کوي. هغه مهال تېر شئ چې تېرېدل بې خطره وي.

وړاندې الر بېلیږي. دا نښه ښیي چې وړاندي سړک وېشل کېږي.  .22

مــه ور داخلېــږئ. تاســو اجــازه نــه لــرئ چــې هغــو ســیمو تــه داخــل شــئ چیــرې   .23
چې دا نښه ځړول شوې وي.

یواځــې جــواز لرونکــي موټــر. یواځــې د قانــون پــيل کوونکــي، بیــړين خدماتــو یــا   .24
محافظتــي وســایط کــوالی يش پــه قانــوين توګــه د تــګ لــه دغــه بېړنــۍ الري 
څخــه کار اخــيل. هېڅکلــه د عمومــي الرې پــر منــځ یــا د بېړنــۍ تېرېدونکــي الري 
پــه اوږدو کــې موټــر مــه چلــوئ. د خپــل مســري بدلولــو لپــاره، د وتلــو راتلونکــې 
الرې تــه موټــر بوځــئ، ښــکته شــئ او پــه عمومــي الر کــې د بــل جهــت خواتــه ور 

داخل شئ.

ــوی  ــل ش ــه داخ ــن ت ــړ لی ــه د راروان موټ ــرف څخ ــل ط ــو د مقاب ــمه الر. تاس ناس  .25
یاست. د امکان تر حده تر ټولو خوندي او چټکې الرې ته ځان وباسئ.

الریــو تــه اجــازه نشــته. الریــو تــه اجــازه نشــته چــې هغــو ســیمو تــه داخلــې يش   .26
چیرې چې دا نښه ځړول شوې وي.

د اورګاډي د تېرېــدو الره. د اورګاډي پټلــۍ مــو مخکــې ده چــې د رېــل دوې پټلــۍ   .27
لري.

د آرام ســاحه. هغــه ځایونــه پــه ګوتــه کــوي چــې د عامــو خلکــو لپــاره اســرتاحت   .28
خونې پکې وي.

ښــوونځي تــه اوښــتل. وړانــدي ښــوونځي تــه د ماشــومانو د اوښــتلو یــوه الر   .29
ده. پــه احتیــاط رسه موټــر چلــوئ او د ښــوونځي د ســاتونکي لــه لــوري درکــړل 

شوي الرښووين تعقيب کړئ.

ــر  ــرو پ ــو موټ ــه د هغ ــې نښ ــه نارنج ــث ډول ــايط. مثل ــي وس ــت کوونک ورو-حرک  .30
شــاتنۍ برخــه مثلــث ډولــه نارنجــې نښــه ځــړول شــوي وي چــې پــه ســاعت کــې 
د 25 میلــه څخــه زيــات حرکــت نــه کــوي، لکــه د آس بګــۍ، د فارمونــو اړونــد 

وســايط، او نــور لــوي زراعتــي او صنعتــي وســایط. د دوی پــه شــاوخوا کــې 
په احتیاط رسه موټر چلوئ.

وړاندې ښي خواته تاو شئ. سړک ښي خوا ته تاویږي.  .31

ــې  ــا کیڼ ــه او بی ــډ واټــن رسه ښــي خــوا ت ــه لن ــدې ګواليــي ده. ســړک پ وړان  .32
خواته تاویږي.

ــه دې معنــا چــې وړانــدې  وړانــدې نــرۍ ګواليــي ده، رسعــت کــم کــړئ. پ  .33
نرۍ ګواليي ده؛ خپل رسعت په ساعت کې 35 میله ته را کم کړئ.

د رېل پټلۍ. وړاندې د اورګاډي پټلۍ ده.  .34

کــې  ســاحه  دغــه  پــه  يش  کېــدای  کــوئ.  پــام  تــه  چلوونکــو  بایســکل   .35
بایسکل چلوونکي وي؛ په احتیاط موټر چلوئ.

پــيل کســانو تــه پــام کــوئ. کېــدای يش پــه دغــه ســاحه کــې پــيل تلونکــي   .36
کسان وي؛ په احتیاط موټر چلوئ.

ــع دي. دواړو  ــا موان ــګاه ی ــو ترافيکــي خالی ــدې ی ــع دي. وړان ــر ســړک موان پ  .37
خواو ته حرکت کوالی شئ.

اعظمــي لــوړ حــد تــه چــې مجــاز دی. تــر يــو پــول یــا بــل جوړښــت النــدې د   .38
موانعو د نه شتون اعظمي واټن 12 فوټه او 6 انچه دی.

پــه ســاعت کــې 25 میلــه رسعــت. د وتلــو رسعــت بایــد پــه ســاعت کــې تــر   .39
25 میله زیات نه وي.

د تیریــدو ځــای نشــته. دا نښــه د ســړک پــه کیــڼ اړخ کــې موقعیــت لــري، دا   .40
ژیــړ رنګــه نــرۍ نښــه تاســو تــه خــربداری درکــوي چــې لــه تیریــدو څخــه ډډه 

وکړئ ځکه د تېرېدو لپاره رشایط خطرناک دي.

ــه  ــړک څخ ــه س ــو ل ــې ستاس ــړک چ ــو س ــې ی ــور الری دی. داس ــدې څل وړان  .41
بېلېږي؛ مخامخ راروان ترافيک ته پام وکړئ.

وړانــدې فرعــي ســړک دی. یــو فرعــي ســړک هغــه ســړک دی چــې ستاســو   .42
د سړک په څنګ کې د ښي خوا څخه تیریږي؛ د ترافیک څارلو لپاره وي.

وړاندې واټ دی. په دې معنا چې وړاندې واټ راځي.  .43

وړانــدې پــر ســړک کار روان دی. دغــه نارنجــي نښــه دې تــه اشــاره کــوي چــې   .44
پــه ســیمه کــې د ودانیــزو چــارو یــا ســاتندويه کاريګــر کار کــوي؛ موټــر پــه 

احتیاط رسه چلوئ.

وړاندې ودرېږئ. وړاندې د درېدلو نښه ځړول شوې ده.  .45

وړانــدې د تېرېــدو ځــای دی. وړانــدې د بــل موټــر څخــه د تېرېــدو نښــه ځــړول   .46
شوې ده.

یــو ځــای کېدونکــي ترافیــک. ستاســو د ښــي خــوا څخــه نــور ترافیــک دررسه   .47
یوځای کیږي.

د لیــن پــای د کیــڼ اړخ رسه یوځــای کیــږي. د لېــن ښــی لــوری پــای تــه   .48
رســیږي؛ د کيــڼ لــوري رسه یــو ځــای کیــږي. د کيــڼ لیــن ترافيــک تــه د 

تېرېدو حق ورکړئ.

ویشــل شــوې لویــه الره پــای تــه رســیږي. ویشــل شــوې لویــه الره پــای تــه   .49
رسیږي او ترافیکي جریان پر دوو لینونو وېشل کیږي.

دوه-طرفه ترافيک. دوه-طرفه ترافيک پیلیږي؛ ښي طرف ونیسئ.  .50

غونــډۍ. وړانــدې مــو یــو ګرنــګ وزمــه مــخ پــر ښــکته ځــوړ دی. ټــول   .51
ــر ونیــيس  ــد احتیاطــي تدابی ــه ځانګــړې توګــه لویــې الرۍ، بای وســایط، پ
ــه پــه ســم ډول کار کــوي او د  ترڅــو ډاډ ترالســه کــړي چــې د دوی بریکون

اړتیا په صورت کې ګیرونه را کم کړي.

ــړک  ــې د س ــم ک ــراب موس ــه خ ــوييږي. پ ــک ښ ــال ترفي ــر مه ــو پ د لندېدل  .52
حاالت خرابیږي؛ موټر په احتیاط چلوئ.

لــه کــني لــوري رسه یــو ځــای کیــږي. د لېــن ښــی لــوری پــای تــه رســیږي؛ د   .53
ــه د  ــو ت ــه ښــي لیــن کــې شــته موټران ــوري رسه یــو ځــای کیــږي. پ کيــڼ ل

تېرېدو حق ورکړئ.

بایســکل چلوونکــي او پــيل کســان. د بایســکل او پــيل کســانو الره نــږدې   .54
ده؛ موټر په احتیاط چلوئ.

د سړک د منځ نښي
د ســړک مينــځ نښــي ســپین یــا ژیــړ رنګونــه لــري او چلوونکــو تــه خــربداری، 

کنرتول او معلومات ورکوي.

سپین رنګه کرښې
ســپین رنګــه کرښــې د ترافيــک هغــه لېنونــه رسه جــال کــوي چــې يــوه جهــت يــا 

لوري ته حرکت کوي.

ماتې ماتې سپین رنګه کرښې
پــر هغــو ســړکونو بانــدې چــې لــه یــوه څخــه ډیــر لینونــه پــر یــوه لــوري حرکــت 
کــوي، ماتــې ماتــې ســپین رنګــه کرښــې د ترافیکــو جریانونــه رسه جــال کــوي. لــه 
ماتــو شــویو ســپني رنګــه کرښــو کــې مــه وځــئ یــا لــه دوه ګونــو ژېــړ رنګــه کرښــو 

څخه مه تېرېږئ. 5.1 شکل وګورئ.



هغه غیر ماته شوې سپین رنګه کرښه چې ترافیکي لېنونه رسه بېلوي

د رسک په ښي کونج باندې غیر ماته شوې سپین رنګه کرښه

5.2 شکل.

غیر ماتې شوې سپني رنګه کرښې
غیــر ماتــې شــوې ســپني رنګــه کرښــې د ســړک ښــي څنــډه پــه نښــه کــوي. ډیــری 
ــو رسه  ــې ستاس ــږي، دا کرښ ــوم یادی ــه ن ــو پ ــوګ لینون ــې د ف ــه دا کرښ وختون
ــر د  ــر مهــال خپــل موټ ــا د خرابــې هــوا پ ــر وخــت ی مرســته کــوي چــې د شــپې پ
ســړک پــه حــدودو کــې وســاتئ. دا غیرقانــوين ده چــې د نــورو وســايطو څخــه د 
ــر  ــئ. غی ــه ووځ ــو څخ ــه کرښ ــپني رنګ ــویو س ــو ش ــر مات ــه غی ــال ل ــدو پرمه تیری
ــو  ــال کول ــو د ج ــي لینون ــو ترافیک ــم د هغ ــې ه ــه کرښ ــپین رنګ ــوې س ــې ش مات
لپــاره کارول کیــږي چــې پــر یــوه جهــت يــا لــوري حرکــت کــوي. لــه یــوې غیــر ماتــې 
ــدای  ــې کې ــه کرښ ــپین رنګ ــږئ. دا س ــه تېرې ــه م ــې څخ ــه کرښ ــپین رنګ ــوې س ش
يش نــرۍ ګوالیــۍ، د عمومــي الرې رسعــت او د رسعــت لینونــه، او د ســړک 
نــورې هغــه برخــې درتــه پــه ګوتــه کــړي چیــرې چــې د ترافیکــي لیــن بدلــول 

خطرناک ګڼل کیږي. 5.2 شکل وګورئ.

دوې ګونې غیر ماتې شوې سپین رنګه کرښې
یــوه دوه ګونــې غیــر ماتــه شــوې ســپین رنګــه کرښــه د ســفر د هغــه الرې د 
ــاره کارول کیــږي چیــرې چــې د کرښــې دواړو خــواوو تــه پــه ورتــه الر  ښــودلو لپ
کــې د موټــرو حرکــت مجــاز وي خــو لــه کرښــې څخــه تیریــدل ممنــوع وي. 5.3 

شکل وګورئ.

دغــه کرښــې د ترافيکــي جریــان پــه جــال کولــو او 
ساتنه کې مرسته کوي

ــت  ــونه او الرۍ د رسع ــاوت وي. بس ــورا متف ــدای يش خ ــط کې ــي رشای ترافیک
ځانګــړي محدودیتونــه لــري، کوچنــي موټــر ســایکالن او بایســکالن بیــا جــال 
محدودیتونــه لــري چــې بايــد لــه کومــو ســړکونو څخــه کار واخــيل، او پــه ټولــو 
صورتونــو کــې بایــد پــيل تلونکــو کســانو تــه لــه الرې څخــه د تېرېــدو حــق ورکــړل 
يش. د کرښــې ځینــې ځانګــړې نښــې ددې لپــاره دي چــې ډاډ ترالســه يش چــې 
وســايط، بایســکالن او پــيل کســان پــه ګــډه پــر ســړک بانــدې پــه خونــدي ډول 

تېر يش.

لــه ســړک څخــه د پــيل کســانو د پــورې وتلــو 
کرښې

دا خپلــه غیــر ماتــې شــوې ســپین رنګــه کرښــې دي چــې لــه ســړک څخــه د پــيل 
تېرېدونکــو کســانو ځایونــه پــه نښــه کــوي. دا کرښــي د ســړک د منــځ پــه اوږدو 
کــې پــورې وورې رســم شــوي وي. د پــيل کســانو لپــاره د پــورې وتــو الرې د 
هغــو ســپینو پټیــو پــه واســطه هــم ښــودل کیــږي چــې د ترافیکــي جریــان پــه 
اوږدو کــې پــر ســړک بانــدې نصــب شــوي وي. لــه ســړک څخــه د پــيل کســانو د 
پــورې وتــو ســاحې پــه څلــورالرو او ځینــې وختونــه د څلــورالرو پــه منــځ کــې پــه 
نښــه شــوي وي. خپــل موټــر لــه ســړک څخــه د پــيل کســانو د پــورې وتــو د 

کرښې شاته ودروئ. 5.4 شکل وګورئ.

د درېدو کرښې
د درېــدو کرښــې یــو ډول پراخــې ســپین رنګــه کرښــې دي چــې د ترافیکــي لیــن پــه 
اوږدو کــې رســم شــوي وي او دا اشــاره درتــه کــوي چــې تاســو بایــد خپــل موټــر 
پــه څلــورالري کــې ودروئ. دا کرښــې ددې لپــاره دي چــې لــه ســړک څخــه د پــيل 
ــدو  ــر لــريي ودرول يش. کــه چیــرې د درې کســانو د اوښــتو د کرښــي څخــه موټ
کرښــه یــا لــه ســړک څخــه د پــيل کســانو د پــورې وتــو ځایونــه نــه وي، نــو مخکــې 
لــه دې چــې څلــور الرې تــه داخــل شــئ خپــل موټــر ودروئ. کــه د درېــدو کرښــه 
وي یــا نــه، تاســو بايــد ډاډه شــئ چــې ستاســو د مــخ پــر وړانــدې حرکــت څخــه 
مخکــې د ټولــو اړخونــو ترافيــک لیــدالی شــئ. ایــا تاســو پــه 5.4 شــکل کــې د 

درېدو ترافيکي کرښې پیژنئ؟
5.3 شکل.

5.4 شکل.

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

پنځم څپرکی: نښې، د سړک د منځ عالمې



هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

پنځم څپرکی: نښې، د سړک د منځ عالمې

5.5 شکل.

غیر ماتې شوې او غربګې ژېړ رنګه کرښې د تېرېدو 
ساحې نه دي

5.6 شکل.

د جهت يا لوري وکتورونه
د جهــت يــا لــوري معلومولــو وکتورونــه یــو ډول پلــن ســپین رنګــه وکتورونــه دي 
چــې د ترافیکــي لیــن پــه منــځ کــې رســم شــوي وي. د بېلګــې پــه توګــه، پــه 5.5 
شــکل کــې، پــه لیــن کــې یواځــې ښــي خــوا تــه د تلــو اجــازه درکــول کیــږي. 
راتلونکــی لیــن هغــه ترافيــک تــه اجــازه ورکــوي چــې يــا ښــې لــوري تــه تاوېــږي او 
يــا هــم د څلــورالري څخــه مــخ پــر وړانــدي مســتقيم حرکــت کــوي. دا غیرقانــوين 
ده چــې د پاتــې دوو لینونــو څخــه ښــي لــوري تــه وګرځــئ. تــل د حرکــت یــا د 
تاوېدلــو لــه بشــپړولو څخــه مخکــې موټــرو او پــيل تلونکــو کســانو تــه پــام 

کوئ.

ژیړ رنګه کرښې
ژیــړ رنګــه کرښــې پــه خپلــه هغــه ترافیکــي لېنونــه رسه جــال کــوي چــې مقابــل 
لــوري وربانــدي حرکــت کــوي. پــه دوی کــې هــم غیــر ماتــې شــوې، ماتــې ماتــې 

او د لني مرکزي کرښې شته.

ماتې ماتې ژېړ رنګه کرښې
یــوه مفــرده ماتــه شــوې ژېــړ رنګــه کرښــه د دوه طرفــه ســړک د مرکــزي کرښــي 
پــه توګــه پېژنــدل کېــږي چــې د خوندیتــوب پــه صــورت کــې موټــر کــوالی يش 

له نورو وسايطو څخه تېر يش.

غیر ماتې شوې ژیړ رنګه کرښې
کــه چیــرې یــوه غیــر ماتــه شــوې ژیــړ رنګــه کرښــه ستاســو د اړخ د مرکــزي کرښــې 
رسه نښــتې وي، نــو لــه نــورو وســايطو څخــه د تېرېــدو لپــاره لــه دغــې کرښــې 
څخــه مــه اوړئ. 5.6 شــکل وګــورئ. پــر څلور-لینــه ویشــل شــوي ســړک یــا یــو 
طرفــه ســړک بانــدې، یــوه غیــر ماتــه شــوې ژېــړ رنګــه کرښــه زیاتــره وخــت د 
ــځ کــې دوه  ــه من ــه ســړک پ ــه اشــاره کــوی. د دوه لین ــڼ اړخ ت ــځ کي ســړک د من
ګونــې ژیــړه کرښــه پــه دې معنــا ده چــې د دواړو طرفــو څخــه راروانــو هيــڅ 
وســايطو تــه لــه نــورو موټــرو څخــه د تیریــدو اجــازه نشــته. ځینــې حــاالت شــته 
چــې لــه مخــې یــې د دوه ګــوين ژیــړي کرښــې څخــه تیریــدو اجــازه ورکــول کیــږي، 
د بېلګــې پــه توګــه کلــه چــې یــو څــوک يــوې ځانګــړې فرعــي الرې تــه تاویــږي، یــو 

څلورالري ته داخلیږي، یا غواړي د موټرو متځای ته تاو يش.

د بایسکل لینونه
د بایســکل لیــن د ســړک د منــځ پــه ځانګــړو نښــو او عالمــو رسه معلــوم شــوي 
وي اود بایســکل چلوونکــو لپــاره ځانګــړی شــوی وي. د بایســکل چلوونکــو 
زرغــون رنګــه لیــن د موټرانــو او بایســکالنو تــر منــځ د ســتونزې احتــاميل ټکــی 
ــږي.  ــه کی ــې رامنځت ــي الرو ک ــورالرو او فرع ــر څل ــره پ ــې، زیات ــوي چ ــه ک ــه ګوت پ
بایســکل چلوونکــو تــه پــام وکــړئ او د بایســکل پــر زرغــون رنګــه لینونــو بانــدې د 
تاوېــدو پرمهــال اضــايف پاملرنــه وکــړئ. دا غیرقانــوين ده چــې لــه دغــو لینونــو 
څخــه د موټــر چلولــو، تیرولــو، ښــي لــور تــه تاوېــدو، د موټــر درولــو، یــا یــو چاتــه 
د انتظــار کولــو یــا د ســامان وړلــو پــه موخــه د د درېدلــو لپــاه د يــو متځــای پــه 

توګه کار واخلئ.

جوړه وکتورونه
جــوړه وکتورونــه یــا د ګــډ لیــن نښــه د ســړک څخــه ګټــه اخېســتونکو تــه د 
مناســب لیــن موقعیــت او ترافیکــي جریــان پــه اړه خــربداری ورکــوي ترڅــو 
خوندیتــوب ډاډمــن کــړي. کــه تاســو جــوړه وکتورونــه ووینــئ، نــو بایســکل 
چلوونکــو تــه پــام وکــړئ او دوی تــه الره، درنښــت او درنــاوی ورکــړئ ځکــه چــې 

دوی هم په قانوين ډول له سړک څخه د ګټه اخېستنې مستحق دي. 



هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

پنځم څپرکی: نښې، د سړک د منځ عالمې

 A لویه الره

 A لویه الرهB 
ره 

 ال
یه

لو

د بایسکل لینونه
د بایســکل لیــن د ســړک د منــځ پــه ځانګــړو نښــو او عالمــو رسه معلــوم شــوي 
وي اود بایســکل چلوونکــو لپــاره ځانګــړی شــوی وي. د بایســکل چلوونکــو 
زرغــون رنګــه لیــن د موټرانــو او بایســکالنو تــر منــځ د ســتونزې احتــاميل ټکــی 
ــږي.  ــه کی ــې رامنځت ــي الرو ک ــورالرو او فرع ــر څل ــره پ ــې، زیات ــوي چ ــه ک ــه ګوت پ
بایســکل چلوونکــو تــه پــام وکــړئ او د بایســکل پــر زرغــون رنګــه لینونــو بانــدې د 
تاوېــدو پرمهــال اضــايف پاملرنــه وکــړئ. دا غیرقانــوين ده چــې لــه دغــو لینونــو 
څخــه د موټــر چلولــو، تیرولــو، ښــي لــور تــه تاوېــدو، د موټــر درولــو، یــا یــو چاتــه 
د انتظــار کولــو یــا د ســامان وړلــو پــه موخــه د د درېدلــو لپــاه د يــو متځــای پــه 

توګه کار واخلئ.

جوړه وکتورونه
جــوړه وکتورونــه یــا د ګــډ لیــن نښــه د ســړک څخــه ګټــه اخېســتونکو تــه د 
مناســب لیــن موقعیــت او ترافیکــي جریــان پــه اړه خــربداری ورکــوي ترڅــو 
خوندیتــوب ډاډمــن کــړي. کــه تاســو جــوړه وکتورونــه ووینــئ، نــو بایســکل 
چلوونکــو تــه پــام وکــړئ او دوی تــه الره، درنښــت او درنــاوی ورکــړئ ځکــه چــې 

دوی هم په قانوين ډول له سړک څخه د ګټه اخېستنې مستحق دي. 

یواځې کیڼ اړخ ته د تاوېدو مرکزي لني
ــان کــې ددې رسه  ــه ترافيکــي جري ــدو مرکــزي لــني پ ــه د تاوې یواځــې کیــڼ اړخ ت
مرســته کــوي چــې د کیــڼ اړخ لــور تــه تاويــدوين ترافيــک پــه ارام ډول واوړي. د 
ــيل  ــه داخ ــډه پ ــۍ څن ــره باندین ــني ه ــزي ل ــدو د مرک ــه د تاوې ــڼ اړخ ت ــې کی یواځ
څنــډو کــې پــه ماتــو شــویو ژېــړ رنګــه کرښــو ښــودل شــوې ده چــې پــه داخــيل 

کونجونو کې غیر ماتې شوې ژېړ رنګه کرښې هم لري. 5.7 شکل وګورئ.

5.7 شــکل. کیــڼ اړخ تــه تاوېــدل بایــد یواځــې کیــڼ اړخ تــه د تاوېــدو لــه مرکــزي 
لــني څخــه تــررسه يش او کېــدای يش چــې لــه هــر طــرف او لــوري څخــه یــې 
هــم تــررسه کــړي. د نــورو وســایطو څخــه د تیریــدو یــا  د دوی رسه د یوځــای 
ــوين او  ــن کارول غیرقان ــه لی ــه د دغ ــه توګ ــن پ ــي لی ــو ترافيک ــاره د ي ــدو لپ کی

خطرناک دي.

د مشیګن کیڼ اړخونه
د مشــيګن ایالــت ترافيکــي کیــڼ اړخونــه څــه شــی دي؟ د مشــيګن ایالــت 
ترافيکــي کیــڼ اړخونــه، چــې د غیــر مســتقیم کیــڼ اړخ پــه نــوم هــم پیژنــدل 
لســیزې   1960 د  چــې  دی  سیســتم  دايس  تاوېدلــو  د  وســايطو  د  کیــږي، 
راهیســې د مشــيګن ایالــت د ســړک د سیســتم برخــه ګرځېدلــې ده. د مشــيګن 
ايالــت هغــه څلــور الری چــې ترافيکــي کیــڼ اړخونــه لــري، پــه هغــه څلــورالرو کــې 
پــه عــادي ډول کیــڼ اړخ تــه د تاوېــدو اجــازه نشــته. پرځــای یــې، کیــڼ اړخ تــه د 

تاوېــدو لپــاره، یــو شــخص بایــد مســتقیم د څلــورالري لــه لــورې حرکــت وکــړي، 
یــا ښــي خــوا تــه تــاو يش، بیــا د تېرېــدو پــه منځنــۍ برخــه کــې U-ډول خپــل 

وسايط راتاو کړي. 

ایــا د مشــيګن ایالــت ترافيکــي کيــڼ اړخونــه یــو طرفــه کــه دوه-طرفــه دي؟ د 
مشــيګن ایالــت د ترافيکــي کيــڼ اړخونــو اړونــد یو-لېنــه طــرف د یــوه موټــر لپــاره 
طرحــه شــوی دی چــې هرځــل پــر یــو وخــت پکــې يواځــي يــو وســايط تاوېــدالی 
يش. پــه داســې حــال کــې چــې د وســايطو څخــه د تېرېدلــو ځینــې ځایونــه 
ممکــن دومــره پراخــه ښــکاري چــې څــو مســافر وړونکــي موټــر پکــې څنــګ پــه 
څنــګ ځایېــدالی يش، خــو پــه اصــل کــې دغــه اضــايف ځــای د لویــو وســايطو 
لپــاره ورکــړل شــوی دی، لکــه د ټيلــه لرونکــو ټکټرانــو او تفریحــي وســایطو لپــاره، 

چې د تاوېدو لپاره لویې دايرې ته اړتیا لري.

د مشــيګن ایالــت د ترافيکــي کيــڼ اړخ اړونــد څو-لېنــه طــرف د دوو موټــرو لپــاره 
طرحــه شــوی دی چــې هرځــل پــر یــو وخــت پکــې دوه وســايط تاوېــدالی يش. د 
ســړک د منــځ عالمــې، لکــه وکتــور، یواځــې لیکنــه، او غیــر ماتــې شــوې ســپین 
رنګــه کرښــې، ددې نښــي دي چــې د وســايطو د تاوېــدو لپــاره لــه دواړه لینونــو 
څخــه کار اخيســتل کېــدای يش. د وســايطو د تاوېــدو هغــه منځنــۍ ســاحه چــې 

په نښه شوې نه وي، تل باید د یو-طرفه تېرېدنې په توګه استفاده يش.

د مشــيګن ایالــت پــه کیــڼ اړخ بانــدې د موټــر چلولــو څرنګوالــی: 5.8 شــکل 
وګــورئ. د A لویــې الرې موټــر منــع شــوي دي چــې پــر B لویــه الر پــه مســتقیم 
ــه  ــد ل ــي بای ــر چلوونک ــې، موټ ــای ی ــاو يش. پرځ ــايط را ت ــورالري وس ــر څل ډول پ
څلــورالري څخــه تیــر يش او کیــڼ اړخ تــه د تېرېــدو پــه منځنــۍ برخــه کــې وســايط 
 A راتــاو کــړي. کلــه چــې د مقابــل لــوري ترافيــک نــه وي، موټــر چلوونکــی بــه د
لویــې الرې کیــڼ اړخ تــه وګرځــي او مســتقیم بــه حرکــت تــه ادامــه ورکــړي یــا بــه 

هم لیرې ښي لین ته وګرځي او بیا به د B لویې الرې ښي خوا ته وګرځي. 

د B لویــې الرې موټــر منــع شــوي دي د A لویــې الرې تــه پــه مســتقیم ډول پــه 
اړونــد څلــورالري کــې را تــاو شــئ. پرځــای یــې، موټــر چلوونکــي بایــد د A لویــې 
الرې تــه لــه ښــي خــوا څخــه وګرځــي، لیــرې کیــڼ لیــن تــه حرکــت وکــړي او د 
تاوېدلــو لپــاره د مناســب منځنــي ترافيکــي کيــڼ لــني څخــه اســتفاده وکــړي. کلــه 
ــڼ اړخ  ــه کی ــې الرې ل ــه د A لوی ــی ب ــر چلوونک ــر يش، موټ ــک تې ــول ترافي ــې ټ چ

څخه را تاو يش او مستقیم به حرکت ته دوام وکړي. 

5.8 شــکل. کلــه چــې موټــر 
چلوونکــي پــه يــو څلــورالرې 
ــدو  ــه تاوې ــه ل ــڼ اړخ ت ــې کی ک
څخــه منــع کیــږي، دوی بایــد 
ــور الری ونیــيس او  ــد څل اړون
د مناســب  لپــاره  تاوېدلــو  د 
منځنــي ترافيکــي لــني څخــه 

استفاده وکړي.



ترافیکي اشارې
ــخيص  ــا ش ــه ی ــوي. د عام ــان تنظیم ــت جری ــرو د حرک ــارې د موټ ــي اش ترافیک
ملکیتونــو لکــه د پلورنځــي پــه اړونــد متځــای کــې موټــر چلــول غیرقانــوين دي 
ځکــه چــې د ترافیکــي کنــرتول د سیســتم مخــه نيــيس. د ترافیکــي اشــارو، 
وســایلو  کنرتولوونکــو  ترافیکــي  د  نــورو  او  نښــو  مينــځ  ســړک  د  نښــو، 
ــدو پــه ســاحو، د ښــوونځي پــه  سیســتمونه پــه څلــورالرو او د اورګاډي د تېرې

سيمو او د لویو الرو د جوړولو او حفاظتي کارونو کې تر سرتګو کیږي. 

لــري. دا اشــاره د  د درېــدو معنــا  ســور رنګــه څــراغ 
ــرار  ــې ق ــه رس ک ــارو پ ــي اش ــت د ترافیک ــيګن ایال مش
لــري. خپــل موټــر د پــيل پــورې وتــو یــا د درېــدو د 

کرښې څخه شاته ودروئ.

ژیــړ رنګــه څــراغ پــه دې معنــا دی چــې اشــاره ســور 
رنــګ تــه د اوښــتو پــه حــال کــې ده. تاســو بايــد د ژېــړ 
څــراغ د لګېــدو پــه صــورت کــې ودرېــږئ. کــه تاســو 
ودریــږئ،  ډول  خونــدي  پــه  چــې  کــوالی  شــئ  نــه 
رسعــت مــه زیاتــوئ خــو لــه څلــورالري څخــه د تېرېــدو 

لپاره په احتیاط رسه موټر ته حرکت ورکړئ.

زرغــون څــراغ پــه دې معنــا دی چــې پــيل تلونکــو کســانو او وســایطو تــر څارلــو 
وروسته په احتیاط رسه مخته الړشئ.

کــه ترافیکــي اشــاره کار نــه کــوي او د ترافیکــي جریــان د کنــرتول لپــاره د قانــون 
پــيل کوونکــي افــرسان یــا نــورې ترافیکــي اشــاروي وســایل نــه وي، پــه بشــپړ 
ــه الر ورکــړئ.  کــه تاســو  ــرو ت ــورالرې کــې مخکــې موټ ــه څل ــږئ او پ ډول ودری
دواړه پــر يــوه وخــت څلــورالري تــه ورســیږئ، نــو خپــل ښــي لــوري موټــرو تــه الر 

ورکړئ.

د 5 مې -برخې سور رنګه اشاره 
د 5 مــې -برخــې ســور رنګــه اشــاره یــا "دوه ســتوين اشــاره" پــه څلــور الري کــې 
کیــڼ یــا ښــي اړخ کنرتولــوي. دا ډول اشــارې ســور، زرغــون او ژیــړ څراغونــه لــري 
چــې یــو ژېــړ رنګــه او بــل زرغــون وکتــور هــم لــري. کلــه چــې زرغــون رنګــه وکتــور 

روښــانه يش، هغــه موټــر چلوونکــي چــې 
غــواړي تــاو يش کــوالی يش پــه "خونــدي 
ډول" وګرځــي، پــه دې معنــا چــې ټــول را 
ــه درول  ــک ب ــوري ترافي ــل ل ــا د مقاب روان ی
روښــانه  څــراغ  زرغــون  چــې  کلــه  کیــږي. 
ترافيــک  راروان  لــوري  مقابــل  د  او  يش، 
خپــل  شــئ  کــوالی  تاســو  يش،  ودرول 

وسايط تاو کړئ. 

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

پنځم څپرکی: نښې، د سړک د منځ عالمې

A - دوه طرفه د موټر الره
له 20 څخه تر 
50 فټه پورې

له 20 څخه تر 
50 فټه پورې

د تېرېدو کرښې
د تېرېــدو لینونــه پــه عمومــي ډول د څلــور الرې پــه چوکونــو او د مینځنــي بــالک 
پــه  ترافیکــي جریــان  د  ترڅــو  کیــږي  تــر ســرتګو  کــې  پــه ســاحو  تــګ  پــيل  د 
تنظیمولــو کــې مرســته وکــړي. کلــه چــې ترافیــک یــا پــيل تلونکــو کســانو تــه الره 
ورکــوئ، ځــان پــه دې ډاډه کــړئ چــې بايــد چــې د تېرېــدو د کرښــو يــا لېنونــو شــاته 

ودریږئ. د الرې ورکولو کرښې پر دوه ډوله دي.

سپین رنګه مثلثي سمبولونه
ســپین رنګــه مثلثونــه چــې د ترافیکــي لیــن پــه اوږدو کــې تــر ســرتګو کېــږي دا پــه 
ــه الره ورکــړئ.  ــږئ او پــيل تلونکــو کســانو ت ــد ودری ــه کــوي چــې تاســو بای ګوت

5.9 شکل وګورئ.

ماتې ماتې سپین رنګه کرښې
پــه یــوه جــاده کــې د ترافیکــي لیــن پــه اوږدو کــې ســپینې رنــګ شــوې کرښــې دا 

درته ښيي چې تاسو باید نورو موټرو ته الر ورکړئ.  5.10 شکل وګورئ. 

5.9 شــکل. ســپین رنګــه مثلثونــه دا پــه ګوتــه کــوي چــې بایــد چیــري ودریــږئ 
ترڅــو پــيل تلونکــو کســانو تــه الره ورکــړئ. د ملګرتيــا د ســمبول دغــه نښــه 
تاســو تــه دا ښــيي چــې د پــيل تلونکــو کســانو لپــاره الرې ورکولــو تــه چمتــو 

اوسئ.

5.10 شــکل. ماتــې شــوې کرښــې دا پــه ګوتــه کــوي چــې تاســو بایــد ورو شــئ 
او په جاده کې نورو موټرو ته الر ورکړئ. 

د یو شان ترافیکي کنرتولوونکو وسایلو الرښود، 3C.01 برخه.، دسمرب 2009

ښي اړخ ته 
تاوېدنه

کني اړخ ته 
تاوېدنه



کلــه چــې دواړه ژېــړ څــراغ یــا ژېــړ رنګــه وکتــور روښــانه يش، اشــاره پــه ســور رنــګ 
بدلیــږي، کــه چیــرې تاســو مخکــې لــه مخکــې څلــورالري تــه نــه داخــل شــوي نــه 
ياســت یــا پــه خونــدي ډول نــه شــئ درېدلــی، نــو تاســو بایــد ودریــږئ. کــه 
تاســو مخکــې لــه مخکــې څلــور الرې تــه داخــل شــوي یاســت، وروســته لــه دې 

چې ډاډه شئ چې ټول ترافیک تېر شوی، په احتياط رسه تاو شئ.

کلــه چــې ســور رنګــه څــراغ روښــانه يش، تاســو بایــد پــه بشــپړ ډول ودرېــږئ. 
کلــه چــې ترافيکــي اشــاره زرغونــه يش یــا کلــه چــې ښــي خــوا تــه ترافيکــي اشــاره 
رسه يش، نــو مخکــې لــه دې چــې حرکــت وکــړئ لومــړی د روان ترافیــک او پــيل 

کسانو ته پاملرنه وکړئ.

د سور رنګه څراغ روښانه کېل
کلــه چــې ترافيکــي اشــاره رسه يش، دا د دې معنــا لــري چــې 
بايــد پــه بشــپړ ډول ودرېــږئ. کلــه چــې ســړک د ترافيکــو 

پرمخ خالص وي، مخته الړ شئ.

د ژېړ رنګه څراغ روښانه کېدل
د ژیــړ رنګــه څــراغ روښــانه کېــدل پــه دې معنــا دي چــې پــه 
څلــورالري کــې پــه احتیــاط رسه مختــه الړشــئ. د دواړو لوريــو 

ترافيک ته پام وکړئ.

ثابت زرغون وکټور
یــو ثابــت زرغــون وکتــور پــه دې معنــا دی چــې ستاســو پــر لــور 

را روان ترافيــک بــه ودریــږي او تاســو کــوالی شــئ د وکتــور پــر 
لــور پــه احتیــاط رسه مختــه والړ شــئ. پــه ښــي لیــن کــې شــته 

پيل کسانو ته د تېرېدو حق ورکړئ.

د ژیــړ وکتــور کیــڼ اړخ تــه د اشــارې پــر رس د 
څراغ بلېدل

د ترافيکــي لويــو الرو د فــدرايل ادارې څیړنــې ښــیې چــې د کیــڼ اړخونــو لپــاره 
ــو  ــه تنظیمول ــو پ ــارې د وکتورون ــوې اش ــع ش وض
رسه، پــه څلــورالرو کــې ترافیکــي حرکــت منظــم 
کــم  یــې  امکانــات  ترافيکــي پېښــې  د  او  شــوی 
کــړي دي. د ژیــړ رنګــه وکتــور کیــڼ اړخ تــه د اشــارې 
پــر رس د ترافیکــو د اداره کولــو لپــاره څلــور جــال 

لینزونه استفاده کېږي. 

ــې  ــا دی چ ــه دې معن ــور پ ــه وکت ــور رنګ ــز س ــو تې ی
تاســو بایــد ودریــږئ. تاســو نــه شــئ کــوالی چــې 

تر هغو پورې وګرځئ چې اشاره بدله نه يش.

یــو تېــز ژېــړ رنګــه وکتــور تاســو تــه خــربداری درکــوي چــې د کیــڼ اړخ اشــارې پــه 
بایــد  تاســو  یاســت،  نــږدې  تــه  څلــورالري  تاســو  کــه  بدلیــږي.  رنــګ  ســور 
ودریــږئ. کــه څــه هــم، کــه تاســو مخکــې لــه مخکــې پــه څلــورالري کــې یاســت 
او پــه مقابــل لــوري کــې کــوم ترافيــک نــه وي، نــو تاســو کــوالی شــئ پــه بشــپړ 

ډول خپل کیڼ اړخ ته تاو شئ.

یــو ځلیدونکــی ژیــړ رنګــه وکتــور تاســو تــه اجــازه درکــوي چــې پــه هغــه صــورت 
کــې چــې د مقابــل لــوري ترافيــک چــې زرغونــه اشــاره ورتــه لګېدلــې وي موجــود 
نــه وي، تاســو کــوالی شــئ کیــڼ اړخ تــه وګرځــئ. ځــان پــه دې ډاډه کــړئ چــې د 
ترافيکــي وســايطو ترمنــځ پــه کايف انــدازه خالیــګاه وي او دا چــې ستاســو لــه 

تاوېدو څخه مخکې بايد هیڅ پيل کسان یا بایسکل چلوونکي نه تیریږي.

یــو تېــز شــین رنګــه وکتــور دا پــه ګوتــه کــوي چــې د مقابــل لــوري راروان 
ترافيــک درول شــوی دی او تاســو کــوالی شــئ کیــڼ اړخ تــه وګرځــئ. پــه 
ــه  ــه ســړک څخــه اوښــتونکو پــيل کســانو ت ــل ل احتیــاط رسه مختــه الړشــئ، ت
پــام وکــړئ او هغــوۍ تــه الره ورکــړئ. پــه داســې څلــورالرو کــې چــې د ترافيــک 
ــه  ــڼ اړخ ت ــري، او کی ــه کشــفي آالت ل ــځ دنن ــا د ســړک مين د کشــف کامــرې ی
تلونکــي وســایط نــه وي، پــه دې صــورت کــې کېــدای يش دغــه ترتیــب او 

قواعد عميل نه يش.

د پيل کسانو اشارې
د پــيل تلونکــو کســانو اشــارې د ســړک پــه اوږدو کــې د تېرېــدو پــه ځانګــړو 
نقطــو یــا پــه څلــورالرو کــې د اشــخاصو د تــګ راتــګ د کنټرولولــو لپــاره وضــع 
ــدای  ــاره وضــع شــوي ځینــې اشــارې کې شــوي دي. د پــيل تلونکــو کســانو لپ
يش د اوریــدو یــا لیــدو وړ عدديــز شــمېر ولــري چــې دا درتــه ښــيي چــې د اشــارې 

د بدلېدو وړاندي څومره وخت پاتې دی.

د پيل تلونکي شخص سپین رنګه سمبول یا د "قدم وهل" کلمه دا په ګوته 
کوي چې موټر باید الره ورکړي او پيل تلونکي کسان کوالی يش تېر يش.

A - د ساعت له مجازي ښودنې رسه

B - د ساعت له مجازي ښودنې پرته

يا

يا يا

يا

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

پنځم څپرکی: نښې، د سړک د منځ عالمې

5.11 شکل. د پيل پورې وتونکو لپاره اشاروي منونې.



کلــه چــې پــه خونــدي ډول لــه ســړک څخــه د تیریــدو وخــت پــای تــه نــږدې کېــږي، 
اشــاره روښــانه کېــږي. پــه دې وخــت کــې د پــيل پــورې وتــو پــه ســاحه کــې هــر 
ــئ"  ــه ســړک څخــه واوړي. د "قــدم مــه اخل ــه بشــپړ ډول ل ــد پ پلــی شــخص بای
کلمــې یــا ســور رنګــه پورتــه شــوی الس پــه دې معنــا دی چــې پــر ســړک مــه 
اوړئ. کــه تاســو موټــر چلوونکــی یاســت، تــل پــيل تلونکــو کســانو تــه الره 

ورکړئ.

د پيل تلونکو دو اړخيز روښانه نښي
د  ترافيکــي وســیله ده چــې  اړخيــز روښــانه نښــي هغــه  تلونکــو دوه  پــيل  د 
وســايطو چلوونکــو تــه د پــيل تلونکــو کســانو پــه اړه خــربداری ورکــوي. د اشــارو 

د ترتیب لپاره شپږ پړاوونه شته.

5.12 شکل. د پيل تلونکو دوه اړخيزه روښانه نښي.

1. اشاره تر فعالیدو پورې 
تیاره پاتې کیږي.

4. په دې پړاو کې اشاره تېز 
سور څراغ لګوي. دلته 

باید موټر ودریږي. پيل 
تلونکي کسان کوالی 

يش تېر يش.

5. په دې پړاو کې بیا اشاره 
په بدیل سور رنګ رسه 

بلیږي، موټر باید ودریږي 
او پيل تلونکو کسانو ته 

الر ورکړي.

6. دلته بیا اشاره تیاره کیږي 
تر هغه چې بیا فعاله 

کېږي.

2. کله چې لومړی ځل فعاله يش، 
اشاره په ژیړ رنګ کې وي. په 

دې رسه باید وسایط ورو يش 
او دریدو ته چمتو يش.

3. په دې حالت کې اشاره یو تېز ژېړ 
رنګه رڼا بدلېږي. وسایط باید 

ودرول يش، پرته له هغه حالته 
چې د وسايطو درېدل ترافيکي 

خوندیتوب په زیان وي. 

د پيل تلونکو د دوه اړخيز روښانه نښو ترتیب

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

پنځم څپرکی: نښې، د سړک د منځ عالمې
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یادونې
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ایا په دې پوهېدئ چې. . . ؟
 T پــه 1927 کال کــې، د فــورډ موټــرو رشکــت خپــل پنځلــس میلیونــم مــاډل  •

تولید کړ.

پــه 1939 کال کــې، د M-3 رشکــت د ســړک غــاړې نښــو لپــاره انعــکاس   •
کوونکي تختې بازار ته وړاندې کړې.

پــه 1942 کال کــې، د ویلــو رن او ډیټرویــټ صنعتــي رشکتونــو پــه لومــړي   •
ځــل د هیــواد پــه کچــه د چټکــو موټــرو لویــه الر پــر څلــور لینــه ویشــلو پــروژه 
بشــپړه کــړه. د ډیټرویــټ د ســیمې اړونــد نــږدې 42,000 موټــر چلوونکــو هــره 
ورځ د Ypsilanti bomber فابریکــې تــه د تــګ لپــاره لــه دې څخــه اســتفاده 

کړې ده.

سوداګریز وسايط
ســوداګریز وســايط لــوی وي. د بېــړين حرکــت پرمهــال د غټــو وســايطو انــدازه او 
وزن ډېــري ســتونزې را والړوي. د ســوداګریز موټــر رسه د ټکــر پــه صــورت کــې، د 

موټر سورليو ته د مرکژوبيل اوښتو احتامل ډېر دی.

ــه  ــر پ ــه څی ــر پ ــه يش کــوالی چــې د مســافر وړونکــي موټ ســوداګریز وســایط ن
اســانۍ  پــه  یــا  ودریــږي  رسه  اســانۍ  یــا  چټکــۍ 
ــې  ــر چ ــی موټ ــافر وړونک ــو مس ــړي. ی ــل ک ــت پی حرک
کــوي  ســفر  رسعــت  میلــه   55 کــې  ســاعت  پــه 
کــوالی يش پــه 130 فوټــه واټــن کــې ودریــږي. یــو 
ســوداګریز موټــر چــې پــه ورتــه ډول رسعــت ســفر 
ــې درېــدالی  ــن ک ــه واټ ــه شــاوخوا 400 فوټ کــوي پ

يش.

د سوداګریزو موټرانو چلوونکي کېدای يش و نه 
يش کړای چې د خپلو وسايطو شاته، څنګ ته یا 
هغوی ته نږدې په مستقیم ډول ترافیک وويني.

لویې سوداګریزې الرۍ د نه لید ځایونه یا "د نه 
لید ساحې" لري (چې په دې انځور کې ښي خوا ته 

په آيب رنګ کې ښودل شوي دي).
"د نه لید ساحې" هغه ځایونه دي چې موټر 

چلوونکي باید په هغه اندازه ورته نږدې نه يش 
ځکه چې د سوداګریز موټر چلوونکي نه يش 

کوالی دغه ځایونه په اسانۍ رسه وویني.
د ســوداګریزو موټــرو "د نــه لیــد ســاحې" تــه لــه 
داخلېــدو رسه تاســو پــه اصــل کــې د الرۍ چلوونکــي 
لــه لیــد څخــه پــټ یاســت او دا د دې چانــس زیاتــوي 
ــدو پرمهــال تاســو  ــا تاوې ــو ی ــن بدلول چــې الرۍ د لی

ــې  ــس پس ــا ب ــه الرۍ ی ــال پ ــفر پرمه ــپې س ــې د ش ــه چ ــوي. کل ــان ورس ــه زی ت
شــاته روان یاســت، نــو د لیــد او خوندیتــوب لپــاره د موټــر د کښــتنيو څراغونــو 

څخه کار واخلئ.

د سوداګریزو موټرانو له شا لوري څخه د خوندیتوب اندازه واټن وساتئ.
دغــو موټــرو تــه ډېــر مــه ور نــږدې کېــږئ. پــه نــږدې ډول پــه ســوداګریز موټــر 
پســې کېــدل او تعقیــب د شــاتنۍ برخــې د ټکــر احتــامل زیاتــوي. کلــه چــې 
تاســو د ســوداګریز موټــر شــاته موټــر چلــوئ، موټــر چلوونکــی تاســو نــه يش 
ليــدالی، او تاســو هــم د خپــل مــخ الر پــه بشــپړ ډول نــه شــئ ليــدالی. د هــوا د 
حاالتــو یــا د ســړک د خرابېــدو پــه صــورت کــې د خپــل موټــر او ســوداګریز موټــر 

ترمنځ واټن نور هم زیات کړئ.

ســوداګریز وســایط چــې غــواړي پــه ســم ډول بــل لــوري تــه وګرځــي، نــو اضافــه 
ســاحې تــه اړتیــا لــري. کېــدای يش دا وســايط ښــي الس تــه د تاوېــدو پرمهــال 
لومــړی پــه زياتــه انــدازه کیــڼ اړخ تــه کاږه يش. کلــه چــې یــو ســوداګریز موټــر 
پــه څلــور الري کــې ووینــئ چــې د خپــل ښــي لــوري اشــاره يــې روښــانه کــړې ده، 
ــاره پراخــي  ــدو لپ ــه د ګرځې ــوري ت ــوه شــئ چــې الرۍ راســته ل ــد پ ــو تاســو باي ن
ســاحې تــه اړتيــا لــري. د ســړک پــه منــځ بانــدې د درېــدو ســپینې کرښــې د یــو 
دلیــل لپــاره دي. کــه تاســو د کرښــې شــاته ودرېــږئ، یــو ســوداګریز موټــر 

کېدای يش خپل ټاکيل لوري ته د تاوېدو يا ګرځېدو پرمهال تاسو ووهي.

هیڅکلــه د هغــو ســوداګریزو موټــرو شــاته مــه تیریــږئ چــې شــاته یــې یــوه بلــه 
عــراده يــا ټېلــه تــړيل وي یــا د تړلــو لپــاره یــې چمتووالــی نیــيس. پــه یــاد ولــرئ 
چــې، زیاتــره لویــې الرۍ اتــه نیــم فټــه پراخوالــی لــري او کېــدای يش يــو موټــر 
لــه ســرتګو پنــاه کــړي او د الرۍ چلوونکــي ونــه يش کــړای چــې ستاســو موټــر 

وویني.
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ــدای يش  ــاره، کې ــدو لپ ــو ځــای کې ــرو رسه د ی ــورو موټ ــه ن ــر عمومــي ســړک ل پ
ســوداګریز وســایط و نــه يش کــړای چــې تېــز حرکــت وکــړي، نــو د امــکان تــر حــده 
د اړونــد ترافیکــي جریــان رسه ځــان عيــار کــړئ، خپــل ځــای انتخــاب او حرکــت تــه 
دوام ورکــړئ. کلــه چــې لــه عمومــي الرې څخــه ووځــئ، د خپــل او ستاســو مخــي 
تــه د روان موټــر ترمنــځ مــو د يــو موټــر پــه انــدازه واټــن وســاتئ. خپــل حرکــت لــه 

وخته پالن کړئ او همېشه ژر تر ژره خپلې ارادې روښانه کړئ.

ــدي  ــه خون ــه پ ــايطو څخ ــوداګریزو وس ــه س ل
ډول تیریدل

لــه ســوداګریزو وســايطو څخــه د تېرېــدو پــه صــورت کــې، پــه ځانګــړې توګــه د 
لویــو الريــو پــه شــتون کــې، د هغــو تیروتنــو مخنیــوي بايــد ويش چــې تاســو، د 

الرۍ چلوونکي او نورو موټر چلوونکو ته ګران متامیږي.

کلــه چــې لــه الرۍ څخــه تېرېــږئ، مخکــې لــه دې چــې اشــاره ورکــړئ او بیرتــه   •
ــه  ــه راوګرځــئ، لومــړی ځــان پــه دې ډاډه کــړئ چــې د الرۍ ټول خپــل الس ت

مخکینۍ برخه په خپله شاتنۍ هنداره کې ليدالی شئ.

د  چــې  کــړئ  کــې  حالــت  دايس  ځــان  خپــل  تیریــږئ  ورڅخــه  چــې  کلــه   •
ســوداګریزو موټــر چلوونکــو تــه ښــکاره شــئ. دوی تــه کايف وخــت او 

فاصله ورکړئ چې په خوندي ډول تیر يش.

تجــاريت  کلــه چــې  ایښــي وســاتئ.  بانــدې  پــر شــټیرینګ  دواړه الســونه   •
ــې د  ــورت ک ــه ص ــدو پ ــږدې کې ــوي د ور ن ــفر ک ــت س ــوړ رسع ــه ل ــايط پ وس

هوا ډېر قوي جریان رامنځته کوي.

کلــه چــې ســوداګریز موټــر تعقیبــوئ، مخکــې لــه دې چــې لــه هغــې څخــه د   •
تیریــدو هڅــه وکــړئ د هغــه د تاوېــدو اړونــد اشــارو تــه پــام وکــړئ. پــه 
ټېلــه  یــو  لــه هغــو الریــو رسه ډېــر محتــاط اوســئ چــې  ځانګــړې توګــه 
ورپــوري نښــتي وي. زیاتــره وختونــه، یــو موټــر چلوونکــی د موټــر ګرځولــو 
څخــه مخکــې کیــڼ یــا ښــي خــوا تــه موټــر کــږوي. موټــر چلوونکــی کېــدای 
ــړک  ــه س ــې ل ــئ چ ــور ش ــو مجب ــدای يش تاس ــي او کې ــه وین ــو ون يش تاس

څخه ووځئ.

پــه دايــروي جــادو کــې د الریــو تــر څنــګ لــه تېرېــدو یــا موټــر چلولــو څخــه ډډه   •
وکړئ.

ــه  ــه ځانګــړي توګــه د خــرايب هــوا پرمهــال ل ــا بــس پ ــوه الرۍ ی ــرې ی کــه چی  •
ټایرونــو څخــه  د دوی  کــړئ.  نــو خپــل حرکــت ورو  تیریــږي،  تاســو څخــه 
رامنځتــه کېدونکــي شــور او د اوبــو شــیندل کېــدای يش د بــل موټــر پــه 
ــل  ــر يش خپ ــر تی ــې موټ ــه دې چ ــې ل ــړي. مخک ــه ک ــتونزه پېښ ــې س ــدو ک لی

برفاکونه يا د باران د اوبو پاکوونکي چاالن کړئ.

ورو-حرکت کوونکي وسايط
ورو حرکــت کوونکــي موټــر هغــه دي چــې نــه يش 
ــدی  ــه ګړن ــه څخ ــه 25 میل ــې ل ــاعت ک ــه س ــوالی پ ک
حرکــت وکــړي. د بېلګــې پــه توګــه پــه دې کــې د آس 
د  او  تریشــلې  لکــه  د فارمونــو ماشــینونه  ګاډۍ، 
تراکتورونــو ټېلــې یــا پالنکوچونــه، او د صنعتــي او 
اربيــز  "څلــور  دي.  شــامل  وســایل  چــارو  ودانیــزو 
حرکــت  ورو  د  موټــر  ګولــف  د  او  موټرســيکالن" 

کوونکو موټرانو په ډله کې نه ګڼل کیږي. 

د یــو ورو حرکــت لرونکــي وســايط پــر شــا د نارنجــي مثلــث پــه څېــر نښــه ځــړول 
اړه  پــه  تــه د رسعــت د محدودیــت  نــورو موټــر چلوونکــو  ترڅــو  شــوي وي 

خربداری ورکړي. 

د ورو حرکــت لرونکــو وســايطو شــاته بــې صــربي مــه کــوئ. اړونــد موټــر 
چلوونکــی بــه پــه عمومــي توګــه هڅــه کــوي چــې د امــکان تــر حــده بــل اړخ تــه 
واړوي ترڅــو د ترافیکــي شــاته تــګ مخــه ونیــيس. کلــه چــې د آس ګاډۍ پســې 
شــاته حرکــت کــوئ، یــا لــه ورو حرکــت کوونکــو وســايطو څخــه تېرېــږئ، د خپــل 
هــارن د غږولــو یــا بــل هغــه څــه لــه تــررسه کولــو څخــه ډډه وکــړئ چــې آســونه 

ډاروي.

پيل تلونکي کسان
ــه د تېرېــدو حــق ورکــوئ. پــه دې کــې هغــه کســان  تــل پــيل تلونکــو کســانو ت
ــر  ــي پ ــوي، د یخ ــفر ک ــيل س ــوي، پ ــډه ک ــي، من ــدم وه ــې ق ــامل دي چ ــم ش ه
تختــو ځغــيل، يــا هــم پــر کشــېدونکو او داســې نــورو وســایلو بانــدې تــګ کــوي. 
تاســو بایــد لــه پــيل تلونکــو کســانو رسه د ټکــر د مخنیــوي لپــاره هــر ډول 

احتیاط وکړئ.

کلــه چــې لــه يــو مســري يــا کوڅــې څخــه ســړک تــه راوځــئ نــو د درېــدو د نښــو، 
ــو  ــيل تلونک ــدې پ ــورالرو بان ــر الرو او څل ــو پ ــورې وت ــادو، د پ ــو، ج ــي نښ ترافیک
کســانو تــه پــام وکــړئ. پــيل تلونکــي کســان کېــدای يش د يــو بــالک پــه منــځ 
کــې هــم تیــر يش، حتــی کــه دوی تــه نــږدې لــه ســړک څخــه د پــورې وتــو ســاحه 

هم وي.

حتــی کــه ستاســو مخــې تــه ترافیکــي اشــاره زرغونــه هــم وي، تاســو بایــد د 
سړک یا څلورالرې څخه تیریدونکو کسانو ته د تېرېدو الر ورکړئ.

هیڅکلــه هڅــه مــه کــوئ چــې د بــل داســې موټــر څخــه تیــر شــئ چــې پــيل 
ــاط  ــر محت ــال ډې ــه مه ــه هغ ــړې توګ ــه ځانګ ــی وي. پ ــه درېدل ــانو ت ــو کس تلونک
هغــوی  د  ځکــه  وي،  درېدلــی  بــس  یــا  الرۍ  لویــه  یــوه  چــې  کلــه  اوســئ 
ــدو  ــانو د الري د لی ــو کس ــيل تلونک ــخ د پ ــو پرم ــدای يش ستاس ــۍ کې اوږدوال

مانع يش.

کــه چیــرې یــو ســړک پيــاده رو نــه لــري، پــه هغــه صــورت کــې چــې دوی غــواړي د 
ســړک پرڅنــډه پــيل والړ يش، نــو دوی بایــد د پرخپــل الس د راروان ترافيکــي 
جريــان پــه مقابــل لــوري مخامــخ تــګ وکــړي. د ســړک د دواړو غــاړو پــيل تلونکــو 

کسانو ته پام وکړئ.   



هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

شپږم څپرکی: د سړک رشیکول

A - دوه طرفه د موټر الره
له 20 څخه تر 
50 فټه پورې

له 20 څخه تر 
50 فټه پورې

6.1 شکل.

ــه وکــړئ.  ــه اضــايف پاملرن ــو ت ــو او معلولین ــات عمــر لرونکــو، تنکــي ځوانان زی
دوی کېدای يش له سړک څخه د تیریدو لپاره لږ زيات وخت ته اړتیا ولري.

تاســو د قانــون لــه مخــې مکلــف یاســت چــې د ســپیني امســاء یــا الرښــود 
ــق  ــدو ح ــانو د تېرې ــو کس ــيل تلونک ــږئ او پ ــو رسه ودرې ــه لیدل ــې پ ســپي د نښ
ــو څخــه ډډه وکــړئ؛ دا  ــه د اکســليټر ورکول ــر ت ــا موټ ــو ی ورکــړئ. د هــارن د وهل
ــه د دغــه کســانو فکــر ګــډوډوي او د اورېــدو وړ هغــه ترافیکــي نښــو پــه  غږون
پوهېدلــو کــې ســتونزي رامنځتــه کــوي چــې د ســرتګو د لیــد کمــزوري لرونکــي 

کسان ترې استفاده کوي.

د مشــيګن قانــون هــم لــه موټــر چلوونکــو څخــه غــواړي چــې لــه ســړک څخــه د 
پــيل پــورې وتــو پــه نښــه شــوي کرښــي پــر ټــاکل شــوي ځــای ودریــږي یــا کــه 
چېــرې د حــدودو دغــه کرښــه نــه وي، نــو څلــورالرې تــه د داخلېــدو څخــه مخکــې 
بايــد ودریــږي. هیڅکلــه د پــيل پــورې وتــو ســاحه مــه بنــدوئ. دا نــه یواځــې دا 
نــورو  او  لیــد  د  چــې  پېښــوي  ســتونزي  تــه  راتــګ  تــګ  کســانو  هغــه  چــې 
خوځښــتي ننګونــو رسه مــخ دي، بلکــه دا کار لــه ســړک څخــه د اوښــتونکو پــيل 

کسانو لپاره یو غیر خوندي چاپیریال رامنځته کوي.

ــه د ســړکانو پــه  د منځني-بــالک د پــورې وتــو ســاحې پــيل تلونکــو کســانو ت
اوږدو کــې د څلــورالري پرتــه پــه نــورو ځایونــو کــې لــه ســړک څخــه پــه خونــدي 
ډول اوښــتو زمینــه برابــروي. د الرې د ورکولــو کرښــه ځینــې وختونــه ددې لپــاره 
هــم کارول کیــږي چــې موټــر چلوونکــي بایــد لــه ســړک څخــه د پــيل اوښــتونکو 

کسانو لپاره ودریږي. 6.1 شکل وګورئ.

ماشومان
د والړو موټــرو شــاوخوا، د ښــوونځي اړونــد ســاحو تــه نــږدې، د لوبــو ډګرونــو او 
پارکونــو تــه نــږدې چــې ماشــومان وي، پــه دايس ځايونــو کــې بايــد ډېــره پاملرنــه 
ــي ډول  ــه ناڅاپ ــدای يش پ ــږي او کې ــه کې ــع ن ــه توق ــومانو څخ ــه ماش ــړئ. ل وک

سړک ته راووځي. 

موټرســایکالن، سکواټران، کوچني 
موټرســایکالن او بایسکالن

کلــه چــې ســړک د موټرســایکالنو، ســکواټرانو او کوچنیــو موټرســایکالنو لــه 
رسه پــه ګــډه رسه رشیــک وي، نــو مهمــه ده چــې بايــد د دغــه وســایطو پــه 

ځانګړو رشایطو او محدودیتونو باندې پوه شو.   

که څه هم د دوی د اندازې کوچني والی او ددوی دوه څرخي او درې څرخي اربې 
د ترافيکي جريان لپاره اقتصادي متامېږي، خو برعکس د دغه ډول کوچنيو 

وسايطو لیدل او د دوی د رسعت او فاصلې ترمنځ په سمه توګه قضاوت 
کول هم ستونزمن وي. ددوی دغه ځانګړتياوي په ترافيکي اصولو کې يو 

کمزوري بلل کېږي. د یوه لوی موټر او موټرسایکل، سکواټر، کوچني 
موټرسایکل یا بایسکل تر منځ هر ډول ټکر نږدې هروخت د کوچنۍ عراده جاتو 
د چلوونکي د مرګژوبيل سبب کیږي. د موټرسایکل، سکواټر او بایسکل رسه د 

سړک د رشیکولو پر مهال الندې ټکي په پام کې ونیسئ.

تل د موټرســایکل، ســکواټر، کوچني موټرســایکل او بایســکل چلوونکو رسه   •
پــه نرمــۍ چلنــد وکــړئ. دوی تــه ځــای ورکــړئ. لــه دوی څخــه هــم دايس تېــر 
شــئ لکــه لــه نــورو وســايطو څخــه چــې تېرېــږئ - دا پــه هغــه صــورت کــې چې 
لــه دوی څخــه تېرېــدل خونــدي او قانــوين وي ترڅــو یــو نــږدې لیــن تــه تــرې 
ــایکل او  ــی موټرس ــکواټر، کوچن ــایکل، س ــې موټرس ــرئ چ ــاد ول ــه ی واوړئ. پ

بایسکل چلوونکي اجازه لري چې یو ترافيکي لین وررسه رشیک يش.

څلــورالري د وســایطو او موټرســایکالنو، ســکواټرانو او بایســکالنو تــر منــځ د   •
ټکــر لپــاره یــو لــه لــوړ خطــر لرونکــو ځایونــو څخــه دي.  د بېلګــې په توګــه، موټر 
چلوونکــي پــه مکــرر ډول د ترافيکــي پېښــې وروســته پولیســو تــه وايــي چــې 

حتی موټرسایکل چلوونکی یې بيخي لیدلی هم نه دی.

کلــه چــې پــه یــو څلــورالري کــې کیــڼ اړخ تــه تاوېــږئ نــو لــه خــورا زیــات   •
یــا  راروانــو موټرســایکالنو، ســکواټرانو  احتــاميل  د  واخلــئ.  کار  احتیاطــه 
ــڼ  ــو کی ــه کت ــه پ ــو ت ــي پيښ ــئ. ترافيک ــاط اوس ــدې محت ــر وړان ــکالنو پ بایس
اړخونــه پــه لــوړ خطــر کــې دي ځکــه چــې تاســو پــه اســانۍ رسه د دوی د 
کوچنــي جســامت لــه املــه د دوی رسعــت او فاصلــه غلطــه محاســبه کــوئ. 
تــل داســې فکــر وکــړئ چــې موټرســایکل چلوونکــي او نــور کوچنــي وســایط د 
دوی د څرګندیــدو پــه پرتلــه نــږدې دي او مخکــې لــه دې چــې تــرې تېــر شــې 

ورته انتظار وکړئ.

روان  او  موټــر  خپــل  د  دي.  غیرقانــوين  تعقیبــول  نــږدې  عــرادې  بلــې  د   •
موټرســایکل، ســکواټر یــا بایســکل تــر منــځ لــږ تــر لــږه د 3 یــا 4 ثانیــو پــه انــدازه 
واټــن وســاتئ. دوی زیاتــره د موټــر پــه پرتلــه پــه لنــډ واټــن کــې دریــږي او 
ــو د  ــړي ترڅ ــدل ک ــن ب ــا لی ــر يش، ورو يش ی ــي ډول تې ــه ناڅاپ ــدای يش پ کې
خنډونــو لکــه پــه ســړک کــې لــه کنــدو څخــه ځــان وســايت، د ســړک لــه منــځ 

څخه لريي يش یا د ریل پټلۍ څخه ځان خوندي کړي.

یــو ګړنــدی حرکــت لرونکــی موټــر پــه ډېــره زیاتــه انــدازه فشــار او د هــوا جریــان   •
رامنځتــه کــوي. پــه یــاد ولــرئ چــې ستاســو د موټــر "د بــاد څپــه" کېــدای يش 
ــه  ــا بایســکل چلوونکــي ت یــو موټرســایکل چلوونکــي، ســکواټر چلوونکــي ی
ټــکان ورکــړي او یــا هــم د ترافيکــي پېښــې د رامينــځ تــه کېــدو امکانــات زیــات 

کړي.

د موټرســایکل، ســکواټر یــا بایســکل تاويــدو پرمهــال د هغــوی د بغــل اشــارو   •
یــا اليس اشــارو تــه پــام وکــړئ. برســیره پــردې، کــه چیــرې عــراده د ترافيکــي 
ــاره را  ــې لپ ــه حرکــت کــوي، او چلوونکــی یــې د کتن ــا ښــي خــوا ت ــڼ ی ــن کي لی

تاویږي



 په عوض یې
 ښي اړخ ته

تاوېدنه

 ښي اړخ تهورو شئ/ودرېږئ
تاوېدنه

 کني اړخ ته
تاوېدنه
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ترڅو د ترافیکي جریان په اوږدو کې چې موټر ټن وخوري او کږېږي، نو احتامل 
شته چې چلوونکی یې د تاوېدو پالن ولري.

پــه دقــت رسه وګــورئ ځکــه چــې د موټرســایکل، ســکواټر، کوچنــي موټــر   •
ســایکل یــا بایســکل یــو دانــه ســور رنګــه څــراغ یــا د ملــر رڼــا کېــدای يش د نورو 

وسایطو په څراغونو کې ورکه يش.

د ترافيکــي لیــن لــه بدلولــو څخــه مخکــې، پــام وکــړئ چــې یــو موټرســایکل،   •
ســکواټر یــا بایســکل ستاســو د نــه لیــدو پــه ســاحه کــې نــه وي یــا پــه هغــه 
ځــای کــې نــه وي چــې تاســو هغــه لــور تــه د موټــر د حرکــت کولــو پــالن لــرئ. 
وروســته لــه دې چــې تاســو تیــر شــئ، بیــا هــم مخکــې لــه دې چــې تاســو بیرته 
بــل ترافيکــي لیــن تــه واوړئ اړونــد عــراده جاتــو تــه پــام وکړئ. ځــان پــه دې ډاډه 
کــړئ چــې تاســو کــوالی شــئ پــه خپلــه شــاتنۍ هنــداره کــې چلوونکــی پــه 
روښــانه ډول ووینــئ. زیاتــره پېښــې لــه دې املــه رامنځتــه کیــږي چــې موټــر 
چلوونکــي د خپلــو نــه لیــدو د ســاحو پــه کتلــو کــې پاتــې راځــي او د شــاتنۍ 

عرادې چلوونکی نه ويني.

کلــه چــې خپــل موټــر دروئ، د دروازې لــه پرانیســتلو څخــه مخکــې خپلــې   •
کار  خپــل ښــي الس څخــه  د  لپــاره  پرانیســتو  دروازې  د  وګــورئ.  هنــدارې 
واخلــئ، ترڅــو تاســو وکــوالی شــئ چــې د راروانــو بايســکالنو او پــيل تلونکــو 
کســانو لپــاره د خپلــې چپــې اوږې لــه الري شــاته وګــورئ. د موټرســایکالنو، 
ــو د  ــراده جات ــې د ع ــي الره ک ــه ترافیک ــډون پ ــه ګ ــکالنو پ ــکواټرانو او بایس س

دروازو پرانیستل خطرناک او غیر قانوين دي.

پــه ځانګــړې توګــه د موټرســایکل 
چلوونکــو په اړه

د موټــر چلوونکــو لپــاره دا غیرقانــوين ده چــې د موټرســایکل ســپرو تــر څنــګ 
ــا پــه ورتــه لیــن کــې تــرې تېــر يش. کــه چــريي قانــون اجــازه درکــړي او  ودریــږي ی
خونــدي طريقــه وي، نــو د نــږدې ترافیکــي لیــن څخــه پــه اســتفاده لــه نــورو عــراده 
جاتــو څخــه تیــر شــئ. د موټــر چلولــو پــر مهــال تــل موټرســایکل ســپرو کســانو تــه 
پاملرنــه کــوئ، پــه ځانګــړې توګــه پــه چوکونــو او د ښــار د ګڼــي ګوڼــي پــه ســړکونو 
کــې، دا هغــه ځــای دی چــې د موټــرو او موټرســایکالنو تــر منــځ ډیــر ټکرونــه پکــې 

رامنځته کیږي. 

هغــه موټرســایکالن چــې د انجــن انــدازه يــې لــه 125cc یــا لــه دې څخــه غټــه وي 
پــه قانــوين توګــه اجــازه لــري چــې پــر عمومــي لویــو الرو او محدود-رسعــت 
ــایکل د  ــې موټرس ــرئ چ ــاد ول ــه ی ــړي. پ ــګ وک ــګ رات ــدې ت ــو الرو بان ــو لوی لرونک
نیمــه ښــاري او ښــاري ســړکونو رسبیــره پــه عمومــي او لويــوالرو تــګ راتــګ 

کوالی يش. 

د موټرســایکل د مــخ يواځينــی غــټ څــراغ او کوچنــی جســامت کېــدای يش   •
پــه ترافيکــي جريــان کــې د موټرســایکل د ریښــتیني رسعــت او واټــن پــه اړه د 
ــر  ــر چلوونکــي تصــور ګــډوډ او غلــط کــړي، دا داســې ښــکاري چــې موټ موټ
چلوونکــی د موټــر ګرځولــو یــا ترافیکــي لیــن بدلولــو لپــاره د موټرســايکل پــه 
پرتلــه ډیــر وخــت لــري. دا خطــر پــه خرابــه هــوا يــا د شــپې مهــال چــې د ســرتګو 

لید محدود وي، نور زیاتیږي.

موټرســایکل چلوونکــي پــه مکــرر ډول د انجــن لــه بریــک او رسعــت کمولــو   •
څخــه کار اخــيل، دا هغــه تخنیکونــه دي چــې پــه غرياتومــات ډول د ګېــر د 
بدلولــو لــه الري کار ورڅخــه اخيســتل کېــږي چــې د بریــک د څراغونــو لــه 
فعالولــو پرتــه د وســايطو حرکــت ورو کــوي. د ځــان ســاتني لپــاره، پــه ځانګړي 
توګــه د ښــار پــه ســړکونو کــې د خپــل موټــر او موټرســایکل ترمنــځ اضــايف 

واټن وساتئ. 

د يو موټر چلوونکي په توګه، له خپل هارن څخه په مناسب ډول استفاده 
کوئ. د لوړ غږ هارن وهلو څخه ډډه وکړئ ځکه کیدای يش نور چلوونکي 

وډاروي او دوی د پېښې د زیات خطر رسه يې مخ کړي.

د کوچني موټرســایکل یا سکواټر په اړه؟
د مشــيګن د قانــون رسه ســم، یــو کوچنــی موټرســایکل د انجــن لرونکــې عــرادې 

په توګه تعریف شوی دی چې:

دوه یــا درې ټایرونــه ولــري او د داســې انجــن لرونکــی وي چــې د پســتون حجــم   •
يې د 100cc څخه زیات نه وي،

پــر هــواره ســطحه بانــدې پــه ســاعت کــې د 30 میلــه څخــه پــه زیــات رسعــت   •
رسه ځان نه يش تیروالی، او

د چلولــو دايس برېښــنايي سیســټم لــري چــې چلوونکــي اړتيــا نــه لــري چــې   •
ګیرونه یې بدل کړي.

"ســکواټر" دا اصطــالح پــه عمومــي توګــه د دوه اربيــزو عــراده جاتــو لپــاره کارول 
کېــږي او د هغــه کوچنیــو موټرســایکالنو او انجــن لرونکــو وســايطو لپــاره هــم 
کارول کېــږي چــې ځــواک او قــوت يــې لــوړ وي خــو د موټــر ســایکل د تعریف رسه 

سمون نه خوري.
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بايسکل چلوونکي
بایســکل چلونکــي پــه قانــوين ډول کــوالی يش د مشــيګن ایالــت پــر ســړکونو 
تــګ راتــګ وکــړي، پرتــه لــه هغــه لويــو الرو څخــه چــې هلتــه د رسعــت محدوديــت 
وضــع شــوی وي. تــر کومــې چــې د ترافیکــي جریــان رسه روان وي دوی کــوالی 
يش پــه ترافيکــي لیــن کــې یــوې او بلــې خواتــه حرکــت وکــړي. بایســکل چلوونکــي 

د موټر چلوونکو په څیر ورته حقوق او مسؤلیتونه لري.

د ترافيکي لېن اړوند ټويل نښي بايد تعقيب کړي.

پــه يــو څلــورالري کــې ښــې خواتــه د 
ګرځېــدو، يــا فرعــي ســړک تــه د اوښــتو 
راوتلــو  د  تــه  ســړک  عمومــي  يــا 
پرمهــال هغــه بایســکل چلونکــو تــه 
پــام کــوئ چــې ستاســو شــاته د ســړک 
ځانګــړو  پــه  بايســکالنو  د  يــا  پرغــاړه 
ترافيکــي لينونــو کــې روان وي. لکــه 
لــه  څنګــه چــې مناســبه ده، مخکــې 
دې چــې تاســو بــل لــوري تــه وګرځــئ، 

دوی ته الر ورکړئ. 

خپــل  د  لیــن  ترافيکــي  بایســکالنو  د 
ځــان لپــاره د ښــي اړخ د لیــن پــه توګــه 
د  چــې  کلــه  کــوئ.  اســتفاده  مــه 

بایســکل مختــه سمدســتې ښــې لــوري تــه تاوېــږئ، پــه دې وخــت کــې هڅــه مــه 
ــا  ــدي وو بي ــک خون ــه ترافي ــه ک ــئ، البت ــې ش ــه مخک ــکل څخ ــه بايس ــې ل ــوئ چ ک

ستونزه نه لري.

د مشــيګن قانــون تاســو مکلفــوي چــې بایــد د تیریــدو پــر مهــال د خپــل موټــر او 
بایســکل چلوونکــي ترمنــځ لږترلــږه 3 فوټــه واټــن وســاتئ. کــه دا کار شــونی نــه 
وي، پــه خونــدي واټــن او پــه خونــدي رسعــت کــې تــرې تېــر شــئ. پــه دغــه حالــت 
کــې تاســو مکلــف یاســت چــې د بــل ترافيکــي لیــن څخــه اســتفاده وکــړئ یــا پــه 
خونــدي ډول ورڅخــه د تیریــدو فرصــت تــه انتظــار وکــړئ. تاســو کــوالی شــئ لــه 
ــه هغــه  ــه ســاحه کــې تېرشــې، دا پ ــدو پ ــه تېرې ــو بایســکل چلوونکــي څخــه د ن ی
ــن  ــي قوانی ــخت ترافيک ــارونه س ــې ښ ــدي وي. ځین ــې دا کار خون ــې چ ــورت ک ص
ــد 5  ــال باي ــر مه ــدو پ ــې د تېرې ــت چ ــف ياس ــو مکل ــې تاس ــې ي ــه مخ ــې ل ــري چ ل

فوټه واټن ولرئ.

لــه تیریــدو وروســته، بیرتــه خپــل لیــن تــه تــر هغــه وختــه مــه ګرځــئ ترڅــو چــې 
چــې ســړک د بایســکالنو یــا نــورو زیــان منونکــو عــراده جاتــو څخــه خــايل شــوی 
نــه وي. لــوی وســایط او هغــه وســایط چــې پــه ډېــره لویــه پیامنــه بــار لېــږدوي 
کلــه چــې لــه بایســکل څخــه تېریــږي بایــد پــه دې برخــه کــې د ډیــر واټــن او وخــت 

اختيار ولري.

ــه لېــن څخــه کار  ــه دي چــې یواځــې د بایســکل ل بایســکل چلوونکــي مکلــف ن
واخــيل او کېــدای يش چــې کیــڼ لورتــه د تاوېــدو او د خطرونــو د مخنیــوي لپــاره 

د بایسکل ترافيکي لین پریږدي.

پــه یــاد ولــرئ چــې د ټیټــي ارتفــاع لرونکــي درې اربيــز بایســکل چلوونکــي او درې 
اربيــز ســوپر اليس ســایکل چلوونکــي هــم د مشــيګن ایالــت لــه ســړکونو څخــه 
ګټــه اخېســتالی يش. نــږدې ټــول دغــه بایســکالن همېشــه د شــا طــرف د 
لیدلــو لپــاره هنــداري لــري او ډیــری چلوونکــي ددې لپــاره چــې ښــه وليــدل يش 
لــه نارنجــي جګــو بیرغونــو څخــه اســتفاده کــوي، خــو د دوی د ټیټــو جســامتونو 

له کبله د دغو بایسکالنو لیدل ستونزمن وي.

اتومات موټرسايکالن
یــو اتومــات موټرســايکل هغــه موټرســایکل دی چــې د خوندیتــوب کمربنــد، د 
الس نيولــو کټــاره یــا الس نيونکــی، شــټیرینګ او نــور تجهیــزات ولــري چــې د يــو 

موټرسایکل لپاره اړین دي. دا درې اربې لري او منحني څوکۍ پکې نشته.

اتومــات موټریســکالنو تــه د دوی د کوچنــي جســامت لــه املــه د موټرســایکل 
او نــورو کوچنيــو وســایطو پــه څیــر يــو ډول درنــاوی ورکــړئ. د موټرســایکالنو، 
ســکواټرانو، کوچنیــو موټرســایکالنو او بایســکالنو پــه څیــر، پــه څلــورالرو او د 
ګڼــي ګوڼــي پــه ترافيکــي جريــان يــا هــم يــو لــوري تــه د تاوېــدو پرمهــال اتومــات 

موټرسايکالنو ته ډېره پاملرنه کوئ.
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ایا په دې پوهېدئ چې. . . ؟
پــه 1930 کال کــې، Fisher Body رشکــت د شــپې مهــال د مقابــل طــرف   •
ــاره  ــو لپ ــا د کمول ــې رڼ ــه د خپرېدونک ــو څخ ــه څراغون ــک ل ــه د راروان ترافی څخ

ماييل ښیښې بازار ته وړاندې کړې.

پــه 1955 کال کــې، فــورډ موټــرو رشکــت اعــالن وکــړ چــې د موټــر د څوکــۍ   •
کمربند به د فابریکې له لوري نصبېږي.

پــه 1974 کال کــې، پــه لومــړي ځــل د خوندیتــوب هوايــي کڅــوړې پــه پراخــه   •
کچــه تولیــد شــوي او پــه ځینــو کاډیلیکــس او بویکــس مــاډل موټــرو کــې پــه 

اختیاري ډول ځای پرځای شوې.

ــر  ــدي ډول موټ ــه خون ــه پ ــخص څخ ــو ش ــه ي ل
چلول هېر کړي

پــه خونــدي توګــه موټــر چلولــو کــې د هغــه څــه پــه پرتلــه چــې د موټــر زدکــړي د 
ــر څــه شــامل  ــادوي، ډې ــه اړه يــې خلــک ي ــد قواعــدو پ اساســاتو او د ســړک اړون
دي. خونــدي ډول موټــر چلــول هــم ښــه قضــاوت او انعــکاس، تجربــه، صــرب او 

موټــر  يــو  د  دا  لــري.  اړتیــا  تــه  احســاس  عمومــي 
چلوونکــي پــه توګــه ستاســو تــر ټولــو مهمــه ځانګړتیــا 

ده.

کــه تاســو یــو تنکــی ځــوان موټــر چلوونکــی یاســت، 
کېــدای يش د موټــر د شــټرېنګ تــر شــا د خپــل مهــارت 
پــه اړه ناڅرګنــد احســاس وکــړئ. کېــدای يش ستاســو 
پوهــه او قضــاوت د يــو تجربــه لرونکــي موټــروان پــه 
ــر  ــو د موټ ــې تاس ــه چ ــه څنګ ــړي. لک ــه ک ــر وده و ن څی
پــه  زدکــړې  موټــر  د  لومــړی  کــوئ،  متریــن  چلولــو 
يش،  پيــاوړي  مهارتونــه  ستاســو  کــې  سلســله 
وروســته ستاســو د والدینــو، رسپرســتانو یــا یــو بــل 
مشــخص جــواز لرونکــي بالــغ شــخص چــې 21 کلــن 
یــا لــه دې څخــه زیــات عمــر ولــري د څــارين پرمهــال او 
لــه دې وروســته چــې کلــه تاســو د څارنــې پرتــه د موټــر 
ــد بــه  ــر چلولــو اړون چلولــو جــواز ترالســه کــړئ، د موټ

ستاسو مهارت او باور وده وکړي.

ــت،  ــي یاس ــر چلوونک ــر موټ ــي عم ــو د منځن ــه تاس ک
کېــدای يش تاســو د کلونــو کلونــو موټــر چلولــو وروســته د خپــل موټــر چلولــو د 
وړتیــا پــه اړه ډاډه شــئ. پــه هــر حــال، پــه "اتومــات کنټــرويل" حالــت کــې موټــر 
چلــول کېــدای يش پــه دې وخــت کــې تاســو پــر ســړک بانــدې د يــو زیــان منونکــي 
شــخص پــه توګــه راڅرګندېــږئ، دا ځکــه چــې تاســو پــه حقیقــي ډول د خپــل موټــر 

چلولو د چاپیریال او احتاميل خطرونو رسه عادت شوي نه ياست.

کــه تاســو یــو تجربــه کار موټــر چلوونکــی یاســت، تاســو کلونــه کلونــه تجربــه 
لــرئ خــو کېــدای يش د روغتیــا او ډېــر عمــر رسه تړلــو ننګونــو لــه املــه د 
رامنځتــه تــه شــویو ســتونزو رسه مــخ شــئ. څیړنــې ښــیي چــې د زیــات عمــر 
لرونکــي موټــر چلوونکــي کــوالی يش د اضــايف روزنــې لــه الرې خپــل د موټــر 
چلولــو وړتیــا تــه وده ورکــړي، دا کار دوی تــه دا وړتيــا ورکــوي چــې پــه خونــدي 
ــر چلوونکــو  ــو جــواز وســايت. د موټ ــر چلول ــه الري د موټ ــو ل ــر چلول ډول موټ
AAA Road- لپــاره د موټــر د زده کــړې اړونــد الرښــوونو د بيــا تــازه کولــو لپــاره
Wise Driver او AARP پــه حضــوري او اناليــن بڼــه د خوندیتــوب روزنیــز 
کورســونه وړانــدې کــوي. خپلــې ســیمې تــه نــږدې د ازموینــې او د موټــر 
لپــاره کورســونو  د  اړونــد  کولــو  تــازه  بیــا  د  الرښــونو  زدکــړي 

 Michigan.gov/AgingDriver وېبپاڼې ته مراجعه وکړئ.

 بې احتياطه موټر چلول
 بــې احتياطــه چلوونکــی د درېــدو نښــي او ســور رنګــه ترافيکــي څراغونــه 
روښــانه کــړي وي، پــه رسعــت موټــر چلــوي، د موټــر شــاتنۍ ډکــۍ يــې 
پرانســتې وي، خپــل وســايط د ترافیکــي جریــان دننــه يــوې او بلــې خواتــه 
کــږوي، او پــه غريقانــوين توګــه لــه نــورو عــراده جاتــو څخــه پــه ښــي الس 
تیریــږي او کېــدای يش د الس ناســمې اشــارې هــم وکــړي. دوی ځینــې 
وختونــه تاســو تــه چیغــې وهــي، خپــل هــارن درتــه وهــي یــا خپــل ســور رنګــه 

څراغونه درته بلوي. 

ــرول  ــه کنټ ــت ل ــدای يش وضعی ــړئ، کې ــواب ورک ــه ډول ځ ــه ورت ــو پ ــه تاس ک
څخــه ووځــي او د ســړک پــر غــاړه شــخړي تــه الر پرانيــزي چــې پــه دا ډول شــخړو 
ــل  ــر ب ــر پ ــه موټ ــا خپل ــږي ی ــتل کې ــه کار اخيس ــلې څخ ــې د وس ــو ک او جنجالون

چلوونکي باندې د برید لپاره کارول کیږي.

د هغو ترافیکي پېښو کره شمېره معلومه نه ده، چې د موټر چلوونکو د 
بې احتیاطۍ له امله رامنځته کېږي، خو لويو الرو د ترافيکي خونديتوب 

ميل اداره اټکل کوي چې د ټولو ترافیکي تلفاتو 66 سلنه د موټر چلوونکو 
د بې احتياطۍ له امله رامنځته کېږي.
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ــر  ــدي ډول موټ ــه خون ــه پ ــخص څخ ــو ش ــه ي ل
چلول هېر کړي

پــه خونــدي توګــه موټــر چلولــو کــې د هغــه څــه پــه پرتلــه چــې د موټــر زدکــړي د 
ــر څــه شــامل  ــادوي، ډې ــه اړه يــې خلــک ي ــد قواعــدو پ اساســاتو او د ســړک اړون
دي. خونــدي ډول موټــر چلــول هــم ښــه قضــاوت او انعــکاس، تجربــه، صــرب او 

موټــر  يــو  د  دا  لــري.  اړتیــا  تــه  احســاس  عمومــي 
چلوونکــي پــه توګــه ستاســو تــر ټولــو مهمــه ځانګړتیــا 

ده.

کــه تاســو یــو تنکــی ځــوان موټــر چلوونکــی یاســت، 
کېــدای يش د موټــر د شــټرېنګ تــر شــا د خپــل مهــارت 
پــه اړه ناڅرګنــد احســاس وکــړئ. کېــدای يش ستاســو 
پوهــه او قضــاوت د يــو تجربــه لرونکــي موټــروان پــه 
ــر  ــو د موټ ــې تاس ــه چ ــه څنګ ــړي. لک ــه ک ــر وده و ن څی
پــه  زدکــړې  موټــر  د  لومــړی  کــوئ،  متریــن  چلولــو 
يش،  پيــاوړي  مهارتونــه  ستاســو  کــې  سلســله 
وروســته ستاســو د والدینــو، رسپرســتانو یــا یــو بــل 
مشــخص جــواز لرونکــي بالــغ شــخص چــې 21 کلــن 
یــا لــه دې څخــه زیــات عمــر ولــري د څــارين پرمهــال او 
لــه دې وروســته چــې کلــه تاســو د څارنــې پرتــه د موټــر 
ــد بــه  ــر چلولــو اړون چلولــو جــواز ترالســه کــړئ، د موټ

ستاسو مهارت او باور وده وکړي.

ــت،  ــي یاس ــر چلوونک ــر موټ ــي عم ــو د منځن ــه تاس ک
کېــدای يش تاســو د کلونــو کلونــو موټــر چلولــو وروســته د خپــل موټــر چلولــو د 
وړتیــا پــه اړه ډاډه شــئ. پــه هــر حــال، پــه "اتومــات کنټــرويل" حالــت کــې موټــر 
چلــول کېــدای يش پــه دې وخــت کــې تاســو پــر ســړک بانــدې د يــو زیــان منونکــي 
شــخص پــه توګــه راڅرګندېــږئ، دا ځکــه چــې تاســو پــه حقیقــي ډول د خپــل موټــر 

چلولو د چاپیریال او احتاميل خطرونو رسه عادت شوي نه ياست.

کــه تاســو یــو تجربــه کار موټــر چلوونکــی یاســت، تاســو کلونــه کلونــه تجربــه 
لــرئ خــو کېــدای يش د روغتیــا او ډېــر عمــر رسه تړلــو ننګونــو لــه املــه د 
رامنځتــه تــه شــویو ســتونزو رسه مــخ شــئ. څیړنــې ښــیي چــې د زیــات عمــر 
لرونکــي موټــر چلوونکــي کــوالی يش د اضــايف روزنــې لــه الرې خپــل د موټــر 
چلولــو وړتیــا تــه وده ورکــړي، دا کار دوی تــه دا وړتيــا ورکــوي چــې پــه خونــدي 
ــر چلوونکــو  ــو جــواز وســايت. د موټ ــر چلول ــه الري د موټ ــو ل ــر چلول ډول موټ
AAA Road- لپــاره د موټــر د زده کــړې اړونــد الرښــوونو د بيــا تــازه کولــو لپــاره
Wise Driver او AARP پــه حضــوري او اناليــن بڼــه د خوندیتــوب روزنیــز 
کورســونه وړانــدې کــوي. خپلــې ســیمې تــه نــږدې د ازموینــې او د موټــر 
لپــاره کورســونو  د  اړونــد  کولــو  تــازه  بیــا  د  الرښــونو  زدکــړي 

 Michigan.gov/AgingDriver وېبپاڼې ته مراجعه وکړئ.

 بې احتياطه موټر چلول
 بــې احتياطــه چلوونکــی د درېــدو نښــي او ســور رنګــه ترافيکــي څراغونــه 
روښــانه کــړي وي، پــه رسعــت موټــر چلــوي، د موټــر شــاتنۍ ډکــۍ يــې 
پرانســتې وي، خپــل وســايط د ترافیکــي جریــان دننــه يــوې او بلــې خواتــه 
کــږوي، او پــه غريقانــوين توګــه لــه نــورو عــراده جاتــو څخــه پــه ښــي الس 
تیریــږي او کېــدای يش د الس ناســمې اشــارې هــم وکــړي. دوی ځینــې 
وختونــه تاســو تــه چیغــې وهــي، خپــل هــارن درتــه وهــي یــا خپــل ســور رنګــه 

څراغونه درته بلوي. 

ــرول  ــه کنټ ــت ل ــدای يش وضعی ــړئ، کې ــواب ورک ــه ډول ځ ــه ورت ــو پ ــه تاس ک
څخــه ووځــي او د ســړک پــر غــاړه شــخړي تــه الر پرانيــزي چــې پــه دا ډول شــخړو 
ــل  ــر ب ــر پ ــه موټ ــا خپل ــږي ی ــتل کې ــه کار اخيس ــلې څخ ــې د وس ــو ک او جنجالون

چلوونکي باندې د برید لپاره کارول کیږي.

د هغو ترافیکي پېښو کره شمېره معلومه نه ده، چې د موټر چلوونکو د 
بې احتیاطۍ له امله رامنځته کېږي، خو لويو الرو د ترافيکي خونديتوب 

ميل اداره اټکل کوي چې د ټولو ترافیکي تلفاتو 66 سلنه د موټر چلوونکو 
د بې احتياطۍ له امله رامنځته کېږي.

ــی  ــر چلوونک ــه موټ ــې احتياط ــو ب ــو ی ــا تاس ای
یاست؟ ایا تاسو:

پــه ناســم ډول د بــل ترافیــک يــا موټــر رسه یــو ځــای کېــږئ؟ پــه اســانۍ د   •
بــل موټــر رسه نــه شــئ يوځــای کېــدای او ترافیکــي جریــان ګــډوډوئ. کلــه چې 
د ګړندیــو موټــرو لویــې الرې تــه داخلېــږئ تــل هڅــه کــوئ چــې لــه بــل موټــر 
رسه یــو ځــای شــئ یــا د داســې کــړين د تــررسه کولــو لپــاره لــه یــو ســړک څخــه 
بــل تــه اوړئ. کــه تاســو ووينــئ چــې نــور موټــر چلوونکــي پــه ناســم ډول د بــل 
موټــر رسه یوځــای کیــږي یــا ترافيکــي لېــن بدلــوي، خپــل رسعــت ورو کــړئ او 
دوی تــه الر ورکــړئ. غصــه کــول بــه دررسه مرســته و نــه کــړي او ستاســو 
غصــه کېــدای يش ستاســو پــر قضــاوت منفــي اغیــزه وکــړي، چــې پایلــه یــې 
ــدای يش  ــی کې ــر چلوونک ــو موټ ــږي. ی ــبب کی ــدو س ــه کې ــې د رامنځت د پېښ
غلــط وي، خــو دا هــم ډېــره مهمــه ده چــې دا ثابتــه کــړئ چــې تاســو ســم 
یاســت؟ د مرګژوبــيل خطــر پرغــاړه مــه اخلــئ، ځکــه تاســو فکــر کــوئ چــې د 
د  ډېــره  دا  دی.  شــوی  زورزياتــی  رسه  ستاســو  مهــال  پــر  چلولــو  موټــر 
هوښــیارۍ خــربه ده چــې شــاته پاتــې شــئ او بــل چلوونکــي تــه اجــازه ورکــړئ 

چې دررسه یوځای يش.

پــه کيــڼ ترافيکــي لیــن کــې ورو موټــر چلــوئ؟ لــه ټولــو ترافيکــي لینونــو   •
څخــه پــه ســمه توګــه کار اخلــئ او د رسعــت حــد تعقيــب کــړئ. کــه تاســو د 
ورو ترافیکــي جریــان د تیریــدو لپــاره د کیــڼ ترافيکــي لیــن څخــه کار اخلــئ او یو 
ــه  ــه صــورت کــې بیرت ــه تاســو پســې وي، د خوندیتــوب پ ــږدې پ ــه ن څــوک ل
ښــي الس لیــن تــه واوړئ او ګړنديــو موټــرو تــه اجــازه ورکــړئ چــې مخکــې تېــر 
يش. پــه کیــڼ الس ترافيکــي لیــن کــې د موټــر چلــول او ترافیکــي جریــان تــه 
بــې  زیاتــوي چــې  پاتــې کیــدو چانســونه  اجــازه ورکــول ستاســو د شــاته 
احتياطــه موټــر چلوونکــي کېــدای يش ستاســو شــاوخوا تــه د تیریــدو هڅــه 

وکړي او په بې پروایۍ خطرونه پر غاړه واخيل.

ایــا لــه نــږدې تعقیبېــږئ؟ دا د بــې احتياطــه موټــر چلوونکــي - یــوه بلــه نښــه   •
ده. کــه نــور موټــر چلوونکــي پــه تاســو پســې لــه نــږدې پســې کیــږي، تاســو 
ځنــي یــوې خواتــه شــئ او پریــږدئ چــې درڅخــه تیــر يش. ددې پرځــای چــې دا 
بــې احتياطــه چلوونکــي پــه تاســو پســې جوخــت روان وي، غــوره دا ده چــې 

درڅخه مخکې وي ترڅو تاسو یې ولیدالی شئ.

ایــا غريمناســب حــرکات او اشــارې کــوئ؟ کلــه چــې تاســو پــه غصــه یاســت   •
نــو هیڅکلــه نــورو چلوونکــو تــه اشــاره مــه کــوئ. کــه د موټرچلولــو پرمهــال 
ــاره  ــه اش ــو ت ــی تاس ــر چلوونک ــل موټ ــې ب ــورت ک ــه ص ــي پ ــو د تېروتن ستاس
ــوک  ــواړئ. هرڅ ــنه غ ــرې بخښ ــو ت ــې تاس ــړئ چ ــوه ک ــه دې پ ــه پ ــړي، هغ وک
ــه  ــدل ب ــه غصــه کی ــا پ ــو ځــواب ورکــول ی ــا حرکات ــه اشــارو ي ــه کــوي. پ تېروتن
ستاســو تېروتنــې جــربان نــه کــړي. دا بــه یواځــې تاســو دواړه پــه غصــه کــړي او 

د ټکر یا ترافیکي پېښې خطر به زیات کړي. 

ــد او  ــو د چلن ــر چلول ــر چلــول ستاســو د موټ ــاد ولــرئ چــې خونــدي موټ ــه ی تــل پ
ستاســو د فشــار او غصــې د کنټرولولــو پــر وړتیــا اغیــزه کــوي. اجــازه مــه ورکــوئ 
ــه  ــئ پ ــور ش ــې مجب ــوي چ ــه وهڅ ــو دې ت ــد تاس ــه چلن ــروان مغرضان ــې د موټ چ

مقابل کې يې غربګون ښکاره کړئ.

که چیرې له یو بې احتياطه موټروان رسه مخ شئ، د الرې څخه د وتلو هڅه 
وکړئ، د هغه رسه د سرتګو جنګولو ډډه وکړئ او د اشارو یا لفظي شخړو 

باندي سرتګې پټې کړئ. که چېرې حاالت خوندي وي، پولیسو ته زنګ ووهئ او 
د بې احتياطه موټر چلوونکي په اړه راپور ورکړئ.

ــوه  ــه ی ــه پ ــرې پ ــه ســړک څخــه لی ــر چلوونکــی ل ــې احتياطــه موټ ــو ب ــرې ی کــه چی
پېښــه کــې ښــکیل وي، د پیښــې لــه صحنــې څخه پــه خونــدي واټن موټــر ودروئ، 
ــر چلولــو د چلنــد د يــو شــاهد پــه  ــه انتظــار وکــړئ او د موټ د پولیســو رســیدو ت

توګه راپور ورکړئ.

په څلورالرو کې پام کوئ
پــه څلــورالرو کــې ټکرونــه د ســړک د بلــې هــرې برخــې پــه پرتلــه د ترافیکــي تلفاتــو 
او جــدي ټپــي کېــدو المــل کیــږي. باخــربه او محتــاط پاتــې کیــدل بــه ستاســو رسه 

په خوندي ساتنه کې مرسته وکړي.

څلورالري

څنګــه چــې یــو څلــورالري تــه ورســیږئ، د مقابــل لــور څخــه راروان او بلــې خــوا   •
تلونکــو  پــيل  عــراده جاتــو،  نــورو  لویــې الرې  د  ترافيــک،  تېرېدونکــي  تــه 
کســانو، اشــارو، نښــو او د ســړک مينــځ عالمــو، د ســړک حــاالت او د محــدود 

لید لرونکو کسانو ساحې ته پام وکړئ.

د هغــو وســایطو او پــيل تلونکــو کســانو پــه اړه ډېــره پــام کــوئ چــې کېــدای   •
يش د ترافیکــي اشــارې یــا د ترافیکــي سیســتم د کنــرتول نــورو وســایلو تــه 
يــې پــام نــه وي، يــا بــل چاتــه د تېرېــدو حــق پــه نظــر کــې نــه نيــيس او يــا هــم 
ــه چــې  ــه دوام وکــوي. هرکل ــورالره کــې خپــل حرکــت ت ــه څل ــه پ ــدو پرت ــه درې ل
تاســو ډاډه نــه یاســت چــې نــور چلوونکــي څــه کــوي، ځــان خونــدي کــړئ او 

پریږدئ چې لومړی دوی تېر يش.

باخــربه اوســئ او کلــه چــې څلــورالري تــه نــږدې کېــږئ، د وړو عــراده جاتــو، لکــه   •
موټرســایکالنو، بایســکالنو او کوچنــي موټرســایکالنو لپــاره ځانګــړي شــوې 
ســاحه دوه ځــيل تــر نظــر تېــره کــړئ. د دوی د حجــم لــه املــه، دا کېــدای يش 
ســتونزمنه وي چــې د دوی د رسعــت او واټــن پــه اړه ســم قضــاوت وکــړئ. د 
دغــو عــراده جاتــو د چلوونکــو ســاتنه وکــړئ او دوی تــه اجــازه ورکــړئ چــې پــه 

خوندي توګه له څلورالرې څخه تېر يش.

پــه ځانګــړې توګــه هغــه مهــال ډېــر محتــاط اوســئ چــې تاســو نــه شــئ کوالی   •
چــې پــه یــو څلــورالره کــې د ونــو، ودانیــو، د واورو یــا نــورو خنډونــو لــه املــه 
ســړک یــا موټــر پــه واضــح ډول ووینــئ. ورو ورو مــخ پــر وړانــدې الړ شــئ تــر 
څــو هغــه څــه وينــئ چــې د يــو مانــع لــه املــه تاســو نــه شــوای ليــدالی. کلــه 
چــې پــه څلــورالري کــې ترافيکــي جريــان نــه وي یــا ترافیکــي نښــې دا وښــیې 
چــې تاســو مــخ پــر وړانــدې تــالی شــئ، نــو پــه احتیــاط رسه د موټــر حرکــت تــه 

دوام ورکړئ.

پر عمومي جاده د موټر چلول
د عمومــي جــادې ترافیکــو پــر یــوه لــوري روان وي او متځایونــه یــا څلــورالري نــه 
لــري. پــيل تلونکــي کســان، د 124cc یــا لــه دې څخــه کوچنــي موټرســایکالن، ډېر 
حرکــت  ورو  او  وســایط  ځمکنــي  ټــول  بایســکالن،  موټرســایکالن،  کوچنــي 

کوونکي وسایط پر ازادو يا عمومي جادو د تګ راتګ اجازه نه لري.

د مايــيل دخــويل الري څخــه ترافيــک تــه اجــازه ورکــول کېــږي چــې د همــدې   • 
ــي الري  ــي لوي ــه عموم ــه، ل ــره وختون ــي. زیات ــه ننوځ ــادې ت ــي ج الري عموم

څخــه د وتلــو الر جــادې تــه د دخــويل الري رسه نــږدې وي. د "مــه داخلېــږئ" 
او "غلطــه الر" نښــو او د رسعــت د محدودیــت نښــو تــه پــام وکــړئ. هغــه 
ــات  ــت د زي ــره وخ ــږي زیات ــي الري رسه ګډې ــي لوي ــې د عموم ــي الري چ فرع
رسعــت پــه ترافيکــي لیــن کــې رسه یوځــای کیــږي چــې تاســو تــه اجــازه درکــوي 
ــوي الري د روان ترافيکــي  ــات کــړئ ترڅــو د عمومــي ل چــې خپــل رسعــت زی

رسعت رسه ستاسو رسعت موازي يش.
د خپــل موټــر د شــا د هنــدارو لــه الري او خپــل څنــګ تــه د بيــا بيــا کتــو لــه مخــې   •
د عمومــي لويــي الرې ترافيــک او اړونــده اشــارو تــه پــام وکــړئ. عمومــي 
لويــي الرې تــه د داخلېــدو لپــاره یــو خونــدي ځــای انتخــاب کــړئ او بیــا لــه روانو 
ترافیکــو رسه یــو ځــای شــئ چــې پــه عمومــي لويــه الر کــې موټــرو تــه د 
تېرېــدو حــق ورکــوي. پــر نــورو موټــر چلوونکــو دا حســاب مــه کــوئ چــې تاســو 

ته به اجازه درکړي.
پــه دوه لېنــه عمومــي لويــه الر بانــدې پــر ترافيکــي ښــي الس بانــدي حرکــت   •
کــوئ، پرتــه لــه هغــه حالتــه چــې تاســو لــه نــورو وســايطو څخــه تېريــږي، کیــڼ 
لــوري تــه وځــئ، نــورو وســايطو تــه اجــازه ورکــوئ چــې پــر عمومــي لويــه الر 
کــې دررسه یوځــای يش، او يــا هــم کلــه چــې ترافیکــي ازدحــام خــورا زیــات وي 
یــا کلــه چــې بیړنــی موټــر یــا ســاختامين کاريګــر د ســړک پــه څنــډه کــې قــرار 

ولري.
پــر یــوه عمومــي لويــه الر چــې پــر یــوه لــوري درې يــا ډېــر ترافيکــي لينونــه روان   •
وي، تاســو کــوالی شــئ چــې پــه هــر ترافیکــي لیــن کــې حرکــت وکــړئ. پــه هــر 
حــال، کــه چېــرې پــه حــد اقــل رسعــت یــا حداقــل تــه نــږدې رسعــت موټــر 
ــای روان  ــک رسه يوځ ــه ترافي ــې د هغ ــن ک ــي لی ــد ترافيک ــه اړون ــو پ ــوئ، ن چل

شئ چې ورو حرکت کوي.
پــه عمومــي لويــه الر کــې د ترافیــک رسه د یوځــای کېــدو نښــې لــوي الري تــه   •
د ننوتــو ځــای تــه نــږدې ایښــودل شــوي وي ترڅــو تاســو تــه د هغــو ترافیکــو 
پــه اړه خــربداری درکــړي چــې اړونــده الرې څخــه داخلیــږي. تــل هغــو وســايطو 
تــه پــام وکــړئ چــې پــه لویــه الر کــې رسه یوځــای کیــږي. ستاســو د رسعــت 
بــه موټــر  پــه خونــدي ډول اوښــتل  تــه  لیــن  بــل ترافیکــي  یــا  تنظیمــول 
چلوونکــو تــه اجــازه ورکــړي چــې پــه اســانۍ او خونــدي توګــه عمومــي لويــي 

الرې ته داخل يش.
تــل هغــو موټــر چلوونکــو تــه پــام کــوئ چــې د ترافيکــي خروجــي الرو د ليــدو   •
پــر مهــال ناڅاپــه خپــل وســايط ورو کــوي یــا پــه همــدې الرو کــې خپــل 

وسايط بل ترافيکي لین ته بدلوي.
لــه بېــړين حالــت پرتــه هيڅکلــه پــه یــوه عمومــي لويــه الر کــې مــه دریــږئ. که   •
اړتیــا وي چــې بایــد ودرېــږئ، د بېــړين خطــر څراغونــه روښــان کــړئ، پــه تدریجي 
توګــه مــو حرکــت ورو کــړئ او هرڅومــره ژر چــې امــکان ولــري د ســړک لــه منــځ 

څخه یوې خواته ځانونه وباسئ.

د یوځای کیدو په اړه یوه خربه
يــوه کوچنــۍ خــربه ددې المــل کېــږي چــې پــه خونــدي ډول د ترافيکــي جريــان 
رسه د یوځــای کېــدو پرځــای د موټــر چلوونکــو وینــه پــر جــوش راويل. مناســب 
او قانــوين څــه تــه وايــي؟ څنګــه بایــد د روان ترافيکــي جريــان رسه یوځــای 
شــئ؟ پــه یــوه عمومــي لويــه الر کــې لــه ترافیکــو رسه یوځــای کیــدل کلــه ناکلــه 
د ګړنــدي ترافيکــي جريــان رسه مــل وي، او کــه چیــرې پــر ســړک ګڼــه ګوڼــه نــوره 
هــم ډېــره وي، چــې د بیروبــار وخــت پــه نــوم یادیــږي، پــه دې وخــت کــې د ترافيکي 

جريان رسه یوځای کیدل خورا ستونزمن وي.

دلتــه هغــه څــه دي چــې ایالتــي قانــون یــې د ترافيکي جريــان رسه د یوځــای کېدو 
پــه اړه راتــه وايــي: "کلــه چــې یــو موټــر د یــوې لویــې الرې لــه مقطعــې یــا کوڅــې 
ــه نــږدې کیــږي چــې هــدف یــې د روان ترافيــک  څخــه د لویــې الرې څلــورالرې ت
رسه یــو ځــای کېــدل وي او د ســړک یــا کوڅــې پــه توګــه جــوړ شــوي وي، او پــه 
یواځــې ډول پــه څلــور الري کــې پــه مناســبو نښــو رسه یــو ځــای شــوي وي. د 
ترافيکــي جريــان رسه د یــو ځــای کېــدو د نښــو مطابــق يــو موټــر بایــد هغــه 
ــال  ــر مه ــدو پ ــه د داخلې ــې الرې ت ــې لوی ــړي چ ــق ورک ــدو ح ــه د تېرې ــايطو ت وس
سمدســتي خطــر رامنځتــه کــوي او خپــل رسعــت دې داســې تنظیــم کــړي ترڅــو 
يش.  یوځــای  رسه  ترافیــک  روان  د  الرې  د  ډول  خونــدي  پــه  يش  وکــوالی 
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آیا پوه شوئ؟

ژبــاړه: کــه تاســو هغــه موټــر یاســت چــې (پــه دې حالــت کــې) پــه عمومــي لويــه 
الر کــې د نــورو موټــرو رسه یــو ځــای کېــږئ، تاســو هغــه څــوک یاســت چــې د 
رسعــت او د وســايطو درول بایــد پــه پــام کــې ونیســئ ترڅــو پــه خونــدي ډول لــه 
نــورو موټــرو رسه یوځــای شــئ او د هغــه ترافیکــي جریــان رسه د ټکــر رامينــځ تــه 
کېــدو مخنیــوی وکــړئ چــې پــر عمومــی لويــه الر پــه حرکــت کــي دی. دا هغــه 
مهــال صــدق کــوي کــه تاســو یــوې الرې تــه داخلېــږئ یــا د عمومــي لويــي الرې 

څخه وځئ او د ترافیکي جريان د يو لېن رسه یو ځای کېږئ.

د عمومي لويي الرې پریښودل
لــه عمومــي لويــي الرې څخــه د وتلــو لپــاره، پــر دغــه الرو د رسعــت ورو کولــو   •
ځانګــړي ترافيکــي لېنونــه شــته. لــه عمومــي لويــي الري څخــه د وتلــو لپــاره د 
ــه آزادې الرې  ــه کــوي چــې ل ــام وکــړئ چــې دا پــه ګوت ــه پ ځــوړ هغــو نښــو ت
ــتفاده  ــه اس ــن څخ ــي لی ــوم ترافیک ــه ک ــد ل ــوم باي ــال ک ــر مه ــو پ ــه د وتل څخ
ويش. تاســو بايــد ترافیکــي جریــان تــه پــام وکــړئ او د تاوېــدو لپــاره د خپــل 
ــر چلوونکــو تــه خــرب ورکــړي  وســايط اشــاره روښــانه کــړئ، ترڅــو نــورو موټ

چې تاسو له عمومي الري څخه مخ پر ځوړ الري ته وځئ.

د وتلــو پرمهــال پــه عمومــي لويــه الر کــې د رسعــت لــه ورو کولــو څخــه ډډه   •
ــه  ــه پــورې انتظــار وکــړئ چــې تاســو د خپــل رسعــت ل ــر هغــه وخت وکــړئ. ت
کمولــو څخــه وړانــدي پــه بشــپړ ډول پــه هغــه ترافيکــي لــني کــې ياســت چــې 
ورو حرکــت پکــې کــوالی شــئ او بیــا پــه تدریجــي ډول رسعــت ورو کــړئ. لــه 
عمومــي الري څخــه زیاتــره وتونکــي يــا خروجــي الري نــرۍ ګواليــۍ لــري، 
ځکــه نــو مهمــه ده چــې د خروجــي مــخ پــر ځــوړ الري څخــه د وتلــو لپــاره ټــاکل 

شوی رسعت تعقيب کړئ.

کــه تاســو پــه غلطــۍ د لويــي الري څخــه د وتلــو لــه خروجــي الري څخــه تېــر   •
شــئ، هیڅکلــه بېرتــه مــه ورتــه راګرځــئ، مــه شــاته راځــئ او مــه هــم د پــورې 
وتــو د منځنــۍ برخــې څخــه کار اخلــئ. پرځــای یــې، لــه عمومــي الري څخــه د 
وتلــو راتلونکــې ځــای تــه حرکــت وکــړئ. بیرتــه پــر عمومــي لويــه الر را وګرځــئ 
او د خپــيل خوښــي د خروجــي الري څخــه پــه اســتفاده لــه لويــي الري څخــه 
ووځــئ. د پــوري وتلــو لپــاره هیڅکلــه د ســړک د منځنــي ترافيکــي لــني څخــه 
اســتفاده مــه کــوئ. دا ترافيکــي لــني یواځــې د بیــړين حالــت او مشــيګن د 

ټرانسپورټ ریاست د وسایطو لپاره دی.

د لويي الرې ستړیا
پــر عمومــي لويــو الرو بانــدې د موټــر چلولــو پرمهــال ســتړيا یــو لــه لویــو   •
خطرونــو څخــه ده. پــه اوږدو ســفرونو کــې کېــدای يش تاســو د بــاد ، ټایرونو 
او د موټــر د انجــن د دوامــداره غــږ لــه املــه خوبــويل یــا بــې مترکــزه شــئ. کــه 

اړتیا وي، اجازه ورکړئ چې بل څوک موټر وچلوي.

ــو د  ــه تاس ــوئ. ک ــه ک ــه م ــدي تکي ــو بان ــدو" درمل ــې کې ــداره پات ــا "د بې ــوه ی ــر قه پ  •
ســتړیا احســاس کــوئ، ودریــږئ او لږترلــږه پــه هــرو دوو ســاعتونو کــې 10 دقیقې 
وقفــه واخلــئ. لــه لویــې الرې څخــه د وتــو پــه راتلونکــې نقطــه کــې یــوې خواتــه 

شئ. يو هوټل یا آرام ځای ومومئ او آرام وکړئ.

کــه اړینــه وي چــې بایــد حرکــت تــه دوام ورکــړئ، خپــيل ســرتګې د ســړک شــاوخوا   •
وګرځــوئ. خپلــو هنــدارو تــه پــام وکــړئ. نــږدې او لیــرې چــپ او ښــي لــور شــیانو تــه 

وګورئ.

د ثابت رسعت د کنرتول سیستم
پــه کلیــوايل ســیمو کــې چــې هلتــه ډېــر ترافيــک نــه وي، د ثابــت رسعــت د کنــرتول   •

سیستم کارول ښه انتخاب دی.

د ثابــت رسعــت د کنــرتول سیســتم د هغــه رسعــت پــه انــدازه يــا لــه هغــه څخــه کــم   •
تنظيم کړئ چې اجازه يې ورکړل شوې وي.

ــازه  ــال اج ــګ پرمه ــدي ت ــم د ګړن ــپام راويل او ه ــو س ــم د پټرول ــت ه ــت رسع ــه ثاب دغ
ورکــوي چــې پرتــه لــه دې چــې پــه کيــڼ لــني کــې د ډېــر وخــت لپــاره پــايت يش لــه ورو 

حرکت کوونکو وسایطوڅخه تېرېږي.

ګړنــدی کېــدل د ثابــت رسعــت د کنــرتول سیســتم نــه غیــر فعالــوي - بلکــه د برېــک   •
نیولو پر مهال غیرفعالېږي.

د ګڼــي ګوڼــي پــه ترافیکــي جریــان کــې، لــه لويــو الرو څخــه د وتلــو او ننوتلــو ګــڼ   •
شــمېر الرو تــه نــږدې یــا کلــه چــې ســړکونه د بــاران، واورې یــا یــخ لــه املــه ښــوینده 
شــوي وي پــه دغــيس حاالتــو کــې دا سپارښــتنه کېــږي چــې بايــد د ثابــت رسعــت 
لــه سیســتم څخــه اســتفاده ونــه يش. پــه دې رسه کېــدای يش تاســو د خپــل 
حرکــت د ګډوډېــدو وروســته مجبــور شــئ چــې د ثابــت رسعــت سیســتم پــه 
دوامــداره ډول بېرتــه لــه رسه فعــال کــړئ، چــې پــه دې رسه د ټکــر د رامنځتــه کېــدو 
خطــر ډیرېــږي. د موټــر جوړولــو ډېــری رشکتونــه د موټــر د زیــات بــار اخيســتلو پــه 

صورت کې د ثابت رسعت د کنرتول سیستم د کارولو سپارښتنه نه کوي.

کــه د مقابــل لــوري څخــه یــو راروان موټر ستاســو 
په لین کې وي

کــه وخــت وي، هغــه بــل موټــر چلوونکــي تــه د خــربداري ورکولــو لپــاره هــارن   •
ووهئ.

کلــک برېــک ونیســئ، خــو کــه ستاســو موټــر د قلفولــو ضــد بریکونــه (آهــن بريک)   •
نه لري نو ټایرونه یې په بشپړه توګه مه قلفوئ.

د سړک په ښي څنډه کې د وتلو الره وګورئ.  •

هڅــه وکــړئ چــې چــپ لــوري تــه الړ نــه شــئ ځکــه چــې بــل موټــر چلوونکــی تاســو   •
ويني او کېدای يش بیرته خپل مناسب لین ته وګرځي.

هڅــه وکــړئ پــه خپــل لیــن کــې د بیــړين درېــدو ځــای پيــدا کــړئ، دا یواځــې پــه هغــه   •
صــورت کــې چــې هبتــه پــه کايف انــدازه ځــای وي او تاســو نــه شــئ کولــی چــې لــه 

سړک څخه ووځئ.

کــه تاســو نــه شــئ کــوالی پــه بــل موټــر کــې لــه وهلــو څخــه مخکــې ودریــږئ، هڅــه   •

وکــړئ چــې د هغــه موټــر پــر څنــډو خپــل موټــر تــه حرکــت ورکــړئ. لــه ټکــر 
څخه د مخنیوي لپاره له اړتیا څخه ډیر مه تاوېږئ.

خرابه هوا
د يــو خونــدي ســفر د ډاډ ترالســه کولــو لپــاره د ژمــي لــه موســم څخــه مخکې 
تدبیــري خوندیتــوب غــوره الر ده. پــه منظــم ډول دا وګــورئ او ډاډ ترالســه 
ــې  ــل، د ښیښ ــک تې ــل، بری ــټرینګ تې ــه د ش ــات لک ــر مایع ــې د موټ ــړئ چ ک

وینځولو اوبه او تیل پوره دي.

ځــان پــه دې ډاډه کــړئ چــې د یــخ ضــد مــواد دومــره قــوي دي چــې د انجــن د 
کنــګل کیــدو مخــه ونیــيس او دومــره تــازه وي چــې د زنــګ مخنیــوی وکــړي. 
پــه ســړه هــوا کــې، کېــدای يش لــه تاســو دا هــم وغوښــتل يش چــې د 
مخکنــۍ ښیښــې وینځونکــي مایــع پــه يــو داســې مایــع بدلــه کــړئ چــې د 

یخ ضد مواد ولري.

کلــه چــې تیــاره، بــاران یــا واوره وي، او رشایــط خطرنــاک وي نــو اضــايف 
وخــت ولګــوئ او موټــر تــه مــو ډېــر پــه کــراره حرکــت ورکــړئ. پــه خرابــه هــوا 
کــې چــې کلــه پــه بــل موټــر پســې کېــږئ، پــه منځ کــې مــو ډېــر واټن پرېــږدئ. 
پــه ســړه هــوا کــې، مخکــې لــه دې چــې ســړکونه يخــی يش، پلونــه او د پــل 

الندې تېرېدونکي الري کنګل کیږي.

باران او ګرز
کلــه بــاران پیــل يش، ســړکونه د 
اوږدو  پــه  ســاعت  نیــم  لومــړي 
کــې ډېــر ښــوینده وي. دا ځکــه 
موټــرو څخــه  تیریدونکــو  د  چــې 
راوتلــی غــوړ پــر ســړک پــايت وي. 
پــه ځانګــړي توګــه پــه څلــورالرو 
کــې هغــه مهــال محتــاط اوســئ 
چــې لــه وســايطو څخــه پــه زياتــه 

انــدازه غــوړ پــر ســړک راوتــيل وي،  ورو شــئ او اجــازه ورکــړئ چــې   او لږترلــږه 
مو تعقیبي واټن د نورمال واټن په اندازه دوه چنده کړئ.

کلــه چــې موټــر پــه ژورو اوبــو کــې يــا د ســخت بــاران پرمهــال حرکــت کــوي، 
کېــدای يش برېکونــه يــې النــده يش. د خپــل وســايطو برېکونــه و ازمایــئ، 
ځکــه کېــدای يش دوی موټــر یــو یــا بــل اړخ تــه کــش کــړي، یــا کېــدای يش پــه 
بشــپړه توګــه کار و نــه کــړي. ورو ورو او پــه نرمــۍ رسه د بریــک پیــډل تــه زور 

ورکړئ دا کار تر هغه وکړئ چې بریکونه په سمه توګه کار کوي.

کلــه چــې ستاســو ټایرونــه پــر النــده ســړک پــه اوبــو کــې تیریــږي، تاســو د 
اوبــو لــه املــه د ښــويدين پــه حــال کــې ياســت، چــې کېــدای يش د موټــر 
کنــرتول لــه منځــه یــويس. خــوړل شــوي ټایرونــه، د ټایرونــو ټیــټ فشــار یــا 

ډیر ګړندی موټر چلول د اوبو د ښويدين احتامل ال زياتوي. 



هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

اووم څپرکی: بیړين او ځانګړي حاالت

ــوه  ــه ی ــه پ ــرې پ ــه ســړک څخــه لی ــر چلوونکــی ل ــې احتياطــه موټ ــو ب ــرې ی کــه چی
پېښــه کــې ښــکیل وي، د پیښــې لــه صحنــې څخه پــه خونــدي واټن موټــر ودروئ، 
ــر چلولــو د چلنــد د يــو شــاهد پــه  ــه انتظــار وکــړئ او د موټ د پولیســو رســیدو ت

توګه راپور ورکړئ.

په څلورالرو کې پام کوئ
پــه څلــورالرو کــې ټکرونــه د ســړک د بلــې هــرې برخــې پــه پرتلــه د ترافیکــي تلفاتــو 
او جــدي ټپــي کېــدو المــل کیــږي. باخــربه او محتــاط پاتــې کیــدل بــه ستاســو رسه 

په خوندي ساتنه کې مرسته وکړي.

څلورالري

څنګــه چــې یــو څلــورالري تــه ورســیږئ، د مقابــل لــور څخــه راروان او بلــې خــوا   •
تلونکــو  پــيل  عــراده جاتــو،  نــورو  لویــې الرې  د  ترافيــک،  تېرېدونکــي  تــه 
کســانو، اشــارو، نښــو او د ســړک مينــځ عالمــو، د ســړک حــاالت او د محــدود 

لید لرونکو کسانو ساحې ته پام وکړئ.

د هغــو وســایطو او پــيل تلونکــو کســانو پــه اړه ډېــره پــام کــوئ چــې کېــدای   •
يش د ترافیکــي اشــارې یــا د ترافیکــي سیســتم د کنــرتول نــورو وســایلو تــه 
يــې پــام نــه وي، يــا بــل چاتــه د تېرېــدو حــق پــه نظــر کــې نــه نيــيس او يــا هــم 
ــه چــې  ــه دوام وکــوي. هرکل ــورالره کــې خپــل حرکــت ت ــه څل ــه پ ــدو پرت ــه درې ل
تاســو ډاډه نــه یاســت چــې نــور چلوونکــي څــه کــوي، ځــان خونــدي کــړئ او 

پریږدئ چې لومړی دوی تېر يش.

باخــربه اوســئ او کلــه چــې څلــورالري تــه نــږدې کېــږئ، د وړو عــراده جاتــو، لکــه   •
موټرســایکالنو، بایســکالنو او کوچنــي موټرســایکالنو لپــاره ځانګــړي شــوې 
ســاحه دوه ځــيل تــر نظــر تېــره کــړئ. د دوی د حجــم لــه املــه، دا کېــدای يش 
ســتونزمنه وي چــې د دوی د رسعــت او واټــن پــه اړه ســم قضــاوت وکــړئ. د 
دغــو عــراده جاتــو د چلوونکــو ســاتنه وکــړئ او دوی تــه اجــازه ورکــړئ چــې پــه 

خوندي توګه له څلورالرې څخه تېر يش.

پــه ځانګــړې توګــه هغــه مهــال ډېــر محتــاط اوســئ چــې تاســو نــه شــئ کوالی   •
چــې پــه یــو څلــورالره کــې د ونــو، ودانیــو، د واورو یــا نــورو خنډونــو لــه املــه 
ســړک یــا موټــر پــه واضــح ډول ووینــئ. ورو ورو مــخ پــر وړانــدې الړ شــئ تــر 
څــو هغــه څــه وينــئ چــې د يــو مانــع لــه املــه تاســو نــه شــوای ليــدالی. کلــه 
چــې پــه څلــورالري کــې ترافيکــي جريــان نــه وي یــا ترافیکــي نښــې دا وښــیې 
چــې تاســو مــخ پــر وړانــدې تــالی شــئ، نــو پــه احتیــاط رسه د موټــر حرکــت تــه 

دوام ورکړئ.

پر عمومي جاده د موټر چلول
د عمومــي جــادې ترافیکــو پــر یــوه لــوري روان وي او متځایونــه یــا څلــورالري نــه 
لــري. پــيل تلونکــي کســان، د 124cc یــا لــه دې څخــه کوچنــي موټرســایکالن، ډېر 
حرکــت  ورو  او  وســایط  ځمکنــي  ټــول  بایســکالن،  موټرســایکالن،  کوچنــي 

کوونکي وسایط پر ازادو يا عمومي جادو د تګ راتګ اجازه نه لري.

د مايــيل دخــويل الري څخــه ترافيــک تــه اجــازه ورکــول کېــږي چــې د همــدې   • 
ــي الري  ــي لوي ــه عموم ــه، ل ــره وختون ــي. زیات ــه ننوځ ــادې ت ــي ج الري عموم

څخــه د وتلــو الر جــادې تــه د دخــويل الري رسه نــږدې وي. د "مــه داخلېــږئ" 
او "غلطــه الر" نښــو او د رسعــت د محدودیــت نښــو تــه پــام وکــړئ. هغــه 
ــات  ــت د زي ــره وخ ــږي زیات ــي الري رسه ګډې ــي لوي ــې د عموم ــي الري چ فرع
رسعــت پــه ترافيکــي لیــن کــې رسه یوځــای کیــږي چــې تاســو تــه اجــازه درکــوي 
ــوي الري د روان ترافيکــي  ــات کــړئ ترڅــو د عمومــي ل چــې خپــل رسعــت زی

رسعت رسه ستاسو رسعت موازي يش.
د خپــل موټــر د شــا د هنــدارو لــه الري او خپــل څنــګ تــه د بيــا بيــا کتــو لــه مخــې   •
د عمومــي لويــي الرې ترافيــک او اړونــده اشــارو تــه پــام وکــړئ. عمومــي 
لويــي الرې تــه د داخلېــدو لپــاره یــو خونــدي ځــای انتخــاب کــړئ او بیــا لــه روانو 
ترافیکــو رسه یــو ځــای شــئ چــې پــه عمومــي لويــه الر کــې موټــرو تــه د 
تېرېــدو حــق ورکــوي. پــر نــورو موټــر چلوونکــو دا حســاب مــه کــوئ چــې تاســو 

ته به اجازه درکړي.
پــه دوه لېنــه عمومــي لويــه الر بانــدې پــر ترافيکــي ښــي الس بانــدي حرکــت   •
کــوئ، پرتــه لــه هغــه حالتــه چــې تاســو لــه نــورو وســايطو څخــه تېريــږي، کیــڼ 
لــوري تــه وځــئ، نــورو وســايطو تــه اجــازه ورکــوئ چــې پــر عمومــي لويــه الر 
کــې دررسه یوځــای يش، او يــا هــم کلــه چــې ترافیکــي ازدحــام خــورا زیــات وي 
یــا کلــه چــې بیړنــی موټــر یــا ســاختامين کاريګــر د ســړک پــه څنــډه کــې قــرار 

ولري.
پــر یــوه عمومــي لويــه الر چــې پــر یــوه لــوري درې يــا ډېــر ترافيکــي لينونــه روان   •
وي، تاســو کــوالی شــئ چــې پــه هــر ترافیکــي لیــن کــې حرکــت وکــړئ. پــه هــر 
حــال، کــه چېــرې پــه حــد اقــل رسعــت یــا حداقــل تــه نــږدې رسعــت موټــر 
ــای روان  ــک رسه يوځ ــه ترافي ــې د هغ ــن ک ــي لی ــد ترافيک ــه اړون ــو پ ــوئ، ن چل

شئ چې ورو حرکت کوي.
پــه عمومــي لويــه الر کــې د ترافیــک رسه د یوځــای کېــدو نښــې لــوي الري تــه   •
د ننوتــو ځــای تــه نــږدې ایښــودل شــوي وي ترڅــو تاســو تــه د هغــو ترافیکــو 
پــه اړه خــربداری درکــړي چــې اړونــده الرې څخــه داخلیــږي. تــل هغــو وســايطو 
تــه پــام وکــړئ چــې پــه لویــه الر کــې رسه یوځــای کیــږي. ستاســو د رسعــت 
بــه موټــر  پــه خونــدي ډول اوښــتل  تــه  لیــن  بــل ترافیکــي  یــا  تنظیمــول 
چلوونکــو تــه اجــازه ورکــړي چــې پــه اســانۍ او خونــدي توګــه عمومــي لويــي 

الرې ته داخل يش.
تــل هغــو موټــر چلوونکــو تــه پــام کــوئ چــې د ترافيکــي خروجــي الرو د ليــدو   •
پــر مهــال ناڅاپــه خپــل وســايط ورو کــوي یــا پــه همــدې الرو کــې خپــل 

وسايط بل ترافيکي لین ته بدلوي.
لــه بېــړين حالــت پرتــه هيڅکلــه پــه یــوه عمومــي لويــه الر کــې مــه دریــږئ. که   •
اړتیــا وي چــې بایــد ودرېــږئ، د بېــړين خطــر څراغونــه روښــان کــړئ، پــه تدریجي 
توګــه مــو حرکــت ورو کــړئ او هرڅومــره ژر چــې امــکان ولــري د ســړک لــه منــځ 

څخه یوې خواته ځانونه وباسئ.

د یوځای کیدو په اړه یوه خربه
يــوه کوچنــۍ خــربه ددې المــل کېــږي چــې پــه خونــدي ډول د ترافيکــي جريــان 
رسه د یوځــای کېــدو پرځــای د موټــر چلوونکــو وینــه پــر جــوش راويل. مناســب 
او قانــوين څــه تــه وايــي؟ څنګــه بایــد د روان ترافيکــي جريــان رسه یوځــای 
شــئ؟ پــه یــوه عمومــي لويــه الر کــې لــه ترافیکــو رسه یوځــای کیــدل کلــه ناکلــه 
د ګړنــدي ترافيکــي جريــان رسه مــل وي، او کــه چیــرې پــر ســړک ګڼــه ګوڼــه نــوره 
هــم ډېــره وي، چــې د بیروبــار وخــت پــه نــوم یادیــږي، پــه دې وخــت کــې د ترافيکي 

جريان رسه یوځای کیدل خورا ستونزمن وي.

دلتــه هغــه څــه دي چــې ایالتــي قانــون یــې د ترافيکي جريــان رسه د یوځــای کېدو 
پــه اړه راتــه وايــي: "کلــه چــې یــو موټــر د یــوې لویــې الرې لــه مقطعــې یــا کوڅــې 
ــه نــږدې کیــږي چــې هــدف یــې د روان ترافيــک  څخــه د لویــې الرې څلــورالرې ت
رسه یــو ځــای کېــدل وي او د ســړک یــا کوڅــې پــه توګــه جــوړ شــوي وي، او پــه 
یواځــې ډول پــه څلــور الري کــې پــه مناســبو نښــو رسه یــو ځــای شــوي وي. د 
ترافيکــي جريــان رسه د یــو ځــای کېــدو د نښــو مطابــق يــو موټــر بایــد هغــه 
ــال  ــر مه ــدو پ ــه د داخلې ــې الرې ت ــې لوی ــړي چ ــق ورک ــدو ح ــه د تېرې ــايطو ت وس
سمدســتي خطــر رامنځتــه کــوي او خپــل رسعــت دې داســې تنظیــم کــړي ترڅــو 
يش.  یوځــای  رسه  ترافیــک  روان  د  الرې  د  ډول  خونــدي  پــه  يش  وکــوالی 
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آیا پوه شوئ؟

ژبــاړه: کــه تاســو هغــه موټــر یاســت چــې (پــه دې حالــت کــې) پــه عمومــي لويــه 
الر کــې د نــورو موټــرو رسه یــو ځــای کېــږئ، تاســو هغــه څــوک یاســت چــې د 
رسعــت او د وســايطو درول بایــد پــه پــام کــې ونیســئ ترڅــو پــه خونــدي ډول لــه 
نــورو موټــرو رسه یوځــای شــئ او د هغــه ترافیکــي جریــان رسه د ټکــر رامينــځ تــه 
کېــدو مخنیــوی وکــړئ چــې پــر عمومــی لويــه الر پــه حرکــت کــي دی. دا هغــه 
مهــال صــدق کــوي کــه تاســو یــوې الرې تــه داخلېــږئ یــا د عمومــي لويــي الرې 

څخه وځئ او د ترافیکي جريان د يو لېن رسه یو ځای کېږئ.

د عمومي لويي الرې پریښودل
لــه عمومــي لويــي الرې څخــه د وتلــو لپــاره، پــر دغــه الرو د رسعــت ورو کولــو   •
ځانګــړي ترافيکــي لېنونــه شــته. لــه عمومــي لويــي الري څخــه د وتلــو لپــاره د 
ــه آزادې الرې  ــه کــوي چــې ل ــام وکــړئ چــې دا پــه ګوت ــه پ ځــوړ هغــو نښــو ت
ــتفاده  ــه اس ــن څخ ــي لی ــوم ترافیک ــه ک ــد ل ــوم باي ــال ک ــر مه ــو پ ــه د وتل څخ
ويش. تاســو بايــد ترافیکــي جریــان تــه پــام وکــړئ او د تاوېــدو لپــاره د خپــل 
ــر چلوونکــو تــه خــرب ورکــړي  وســايط اشــاره روښــانه کــړئ، ترڅــو نــورو موټ

چې تاسو له عمومي الري څخه مخ پر ځوړ الري ته وځئ.

د وتلــو پرمهــال پــه عمومــي لويــه الر کــې د رسعــت لــه ورو کولــو څخــه ډډه   •
ــه  ــه پــورې انتظــار وکــړئ چــې تاســو د خپــل رسعــت ل ــر هغــه وخت وکــړئ. ت
کمولــو څخــه وړانــدي پــه بشــپړ ډول پــه هغــه ترافيکــي لــني کــې ياســت چــې 
ورو حرکــت پکــې کــوالی شــئ او بیــا پــه تدریجــي ډول رسعــت ورو کــړئ. لــه 
عمومــي الري څخــه زیاتــره وتونکــي يــا خروجــي الري نــرۍ ګواليــۍ لــري، 
ځکــه نــو مهمــه ده چــې د خروجــي مــخ پــر ځــوړ الري څخــه د وتلــو لپــاره ټــاکل 

شوی رسعت تعقيب کړئ.

کــه تاســو پــه غلطــۍ د لويــي الري څخــه د وتلــو لــه خروجــي الري څخــه تېــر   •
شــئ، هیڅکلــه بېرتــه مــه ورتــه راګرځــئ، مــه شــاته راځــئ او مــه هــم د پــورې 
وتــو د منځنــۍ برخــې څخــه کار اخلــئ. پرځــای یــې، لــه عمومــي الري څخــه د 
وتلــو راتلونکــې ځــای تــه حرکــت وکــړئ. بیرتــه پــر عمومــي لويــه الر را وګرځــئ 
او د خپــيل خوښــي د خروجــي الري څخــه پــه اســتفاده لــه لويــي الري څخــه 
ووځــئ. د پــوري وتلــو لپــاره هیڅکلــه د ســړک د منځنــي ترافيکــي لــني څخــه 
اســتفاده مــه کــوئ. دا ترافيکــي لــني یواځــې د بیــړين حالــت او مشــيګن د 

ټرانسپورټ ریاست د وسایطو لپاره دی.

د لويي الرې ستړیا
پــر عمومــي لويــو الرو بانــدې د موټــر چلولــو پرمهــال ســتړيا یــو لــه لویــو   •
خطرونــو څخــه ده. پــه اوږدو ســفرونو کــې کېــدای يش تاســو د بــاد ، ټایرونو 
او د موټــر د انجــن د دوامــداره غــږ لــه املــه خوبــويل یــا بــې مترکــزه شــئ. کــه 

اړتیا وي، اجازه ورکړئ چې بل څوک موټر وچلوي.

ــو د  ــه تاس ــوئ. ک ــه ک ــه م ــدي تکي ــو بان ــدو" درمل ــې کې ــداره پات ــا "د بې ــوه ی ــر قه پ  •
ســتړیا احســاس کــوئ، ودریــږئ او لږترلــږه پــه هــرو دوو ســاعتونو کــې 10 دقیقې 
وقفــه واخلــئ. لــه لویــې الرې څخــه د وتــو پــه راتلونکــې نقطــه کــې یــوې خواتــه 

شئ. يو هوټل یا آرام ځای ومومئ او آرام وکړئ.

کــه اړینــه وي چــې بایــد حرکــت تــه دوام ورکــړئ، خپــيل ســرتګې د ســړک شــاوخوا   •
وګرځــوئ. خپلــو هنــدارو تــه پــام وکــړئ. نــږدې او لیــرې چــپ او ښــي لــور شــیانو تــه 

وګورئ.

د ثابت رسعت د کنرتول سیستم
پــه کلیــوايل ســیمو کــې چــې هلتــه ډېــر ترافيــک نــه وي، د ثابــت رسعــت د کنــرتول   •

سیستم کارول ښه انتخاب دی.

د ثابــت رسعــت د کنــرتول سیســتم د هغــه رسعــت پــه انــدازه يــا لــه هغــه څخــه کــم   •
تنظيم کړئ چې اجازه يې ورکړل شوې وي.

ــازه  ــال اج ــګ پرمه ــدي ت ــم د ګړن ــپام راويل او ه ــو س ــم د پټرول ــت ه ــت رسع ــه ثاب دغ
ورکــوي چــې پرتــه لــه دې چــې پــه کيــڼ لــني کــې د ډېــر وخــت لپــاره پــايت يش لــه ورو 

حرکت کوونکو وسایطوڅخه تېرېږي.

ګړنــدی کېــدل د ثابــت رسعــت د کنــرتول سیســتم نــه غیــر فعالــوي - بلکــه د برېــک   •
نیولو پر مهال غیرفعالېږي.

د ګڼــي ګوڼــي پــه ترافیکــي جریــان کــې، لــه لويــو الرو څخــه د وتلــو او ننوتلــو ګــڼ   •
شــمېر الرو تــه نــږدې یــا کلــه چــې ســړکونه د بــاران، واورې یــا یــخ لــه املــه ښــوینده 
شــوي وي پــه دغــيس حاالتــو کــې دا سپارښــتنه کېــږي چــې بايــد د ثابــت رسعــت 
لــه سیســتم څخــه اســتفاده ونــه يش. پــه دې رسه کېــدای يش تاســو د خپــل 
حرکــت د ګډوډېــدو وروســته مجبــور شــئ چــې د ثابــت رسعــت سیســتم پــه 
دوامــداره ډول بېرتــه لــه رسه فعــال کــړئ، چــې پــه دې رسه د ټکــر د رامنځتــه کېــدو 
خطــر ډیرېــږي. د موټــر جوړولــو ډېــری رشکتونــه د موټــر د زیــات بــار اخيســتلو پــه 

صورت کې د ثابت رسعت د کنرتول سیستم د کارولو سپارښتنه نه کوي.

کــه د مقابــل لــوري څخــه یــو راروان موټر ستاســو 
په لین کې وي

کــه وخــت وي، هغــه بــل موټــر چلوونکــي تــه د خــربداري ورکولــو لپــاره هــارن   •
ووهئ.

کلــک برېــک ونیســئ، خــو کــه ستاســو موټــر د قلفولــو ضــد بریکونــه (آهــن بريک)   •
نه لري نو ټایرونه یې په بشپړه توګه مه قلفوئ.

د سړک په ښي څنډه کې د وتلو الره وګورئ.  •

هڅــه وکــړئ چــې چــپ لــوري تــه الړ نــه شــئ ځکــه چــې بــل موټــر چلوونکــی تاســو   •
ويني او کېدای يش بیرته خپل مناسب لین ته وګرځي.

هڅــه وکــړئ پــه خپــل لیــن کــې د بیــړين درېــدو ځــای پيــدا کــړئ، دا یواځــې پــه هغــه   •
صــورت کــې چــې هبتــه پــه کايف انــدازه ځــای وي او تاســو نــه شــئ کولــی چــې لــه 

سړک څخه ووځئ.

کــه تاســو نــه شــئ کــوالی پــه بــل موټــر کــې لــه وهلــو څخــه مخکــې ودریــږئ، هڅــه   •

وکــړئ چــې د هغــه موټــر پــر څنــډو خپــل موټــر تــه حرکــت ورکــړئ. لــه ټکــر 
څخه د مخنیوي لپاره له اړتیا څخه ډیر مه تاوېږئ.

خرابه هوا
د يــو خونــدي ســفر د ډاډ ترالســه کولــو لپــاره د ژمــي لــه موســم څخــه مخکې 
تدبیــري خوندیتــوب غــوره الر ده. پــه منظــم ډول دا وګــورئ او ډاډ ترالســه 
ــې  ــل، د ښیښ ــک تې ــل، بری ــټرینګ تې ــه د ش ــات لک ــر مایع ــې د موټ ــړئ چ ک

وینځولو اوبه او تیل پوره دي.

ځــان پــه دې ډاډه کــړئ چــې د یــخ ضــد مــواد دومــره قــوي دي چــې د انجــن د 
کنــګل کیــدو مخــه ونیــيس او دومــره تــازه وي چــې د زنــګ مخنیــوی وکــړي. 
پــه ســړه هــوا کــې، کېــدای يش لــه تاســو دا هــم وغوښــتل يش چــې د 
مخکنــۍ ښیښــې وینځونکــي مایــع پــه يــو داســې مایــع بدلــه کــړئ چــې د 

یخ ضد مواد ولري.

کلــه چــې تیــاره، بــاران یــا واوره وي، او رشایــط خطرنــاک وي نــو اضــايف 
وخــت ولګــوئ او موټــر تــه مــو ډېــر پــه کــراره حرکــت ورکــړئ. پــه خرابــه هــوا 
کــې چــې کلــه پــه بــل موټــر پســې کېــږئ، پــه منځ کــې مــو ډېــر واټن پرېــږدئ. 
پــه ســړه هــوا کــې، مخکــې لــه دې چــې ســړکونه يخــی يش، پلونــه او د پــل 

الندې تېرېدونکي الري کنګل کیږي.

باران او ګرز
کلــه بــاران پیــل يش، ســړکونه د 
اوږدو  پــه  ســاعت  نیــم  لومــړي 
کــې ډېــر ښــوینده وي. دا ځکــه 
موټــرو څخــه  تیریدونکــو  د  چــې 
راوتلــی غــوړ پــر ســړک پــايت وي. 
پــه ځانګــړي توګــه پــه څلــورالرو 
کــې هغــه مهــال محتــاط اوســئ 
چــې لــه وســايطو څخــه پــه زياتــه 

انــدازه غــوړ پــر ســړک راوتــيل وي،  ورو شــئ او اجــازه ورکــړئ چــې   او لږترلــږه 
مو تعقیبي واټن د نورمال واټن په اندازه دوه چنده کړئ.

کلــه چــې موټــر پــه ژورو اوبــو کــې يــا د ســخت بــاران پرمهــال حرکــت کــوي، 
کېــدای يش برېکونــه يــې النــده يش. د خپــل وســايطو برېکونــه و ازمایــئ، 
ځکــه کېــدای يش دوی موټــر یــو یــا بــل اړخ تــه کــش کــړي، یــا کېــدای يش پــه 
بشــپړه توګــه کار و نــه کــړي. ورو ورو او پــه نرمــۍ رسه د بریــک پیــډل تــه زور 

ورکړئ دا کار تر هغه وکړئ چې بریکونه په سمه توګه کار کوي.

کلــه چــې ستاســو ټایرونــه پــر النــده ســړک پــه اوبــو کــې تیریــږي، تاســو د 
اوبــو لــه املــه د ښــويدين پــه حــال کــې ياســت، چــې کېــدای يش د موټــر 
کنــرتول لــه منځــه یــويس. خــوړل شــوي ټایرونــه، د ټایرونــو ټیــټ فشــار یــا 

ډیر ګړندی موټر چلول د اوبو د ښويدين احتامل ال زياتوي. 



هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

اووم څپرکی: بیړين او ځانګړي حاالت

ــوه  ــه ی ــه پ ــرې پ ــه ســړک څخــه لی ــر چلوونکــی ل ــې احتياطــه موټ ــو ب ــرې ی کــه چی
پېښــه کــې ښــکیل وي، د پیښــې لــه صحنــې څخه پــه خونــدي واټن موټــر ودروئ، 
ــر چلولــو د چلنــد د يــو شــاهد پــه  ــه انتظــار وکــړئ او د موټ د پولیســو رســیدو ت

توګه راپور ورکړئ.

په څلورالرو کې پام کوئ
پــه څلــورالرو کــې ټکرونــه د ســړک د بلــې هــرې برخــې پــه پرتلــه د ترافیکــي تلفاتــو 
او جــدي ټپــي کېــدو المــل کیــږي. باخــربه او محتــاط پاتــې کیــدل بــه ستاســو رسه 

په خوندي ساتنه کې مرسته وکړي.

څلورالري

څنګــه چــې یــو څلــورالري تــه ورســیږئ، د مقابــل لــور څخــه راروان او بلــې خــوا   •
تلونکــو  پــيل  عــراده جاتــو،  نــورو  لویــې الرې  د  ترافيــک،  تېرېدونکــي  تــه 
کســانو، اشــارو، نښــو او د ســړک مينــځ عالمــو، د ســړک حــاالت او د محــدود 

لید لرونکو کسانو ساحې ته پام وکړئ.

د هغــو وســایطو او پــيل تلونکــو کســانو پــه اړه ډېــره پــام کــوئ چــې کېــدای   •
يش د ترافیکــي اشــارې یــا د ترافیکــي سیســتم د کنــرتول نــورو وســایلو تــه 
يــې پــام نــه وي، يــا بــل چاتــه د تېرېــدو حــق پــه نظــر کــې نــه نيــيس او يــا هــم 
ــه چــې  ــه دوام وکــوي. هرکل ــورالره کــې خپــل حرکــت ت ــه څل ــه پ ــدو پرت ــه درې ل
تاســو ډاډه نــه یاســت چــې نــور چلوونکــي څــه کــوي، ځــان خونــدي کــړئ او 

پریږدئ چې لومړی دوی تېر يش.

باخــربه اوســئ او کلــه چــې څلــورالري تــه نــږدې کېــږئ، د وړو عــراده جاتــو، لکــه   •
موټرســایکالنو، بایســکالنو او کوچنــي موټرســایکالنو لپــاره ځانګــړي شــوې 
ســاحه دوه ځــيل تــر نظــر تېــره کــړئ. د دوی د حجــم لــه املــه، دا کېــدای يش 
ســتونزمنه وي چــې د دوی د رسعــت او واټــن پــه اړه ســم قضــاوت وکــړئ. د 
دغــو عــراده جاتــو د چلوونکــو ســاتنه وکــړئ او دوی تــه اجــازه ورکــړئ چــې پــه 

خوندي توګه له څلورالرې څخه تېر يش.

پــه ځانګــړې توګــه هغــه مهــال ډېــر محتــاط اوســئ چــې تاســو نــه شــئ کوالی   •
چــې پــه یــو څلــورالره کــې د ونــو، ودانیــو، د واورو یــا نــورو خنډونــو لــه املــه 
ســړک یــا موټــر پــه واضــح ډول ووینــئ. ورو ورو مــخ پــر وړانــدې الړ شــئ تــر 
څــو هغــه څــه وينــئ چــې د يــو مانــع لــه املــه تاســو نــه شــوای ليــدالی. کلــه 
چــې پــه څلــورالري کــې ترافيکــي جريــان نــه وي یــا ترافیکــي نښــې دا وښــیې 
چــې تاســو مــخ پــر وړانــدې تــالی شــئ، نــو پــه احتیــاط رسه د موټــر حرکــت تــه 

دوام ورکړئ.

پر عمومي جاده د موټر چلول
د عمومــي جــادې ترافیکــو پــر یــوه لــوري روان وي او متځایونــه یــا څلــورالري نــه 
لــري. پــيل تلونکــي کســان، د 124cc یــا لــه دې څخــه کوچنــي موټرســایکالن، ډېر 
حرکــت  ورو  او  وســایط  ځمکنــي  ټــول  بایســکالن،  موټرســایکالن،  کوچنــي 

کوونکي وسایط پر ازادو يا عمومي جادو د تګ راتګ اجازه نه لري.

د مايــيل دخــويل الري څخــه ترافيــک تــه اجــازه ورکــول کېــږي چــې د همــدې   • 
ــي الري  ــي لوي ــه عموم ــه، ل ــره وختون ــي. زیات ــه ننوځ ــادې ت ــي ج الري عموم

څخــه د وتلــو الر جــادې تــه د دخــويل الري رسه نــږدې وي. د "مــه داخلېــږئ" 
او "غلطــه الر" نښــو او د رسعــت د محدودیــت نښــو تــه پــام وکــړئ. هغــه 
ــات  ــت د زي ــره وخ ــږي زیات ــي الري رسه ګډې ــي لوي ــې د عموم ــي الري چ فرع
رسعــت پــه ترافيکــي لیــن کــې رسه یوځــای کیــږي چــې تاســو تــه اجــازه درکــوي 
ــوي الري د روان ترافيکــي  ــات کــړئ ترڅــو د عمومــي ل چــې خپــل رسعــت زی

رسعت رسه ستاسو رسعت موازي يش.
د خپــل موټــر د شــا د هنــدارو لــه الري او خپــل څنــګ تــه د بيــا بيــا کتــو لــه مخــې   •
د عمومــي لويــي الرې ترافيــک او اړونــده اشــارو تــه پــام وکــړئ. عمومــي 
لويــي الرې تــه د داخلېــدو لپــاره یــو خونــدي ځــای انتخــاب کــړئ او بیــا لــه روانو 
ترافیکــو رسه یــو ځــای شــئ چــې پــه عمومــي لويــه الر کــې موټــرو تــه د 
تېرېــدو حــق ورکــوي. پــر نــورو موټــر چلوونکــو دا حســاب مــه کــوئ چــې تاســو 

ته به اجازه درکړي.
پــه دوه لېنــه عمومــي لويــه الر بانــدې پــر ترافيکــي ښــي الس بانــدي حرکــت   •
کــوئ، پرتــه لــه هغــه حالتــه چــې تاســو لــه نــورو وســايطو څخــه تېريــږي، کیــڼ 
لــوري تــه وځــئ، نــورو وســايطو تــه اجــازه ورکــوئ چــې پــر عمومــي لويــه الر 
کــې دررسه یوځــای يش، او يــا هــم کلــه چــې ترافیکــي ازدحــام خــورا زیــات وي 
یــا کلــه چــې بیړنــی موټــر یــا ســاختامين کاريګــر د ســړک پــه څنــډه کــې قــرار 

ولري.
پــر یــوه عمومــي لويــه الر چــې پــر یــوه لــوري درې يــا ډېــر ترافيکــي لينونــه روان   •
وي، تاســو کــوالی شــئ چــې پــه هــر ترافیکــي لیــن کــې حرکــت وکــړئ. پــه هــر 
حــال، کــه چېــرې پــه حــد اقــل رسعــت یــا حداقــل تــه نــږدې رسعــت موټــر 
ــای روان  ــک رسه يوځ ــه ترافي ــې د هغ ــن ک ــي لی ــد ترافيک ــه اړون ــو پ ــوئ، ن چل

شئ چې ورو حرکت کوي.
پــه عمومــي لويــه الر کــې د ترافیــک رسه د یوځــای کېــدو نښــې لــوي الري تــه   •
د ننوتــو ځــای تــه نــږدې ایښــودل شــوي وي ترڅــو تاســو تــه د هغــو ترافیکــو 
پــه اړه خــربداری درکــړي چــې اړونــده الرې څخــه داخلیــږي. تــل هغــو وســايطو 
تــه پــام وکــړئ چــې پــه لویــه الر کــې رسه یوځــای کیــږي. ستاســو د رسعــت 
بــه موټــر  پــه خونــدي ډول اوښــتل  تــه  لیــن  بــل ترافیکــي  یــا  تنظیمــول 
چلوونکــو تــه اجــازه ورکــړي چــې پــه اســانۍ او خونــدي توګــه عمومــي لويــي 

الرې ته داخل يش.
تــل هغــو موټــر چلوونکــو تــه پــام کــوئ چــې د ترافيکــي خروجــي الرو د ليــدو   •
پــر مهــال ناڅاپــه خپــل وســايط ورو کــوي یــا پــه همــدې الرو کــې خپــل 

وسايط بل ترافيکي لین ته بدلوي.
لــه بېــړين حالــت پرتــه هيڅکلــه پــه یــوه عمومــي لويــه الر کــې مــه دریــږئ. که   •
اړتیــا وي چــې بایــد ودرېــږئ، د بېــړين خطــر څراغونــه روښــان کــړئ، پــه تدریجي 
توګــه مــو حرکــت ورو کــړئ او هرڅومــره ژر چــې امــکان ولــري د ســړک لــه منــځ 

څخه یوې خواته ځانونه وباسئ.

د یوځای کیدو په اړه یوه خربه
يــوه کوچنــۍ خــربه ددې المــل کېــږي چــې پــه خونــدي ډول د ترافيکــي جريــان 
رسه د یوځــای کېــدو پرځــای د موټــر چلوونکــو وینــه پــر جــوش راويل. مناســب 
او قانــوين څــه تــه وايــي؟ څنګــه بایــد د روان ترافيکــي جريــان رسه یوځــای 
شــئ؟ پــه یــوه عمومــي لويــه الر کــې لــه ترافیکــو رسه یوځــای کیــدل کلــه ناکلــه 
د ګړنــدي ترافيکــي جريــان رسه مــل وي، او کــه چیــرې پــر ســړک ګڼــه ګوڼــه نــوره 
هــم ډېــره وي، چــې د بیروبــار وخــت پــه نــوم یادیــږي، پــه دې وخــت کــې د ترافيکي 

جريان رسه یوځای کیدل خورا ستونزمن وي.

دلتــه هغــه څــه دي چــې ایالتــي قانــون یــې د ترافيکي جريــان رسه د یوځــای کېدو 
پــه اړه راتــه وايــي: "کلــه چــې یــو موټــر د یــوې لویــې الرې لــه مقطعــې یــا کوڅــې 
ــه نــږدې کیــږي چــې هــدف یــې د روان ترافيــک  څخــه د لویــې الرې څلــورالرې ت
رسه یــو ځــای کېــدل وي او د ســړک یــا کوڅــې پــه توګــه جــوړ شــوي وي، او پــه 
یواځــې ډول پــه څلــور الري کــې پــه مناســبو نښــو رسه یــو ځــای شــوي وي. د 
ترافيکــي جريــان رسه د یــو ځــای کېــدو د نښــو مطابــق يــو موټــر بایــد هغــه 
ــال  ــر مه ــدو پ ــه د داخلې ــې الرې ت ــې لوی ــړي چ ــق ورک ــدو ح ــه د تېرې ــايطو ت وس
سمدســتي خطــر رامنځتــه کــوي او خپــل رسعــت دې داســې تنظیــم کــړي ترڅــو 
يش.  یوځــای  رسه  ترافیــک  روان  د  الرې  د  ډول  خونــدي  پــه  يش  وکــوالی 
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آیا پوه شوئ؟

ژبــاړه: کــه تاســو هغــه موټــر یاســت چــې (پــه دې حالــت کــې) پــه عمومــي لويــه 
الر کــې د نــورو موټــرو رسه یــو ځــای کېــږئ، تاســو هغــه څــوک یاســت چــې د 
رسعــت او د وســايطو درول بایــد پــه پــام کــې ونیســئ ترڅــو پــه خونــدي ډول لــه 
نــورو موټــرو رسه یوځــای شــئ او د هغــه ترافیکــي جریــان رسه د ټکــر رامينــځ تــه 
کېــدو مخنیــوی وکــړئ چــې پــر عمومــی لويــه الر پــه حرکــت کــي دی. دا هغــه 
مهــال صــدق کــوي کــه تاســو یــوې الرې تــه داخلېــږئ یــا د عمومــي لويــي الرې 

څخه وځئ او د ترافیکي جريان د يو لېن رسه یو ځای کېږئ.

د عمومي لويي الرې پریښودل
لــه عمومــي لويــي الرې څخــه د وتلــو لپــاره، پــر دغــه الرو د رسعــت ورو کولــو   •
ځانګــړي ترافيکــي لېنونــه شــته. لــه عمومــي لويــي الري څخــه د وتلــو لپــاره د 
ــه آزادې الرې  ــه کــوي چــې ل ــام وکــړئ چــې دا پــه ګوت ــه پ ځــوړ هغــو نښــو ت
ــتفاده  ــه اس ــن څخ ــي لی ــوم ترافیک ــه ک ــد ل ــوم باي ــال ک ــر مه ــو پ ــه د وتل څخ
ويش. تاســو بايــد ترافیکــي جریــان تــه پــام وکــړئ او د تاوېــدو لپــاره د خپــل 
ــر چلوونکــو تــه خــرب ورکــړي  وســايط اشــاره روښــانه کــړئ، ترڅــو نــورو موټ

چې تاسو له عمومي الري څخه مخ پر ځوړ الري ته وځئ.

د وتلــو پرمهــال پــه عمومــي لويــه الر کــې د رسعــت لــه ورو کولــو څخــه ډډه   •
ــه  ــه پــورې انتظــار وکــړئ چــې تاســو د خپــل رسعــت ل ــر هغــه وخت وکــړئ. ت
کمولــو څخــه وړانــدي پــه بشــپړ ډول پــه هغــه ترافيکــي لــني کــې ياســت چــې 
ورو حرکــت پکــې کــوالی شــئ او بیــا پــه تدریجــي ډول رسعــت ورو کــړئ. لــه 
عمومــي الري څخــه زیاتــره وتونکــي يــا خروجــي الري نــرۍ ګواليــۍ لــري، 
ځکــه نــو مهمــه ده چــې د خروجــي مــخ پــر ځــوړ الري څخــه د وتلــو لپــاره ټــاکل 

شوی رسعت تعقيب کړئ.

کــه تاســو پــه غلطــۍ د لويــي الري څخــه د وتلــو لــه خروجــي الري څخــه تېــر   •
شــئ، هیڅکلــه بېرتــه مــه ورتــه راګرځــئ، مــه شــاته راځــئ او مــه هــم د پــورې 
وتــو د منځنــۍ برخــې څخــه کار اخلــئ. پرځــای یــې، لــه عمومــي الري څخــه د 
وتلــو راتلونکــې ځــای تــه حرکــت وکــړئ. بیرتــه پــر عمومــي لويــه الر را وګرځــئ 
او د خپــيل خوښــي د خروجــي الري څخــه پــه اســتفاده لــه لويــي الري څخــه 
ووځــئ. د پــوري وتلــو لپــاره هیڅکلــه د ســړک د منځنــي ترافيکــي لــني څخــه 
اســتفاده مــه کــوئ. دا ترافيکــي لــني یواځــې د بیــړين حالــت او مشــيګن د 

ټرانسپورټ ریاست د وسایطو لپاره دی.

د لويي الرې ستړیا
پــر عمومــي لويــو الرو بانــدې د موټــر چلولــو پرمهــال ســتړيا یــو لــه لویــو   •
خطرونــو څخــه ده. پــه اوږدو ســفرونو کــې کېــدای يش تاســو د بــاد ، ټایرونو 
او د موټــر د انجــن د دوامــداره غــږ لــه املــه خوبــويل یــا بــې مترکــزه شــئ. کــه 

اړتیا وي، اجازه ورکړئ چې بل څوک موټر وچلوي.

ــو د  ــه تاس ــوئ. ک ــه ک ــه م ــدي تکي ــو بان ــدو" درمل ــې کې ــداره پات ــا "د بې ــوه ی ــر قه پ  •
ســتړیا احســاس کــوئ، ودریــږئ او لږترلــږه پــه هــرو دوو ســاعتونو کــې 10 دقیقې 
وقفــه واخلــئ. لــه لویــې الرې څخــه د وتــو پــه راتلونکــې نقطــه کــې یــوې خواتــه 

شئ. يو هوټل یا آرام ځای ومومئ او آرام وکړئ.

کــه اړینــه وي چــې بایــد حرکــت تــه دوام ورکــړئ، خپــيل ســرتګې د ســړک شــاوخوا   •
وګرځــوئ. خپلــو هنــدارو تــه پــام وکــړئ. نــږدې او لیــرې چــپ او ښــي لــور شــیانو تــه 

وګورئ.

د ثابت رسعت د کنرتول سیستم
پــه کلیــوايل ســیمو کــې چــې هلتــه ډېــر ترافيــک نــه وي، د ثابــت رسعــت د کنــرتول   •

سیستم کارول ښه انتخاب دی.

د ثابــت رسعــت د کنــرتول سیســتم د هغــه رسعــت پــه انــدازه يــا لــه هغــه څخــه کــم   •
تنظيم کړئ چې اجازه يې ورکړل شوې وي.

ــازه  ــال اج ــګ پرمه ــدي ت ــم د ګړن ــپام راويل او ه ــو س ــم د پټرول ــت ه ــت رسع ــه ثاب دغ
ورکــوي چــې پرتــه لــه دې چــې پــه کيــڼ لــني کــې د ډېــر وخــت لپــاره پــايت يش لــه ورو 

حرکت کوونکو وسایطوڅخه تېرېږي.

ګړنــدی کېــدل د ثابــت رسعــت د کنــرتول سیســتم نــه غیــر فعالــوي - بلکــه د برېــک   •
نیولو پر مهال غیرفعالېږي.

د ګڼــي ګوڼــي پــه ترافیکــي جریــان کــې، لــه لويــو الرو څخــه د وتلــو او ننوتلــو ګــڼ   •
شــمېر الرو تــه نــږدې یــا کلــه چــې ســړکونه د بــاران، واورې یــا یــخ لــه املــه ښــوینده 
شــوي وي پــه دغــيس حاالتــو کــې دا سپارښــتنه کېــږي چــې بايــد د ثابــت رسعــت 
لــه سیســتم څخــه اســتفاده ونــه يش. پــه دې رسه کېــدای يش تاســو د خپــل 
حرکــت د ګډوډېــدو وروســته مجبــور شــئ چــې د ثابــت رسعــت سیســتم پــه 
دوامــداره ډول بېرتــه لــه رسه فعــال کــړئ، چــې پــه دې رسه د ټکــر د رامنځتــه کېــدو 
خطــر ډیرېــږي. د موټــر جوړولــو ډېــری رشکتونــه د موټــر د زیــات بــار اخيســتلو پــه 

صورت کې د ثابت رسعت د کنرتول سیستم د کارولو سپارښتنه نه کوي.

کــه د مقابــل لــوري څخــه یــو راروان موټر ستاســو 
په لین کې وي

کــه وخــت وي، هغــه بــل موټــر چلوونکــي تــه د خــربداري ورکولــو لپــاره هــارن   •
ووهئ.

کلــک برېــک ونیســئ، خــو کــه ستاســو موټــر د قلفولــو ضــد بریکونــه (آهــن بريک)   •
نه لري نو ټایرونه یې په بشپړه توګه مه قلفوئ.

د سړک په ښي څنډه کې د وتلو الره وګورئ.  •

هڅــه وکــړئ چــې چــپ لــوري تــه الړ نــه شــئ ځکــه چــې بــل موټــر چلوونکــی تاســو   •
ويني او کېدای يش بیرته خپل مناسب لین ته وګرځي.

هڅــه وکــړئ پــه خپــل لیــن کــې د بیــړين درېــدو ځــای پيــدا کــړئ، دا یواځــې پــه هغــه   •
صــورت کــې چــې هبتــه پــه کايف انــدازه ځــای وي او تاســو نــه شــئ کولــی چــې لــه 

سړک څخه ووځئ.

کــه تاســو نــه شــئ کــوالی پــه بــل موټــر کــې لــه وهلــو څخــه مخکــې ودریــږئ، هڅــه   •

وکــړئ چــې د هغــه موټــر پــر څنــډو خپــل موټــر تــه حرکــت ورکــړئ. لــه ټکــر 
څخه د مخنیوي لپاره له اړتیا څخه ډیر مه تاوېږئ.

خرابه هوا
د يــو خونــدي ســفر د ډاډ ترالســه کولــو لپــاره د ژمــي لــه موســم څخــه مخکې 
تدبیــري خوندیتــوب غــوره الر ده. پــه منظــم ډول دا وګــورئ او ډاډ ترالســه 
ــې  ــل، د ښیښ ــک تې ــل، بری ــټرینګ تې ــه د ش ــات لک ــر مایع ــې د موټ ــړئ چ ک

وینځولو اوبه او تیل پوره دي.

ځــان پــه دې ډاډه کــړئ چــې د یــخ ضــد مــواد دومــره قــوي دي چــې د انجــن د 
کنــګل کیــدو مخــه ونیــيس او دومــره تــازه وي چــې د زنــګ مخنیــوی وکــړي. 
پــه ســړه هــوا کــې، کېــدای يش لــه تاســو دا هــم وغوښــتل يش چــې د 
مخکنــۍ ښیښــې وینځونکــي مایــع پــه يــو داســې مایــع بدلــه کــړئ چــې د 

یخ ضد مواد ولري.

کلــه چــې تیــاره، بــاران یــا واوره وي، او رشایــط خطرنــاک وي نــو اضــايف 
وخــت ولګــوئ او موټــر تــه مــو ډېــر پــه کــراره حرکــت ورکــړئ. پــه خرابــه هــوا 
کــې چــې کلــه پــه بــل موټــر پســې کېــږئ، پــه منځ کــې مــو ډېــر واټن پرېــږدئ. 
پــه ســړه هــوا کــې، مخکــې لــه دې چــې ســړکونه يخــی يش، پلونــه او د پــل 

الندې تېرېدونکي الري کنګل کیږي.

باران او ګرز
کلــه بــاران پیــل يش، ســړکونه د 
اوږدو  پــه  ســاعت  نیــم  لومــړي 
کــې ډېــر ښــوینده وي. دا ځکــه 
موټــرو څخــه  تیریدونکــو  د  چــې 
راوتلــی غــوړ پــر ســړک پــايت وي. 
پــه ځانګــړي توګــه پــه څلــورالرو 
کــې هغــه مهــال محتــاط اوســئ 
چــې لــه وســايطو څخــه پــه زياتــه 

انــدازه غــوړ پــر ســړک راوتــيل وي،  ورو شــئ او اجــازه ورکــړئ چــې   او لږترلــږه 
مو تعقیبي واټن د نورمال واټن په اندازه دوه چنده کړئ.

کلــه چــې موټــر پــه ژورو اوبــو کــې يــا د ســخت بــاران پرمهــال حرکــت کــوي، 
کېــدای يش برېکونــه يــې النــده يش. د خپــل وســايطو برېکونــه و ازمایــئ، 
ځکــه کېــدای يش دوی موټــر یــو یــا بــل اړخ تــه کــش کــړي، یــا کېــدای يش پــه 
بشــپړه توګــه کار و نــه کــړي. ورو ورو او پــه نرمــۍ رسه د بریــک پیــډل تــه زور 

ورکړئ دا کار تر هغه وکړئ چې بریکونه په سمه توګه کار کوي.

کلــه چــې ستاســو ټایرونــه پــر النــده ســړک پــه اوبــو کــې تیریــږي، تاســو د 
اوبــو لــه املــه د ښــويدين پــه حــال کــې ياســت، چــې کېــدای يش د موټــر 
کنــرتول لــه منځــه یــويس. خــوړل شــوي ټایرونــه، د ټایرونــو ټیــټ فشــار یــا 

ډیر ګړندی موټر چلول د اوبو د ښويدين احتامل ال زياتوي. 



هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

اووم څپرکی: بیړين او ځانګړي حاالت

کــه چیــرې د ســېالب لــه املــه پــر ســړک خنډونــه رامنځتــه شــوي او پــه خونــدي 
ــه  ــر شــاوخوا ل ــه دې صــورت کــې د رسړک پ ــږي، پ ــه ورڅخــه کې ډول اســتفاده ن
موټــر چلولــو ډډه وکــړئ. ددغــه موانعــو او خنډونــو د شــتون حالــت د موټــرو 
لپــاره ناامنــه وي. دا خنډونــه کیــدای يش پــه اوبــو کــې کثافــات یــا د بریښــنا 
لینونــه وي یــا کېــدای يش ســړک پــه اوبــو وینځــل شــوی وي. کــه چیــرې پــر 
ســړک بانــدې د ســېالب لــه کبلــه خنډونــه نــه وي رامنځتــه شــوي، د بدیلــې الرې 
د موندلــو پــه اړه یــې فکــر وکــړئ. کــه تاســو پــه دايس حاالتــو کــې موټــر چلــوئ، 
دا کار پــه خــورا احتیــاط رسه وکــړئ. د هغــو خطــرو رسبېــره چــې مخکــې یــې 

یادونه وشوه، ژورې اوبه کېدای يش ستاسو د موټر انجن هم زیامنن کړي.

پــه ګــرد او غبــار کــې موټــر ورو چلــوئ. مخکنــي تــت څراغونــه ولګــوئ او دریــدو تــه 
هروخت چمتو اوسئ.

کــه چیــرې ګــرز او غبــار دومــره ډېــر يش چــې تاســو هیــڅ هــم نــه شــئ لیــدالی، لــه 
ســړک څخــه یــوې خواتــه شــئ. د بېــړين حالــت څلور-طرفــه څراغونــه چــاالن کــړئ 

او د ګرز او غبار پورته کیدو ته انتظار وکړئ. 

یخ، واوره او نور ښوینده رشایط
پــه یــاد ولــرئ کلــه چــې پــه یــخ او واوره کــې موټــر چلــوئ، ورو موټــر وچلــوئ. پــه 
واوره او یــخ کــې د موټــر چلــول اضــايف پاملرنــې تــه اړتیــا لــري. پــه ســړه هــوا کــې، 
باخــربه اوســئ او د واورو ښــوئېدو تــه پــام وکــړئ، د ســړک پــه اوږدو کــې د تــګ 
یــا پــورې وتــو نښــو تــه وګــورئ او دریــدو تــه چمتــو اوســئ. تاســو بــه پــه ښــوینده 
رشایطــو کــې د دریــدو هغــيس ځــواک نــه لــرئ لکــه څنګــه یــې چــې تاســو د 

سړک په وچ او پاک رشایطو کې لرئ.

ــر چلــوئ، پــه  ــه یــوه ښــوینده ســړک بانــدې موټ ــا پ ــه واوريــن او ی ــه چــې پ کل  •
تدریجي ډول د موټر حرکت ورو کړئ.

د ســړک اړونــد معلوماتــو د ترالســه کولــو لپــاره د خپــل موټــر بریکونــه پــه نرمۍ   •
رسه وازمایــئ. زیاتــره ښــوئېدنې هغــه مهــال رامنځتــه کیــږي کلــه چــې یــو موټر 
چلوونکــی هڅــه کــوي چــې پــه ډیــر ګړنــدي ډول موټــر راوګرځــوي یــا پــه ناڅاپــه 

توګه د سړک په ښوینده سطحه باندې ودریږي.

د معیــاري بریکونــو لــه الري د موټــرو د ښــوېدلو د مخنیوي لپــاره، د برېکونو   •
د قلفولــو پرتــه پــر هغــه ثابــت فشــار راوړئ. دا طریقــه ټایرونــو تــه اجــازه 

ورکوي چې، د شټرېنګ د کنرتول ساتلو رسه هممهاله تاو يش.

کــه چیــرې موټــر د قلــف ضــد بریکونــه ولــري، پــر بریک فشــار او د شــټیرینګ   •
کنرتول وساتئ.

که ستاسو موټر په ښوئېدو پیل وکړي
خپله پښه له اکسیلیټر څخه لیرې کړئ.  •

مخکنــي ټایرونــه یواځــې دومــره انــدازه تــاو کــړئ چــې غــواړئ د خپــل مســري   •
لوري ته يې سيده کړئ، له دې څخه زيات يې مه تاووئ.

په مقابل طرف کې هم د دوهمي ښوېدنې لپاره چمتو اوسئ.  •

ــواړئ  ــو غ ــې تاس ــه چ ــوم ت ــړئ ک ــاو ک ــه ت ــوري ت ــه ل ــه هغ ــا، ټایرون ــل بی یوځ  •
ــرتول  ــر کن ــر ت ــو موټ ــاتئ ترڅ ــتقیم وس ــه مس ــو ټایرون ــا م ــړئ. بی ــت وک حرک

الندې راولئ.

بریک نیول
دا چــې څنګــه او کلــه بایــد لــه خپلــو بریکونــو څخــه کار واخلــئ دا د ســړک او 

ترافیکي رشایطو او ستاسو په موټر کې د بریکونو په ډول پورې اړه لري.

پــه نورمالــو رشایطــو کــې، تاســو د خپــل موټــر د رسعــت ورو کولــو او درولــو   •
لپاره د بریک په پيډل باندې ثابت، او زیات فشار راوړئ.

پــه ســختو رشایطــو کــې، لکــه پــه واوره، یــخ یــا پــه وچــه الره کــې پــه بیــړين   •
توګــه درېدلــو لپــاره، دا چــې بایــد څنګــه برېــک ونیســئ دا ستاســو د بریــک پــه 

سیستم پورې اړه لري.

ــر برېــک  ــه لومــړي رسه پ ــاره ل ــو لپ ــه مرســته درېدل ــو پ د قلــف ضــد بریکون  •
بانــدې ســخت او قــوي فشــار راوړئ او دا فشــار تــر هغــه وختــه وســاتئ تــر 
یــا د درزا  څــو چــې تاســو دریــږئ. تاســو کېــدای يش د موټــر ښــوريدل 

احساس کړئ یا یې واورئ، دا عادي خربه ده.

هغــه موټــر چــې د قلــف ضــد بریکونــه نــه لــري، بریکونــه پــه دومــره فشــار   •
کېــکاږئ چــې ټایرونــه مــو بنــد نــه يش. کــه چیــرې ټایرونــه پــه بشــپړ ډول بنــد 
ــک  ــکاږئ. د بری ــا کې ــه بی ــړئ او بریکون ــرې ک ــار لی ــه فش ــک څخ ــه برې يش، ل
نيولــو دا طریقــه ځینــې وختونــه د "درېــش" یــا "کنــرتول" پرمهــال د بریــک 

نيولو په نوم یادیږي.
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د درېدو واټن
ستاســو د دریــدو واټــن ستاســو د ســتړیا لــه املــه تــر اغېــزې النــدې راځــي، 
څومــره ښــه چــې تاســو دقــت کــوئ، ستاســو د موټــر ډول او وزن، ستاســو د 
ــورې اړه  ــوا پ ــه ډول او ه ــطحې پ ــړک د س ــت، د س ــه حال ــو پ ــو او بریکون ټایرون

لري.
د دې د اټــکل کولــو لپــاره چــې تاســو پــه وچ یــا لونــد ســړک بانــدې د دریــدو   •
لپــاره څومــره وخــت او ځــای لــرئ، پــه اړه یــې النــدې عمومــي اصــول تعقیــب 
کــړئ. لــه 3 څخــه تــر 4 ثانیــې د تعقیــب واټــن تــه اړتیــا ده. کلــه د يــوې اشــارې 
رسه د موټــر شــاتنۍ برخــه یــا کومــه بلــه ثابتــه نقطــه تیریــږي، هغــه وخــت 
محاســبه کــړئ چــې تاســو ورتــه ځــای تــه د رســیدو لپــاره د "یــو زر و یــو، یــو زر 
و دوه، یــو زر و درې" پــه شــمیرلو رسه حســاب کــوئ. کــه تاســو د 3 ثانیــو د 
شــمېر د پــای تــه رســولو څخــه مخکــې لــه نښــې تېــر شــوئ نــو تاســو مخکــې 
موټــر لــه ډېــر نــږدې واټــن څخــه تعقیبــوئ. کلــه چــې رسعتونــه زیاتیــږي، یــا د 
ــر 6  ــن ت ــل د تعقیــب واټ ــه اوږدو کــې، خپ ــو د منفــي رشایطــو پ ــر چلول موټ

ثانیو پورې یا د اړتیا په صورت کې له دې هم زیات کړئ.

پــر لونــد ســړک درېــدل ډېــر وخــت او ځــای تــه اړتیــا لــري. د اســانه درېــدو لپــاره،   •
پــه تدریجــي ډول د بریــک پــر پیــډل فشــار زیــات کــړئ او مخکــې لــه دې چــې 

ودریږئ، فشار کم کړئ.

د 12 ثانیــو لپــاره ســړک تــه وګــورئ. د دغــې قاعــدې معنــا دا ده چــې تــل پــر   •
ــخ  ــر م ــل د موټ ــته يوځ ــو وروس ــاوخوا 12 ثانی ــال د ش ــر مه ــفر پ ــړک د س س
برخــې تــه ګــورئ. د دغــه واټــن د اټــکل کولــو لپــاره، مخکــې ســړک تــه نــږدې یــو 
ثابــت شــی انتخــاب کــړئ او شــمیر پیــل کــړئ، "یــو زر و یــو، یــو زر و دوه ..." 
تــر هغــه چــې ستاســو موټــر لــه مخکــې څیــز څخــه تېــر يش. کــه تاســو تــر "یــو 
زرو و دولســو" پــورې عددونــه نــه وي شــمېريل، نــو تاســو بایــد نــور مخکــې 

والړ شئ.

د ســتونزو وړاندوینــه وکــړئ او پــر وخــت یــې غربګــون تــه چمتــو اوســئ. د بــل   •
موټــر شــاته خونــدي واټــن وســاتئ. د موټــر چلولــو پــه خرابــو رشایطــو کــې، د 

درولو لپاره تر دې هم د ډیر وخت اجازه ورکړئ.

د شپې پر مهال د موټر چلول
د شــپې پــر مهــال د موټــر چلــول خطرنــاک دي ځکــه چــې ستاســو لیــد کــم شــوی 

وي.

مخکنــي څراغونــه بایــد د ملــر لــه لوېــدو یــو نیــم ســاعت وروســته تــر ملــر ختو   •
یــو نیــم ســاعت مخکــې او بــل هــر وخــت چــې د ســرتګو پــه لیــد کــې کموالــی 
رايش، بایــد فعالــه يش. کلــه چــې د ورځــې پــه اوږدو کــې غبــار، بــاران یــا واوره 
وي د خپلــو تتــو څراغونــو څخــه کار واخلــئ. کــه تاســو د نــورو موټــرو پــه لیدلــو 
کــې ســتونزه لــرئ، هغــوی بــه هــم ستاســو پــه لیدلــو کــې ســتونزه ولــري. 

هرکله چې په شک کې شئ خپل مخکني څراغونه فعال کړئ.

مخکنــي څراغونــه بایــد هــر هغــه وخــت فعــال وي چــې د ورځــې کايف رڼــا نــه   •
ــه واټــن کــې پــه ښــکاره توګــه وليــدل  ــه 500 فوټ ــر پ وي ترڅــو خلــک او موټ
يش. کلــه چــې د مــخ د څراغونــو روښــانه کــول اړیــن وي پــه دې حالــت کــې 

یواځې د درېدو له څراغونو څخه کار اخيستل غیرقانوين دي.

تاســو بایــد د دې وړتیــا ولــرئ چــې پــه کايف واټــن کــې ودریــږئ چــې لــه مخــې   •
یــې وکــوالی شــئ ستاســو مخــې تــه ځــای ووینــئ. کلــه چــې د شــپې مهــال 

موټر چلوئ، دا مهمه ده چې د مخ څراغونه مو بايد روښانه وي.

دا غیرقانــوين ده چــې د مقابــل طــرف څخــه د راروانــو وســايطو پــه 500 فوټه   •
واټــن کــې د تېــزې د مــخ د تيــزي رڼــا لرونکــي څراغونــه روښــانه يش یــا حتــی 
وپړکــول (پــول او ډيــم) يش. همدارنګــه، د پــيل تلونکــو کســانو او بایســکل 

چلوونکو لپاره خپل څراغونه تت کړئ.

کــه د مقابــل طــرف څخــه راروان موټــر چلوونکــي خپــل د مــخ د څراغونــو رڼــا   •
کمــه نــه کــړي، خپلــې ســرتګې د ســړک پــر ښــي څنــډه بانــدې وســاتئ. د 
مقابــل طــرف څخــه د راروان ترافيــک د مــخ څراغونــو تــه پــه مســتقیم ډول مه 
ګــورئ. کېــدای يش د هغــه رڼــا د څــو ثانيــو لپــاره ستاســو د ســرتګو ليــد بنــد 
کــړي. د وســايطو د مــخ یــوه ناپاکــه ښیښــه کېــدای يش د مــخ د څراغونــو رڼــا 

نوره هم بدتره کړي.

د نــورو وســايطو ترشــا لــه تېــزو څراغونــو څخــه کار مــه اخلــئ. تېــز څراغونه چې   •
ــر د چلونکــي فکــر  پــه شــاتنۍ هنــداره کــې وځلېــږي کېــدای يش د مــخ موټ

ګډوډ کړي.

بیړين حاالت
د موټــر چلولــو پرمهــال پــه دې پوهیــدل چــې څنګــه غیر متوقعــه حــاالت اداره کړو 
ــو  ــدي کول ــال د خون ــد او م ــل ژون ــو، دا د خپ ــو اوس ــاره چمت ــت لپ ــړين حال او د بی

غوره دفاع ده.

د 2014 څخــه تــر 2018 پــورې د پنځــو کلونــو پــه مــوده کــې، شــاوخوا 10 ســلنه 
د پــيل تلونکــو کســانو اړونــد ترافیکــي پیښــو مرګژوبلــه د ســړک غــاړې لــه بېــړين 
حاالتــو کــې شــاميل وې. پــه عمومــي توګــه، د ســړک غــاړي د بېــړين حالــت رسه 
د مــخ کېــدو پرمهــال ترټولــو خونــدي الره داده چــې د پيښــي پرمهــال د خپــيل 
څوکــۍ د کمربنــد تړلــو پــه حالــت کــې ترهغــو پــه خپــل موټــر کــې پاتــې شــئ، تــر 
Michigan.gov- ،څو چــې مرســته رارســیږي. د ال زیاتــو معلوماتــو لپــاره

StayinYourCar/ پاڼې ته ورشــئ.



ټکرونه
کــه تاســو د مرســتې د چمتــو کولــو لپــاره د پېښــې پــه صحنــه کــې ودریــږئ یــا 
پــه خپلــه پــه یــوه پېښــه کــې ښــکیل یاســت، نــو اړینــه ده چــې خپــل مســؤلیتونه 

وپیژنئ. 

کــه تاســو پــه یــوه ټکــر کــې ښــکیل یاســت، موټــر مــو ودروئ. د ټکــر د صحنــې 
پریښــودل د قانــون خــالف کار دی او د جریمــې، د بنــد یــا دواړو مجــازات پکــې 

لیــدالی شــئ. کــه چیــرې پــه ترافیکــي پېښــه کــې د الکولــو 
مرګژوبلــه  املــه  لــه  ټکــر  د  کــه  یــا  وي  شــامل  څښــل 

د  کــې  صــورت  دې  پــه  يش،  رامنځتــه 
تیښتې جزا نوره هم زیاتیږي.

پــه  مرســتې  روغتیايــي  د  رسه  ټپیانــو  د 
رسېدو کې مرسته وکړئ.

د دايس ټکرونــو پرمهــال چــې د جــدي ټپــي 
جــواز  د  بایــد  نــه وي  یــا مړینــې المــل  کیــدو 
ــه  ــه پېښ ــوري پ ــه ل ــافر ل ــا مس ــر ی ــي موټ لرونک
کــې ښــکېل وســايط د ســړک لــه اصــيل برخــي 

څخه لريي يش
، دا په هغه صورت کې چې وسايط د چلېدو وړ وي او دا کار خوندي وي.

د موټــر د درولــو لپــاره یــو خونــدي ځــای، لکــه د ســړک څنــډه، منځنــۍ برخــه یــا د 
ټکر ځای ته نږدې متځای انتخاب کړئ.

بیمــې  د  او  نوملیکنــې  شــمیرې،  جــواز  د  چلولــو  موټــر  د  پتــې،  نومونــه، 
معلومات د نورو چلوونکو رسه چې په ټکر کې ښکیل دي تبادله کړئ.

کــه چیــرې د ټپــي کېــدو یــا ملکیــت تــه رســېدلی زیــان لــه 1,000.00 امریکايــي 
ډالرو څخه زیات وي نو پولیسو ته خرب ورکړئ.

د موټر - غرڅنیو ټکرونه
پــه مشــيګن ایالــت کــې هــر کال د موټــرو او غرڅنیــو شــاوخوا 60,000 ټکرونــه 
پیښــیږي او چارواکــي شــک لــري چــې د نیاميــي پېښــو پــه اړه یــې راپــور هــم نــه 
ــط  ــه اوس ــدالی يش. پ ــې متامې ــه قېمت ــایطو ټکرون ــوی. د وس ــړل ش دی ورک
ــې  ــږي، چ ــه کی ــاوان رامنځت ــر ت ــي ډال ــې 2,100 امریکاي ــه ک ــه پایل ــر پ ډول د ټک
زیاتــره یــې د موټــر د مــخ يــا شــاتنۍ برخــي تــه رســېږي. پــه ټــول هیــواد کــې د 
دغــو پېښــو کلنــی لګښــت 130 میلیونــه ډالــر اټــکل شــوی دی. کــه تاســو یــوه 
ــم  ــز حاک ــیمه اي ــه، د س ــذ ادارې ت ــون د تنفي ــز قان ــيمه اي ــئ، د س ــۍ ووه غرڅن
ــو  ــي رسچین ــت د طبیع ــيګن ايال ــا د مش ــو ی ــت د پولیس ــيګن ایال ــرت، د مش دف
ریاســت تــه یــې پــه اړه راپــور ورکــړئ. دوی کېــدای يش تاســو تــه د هغــې 

(غرڅنۍ) د ساتلو اجازه درکړي.

د غرڅنۍ پر وړاندې ستاسو غوره دفاع
هوښیاره، ویښ، باخربه او په هوښ کې اوسئ.  •

تــل د خپلــې څوکــۍ کمربنــد وتــړئ. د څوکــۍ کمربنــد پــه هــر ټکر کې ستاســو   •
غوره دفاع ده.

پــه منــي او پــرسيل کــې بیــا لــه دې هــم زیــات متوجــه اوســئ، خــو پــه یــاد   •
ــځ د ټکــر پېښــې  ــو ترمن ــه هــر وخــت کــې د موټرو-غرڅنی ــرئ چــې د کال پ ول

رامنځته کېدای يش.

د غرڅنۍ د تیریدو اړوند نښو ته پام وکړئ.  •

ــو حرکــت مــو ورو کــړئ. غرڅنــۍ  ــئ ن ــرې تاســو کومــه غرڅنــۍ ووین کــه چې  •
ــورې  ــز ډول ســفر کــوي. د دې احتــامل شــته چــې ن ــه یی ــه ډل ــره وخــت پ زیات

غرڅنۍ تاسو ته نږدې وي.

پــه ځانګــړي ډول د ســهار او ماښــام پــه وخــت کــې د غرڅنیــو د راوتــو پرمهــال   •
محتاط اوسئ.

یواځــې د متوجــه کېــدو پــه وســایلو تکیــه مــه کــوئ. د غرڅنیــو شــپېلکي، د   •
خپــل موټــر د مخکینیــو څراغونــو پړکــول یــا د هــارن وهــل نــه يش کولــی چــې 

د غرڅنۍ مخه ونیيس.

د غرڅنــۍ مخــې تــه مــه ځــئ؛ پــه خپــل ترافیکي 
الس کې پاتې شئ.

د غرڅنۍ مخې ته مه ځئ؛ په خپل ترافیکي الس کې پاتې شئ.  •

ښه کلک برېک ونیسئ.  •

شټیرینګ مو په دواړو السونو رسه ونیسئ.  •

د درېدو يو کنرتولېدونکي ځای ته راشئ.  •

خپل موټر په ښه توګه له سړک څخه لیرې کړئ.  •

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش
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موټــر چلــول تاســو پــه دې مکلفــوي چــې د 
خونــدي پاتــې کیــدو لپــاره مخکــې لــه مخکــې 

پالن جوړ کړئ
خپل موټر د چلېدو لپاره په ښه حالت کې وساتئ.  •

ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو خپل منزل ته د رسیدو لپاره کايف ګاز ولرئ.  •

خلکــو تــه د خپلــې الرې او خپلــو متځايونــو تــه د رســیدو د اټــکيل وخــت د پیــل   •
او پای په اړه معلومات ورکړئ.

د مــخ د څراغونــو ، شــاتني څراغونــو او د برېــک څراغونــو پاکــوايل تــه مــو پــام   •
ــه کار  ــمه توګ ــه س ــارې پ ــه او اش ــول څراغون ــې ټ ــړئ چ ــه ک ــړئ. ډاډ ترالس وک
کــوي. کېــدای يش تاســو تــه د نیمګړتیــا یــا ورکــو شــويو تجهیزاتــو لــه املــه د 

رسغړونې ټیکټ درکړل يش.

د مخ ښیښه او کړکۍ پاکې کړئ.  •

ډاډ ترالســه کــړئ چــې ستاســو ټایرونــه پــه ســمه توګــه لــه هــوا ډک شــوي او   •
د کوم زیان یا خوړل کېدو لپاره یې وګورئ.

پــر خپلــه الره لومــړی د خپــل موټــر مخــې او شــاته د شــیانو، څارویــو یــا خلکــو   •
په اړه وګورئ.

د خپــل موټــر د پیژندنــې شــمیره د موټــر پــه کړکــۍ او اصــيل برخــو کــې   •
کېږدۍ ترڅو د کومې برخې له غال کیدو څخه يې مخنیوی ويش.

ــه او د قلــف  ــاره زنګون ــدو لپ ــورو برخــو د غــال کې ــر د ن ــر د غــال او د موټ د موټ  •
سیستمونه هم کوالی يش د موټرو د غال مخه ونیيس.

د انجن د چاالنولو مخکې
ډاډ ترالســه کــړئ چــې تاســو د موټــر چلوونکــي پــه څوکــۍ کــې پــه آرامــۍ رسه   •

ناست یاست.

ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو او ټولو مسافرو په سمه توګه پټې تړيل دي.  •

هندارو ته وګورئ او په الره کې د هرڅه په اړه بیا ځيل وګورئ.  •

زیاتــره موټــر لږترلــږه د نــه لیــدو دوه ځایونــه لــري، د موټــر چــپ او ښــي شــا تــه   •
ســاحې چــې تاســو یــې پــه خپلــو جانبــي هنــدارو کــې نــه يش لیــدالی. د 
داخــيل شــاته لیــد هنــداره مــو برابــره کــړئ ترڅــو تاســو د ســړک د مرکــز او د 

موټر شاته ترافیک ووينئ.

د نــه لیــد د ځایونــو لپــاره، کیــڼ او ښــي باندینــۍ هنــدارې برابــرې کــړئ ترڅــو   •
کلــه چــې د موټــر چلولــو نورمــال موقعیــت کــې ناســت یاســت د موټــر څنډې 

پکې ولیدالی شئ.

هغه څه چې هر موټر چلوونکی یې باید په اړه پوه يش

اووم څپرکی: بیړين او ځانګړي حاالت

پــه هنــدارو کــې د يــو بديــل پــه توګــه د تعدیــل راوســتلو میتــود کــوالی يش د   •
نــه لیــدو ځایونــو ســاحه نــوره هــم راکمــه کــړي. پــه داســې حــال کــې چــې د 
موټــر چلوونکــي پــه څوکــۍ بانــدې ناســت یاســت، کیــڼ اړخ تــه څنــګ ووهــئ 
ترڅــو خپــل رس د موټــر چلوونکــي اړخ کړکــۍ تــه ور ولګــوئ؛ کیــڼ لــوري ته مو 
باندینــۍ هنــداره برابــره کــړئ ترڅــو د موټــر شــاته څنــډه تــر یــوې انــدازې 
وښــیې. بیــا خپــل رس د مرکــزي برخــې څخــه پورتــه یــا د شــاته لیــد لــه هنــدارې 
رسه د مســتقیم ســاتلو لپــاره ښــي خــوا تــه کــوږ کــړئ؛ ښــي لورتــه باندینــۍ 
هنــداره مــو تنظیــم کــړئ ترڅــو تــر یــوې انــدازې د موټــر شــاتنۍ څنــډه 

ووينئ.

خطرونه په غاړه مه اخلئ
کلــه چــې ستاســو موټــر د حرکــت پــه حــال کــې وي یــا مــو شــټیرېنک قلفیــږي   •
نــو هیڅکلــه د چاالنېــدو برخــه "الک" تــه مــه اړوئ. کلــه چــې شــټیرینګ قلــف 
ــر  ــه د موټ ــو ب ــو تاس ــړئ، ن ــه وک ــو هڅ ــټیرینګ د تاوول ــو د ش ــه تاس يش، ک

کنرتول له السه ورکړئ.

کلــه چــې موټــر چلــوئ، دروازې او کړکــۍ بنــدې وســاتئ. د خطــر لپــاره باخــربه   •
اوســئ. کــه د الرسيس وړ وي، دهغــه ســړکونو پــر ځــای چــې زيــايت ترافيکــي 

پېښي پکې کېږي، له عمومي لويو الرو څخه استفاده وکړئ.

د خپلــې شــاوخوا څخــه باخــربه اوســئ. کــه چیــرې تاســو مرســتې تــه اړتیــا ولرئ   •
ــه ســوداګريزه اداره  ــا بل ــو اداره ی ــې څانګــه، د خدمات ــا اور وژن ــا د پولیســو ی آی

تاسو ته نږدې شته؟

په الرو کې مه درېږئ او یا الروي کسان مه پورته کوئ.  •

هېڅکله په موټر او د چاالنولو په ځای کې کیيل مه پریږدئ.  •

د شپې مهال او د لوړ خطر په سیمو کې سرنوپ برخه بنده کړئ.  •

د پنچــر شــوي ټایــر د ســمولو لپــاره لــه موټــره مــه راکوزېــږئ. هڅــه وکــړئ چــې   •
د خدماتــو يــو مرکــز او پلورنځــي تــه پــه ورو ورو حرکــت موټــر ورولــئ چــې ښــه 

رڼا لرونکي متځای او تلیفوين خدمات ولري.

هر منزل ته د رسېدو لپاره ترټولو خوندي الره انتخاب کړئ.  •

د امکان تر حده دې منزل ته نږدې موټر ودروئ.  •

ــر تــه بیرتــه راوګرځــئ، خپلــې کیلــۍ چمتــو کــړئ، د خپــل  کلــه چــې خپــل موټ  •
شــاوخوا او هغــه خلکــو څخــه باخــربه اوســئ چــې پــه غلــط ځــای کــې درېــديل 
ــکاري.  ــي ښ ــه کوونک ــه نارام ــو ت ــړه وړه تاس ــې ک ــا ی ــکاري ی ــکمن ښ وي، ش
مخکــې لــه دې چــې موټــر تــه داخــل شــئ، د احتــاميل مداخلــو لپــاره د موټــر 

دننه برخه وګورئ.

کــه تاســو پــه موټــر کــې د تیــري یــا ګــواښ 
رسه مخ شئ

ــږدې يش، هڅــه  ــه ن ــر ت ــه شــکمن ډول ستاســو موټ ــو څــوک پ ــرې ی کــه چی  •
وکړئ ترې لیرې والړ شئ یا پرې هارن ووهئ.
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شپږم څپرکی: د سړک رشیکول

په بند شوي موټر کې د ننه پاتې شئ.  •

کــه تاســو پــه ســتونزه کــې یاســت، نــو د الرسيس پــه صــورت کــې لــه ګرځنده   •
تلیفون څخه کار واخلئ.

کــه چېــرې د موټرانــو غــل درڅخــه موټــر غــواړي، پرتــه لــه جګــړې یــې ورکــړئ. یو   •
موټــر بیــا هــم مونــدل کېدلــی يش خــو شــخيص خوندیتــوب قېمت نــه لري. 

ارام اوسئ. د موټر د غله په اړه توضیحات په ښه ډول ترالسه کړئ.

که ستاســو موټر بند يش
د امــکان تــر حــده یــې پــر ســړک د درول شــوې ځــای څخــه يــې لیــرې کــش کــړئ. 
خپــل څلــور طرفــه بېــړين څراغونــه فعــال کــړئ او پــه خپلــه څوکــۍ کــې پــه کمربنــد 
ښــه ځانونــه وتــړئ او پــه موټــر کــې دننــه پاتــې شــئ. تاســو تــه سپارښــتنه کیــږي 
چــې د مناســبې روزنــې او تجهیزاتــو رسه مســلکي ډلــه بــه ستاســو د بنــد شــوي 
موټــر پــه برخــه کــې ستاســو رسه مرســته وکــړي ترڅــو تاســو او ستاســو پــه موټــر 

کې ناست کسان خوندي پاتې شئ.

کــه اړینــه وي چــې بایــد لــه موټــر څخــه ووځــئ، د موټــرو لــه تیریــدو څخــه باخــربه 
اوســئ او پــه مســتقیم ډول د ســړک لــه ټــاکل شــوي برخــې څخــه لیــرې یــو 
خونــدي ځــای تــه والړ شــئ. پــه یــاد ولــرئ چــې د پــيل تلونکــو کســانو لپــاره دا ډېــر 

خطرناک او غیرقانوين کار دی چې پر لویه الر قدم وهي.

کــه تاســو د ســړک یــوې غــاړې تــه شــوي 
یاست

کــه چیــرې د قانــون پــيل کوونکــی آمــر تاســو تــه د وتلــو اشــاره وکــړي، د ســړک 
ــه  ــدي وي او هلت ــې خون ــړئ چ ــت وک ــه حرک ــای ت ــه ځ ــر ژره هغ ــه ژر ت ــوا ت ــي خ ښ
ودرېــږئ. اړونــد آمــر کېــدای يش لــه تاســو وغــواړي چــې خپــل موټــر د خوندیتــوب 
لپــاره بــل ځــای تــه ولیــږدوئ. ارام اوســئ، خپــل هوښــیارتیا وســاتئ، د آمــر امرونــه 
تعقیــب کــړئ او هیــڅ ډول حرکــت مــه کــوئ یــا هیــڅ داســې اقــدام مــه کــوئ چې 

وضعیت خراب کړي.

په خپل موټر کې د خپلې څوکۍ د کمربند د تړلو په حالت کې پاتې شئ.
 که چیرې ماښام یا د باندې تیاره وي داخيل څراغونه مو روښانه کړئ.

خپلــه کړکــۍ پرانیــزئ. دواړه الســونه خــايل او پــه شــټیرینګ بانــدې پــه ســاده ډول 
وســاتئ. لــه خپلــو مســافرو څخــه وغــواړئ چــې چــوپ پاتــې يش او خپــل الســونه 

ښکاره او خايل وسايت.

پــه غصــه، جنجــال یــا تــور پــورې کولــو الس مــه پــورې کــوئ. پــه دومــره درنــاوی 
رسه خــربې وکــړئ چــې تاســو یــې پــه بــدل کــې د درنــاوي اورېــدو متــه لــرئ. خپــل 
جــواز، د نوملیکنــې او د بیمــې کارت یواځــې هغــه وخــت را واخلــئ کلــه چــې یــې 
آمــر درنــه غوښــتنه وکــړي. مخکــې لــه دې چــې تاســو اســناد را واخلــۍ آمــر تــه خــرب 

ورکړئ چې یاد اسناد چیري پراته دي.

آمــر بایــد ستاســو د دریــدو لــه دلیــل څخــه خــرب کــړي. پــه ځینــو حاالتــو کــې، کېدای 
ــدو د  ــر څخــه ښــکته شــئ. د دری ــه موټ ــه تاســو څخــه وغــواړي چــې ل يش آمــر ل
دلیــل یــا کــه تاســو تــه د رسغړونــې ټیکــټ درکــړل شــوی وي پــه اړه يــې د هغــه 
رسه اســتدالل مــه واياســت. کــه فکــر کــوئ چــې د آمــر چلنــد نامناســب و، د هغه 

الرښــووين تعقيــب کــړئ چــې تاســو تــه درکــول کیــږي او وروســته دده پــه اړه د 
شــکايت لپــاره د آمــر څارونکــي شــخص تــه تلیفــون وکــړئ. کــه تاســو فکــر کــوئ 
چــې تاســو پــه غريمناســب ډول درول شــوي یــا تاســو تــه د جرميــې ټیکــټ پــه 
غريمناســب ډول درکــړل شــوی دی، د موضــوع پــه اړه یــې لــه آمــر رسه نــه بلکــه 

د محکمې رسه خربې وکړئ.

لــه درېــدو څخــه وروســته، ډاډ ترالســه کــړئ چــې تاســو او ستاســو ســورليو پــه 
خونــدي توګــه کمربندونــه تــړيل دي. د موټــر لــه حرکــت څخــه مخکې نــورو موټرو  
او پــيل تلونکــو کســانو تــه پــام وکــړئ. کلــه چــې ســړک تــه را ګرځــئ د تاوېــدو لــه 
اشــارې څخــه اســتفاده وکــړئ او ټــول قوانیــن تعقیــب کــړئ. کېــدای يش آمــر 
ترهغــه وختــه څــراغ لګولــی وي ترڅــو چــې تاســو پــه خونــدي توګــه وتلــی نــه 

یاست.

په پای کښې
پــه دې الرښــود کــې مونــدل شــوي معلومــات پــه عمــيل ډول پــيل کــول د يــو 
ښــه او باخــربه موټــر چلوونکــي پــه توګــه ځــان ښــکاره کولــو پــر لــور یــو غــوره ګام 
دی. پــر خپــل موټــر چلولــو بانــدې مترکــز وکــړئ. لنډمهالــه فکــري ګــډوډي کېدای 
ــدې  ــاتئ او الن ــدې وس ــړک بان ــر س ــام پ ــل پ ــل يش. خپ ــې الم ــوې پېښ يش د ی

الرښوونې په یاد ولرئ ترڅو په خوندي ساتلو کې دررسه مرسته وکړي:

پــه دفاعــي ډول موټــر وچلــوئ او د هغــه څــه پــه اړه محتــاط اوســئ چــې   •
ستاسو په شاوخوا کې يې نور کسان تررسه کوي.

د ترافیکي کنټرول ټول وسایل او ترافیکي قوانین مراعات کړئ.  •

تــل د قانــون د پــيل کوونکــي آمــر د امرونــو پیــروي وکــړئ. د آمــر الرښــوونو   •
ته د ترافیکي کنټرول د نورو وسیلو په پرتله لومړیتوب ورکول کیږي.

د نورو کسانو رسه مهربانه اوسئ.  •

د تاوېدو لپاره له اشارو څخه کار واخلئ.  •

د څو ثانیو څخه زیات یوه يش ته له کتلو څخه ډډه وکړئ.  •

پــه احتیــاط رسه موټــر چلــوئ او د شــپې پــه اوږدو کــې، پــه خرابــه هــوا کــې، د   •
بیروبــار پــه وخــت کــې، د چلولــو پرمهــال چــې کلــه ترافيکــي لیــن بدلــوئ او 

کله چې څلورالري ته نږدې کېږئ، خپل تعقیبي واټن زیات کړئ.

کله چې ستړي یاست له موټر چلولو ډډه وکړئ.  •
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ایا په دې پوهېدئ چې. . . ؟
 Albert د 1919 کال د جــوالی پــر 1 نېټــه، د مشــيګن ایالــت د مشــيګن وايل  •

Sleeper ته د موټر چلولو لومړی جواز صادر کړ.

پــه 1934 کال کــې، د مشــيګن د موټــرو کلــب د ښــوونځي لــه سیســتمونو   •
رسه يوځــای پــر دې کار وکــړ ترڅــو د هیــواد د لومــړين عــايل ښــوونځي د 

موټر زده کړې ټولګي رامنځته کړي.

النــدې د خونــدي موټــر چلولــو اړونــد د پوهنيــزي ازموینــې يــوه منونــه ده. ایــا   •
تاســو کــوالی شــئ ټولــو 10 پوښــتنو تــه ســم ځــواب ورکــړئ؟ (ځوابونــه پــه 

"معلومايت رسچینو" کې موندالی شئ)

د خوندي موټر چلولو اړوند پوهنیزه ازموینه

په ښار کې د موټر چلول د ګړندي موټرو د لویې الرې د هغې په پرتله ډېر   .1
خطرناک دي ځکه چې:

د رسعت محدودیتونه یې کم وي.   .a  

د موټر چلولو ترافيکي لینونه یې تنګ وي.  .b  

تېرېدونکي موټر او پيل تلونکي کسان لري.  .c  

d.  په خرابه هوا کې یې د سړکونو حالت خراب وي.  

کله چې تاسو يو څلورالري ته راځئ، کېدای يش سور ترافيکي څراغ   .2
روښانه وي. تاسو باید:

ورو شئ او په څلورالري کې په احتیاط موټر وچلوئ.   .a  

b.  ښي یا چپ اړخ ته وګرځئ ځکه چې سړک مخکې بند دی.  

په څلورالري کې ودریږئ او د زرغون ترافيکي څراغ د روښانه کېدو     .c  
لپاره انتظار وکړئ.  

په څلورالري کې ودریږئ، بیا وروسته چې څه ډول ترافيک اجازه درکوي   .d  
مخکې والړ شئ.

تاسو د کړندي موټرانو پر لویه الره باندې په ښي لین کې موټر چلوئ.   .3
تاسو کولی شئ چپ لین ته الړ شئ کله چې:

ترافیک زیات وي خو په ثابت ډول حرکت کوي.  .a  

هوا خرابه وي او سړکونه ښوی وي.  .b  

ستاسو په لین کې ترافیک ورو وي او موټر په کيڼ لین کې وي.  .c  

ترافیک کم وي او موټران له ښي خوا څخه د ګړندي موټرو پر لویه الر    .d  
رسه یوځای کیږي.  

مخکې له دې چې کیڼ لور ته وګرځئ، دا مهمه ده چې:  .4

خپل هارن ووهئ.  .a  

راروانو وسايطو ته الر ورکړئ.  .b  

د خپل ترافيکي لین ښي خوا ته مايل يا کاږه شئ.  .c  

تر څو چې د مقابل لوري راروان ترافیک سور رنګه څراغ روښانه وي،    .d  
تاسو انتظار وکړئ.  

کله چې د څو نورو موټرو ترشا د چټکو موټرو لویې الرې ته داخلېږئ، دا   .5
مهم ټکي بايد دررسه وساتئ:

ستاسو تر شا روانو وسايطو باندي سرتګې وساتئ.  .a  

له ترافیکي جریان رسه د خپل موټر موقعیت او رسعت تنظیم کړئ.  .b  

د امکان تر حده ستاسو مخې ته روان وسايطو ته نږدې پاتې شئ.  .c  

خپله د تاوېدو اشاره بنده کړئ.  .d  
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د شپې مهال د مخ څراغ د رڼايي اغیزو د کمولو لپاره، تاسو باید الندې   .1
مواردو ته وګورئ:

مستقیامً مخامخ.  .a  

د خپيل اوږې پر څنډه.  .b  

د سړک منځ ته.  .c  

د سړک ښي څنډې ته.  .d  

تاسو دايس مهال څلورالري ته رسېږئ چې هلته ژیړ رنګه ترافيکي نښي   .7
روښانه وي. تاسو باید:

ودریږئ او د ترافيکي څراغ بدلېدو ته انتظار وکړئ.  .a

په سړک کې U-ډول را تاو شئ؛ څلورالری تړل شوی وي.  .b

په څلورالري کې په احتیاط موټر چلوئ.  .c

د درېدلو لپاره چمتو شئ؛ ترافيکي څراغ به په سور رنګ بدل يش.  .d

کله چې لین بدل کړئ، تاسو کوالی شئ خپل د نه لید ځای په الندې ډول   .8
چیک کړئ:

د داخيل شاته لید له هندارې څخه کار اخيستل.  .a  

د باندیني شاته لید له هندارې څخه کار اخيستل.  .b  

د دواړو دننه او باندیني شاته لید له هندارو څخه استفاده کول.  .c  

د خپل رس ګرځول او د خپلو اوږو لوړ شاته کتل.  .d  

کله چې د کار ساحې ته "چې کاريګر موجود وي د 45" نښې ته نږدې   .9
کیږئ، موټر چلوونکي باید:

په سمدستي ډول ورو کړي.  .a  

د رشایطو لپاره په خوندي رسعت (د رسعت تر ټاکل شوي حد په اندازه)    .b  
موټر وچلوي، چريي چې کاريګر موجود وي، د ودانیزو چارو کارکوونکو    
ته پام وکړئ او رسعت مو په ساعت کې تر 45 میله یا له دې څخه کم    

حد ته را کښته کړئ.  

د ښي لین رسه یوځای شئ.  .c  

پورته ټول.  .d  

10. په داسې حال کې چې د بایسکل له لین پرته په دوه لینه سړک باندې 
موټر چلوئ، او تاسو له یو بایسکل چلوونکي رسه مخامخ شئ چې په 
ورته لوري سفر کوي. د بایسکل چلوونکي د تیریدو ترټولو خوندي الره 

کومه ده؟

ورو شئ او تر هغو انتظار وکړئ چې تاسو ته نږدې هیڅ ډول ترافیک    .a  
نه وي، بیا له بایسکل چلوونکي څخه تیر شئ چې تاسو ته په کايف    

اندازه ځای پریږدي.  

مستقیم موټر چلولو ته دوام ورکړئ، دا د بایسکل چلوونکي مسؤلیت    .b  
دی چې ستاسو له الرې څخه لیرې يش.  

تر څو چې تاسو ترافیکي اشارې ته یا د دریدو ترافيکي نښې ته ور نږې    .c  
کېږئ تر هغه وخته له بایسکل چلوونکي څخه مه تېرېږئ .  

هارن ووهئ ترڅو بایسکل چلوونکي ته خرب ورکړئ چې تاسو د تیریدو    .d  
په حال کې یاست.  
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ایا په دې پوهېدئ چې. . . ؟

معلومايت رسچینې

ــد  ــه اړه بای ــې پ ــي ی ــر چلوونک ــر موټ ــې ه ــه چ ــه څ ــه 1937 کال کــې د هغ پ  •
 Leon D. پــوه يش الرښــوونو يــوه کاپــي د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر

Case له لوري مطبوعاتو ته وړاندې شوه.

پــه 1938 کال کــې، د هغــه څــه چــې هــر موټــر چلوونکــي یــې پــه اړه بایــد   •
پــوه يش الرښــوونو یــو میلیــون کاپيــاين چــاپ شــوې او مشــيګن ایالــت پــه 
مــيل کچــه د لومــړي ایالــت پــه توګــه پیژنــدل شــوی دی چــې پــه ځانګــړي 

توګه د موټر چلوونکو لپاره د ترافیکي قانون الرښوونې تولیدوي.

اړونــد  د خونــدي موټــر چلولــو د پوهېــدو 
ازموینــې ته ځوابونه:

 2 (d); 3 (d); 4 (b); 5 (b); 6 (d); 7 (c); 8 (d); 9 (b);  ;(c)  1
10(a)

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
رسچینې معلومايت 

النــدې معلومــايت رسچینــې بــه تاســو تــه د اړونــدو موضوعاتــو پــه اړه ځینــې نــور 
د  يش.  پــوه  اړه  پــه  بایــد  یــې  چلوونکــی  موټــر  هــر  چــې  درکــړي  معلومــات 
د  هــم  الرې  لــه   .888-SOS-MICH (767-6424) د  خدمــات  پیرودونکــو 

الرسيس وړ دي.

ویبپاڼې
هغــه څــه چــې هــر موټــر چلوونکــی یــې بایــد پــه اړه پــوه يش: د ډیــری   •
موضوعاتــو اړونــد اضــايف معلومــات پــه هغــه څــه کــې چــې هــر موټــر 
پــه  وزارت  چــارو  بهرنیــو  د  يش  پــوه  اړه  پــه  بایــد  یــې  چلوونکــی 

Michigan.gov/SOS ویبپاڼه کې شته.

د زیــات عمــر لرونکــو موټــر چلوونکــو: د زیــات عمــر لرونکــو موټــر چلوونکــو،   •
د هغــوی د کورنیــو او د هغــو مســلکي کســانو لپــاره چــې د دوی ســاتنه کوي 
 Safe د  کــې   Michigan.gov/AgingDriver پــه  رسچینــه  غــوره  یــوه 

Drivers Smart Options ویبپاڼه ده.

تاســو تــه نــږدې د موټرســایکل د خوندیتــوب ټولګــي د  موټرســایکالن:   •
مراجعــه  تــه  وېبپاڼــې   Michigan.gov/Motorcycling لپــاره  موندلــو 
وکــړئ. د موټرســایکل تاییــد او د موټرســایکل د نوملیکنــې پــه اړه معلومــات 
ــو  ــایکل د مهارتون ــته. د موټرس ــې ش ــه ک ــه Michigan.gov/SOS ویبپاڼ پ
 Michigan.gov/MotorcycleTest ،ازموینــې پــه اړه د معلوماتــو لپــاره

پاڼې ته مراجعه وکړئ.

نــور  قوانیــن:  ترافیکــي  او  نښــې  عالمــې،  منــځ  د  ســړکونو  د  نښــې،   •
معلومــات د مشــيګن ایالــت د پولیســو پــه Michigan.gov/MSP ویبپاڼه 

او د ترانسپورت ریاست په Michigan.gov/MDOT ویبپاڼه کې دي.

د رایــې ورکوونکــو نوملیکنه/رایــه ورکــول: پــه مشــيګن ایالــت کــې د رایــې   •
ورکولــو او ټاکنــو پــه اړه معلومــات پــه Michigan.gov/Elections وېبپاڼــه 
پــه  د معلوماتــو مرکــز  رایــه ورکوونکــو  د  ایالــت  د مشــيګن  کــې شــته. 

Michigan.gov/Vote پاڼه کې شته.

چاپ شوي توکي
الندې چاپ شوي توکي په Michigan.gov/SOS وېبپاڼه کې شته:

(SOS-360) د موټر چلولو د مهارتونو د ازموینې الرښود  •

فــارغ شــويو موټــر چلوونکــو تــه جــواز ورکــول: د والدینــو لپــاره الرښــود   •
(SOS-383)

(SOS-386) په قواعدو پوه شئ / آيب رنګه ځایونه  •

(TS-004) د مشيګن ایالت د سوداګریز موټر چلولو د جواز الرښود  •

(SOS-116) د مشيګن ایالت د موټرسایکل چلولو الرښود  •

د زیــات عمــر لرونکــو موټــر چلوونکــو او د هغــوی د کورنیــو لپــاره د مشــيګن   •
(SOS-194) الرښود

(SOS-191) تر نظارت الندي د موټر چلولو الرښود  •
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امتيازات
النــدې  لــه  چــې  غــواړي  دفــرت  ســکرتر  ایالتــي  چــارو  بهرنیــو  د  مشــيګن  د 
موټــر  هــر  چــې  وکــړي  مننــه  لپــاره  مرســتې  د  دوی  د  څخــه  ســازمانونو 
د  الرۍ  د  دي.  کــړي  یــې  کــې  برخــه  پــه  ترتیــب  د  پــوه  بایــد  چلوونکــی 
خوندیتــوب لپــاره د مشــيګن ایالــت مرکــز، د مشــيګن ایالــت د پولیســو 
څانګــه، د لویــې الرې د خوندیتــوب پــالن جوړولــو دفــرت او د مشــيګن د 

ترانســپورت ریاست.

ایالــت د خوندیتــوب کمیســیون  او د مشــيګن  تاریــخ مجلــې  د مشــيګن 
څخــه د هغــو مــوادو لپــاره ځانګــړې مننــه چــې پــه کــې کارول شــوي ایــا 
تاســو پوهیــږئ؟ پــه زړه پــورې حقایــق د هــر څپرکــي پــه پیــل کــې، او مــنت 
پنځــم  او  مخونــه؛   29 او   28 څپرکــی،  څلــورم  مــخ؛   3 څپرکــي،   1 د  کــې 
42 مــخ. د دغــو مــواد د الســته راوړلــو لپــاره د دوی د خپــراوي  څپرکــی، 
اعتبــار Mud to Microchips تــه ورکــول کیــږي: لــه لســیزو راهیســې پــه 
خوندیتــوب  د  ایالــت  مشــيګن  د  چــې  رشیکــول،  ســړک  د  ډول  خونــدي 

کمیســیون 50 مــه کلیــزه ملانځي.

د عکــس او انځور امتيازات
د مشــيګن د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر دفــرت غواړي د عکســونو او 

انځورونــو د چمتــو کولــو لپــاره پــه الندې ډول اعرتاف وکړي:

د مشيګن ایالت کتابتون: لومړی څپرکی، 4 مخ.  •

د مشــيګن د ترانســپورت ریاســت د عکاســۍ څانګــه: څلــورم څپرکــی، مــخ   •
23، پورتنــۍ کیــڼ اړخ، او 27 پاڼــه؛ 5 څپرکــی، 41 مــخ، او 47 مــخ، پورتنــۍ 
ښــیې؛ شــپږم څپرکــی، 53 مــخ، پورتنــۍ کیڼــه پاڼــه او 56 پاڼــه، النــدې کیــڼ 

اړخ؛ او 7 څپرکی، 62، 63، 64 او 65 مخونه.

انځــور د @beachbumledford لــه لــوري د Twenty20 لــه الرې: ګــډوډ   •
چلوونکی، څلورم څپرکی، 23مه پاڼه.

انځور اخېستونکې Cathy Yeulet: اووم څپرکی، 59 پاڼه.  •
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SOS-133 (Rev. 12/21) پنســلوانیا 300 ,1949 لکــه څنګــه چــې تعدیــل شــوی؛ (50,000 @ 0.47 ډالــر پــر یــوه کاپــي، ټولټال 23,701.50 ډالر)

د بهرنیــو چارو وزارت انالین خدمات
ــا  ــواز ی ــو ج ــر چلول ــيل د موټ ــا پرمختل ــاري ی ــل معی ــئ خپ ــوالی ش ــو ک ــپموئ. تاس ــت وس ــل وخ ــه الرې خپ ــو ل ــه د ورتل ــن ډول Michigan.gov/SOS ت ــه انالي پ
ايالتــي پېژندپاڼــه نــوي کــړئ، د خپــل موټــر یــا کښــتۍ چلولــو نوملیکنــه نــوي کــړئ، خپلــه پتــه بدلــه کــړئ یــا د بدیــل جــواز د پلیــټ اخېســتو امــر ورکــړئ. ډیــری 

نــور انالين خدمات هم شــته.

ټولنیزې رسنۍ
Twitter.com/MichSoS - ټویټــر  •

Facebook.com/MichiganSoS - فیســبوک  •

lnstagram.com/MichiganSoS - انســټاګرام  •

د معلولينــو اړوند د اســتوګنې ځایونه
او هغه کســان چې په مورنۍ ژبه خربي نه يش کوالی

معلــول اشــخاص بــه د امریــکا د معلولیــت قانــون لــه لــوري د رامنځتــه شــويو معیارونــو رسه ســم د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر دفرتونــو تــه الرسســی ولــري. 
کــه تاســو اســتوګنځي تــه اړتیــا لــرئ یــا اړونــد خدمــات مــو رد شــوي وي، نــو SOS-MICH (767-6424)-888- شــمېرې تــه زنــګ ووهــئ. د اوریــدو د ســتونزې 

لرونکــي او هغــه مراجعــه کوونکــي چــې کاڼــه دي بایــد پــه 711 شــمېره بانــدې د مشــيګن د معلولیــت لرونکــو د مرکــز رسه اړیکه ونیيس.

د اصــيل موټــر چلولــو جــواز ازموینــې پــه ډیــری بهرنیــو ژبــو کــې شــته، پــه انګلیــيس او هســپانوي نســخو کــې د هغــو کســانو لپــاره چــې پــه انګلیــيس پوهیدلــو 
کې ســتونزه لري دا الرښــووين په غږیز ډول هم شــته.

کــه تاســو کومــې پوښــتنې لــرئ یــا د بهرنیــو چــارو د ایالتــي وزیــر لــه لــوري وړاندیــز شــوي د خدماتــو پــه اړه نــورو معلوماتــو تــه اړتیــا لــرئ، د مشــيګن ایالــت د 
بهرنیــو چــارو معلومــايت مرکــز رسه په SOS-MICH (767-6424)-888 شــمېره اړیکه ونیســئ. 



د بهرنیو چارو ایالتي وزیر

ــه آبــی رنــګ کــې ښــودل شــوي) ترڅــو د بهرنیــو  ــر نــوي اناليــن خدمــات اضافــه کــړي دي (چــې پ مــوږ ډی
چــارو ایالتــي وزیــر  ستاســو لپــاره ســوداګريزي چــاري ډېــري اســانه کــړي. پــه Michigan.gov/SOS کــې 

پــه شــته خدماتــو کې الندي توکي شــامل دي:

موټر:
•   خپل موټر، موټرسایکل یا الرۍ نوي کړئ

    (او خپل تفریحي پاسپورت مه هیروئ)
•   د اوبو کښتۍ نوي کړئ

•   د موټر لپاره نوملیکنه یا رسلیک بدل کړئ
•   یو ټېب بدل کړئ

•   د جواز پلیټ بدل کړئ

د موټر چلولو جواز یا ایالتي پېژندپاڼه:
•  د موټر چلولو پرمختللی جواز نوی یا بدل کړئ

•   پرمختللې ایالتي پېژندپاڼه نوې یا بدله کړئ
•   د موټر چلولو د اصيل جواز لپاره بیاځيل غوښتنه وکړئ

•   د موټرسایکل تایید اضافه کړئ (که رشايط پوره وي)
•   د موټر چلولو معياري جواز نوی یا بدل کړئ

•   معیاري ایالتي پېژندپاڼه نوې یا بدله کړئ
     (ځینې استثناوې یې پيل کیږي)

نور:
•   د خپل موټر چلولو د ثبت غوښتنه وکړئ

•   د جواز د بیا ځای پر ځای کولو فیسونه تادیه کړئ
•   خپله پته بدله کړئ

•   په منظم ډول سوداګريزو خدماتو ته الرسسی پیداکړئ
•   د بدن د غړو د متویلوونکي ټيم رسه یوځای شئ

•   د بدن د غړو له خپل متویلونکي د زړه سټیکر بدل کړئ
•   خپله د تلیفون شمیره او بریښنالیک پته تازه کړئ

•  خپل د بیړنيو اړیکو معلومات تازه کړئ
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