كن مسؤوال وإمنع المآسي التي تسببها القيادة المشتتة لإلنتباه
قم بإيقاف تشغيل األجهزة اإللكترونية وجعلها بعيدة المنال قبل البدء في القيادة.
ال تضع هاتفك في قبعتك أو في وشاح الرأس للتحدث أثناء القيادة.
كن نموذ ًجا جيدًا لغيرك من السائقين .عندما تكون من الركاب قدم عرضا ً إلجراء مكالمة
أو رسالة نصية للسائق ،و ذلك لكي يبقى اهتمامه او اهتمامها الكامل في القيادة بأمان.
تحدث مع األطفال عن القيادة المسؤولة.
احرص دائ ًما على ارتداء أحزمة األمان ووضع األطفال في مقاعد األمان للحفاظ على
سالمتك من السائقين غير اآلمنين.
يجب على جميع المشاة وراكبي الدراجات التركيز على محيطهم وعدم استخدام األجهزة
اإللكترونية .المصدر :تم استرجاعه في https://www.nhtsa.gov/press-releases/us-dot-and-nhtsa-kick-5th-annual-u-drive-u-text-u-pay-campaign 9/6/18
إذا كنت تكتب رسالة نصية أثناء وجودك خلف عجلة القيادة  ،فأنت عشرين مرة أكثر احتمال أن تتورط في حادثة سير
مقارنة مع سائق غير مشتت اإلنتباه

 قُتل  3450ﺷﺧﺻﺎً في ﺣوادث سير ﻣتﻌﻟﻘﺔ ﺑسﺎﺋﻘين ﻣﺷتتي اإلنتﺑﺎه في ﻋﺎم 2016
 قُتل  562ﻣن اﻟﻣﺎرة وراكﺑي اﻟدراجﺎت اﻟهواﺋيﺔ وغيرهم في ﺣوادث سير ﻣرتﺑطﺔ ﺑتﺷتت اإلنتﺑﺎه  ،في ﻋﺎم 2016
70٪ ﻣن اﻟسﺎﺋﻘين اﻟغير اﻟﻣنتﺑهين في ﺣوادث اﻟﻣرور اﻟﻘﺎتلﺔ كﺎنوا ﻣن اﻟذكور  ،ﻣﻘﺎرنﺔ ﺑـ  74٪ﻣن اﻟسﺎﺋﻘين في جﻣيع ﺣوادث اﻟتﺻﺎدم اﻟﻣﻣيتﺔ
 استﺧدام اﻟهﺎتف اﻟﻣﺣﻣول ﺑﺎﻟيد أثنﺎء اﻟﻘيﺎدة هو األﻋلى ﺑين اﻟسﺎﺋﻘين ﻣن سن  29-15سنﺔ
 ﻣن اﻟﻣرجح أن تكون اﻟسﺎﺋﻘﺎت اإلنﺎث اﻟلواتي ﻟهن هﺎتف ﺧلوي قد تورطن في ﺣوادث سير ﻣﻣيتﺔ تتﻌلق ﺑتﺷتت اإلنتﺑﺎه ﻣﻘﺎرنﺔ ﺑﺎﻟسﺎﺋﻘين اﻟذكور
كل ﻋﺎم ﻣنذ ﻋﺎم 2012
 تﻢ اإلﺑﻼغ ﻋﻦ  9٪ﻣﻦ جﻤﻴع اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ اﻟﺬيﻦ تﺮاوﺣﺖ أﻋﻤﺎرهﻢ ﻣﻦ  15إﻟى  19ﻋﺎﻣﺎً اﻟﺬيﻦ تورطوا في ﺣﻮادث سير ﻣﻤﻴﺘﺔ تتﻌلق ﺑﺎﻟسيﺎقﺔ اﻟغير
ﻣسؤو ﻟﺔ )اﻟﻣﺻﺎدر :تم استرجاعه (https://www.nhtsa.gov/press-releases/us-dot-and-nhtsa-kick-5th-annual-u-drive-u-text-u-pay-campaign 9/6/18

العقوبات القانونية يمكن أن تتراوح من دفع الغرامات والرسوم الزائدة إلى عواقب الهجرة الخطيرة.
من المخالف للقانون استخدام هاتف محمول أو جهاز إلكتروني محمول أثناء القيادة .يشمل النشاط غير القانوني حمل جهاز إلكتروني محمول والتحدث على
هاتف محمول إنشاء أو إرسال أو قراءة أو الوصول إلى أو تصفح أو نقل أو حفظ أو استرداد البيانات اإللكترونية مثل البريد اإللكتروني أو الرسائل
النصية أو صفحات الويب التي تآﺧـذ أو تشاهد أو تنقل الصور أو تلعب األلعاب.
االستثناءات للقانون  ،بمعنى أنه من القانوني أن :تتصل بالرقم  911أو تتصل باألفراد الطبيين أو رجال اإلطفاء أو الشرطة حول حالة الطوارئ.
لكي يستخدم السائق هاتفًا نقاال بدون استخدام اليدين  ،والذي يسمح للمستخدم باالتصال دون استخدام أي من اليدين .الستخدام جهاز إلكتروني
محمول باليد مثبت على سطح السيارة .الستخدام جهاز  GPSمتصل بالسيارة.
يمكنك الحصول على تذكرة المرور وتخضع لغرامة و تكلفة إضافية بسبب استخدام جهاز إلكتروني محمول أثناء القيادة .سوف يؤدي إدانة استخدام
الهاتف المحمول أو استخدام الجهاز اإللكتروني المحمول أو انتهاك الرسائل النصية إلى إضافة نقاط إلى سجل القيادة الخاص بك في  .DMVإذا
شهرا  ،فقد يتم تعليق رخصة قيادتك .لمعرفة المزيد  ( About the NYS Driver Point System ،ر اجع نظام
حصلت على  11نقطة خالل 18
ً
النقط للسائق في والية نيويورك) http://dmv.ny.gov/tickets/about-nys-driver-point-system

)TS.DD. Arabic. Distracted Driving (Rev. 2019

