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سير  ةحادث في تورطت أن احتمال أكثر مرة عشرين فأنت ، القيادة عجلة خلف وجودك أثناء رسالة نصية تكتب كنت إذا

إلنتباها مشتت غير سائق مقارنة مع  

2016 معا في نتباهإلي امشتت نبسائقي متعلقة وادث سيرح في شخصاً 3450 قُتل        

           2016 عام في نتباه ،إلسير مرتبطة بتشتت ا حوادث في وغيرهم الهوائية الدراجات وراكبي المارة من 562 قُتل

         المميتة التصادم حوادث جميع في السائقين من 74٪ بـ مقارنة ، الذكور من كانوا القاتلة المرور حوادث الغير المنتبهين في السائقين من٪07  

            سنة 29-15 السائقين من سن بين علىاأل هو القيادة أثناء باليد المحمول الهاتف استخدام

  الذكور ينبالسائق نتباه مقارنةإلا بتشتت حوادث سير مميتة تتعلق في خلوي قد تورطن هاتف لهن اللواتي اإلناث السائقات أن تكون المرجح من 
2012  عام منذ عام كل  

تتعلق بالسياقة الغير  مميتة ادث سيرحو في تورطوا لذينا عاماً 19 لىإ 15 من مرهعماأ حتاوتر لذينا لسائقينا جميع من 9٪ عن غإلبالا تم   
 (https://www.nhtsa.gov/press-releases/us-dot-and-nhtsa-kick-5th-annual-u-drive-u-text-u-pay-campaign 18/6/9 استرجاعه تم :المصادر  لة مسؤو (  

 

 
 
 

 .الخطيرة الهجرة عواقب إلى الزائدة والرسوم الغرامات دفع من تتراوح أن يمكن القانونية العقوبات
 
 على والتحدث محمول إلكتروني جهاز حمل القانوني غير النشاط يشمل. القيادة أثناء محمول إلكتروني جهاز أو محمول هاتف استخدام للقانون المخالف من

 الرسائل أو اإللكتروني البريد مثل اإللكترونية البيانات استرداد أو حفظ أو نقل أو تصفح أو إلى الوصول أو قراءة أو إرسال أو إنشاء محمول هاتف

 .األلعاب تلعب أو الصور تنقل أو تشاهد أو تآخـذ التي الويب صفحات أو النصية

. الطوارئ حالة حول الشرطة أو اإلطفاء رجال أو الطبيين باألفراد تصلت أو 911 بالرقم تصلت: أن القانوني من أنه بمعنى ، للقانون االستثناءات

 إلكتروني جهاز الستخدام. اليدين من أي استخدام دون باالتصال للمستخدم يسمح والذي ، اليدين استخدام بدون نقاال هاتفًا السائق يستخدم لكي

 .سيارةبال متصل GPS جهاز الستخدام. السيارة سطح على مثبت باليد محمول

 استخدام إدانة يؤدي سوف. القيادة أثناء محمول إلكتروني جهاز ستخداما بسبب إضافية تكلفة و لغرامة وتخضع المرور تذكرة على الحصول يمكنك

 إذا. DMV في بك الخاص القيادة سجل إلى نقاط إضافة إلى النصية الرسائل انتهاك أو المحمول اإللكتروني الجهاز استخدام أو المحمول الهاتف

 نظام اجع ر ) About the NYS Driver Point System ، المزيد لمعرفة. قيادتك ةرخص تعليق يتم فقد ، شهًرا 18 خالل نقطة 11 على حصلت

 http://dmv.ny.gov/tickets/about-nys-driver-point-systemنيويورك(  في واليةللسائق  النقط 

 

   

.القيادة في البدء قبل المنال بعيدة وجعلها اإللكترونية األجهزة تشغيل بإيقاف قم  
  

.القيادة أثناء للتحدث الرأس وشاح في أو قبعتك في هاتفك تضع ال  
 

ً قدم   من الركاب  تكون عندما. السائقين من لغيرك جيدًا نموذًجا كن  مكالمة إلجراء عرضا

. بأمان القيادة في الكامل او اهتمامها اهتمامه يبقى و ذلك لكي، للسائق ية نص رسالة  أو

.المسؤولة القيادة عن األطفال مع تحدث  
 

 على للحفاظ األمان مقاعد في األطفال ووضع األمان أحزمة ارتداء على دائًما احرص

.اآلمنين غير السائقين من سالمتك  
 

 األجهزة استخدام وعدم محيطهم على التركيز الدراجات وراكبي المشاة جميع على يجب

https://www.nhtsa.gov/press-releases/us-dot-and-nhtsa-kick-5th-annual-u-drive-u-text-u-pay-campaign   18/6/9 في استرجاعه تم: المصدر .اإللكترونية 
 

 

 نتباهلإل مشتتةال القيادة تسببها التي المآسي منعإو مسؤوال كن

http://dmv.ny.gov/node/1386

