खजम्मेिार हनर्नहोस ् र विच्छे दित ड्राइलभङ्गबाट हनर्े त्रासिीहरू रोक्र्नहोस ्
इलेक्रोलर्क उपकरण बन्ि गर्नह
ु ोस ् र ड्राइलभङ्ग सनरू गर्नु अलर् लतर्ीहरूलाई पहनँचबाट बादहर राख्ननहोस ्।
ड्राइलभङ्ग गिाु कनरा गर्ुका लालग आफ्र्ो टोपी िा टाउकोमा तपाईंको फोर् कदहल्यै र्राख्ननहोस ्।
अन्य चालकहरूको लालग राम्रो उिाहरण बन्र्नहोस ्। तपाईंको चालकको लालग कल िा मेसेज

पठाउर्को लालग प्रबताि गर्नह
ु ोस ्, ता दक उसको पूणु ध्यार् गाडीमा रहोस ्। खजम्मेिार ड्राइलभङ्गको
बारे मा बच्चाहरुसिंग कनरा गर्नह
ु ोस ्।

असनरखित ड्राइभरबाट जोलगर् सधैँ सीट बेल्ट लाउर्नहोस ् र बच्चाहरुलाई सनरखित सीटमा राख्ननहोस ्।
सबै पैिल यात्री र साइक चालकहरूले आफ्र्ो िररपरर फोकस गर्नप
ु छु र इलेक्रोलर्क उपकरणहरू
प्रयोग गर्न हनिैर्।स्रोत: https://www.nhtsa.gov/press-releases/us-dot-and-nhtsa-kick-5th-annual-u-drive-u-text-u-pay-campaign

यदि तपाईं गाडी चलाउिा मेसज
े गर्नह
ु न न्छ भर्े, तपाईं एक गैर-विचललत चालक भन्िा 20 गनणा
बडी िर्
ु र्ामा पर्ु सक्र्न हनन्छ।
न ट




2016 मा विचललत चालकहरूबाट भएको िर्
ु र्ामा 3450 जर्ा व्यविहरू माररएका लिए।
न ट

सर् ् 2016 मा विचलर्-प्रभावित िर्
ु र्ाहरूमा 562 पैिल, साइकल र अन्य यात्रीहरू माररएको लियो ।
न ट

र्ातक िर्
ु र्ामा 70% विचललत चालकहरू पनरुष लिए, जब दक सबै र्ातक िर्
ु र्ामा 74 प्रलतशत चालकहरू पनरुष
न ट
न ट
लिए।





हाते मोबाइल फोर् प्रयोग गर्े ड्राइभरहरुमा 15-29 िषुका ड्राइभरहरू सबै भन्िा बडी छर् ्।

2012 िे खि हरे को िषु मोबाइल फोर् बोकेको मदहला चालकहरू र्ातक विचललत ड्राइवििंग िर्
ु र्ामा सिंलग्र्
न ट
पनरुषहरु भन्िा तनलर्ात्मक रुपमा बडी रहे को छ।



र्ातक िर्
ु र्ाहरूमा सिंलग्र् 15-19 िषुका चालकहरू मध्ये 9% विचललत ड्राइभर भएको पाइएको लियो।
न ट
(स्रोत: https://www.nhtsa.gov/press-releases/us-dot-and-nhtsa-kick-5th-annual-u-drive-u-text-u-pay-campaign)

कार्नर्ी सजाय फाइर् िे खि ललएर तपाइको आप्रिासर्मा अर्नकनल पररणामसम्म हनर् सक्छ।
तपाईंले ड्राइभ गिाु हाते मोबाइल टे ललफोर् िा पोटे बल इलेक्रोलर्क उपकरण प्रयोग गर्ु कार्ूर् विरुद्ध हो। अिैध दियाकलापमा पोटे बल
इलेक्रोलर्क उपकरण समातेर कनरा गर्े, ई-मेल, मेसेज, सन्िे शहरू, तखबबरहरू पठाउर्े, िेल िेल्र्े र िेबपृष्ठहरू ब्राउज गर्े जबता दियाकलापहरु समाविष्ट गिु छ।
कार्ूर्ी अपिािहरू, अिाुत, यो कनराहरु भर्े कार्ूर्ले गर्ु दिन्छ: आपातकालीर् अिबिामा मेदडकल, आगो िा पनललसका कमुचारीहरूसँग
सम्पकु गर्ु 911 कल गर्ु। चालकले

ह्यान्ड-दि मोबाइल फोर् प्रयोग गर्ु , जसले प्रयोगकताुलाई कनर्ै हातको प्रयोग वबर्ा सिंचार गर्ु

सदकन्छ। िाहर्को सतहमा जोडे को ह्यान्डहे ल्ड इलेक्रोलर्क उपकरण प्रयोग गर्ु । गाडीमा सिंलग्र् GPS उपकरण प्रयोग गर्ु।
तपाइँ ले ड्राइभ गिाु पोटे बल इलेक्रोलर्क उपकरण प्रयोग गरे को पाइएमा रादफक दटकट र िप जररिार्ामा पर्ु सक्र्नहनन्छ। सेल फोर्को
प्रयोग, पोटे बल इलेक्रोलर्क उपकरण प्रयोग गरे र मेसेजको गरे को उल्लङ्र्र्को सजािट तपाईंको डीएमिी ड्राइलभिंग रे कडु मा अिंकहरू
िवपर्ेछ। यदि तपाईंले 18 मदहर्ाको अिलधमा 11 अिंक प्राप्त गर्नु भयो भर्े, तपाईंको चालक लाइसेन्स लर्लखम्बत हनर् सक्छ। अिंक

कसरी दहसाब गररन्छ भन्र्े िप जान्र्, यहा जार्न होस ् About the NYS Driver Point System, http://dmv.ny.gov/tickets/about-nysdriver-point-system.
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