
   الرصينةالقيادة  من خالل تحدتالمجتمعات 

 مجتمعك في يجابيكن ذو تاثير ا 

  أي تكلفةدون وب انقذ األرواحرصين: خطط لتكون مرخصا كسائق 

 أو أكثر  08.بنسبةمستوى الكحول في الدم أو أكثر.   08.بنسبةهو مستوى الكحول في الدم  كرالس  

هو  دليل على حالة سكر اتناء أو أكثر  18.بنسبةمستوى الكحول في الدم  .حالة سكر دليل على وه

 .الكحول ن خالل استهالكصبح في حالة سكر ميمكن ألي شخص أن ي .القيادة

 

 التخاذ القرارالذي يجعلك غير قادر وهو تأثير أي نوع من المخدرات على الجسم  ضعف القيادة

مستوى الكحول في  وصفة طبية. مادة المخدرة يمكن أن تكون وصفة طبية أو بدونالمناسب لقيادة السيارة. ال

 .حالة سكرضعف القيادة بسبب   هو دليل على أو أكثر  05.بنسبةالدم 

 

سائق الرصين هو فالتحت تأثير أي نوع من المخدرات أو الكحول.  ليس هو الشخص الذي  الرصين

 لقيادة سيارة.الكحول أو المخدرات ومرخص ومؤهل أي نوع من  تحت تاثير سالشخص الذي لي

 

 أعمل خطة
:مرخصالالرصين السائق   

 

تناول المشروبات الكحولية ي السائق الرصين المرخص، الذي لمب دائما مع ارك• 

المخدرات. تحت تاثيرأو   

ضع خطة قبل الذهاب على النحو الذي شرب الكحول , االحتفاالت  إذا تضمنت• 

.المرخص واعياسائق السوف يكون   

قم . ثملي حالة سكر أو فما كن صديقا جيدا واسأل إذا كنت تعتقد أن شخصا • 

سيارة أجرة لرحلة  رصين أو استدعمساعدة في العثور على سائق مرخص بال

.وعدم السماح لهم بقيادة السيارةآمنة.   

ضع خطة لحماية رصين. الركوب مع سائق مرخص ئما األطفال دايجب على • 

في حالة سكر أو ضعف. الذين يكونون األطفال من السائقين  

تواجد األطفال تحت سن تتم مقاضاة السائقين تحت تاثير السكر أو المخدراذا  • 

جناية ، باعتبارها(لياندرا)بموجب قانون   همفي السيارة مع 16  
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 (DWI) على كلفة قيادة السيارة تحت تاثير المسكر اوالمخدر تعرف              

 السكر عن طريق الكحول أو العقاقير المخدرة                          

 

يتعرض الناس و في حالة سكر او مخدر يضر األفراد واألسر والمجتمعات  فتحصل الحوادث  القيادة

ذات صارمة جدا ومخدر  اس من السائقين تحت تاثير مسكر اوحماية النان قوانين لألذى أو القتل.  األبرياء

وا إلى يذهب ان  بالقيادة تحت تاثير المخدر او المسكرالذين أدينوا  كما يمكن لالشخاصتكاليف كبيرة جدا. 

 .ويفقدون وظائفهم ويمكن أن يؤثر على وجودهم كمهاجرينقيادة السيارة، السجن، وسحب رخصة 

 

 / اتصال هاتفي السجن  // متهم بجريمة القبض تكبيل اليدين وألقاء

      دوالر  300   ................................... وتخزينها  / اجور سحب السيارة

 دوالر  500   ............................................... والكفالة السجنغرامة 

 دوالر  5000 -1000          .      .............................................  الجنائيالمحامي اجور

 ؟؟؟؟؟؟؟ دوالر                 ................................................ اجور محامي الهجرة 

 دوالر  2000 -250                 ............................................. اضافية/ رسوم  الغرامة

 دوالر 150             ...............    ... جهاز النفخ لفحص الكحول قبل تشغيل السيارة

 دوالر  150               ......   .....................................اجور فحص نسبة الكحول

 دوالر 50              ...     اثير السكر او المخدر .........ضحايا حوادث القيادة تحت ت

 دوالر 250                   ....................................اجوراطالق السراح المشروط  

 دوالر  175               .........................    برنامج تاهيل السائق المخمور ............

  دوالر 200                  ..........................  المدنية ............. قسم المركباتعقوبة 

 دوالر 100                  ..................  ................. ةالمشروط قيادة السيارة رخصة

 دوالر 250                    .............  سنوات( .................................. 3)كل  تقييم

                ؟؟؟؟؟                     ..........................التأمين على السيارات ....................

      دوالر 10,000اكثر من                     ..........................السعر اإلجمالي                             

 

 التكاليف المحتملة األخرى:

 خسائر في األرواح لك أو لغيرك

 فقدان الحرية

 : الهجرةالمترتبة على عواقب ال

 االقامة الخضراء والجنسيةبطاقة  علىالعقبات التي تحول دون الحصول • 

 في إجراءات الترحيل وضع المخالف• 

 ترحيلهم من قبل الحكومة األمريكية• 


