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المجتمعات تتحد من خالل القيادة الرصينة
كن ذو تاثير ايجابي في مجتمعك
خطط لتكون مرخصا كسائق رصين :انقذ األرواح وبدون أي تكلفة
السكر هو مستوى الكحول في الدم بنسبة  .08أو أكثر .مستوى الكحول في الدم بنسبة  .08أو أكثر
هو دليل على حالة سكر .مستوى الكحول في الدم بنسبة  .18أو أكثرهو دليل على حالة سكر اتناء
القيادة .يمكن ألي شخص أن يصبح في حالة سكر من خالل استهالك الكحول.
ضعف القيادة هو تأثير أي نوع من المخدرات على الجسم والذي يجعلك غير قادر التخاذ القرار
المناسب لقيادة السيارة .المادة المخدرة يمكن أن تكون وصفة طبية أو بدون وصفة طبية .مستوى الكحول في
الدم بنسبة  .05أو أكثر هو دليل على ضعف القيادة بسبب حالة سكر.
الرصين هو الشخص الذي ليس تحت تأثير أي نوع من المخدرات أو الكحول .فالسائق الرصين هو
الشخص الذي ليس تحت تاثير أي نوع من الكحول أو المخدرات ومرخص ومؤهل لقيادة سيارة.

أعمل خطة
السائق الرصين المرخص:
• اركب دائما مع السائق الرصين المرخص ،الذي لم يتناول المشروبات الكحولية
أو تحت تاثير المخدرات.
• إذا تضمنت االحتفاالت شرب الكحول  ,ضع خطة قبل الذهاب على النحو الذي
سوف يكون السائق المرخص واعيا.
• كن صديقا جيدا واسأل إذا كنت تعتقد أن شخصا ما في حالة سكر أو ثمل .قم
بالمساعدة في العثور على سائق مرخص رصين أو استدع سيارة أجرة لرحلة
آمنة .وعدم السماح لهم بقيادة السيارة.
• يجب على األطفال دائما الركوب مع سائق مرخص رصين .ضع خطة لحماية
األطفال من السائقين الذين يكونون في حالة سكر أو ضعف.
• تتم مقاضاة السائقين تحت تاثير السكر أو المخدراذا تواجد األطفال تحت سن
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تعرف على كلفة قيادة السيارة تحت تاثير المسكر اوالمخدر ()DWI
السكر عن طريق الكحول أو العقاقير المخدرة
القيادة في حالة سكر او مخدر يضر األفراد واألسر والمجتمعات فتحصل الحوادث ويتعرض الناس
األبرياء لألذى أو القتل .ان قوانين حماية الناس من السائقين تحت تاثير مسكر او مخدر صارمة جدا وذات
تكاليف كبيرة جدا .كما يمكن لالشخاص الذين أدينوا بالقيادة تحت تاثير المخدر او المسكر ان يذهبوا إلى
السجن ،وسحب رخصة قيادة السيارة ،ويفقدون وظائفهم ويمكن أن يؤثر على وجودهم كمهاجرين.
تكبيل اليدين وألقاء القبض  /متهم بجريمة  /السجن  /اتصال هاتفي
اجور سحب السيارة  /وتخزينها ...................................

 300دوالر

غرامة السجن والكفالة ...............................................

 500دوالر

اجورالمحامي الجنائي ..............................................

 5000 -1000دوالر

اجور محامي الهجرة ................. ...............................

؟؟؟؟؟؟؟ دوالر

الغرامة  /رسوم اضافية .............................................

 2000 -250دوالر

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

 150دوالر

اجور فحص نسبة الكحول...........................................

 150دوالر

ضحايا حوادث القيادة تحت تاثير السكر او المخدر ............

 50دوالر

اجوراطالق السراح المشروط ....................................

 250دوالر

برنامج تاهيل السائق المخمور .....................................

 175دوالر

عقوبة قسم المركبات المدنية .......................................

 200دوالر

رخصة قيادة السيارة المشروطة ...................................

 100دوالر

تقييم (كل  3سنوات) ...............................................

 250دوالر

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

؟؟؟؟؟

السعر اإلجمالي ..........................

اكثر من  10,000دوالر

التكاليف المحتملة األخرى:
خسائر في األرواح لك أو لغيرك
فقدان الحرية
العواقب المترتبة على الهجرة :

• العقبات التي تحول دون الحصول على بطاقة االقامة الخضراء والجنسية
• وضع المخالف في إجراءات الترحيل
• ترحيلهم من قبل الحكومة األمريكية

