
सवारी चालकहरू: 
• बाटो काटन् ेठाउँ र चौबाटोमा पैदल यात्रीहरूलाई गाडरी रोकेर जान 

ददनुहोस ्– यो कानुन हो। 

• चौबाटोमा गाडरी रोक्ा बाटो काटन् ेठाउँ छेदकने गररी नरोकु्होस।् 

• गाडरीको गति कम गनुनुहोस ्र िोदकएको गति सरीमाको पालना 
गनुनुहोस।् 

• तिद्ालय, खेल मैदान र बस्री रहकेो ठाउँमा गाडरी चलाउँदा बढरी 
ध्ान ददनुहोस।् 

• सधै ँअगादड-पछादड पैदल यात्रीहरू छन ्दक भनरी तिचार 
पुयानुउनुहोस,् तिशेष गररी हररयो बत्री बलेको बलेा गाडरी घुमाउनुअघघ 
िा “रािो बत्री बलेको बलेा दायातँिर घुमाउँदा” बढरी ध्ान ददनुहोस।् 

• रािो बत्री बलेको बलेा कदहल्ै पतन गाडरी नचलाउनुहोस।् 

• रोदकएका गाडरी पार गदानु ध्ान ददनुहोस।् तिनरीहरू पैदलयात्रीका 
लागग रोदकएका पतन हुन सकछन।् 

• ध्ान ददनुहोस!् फोनमा एसएमएस लेखदै गाडरी नचलाउनुहोस!्

• सडकमा गमलेर यात्ा गनुनुहोस।् अरू मातनसहरूको पतन ख्ाल राख्ु 
िपाईंको किनुव्य हो। 
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हेर्नुहोस!्

पैदल यात्ीको स्रक्ा: क्रै पनर दरुनुटरा हुर रपाओस।्
NYS Governor’s Traffic Safety Committee (NYS गभननुरको टा्दफक सुरक्ा सगमति) को अनुदान 

िथा National Highway Traffic Safety Administration (रातट््य राजमागनु टा्दफक सुरक्ा प्रशासन) 
को आर्थक सहायिामा।



पैदलयात्ीहरू: 
• चौबाटोबाट िथा चचन्ह लगाइएका बाटो काटन्े ठाउँबाट मात् ैबाटो 

काटन्ुहोस।् 

• पैदल यात्रीले घथच् ेबटनको प्रयोग गनुनुहोस ्र बाटो काटन्ुअघघ 
घसग्नलको प्रिरीक्ा गनुनुहोस।् 

• बाटो काटन्ुअघघ, बाया ँहेनुनुहोस,् दाया ँहेनुनुहोस,् त्यसपछछ फेरर 
बाया ँहेनुनुहोस,् कसैले गाडरी घुमाइरहकेा छन ्दक भनरी पछादड पतन 
हेनुनुहोस।्

• सडक पेटरीमा दहड्ँनुहोस।् यदद सडक पेटरी छैन भने गाडरी 
आइरहकेो ददशािफनु  फकके र दहड्ँनुहोस ्िादक िपाईंले गाडरीलाई र 
चालकले िपाईंलाई देख् गमलोस।् 

• ध्ान ददनुहोस!् बाटो काटद्ा फोनबाट एसएमएस पठाउने काम 
गनुनुहोस!्

• चालकसँग आखा ँजुधाई दहड्ँनुहोस ्िादक उनरीहरूले िपाईंलाई देख् 
सकुन।् 

• साझँ पररसकेपछछ िथा खराब मौसममा पतन देख् सदकन ेचद्कलो 
रङको िा प्रकाश पराििनुन हुन ेलुगा लगाएर दहड्ँनुहोस।्

• बस र टक्हरूको अगादड अचानक खुट्ा नचालनुहोस।् तिनरीहरूलाई 
रोदकन कारलाई भन्ा बढरी समय लाग्दछ। 

• पार्कङ स्थल िथा सडकमा टक् िथा बसहरू पछादड आइरहकेा 
छन ्दक भनरी हेनुनुहोस।् 

पैदल यात्ीको स्रक्ा: क्रै पनर दरुनुटरा हुर रपाओस।्

आफू पनर 
देखिरह्ोस!्


