
 
 

 

 

 شارك الطريق مع سائقي الدراجاتا . كن ذكي

"النقاط العمياء" للسيارة قبل  بمراقبة مالتوقف. قبفحص المرايا الخلفية قبل  مالسير. قاالنتباه الى سائقي الدراجات اثناء حركة المرور و لديهم حماية قليلة من حادثة : من الصعب السائقين

، انظر من خالل تدوير راسك لتبحث على سائقي الدراجات، المتزلجين و مشغلي  الى استعمالك للمرايات باإلضافةتقوم بالدوران، الركن المتوازي، فتح الباب او مغادرة الرصيف.  أن

  الدراجات النارية الذين قد يكونون جنبا الى جنب او يقتربون.

 نصائح لمشاركة الطريق مع الدراجات

  سائقي الدراجات و اعطهم مساحة.الدراجة. اعرف المخاطر التي قد يتعرض لها  ما تواجه الدراجين. ال تتبع عن قرب. اعطي مساحة بين سيارتك ومن السرعة عند خففبحذر. قم بالسياقة  

 وقت اضافي لسائقي الدراجات لكي حق الطريق للدراجات. الدراجات تعتبر مثل المركبات او السيارات وتتم سياقتها في نفس وجهة السيارات. اعطي حق الطريق المناسب. اسمح ب اعطي
 تقاطع الطرق. ايعبرو

  عند  تستعمل منبه صوت السيارة بقوة قرب سائقي الدراجات. قم بالبحث عن سائقي الدراجات الطرق. البفحص دقيق للدراجات اثناء حركة المرور او في تقاطع  محولك. ققم بمراعاة من
  الوقوف و اثناء فتح االبواب.

  حقق من خالل كتفك قبل ان التجاوز، اترك مسافة اربعة اقدام بينك و بين سائق الدراجة. انتظر الطريق اآلمن و حاالت حركة المرور قبل ان تقوم بتجاوز الدراجة. ت ءبعناية. أثناتجاوز
  .تتحرك الى الوراء

 ر المتوقعة و خفف من السرعة. ال تتوقع من االطفال ان يعرفون قانون السير. بسبب حجمهم فانه انتبه الى االطفال. ال يمكن التنبؤ دائما باألطفال الذين يركبون الدراجات. توقع االشياء غي
   من الصعب رؤية االطفال.
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  الدراجات يقودوننصائح للناس الذين 

  ضواء(أللجميع اجهزة التحكم )االشارات و انفس القانون الذي ينطبق على سائقي السيارات ينطبق على الدراجات. امتثل 
  و استعمل اشارات اليد لتشير الى التوقفات و الدوران.           

  .اقصى يمين  لالمرور. استعمدائما قم بالقيادة في نفس اتجاه حركة قم بالقيادة في الجهة اليمنى من الطريق 
  السيارات التي تتحرك ببطء تبقى على اليمين.الدراجات و  .خطال          

 .امامي منبه او جرس و ضوء مكابح تعمل جيدا ،يجب ان تتوفر على   الدراجات ضواء.األ المكابح.   

  س الن ذلك ينقص منأالرخوذة  س عند وضعكم أ. ال ينصح وضع قبعة او غطاء الرةس مناسبأر خوذةضع دائما 
 .الخوذة سالمة فعالية           

  تنحرف في الطريق او بين السيارات الراكنة. راقب حركة المرور قبل  و ال الخط المستقيم و على  قم بالقيادة بحذر
 الدخول الى  الطريق او تقاطع الطرق.استبق المخاطر و اضبط وضعيتك من اجل السالمة. 

 

  و  الضوء االبيض االمامي  في حاالت الضوء الخافتاستعمل  مالبس ذات الوان المعة. سمرئيا. البكن
الضوء االحمر الخلفي في حاالت الضوء الخافت. استعمل عاكس او شريط عاكس او لباس. استعمل التواصل 

  .بالعين مع سائقي السيارات لكي تكون مرئيا

 حمل طفل رضيع اقل سنوات يجب وضعهم في مقعد سالمة مرفق بالدراجة.  4-1طفال الراكبين ذوي سن اال

   سنة على الدراجة يعتبر غير قانوني. 1من 

 ان يكونوا مع االطفال في الخارج و يساعدونهم على  راقب االطفال. من المتوقع من مقدمي رعاية االطفال

بركوب الدراجات على رصيف  لألطفالتعلم  ركوب الدراجات و معرفة قوانين الحركة المرورية. يسمح 

   يراعونهم .داموا  المشاة ما
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