
 
 

 

 هوښیار اوسئ. سړک د بایسکل چلوونکو سره شریک کړئ.  

یږی خپل شاته ښیښه وګورئ. مخکې لدې  موټر چلوونکي: په ټرافیکو کې د بایسکل چلوونکو په پام کې نیول ستونزمن دي او د ترافیکي پیښې څخه لږ خوندیتوب لري. مخکی لدی چی ودر 

دونکی ځایونه" وګوری. د ښیښو د کارولو سربېره، خپل سر تاو کړئ ترڅو چې تاسو کم اړخ ته وګرځی، موازي پارک وکړئ، دروازه پرانیزئ یا د پیاده رو څنډه پریږدئ د موټر "نه لی

 بایسکل چلوونکي، سکیټ کونکي او سکوټر چلونکي چې ښایي ستاسو څنګ کې وي یا تاسو ته نژدي وي وګورئ.

 بایسکلونو سره د سړک شریکولو الرښوونې 

سرعت کم کړئ. بایسکل سره نږدې مه ځئ. خپل د موټر او د بایسکل تر منځ واټن ونیسی. هغه خطرونه  کله چې د بایسکل چلوونکو سره مخ شئ   په احتیاط سره موټر وچلوئ. •
 وپیژنئ چې بایسکل چلونکي ورسره مخ دي او دوې ته ځای ورکړئ. 

ب مناسب حق ورکړئ. بایسکل چلوونکو ته له څلورالرو  بایسکلونه نقلیه وساېط ګڼل کیږي او د موټرو په څیر په ورته لوري چلیږي. د الرې د لومړیتو بایسکلونو ته الره ورکول. •
 څخه د تیریدو لپاره اضافي وخت ورکړئ. 

 پام وکړی.    په ټرافیک او څلوالرو کې بایسکلونه وګورئ. بایسکل چلوونکو ته نږدې هارن مه وهئ. کله چې ودریږی او دروازې خالصوي بایسکل چلوونکو ته پام لرونکي اوسئ. •

وندي  کله چې تیریږئ، د خپل او د بایسکل سوار تر منځ څلور فوټه واټن پریږدئ. مخکې له دې چې تاسو له یو بایسکل تیر شئ د سړک او ترافیکو خ شی.  په پاملرنې سره تیر  •
 شرایطو لپاره انتظار وکړئ. مخکې له دې چې بیرته حرکت وکړئ د خپلو اوږو پورته وګورئ. 

ماشومان اکثرا غیر متوقع وي. د ناڅاپی تمه ولری او ورو شی. له ماشومانو څخه تمه مکوی چې د ترافیکي قوانینو په اړه پوه شي. د  په بایسکلونو  ماشومانو ته پاملرنه وکړی.  •
 ماشومانو د اندازې له امله د هغوې لیدل کیدل ستونزمن وي.  
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 د هغو خلکو لپاره الرښوونی چی بایسکل چلوی 

د ترافیکي کنټرول د ټولو وساېلو اطاعت وکړئ )نښی او څراغونه( او د ودریدو او   کیږی په بایسکلونو هم پلی کیږی.ورته قانون چی په موټرو پلی 
  ګرځیدلو په ګوته کولو لپاره له السی نښو څخه کار واخلی.

ری صحیح لین وکاروی. ورو حرکت  تل لکه د نورو ټرافیکو په څیر په ورته لورې کې حرکت وکړی.  تر ټولو ل د سړک ښي خوا ته بایسکل وچلوئ.
  کونکي بایسکلونه او موټرونه ښی خواه ته وی. 

 بایسکلونه باید روغ بریکونه ،یو هارن یا زنګ او د مخې څراغ ولری.  بریکونه. زنګ. څراغونه.

په مخامخ کرښه کې بایسکل وچلوئ او په سړک یا د پارک شوي موټرو په مینځ کې مه ځئ.  سړک یا څلورالرې   د وړاندوینی سره سم سواری وکړی.
 ته د ننوتلو دمخه د ترافیک ته پام وکړی.  خطرونه اټکل کړئ او د خوندیتوب لپاره موقعیت تنظیم کړئ.  

لیدل   کاس کونکی پلستر یا جامې وکاروئ.  روښانه رنګ لرونکي او برعکس جامې واغوندئ.  د لږې رڼا په شرایطو کېمخکینی سپین څراغ او شاته سور څراغ وکاروئ. انعکاس کونکی یا انع ښکاره وسي.  •
 کیدلو لپاره له موټر چلوونکو سره د سترګو تماس ونیسئ )سترګه په سترګه شی(.  

 بایسکل سره تړل شوي خوندیتوب څوکۍ کې سپاره شي.  دا غیرقانوني ده چې د یو کال څخه کم ماشوم په بایسکل کې ولیږدول شی.   کلن ماشوم مسافر باید د  4-1د  •

په اړه پوه شي. ماشومانو ته اجازه ورکول   له ساتونکو څخه تمه کیږي چې بهر د ماشومانو سره وي او له ماشومانو سره مرسته وکړي ترڅو د بایسکل چلول زده کړي او د ترافیکي قواعدو  د ماشومانو څارنه: •

 کیږي چې د سړک څنګ کې بایسکل وچلوي پداسې حال کې چې د پیاده تلونکو ته هم پام وکړی.  

  ډالر جریمه کیدی شي.  50کلونو څخه کم عمر لرونکي باید محافظوي خولۍ واغوندي.  که چېرې ماشوم محافظوي خولۍ وانه غوندي مور او پالر  14د  -د محافظوي خولۍ قانون   SNYد 

 د محافظوي خولۍ سم ځای پر ځای کول 

 ډاډ ترالسه کړئ چې محافظوي خولۍ تړل شوې ده.    1

 محافظوي خولۍ له وروځو څخه د دوه ګوتو پلنوالي په اندازه پورته وتړئ.   2

 جوړ کړی.     Vله تړلو څخه د مخه د هر غوږنرمی الندې د    3

 تون ونلري.  او د تسمې او زنې ترمنځ باید له دوو ګوتو ډیر ځای ش محافظوي خولۍ د زنې الندې کلکه کړئ 4

 د محافظوي خولۍ اغوستلو پرمهال د خولۍ یا سر څادر اغوستلو سپارښتنه نه کیږي.      

 


