
 

 

 شوند  می  متحد( بهوش) هوشیار  رانندگی با جوامع

 بگذارید تأثیر خود جامعه بر مثبت طور به 

 و هزینه بدون: بسازید رانندگی جواز دارای( بهوش) هوشیار راننده برای برنامه یک

 شود  می افراد جان نجات باعث
 

( BAC) زیادتر یا و 0.08% مقدار . میباشد  تر زیاد  یا و 0.08% مقدار به( BAC) خون در الکل موجودیت   مستی 

 با است  ممکن فرد  یک   .است  مستی حالت  در رانندگی بر شواهد  زیادتر  یا و  BAC 0.18% مقدار  و ، است  مستی نشانه

   .گردد  مست  الکول مصرف

 این  . میدارد  باز رانندگی هنگام در درست  گیری تصمیم از را شما و گذاشته تاثیر شما بدن بر که های دارو  اختالل

 شواهد  درصد  0.05% از بیش خون در الکول موجودیت   . باشد  نسخه  بدون یا تجویزی داروهای الکول، تواند  می دارو

 .است  شما اختالل بر دال قانونی

 هوشیار راننده    .است  نگرفته قرار الکول ای مخدر مواد  گونه هیچ تأثیر تحت  که شخصی  (بهوش) هوشیار

  .میباشد  نقلیه وسایط با رانندگی صالحیت  و جواز دارای و نکرده مصرف مخدر مواد  یا الکول که است  کسی( بهوش)

 طرح یک ایجاد 
 : رانندگی جواز دارای( بهوش) هوشیار راننده

 است  نکرده رفمص الکولی مشروبات  که ای راننده ،(بهوش) هوشیار رانندگی  جواز دارای راننده یک با همیشه •

 .  کنید  سفر نساخته، مختل را حواسش مخدر مواد  یا

 رانندگی جواز دارای و (بهوش) هوشیار راننده که بگیرید  تصمیم رفتن از قبل است، شامل الکول هاجشن در اگر •

 . بود  خواهد  کسی چه

 برای کمک.  پرسید ب سوال گردیده حواس اختالل دچار یا و  مست  کسی که میکنید  فکر اگر باشید  خوبی دوست  •

 اجازه.  بگیرید  تماس تکسی با مسئون  سفر یک برای یا رانندگی جواز دارای( بهوش) هوشیار راننده یک دریافت 

 . ندهید ( ها مست ) ها آن برای رانندگی

 از محافظت  برای ای برنامه. کنند  سفر رانندگی جواز دارای( بهوش) هوشیار راننده یک با باید  همیشه کودکان •

 .   کنید  تهیه مختل حواس با یا مست  رانندگان برابر در نکودکا

 قانونی پیگرد  تحت  لندرا قانون به نظر موتر در سال 16 زیر کودکان با حواس اختالل دارای یا مست  رانندگان •

 . است  جرم یک میگیرند، قرار

TS.DWI. Dari. (Rev 2019) 

2019) 



 

 

 (DWI) شوید مطلع اختالل/مستی هنگام در رانندگی های هزینه از

 مخدر مواد با اختالل یا الکول با ستیم

 

 حادثات. میگردد  جوامع و ها خانواده فردی، های آسیب سبب( DWI) حواس اختالل دارای/مستی حالت در رانندگی

 رانندگان برابر در مردم از محافظت برای قوانین. شوند کشته یا ببینند صدمه است ممکن گناه بی افراد و افتد می اتفاق

 استند DWI به محکوم که افرادی.   است زیاد بسیار آن ینههز و است  سختگیرانه بسیار حواس اختالل دارای/  مست

 آنها مهاجرت و بدهند دست از را خود شغل بدهند، دست از را نقلیه وسایط رانندگی اجازه بروند، زندان به است ممکن

    .دهد قرار تاثیر تحت را

  تلیفونی تماس/زندان/جنایت اتهام به/زده بند دست و دستگیر

  $300.00 …………………………………………… نگهداری هزینه/موتر نقل هزینه

  $   500.00 .…………………………………………….……………………   وثی و زندان
       5000.00$ - 1000$  .……………………………………………………جنائی وکیل

 $؟؟؟؟؟؟ ………………………………………………مهاجرت وکیل

    2000.00$ - 250.00$ ………………………………………… اضافه  هزینه/ جریمه 

  $150.00  ……………………………………… خون الکول ارزیابی تنفسی دستگاه
  $150.00  …………………………………………………………الکول ارزیابی

    $50.00 ……………………………………………………قربانیان تاثیر بورد
  $250.00 ………………………………………………………مشروط نظارت

……………………………………………………………………… DPP $175.00 
DMV 200.00$    …………………………………………………… مدنی جریمه   
  $100.00 …………………………………………………… مشروط  مجوز

  $250.00  …………………………………………………… (سال 3 هر) ارزیابی

 ؟؟؟؟   ………………………………………………………………    .... موتر بیمه

  $10000.00 ……+ مجموع قیمت برچسپ                                              

 : ممکن های هزینه رسای

  دیگران یا و خود زندگی دادن دست از
 آزادی  دادن دست از

 :مهاجرت  پیامدهای

 موانع اخذ گرین کارت و تابعیت  •
 در پروسه خروج از کشور قرار گرفتن •
 اخراج شدن توسط دولت ایاالت متحده •


