
 

 کیږي ځای یو  سره چلولو موټر هوښیار د ټولنې
 وکړي  اغیزه مثبته ټولنه په  ستاسو

 وژغوري  ژوند او لګښت بی: کړئ جوړ پالن  چلوونکی موټر  لرونکي الیسنس هوښیار  د

 0.18% د  او دی،  ثبوت  نشې د  ډیر یا BAC %0.08 یو. ده برخه ډېره یا BAC .08%)( محتویاتو الکولی د  وینې د  نشه

   . شي کېدلې نشه پواسطه څښلو د  الکولو د  شخص  یو.  دی ثبوت  چلولو  موټر خراب  د  کې حالت  په نشې د  BAC ډیر یا

 کارول قضاوت  سم  د  ستاسو لپاره چلولو موټر چې دی اغیز توکو  مخدره ډول هر د  باندې بدن  په ستاسو اختالل

 محتویات  الکولی ډیر څخه 0.05% له  وینی د  .وي درمل نسخې غیر یا نسخې الکول، شي کیدای  درمل  .کوی ناممکن

(BAC )لرئ اختالل تاسو چې دي شواهد  قانوني.  

 چې دی څوک هغه چلوونکی موټر هوښیار .دي راتلل نه الندې اغیز تر الکولو یا توکو مخدره کومو د   هوښیارتیا

  .لري وړتیا او  الیسنس چلولو موټر د  او کارولی نوی یي توکي مخدره یا الکول ډول هیڅ

 کړئ جوړ پالن یو
 : چلوونکی موټر لرونکی الیسنس هوښیار

 چې دی څوک هغه چلوونکی هوښیارموټر یو وکړی، سفر سره چلوونکي موټر لرونکي الیسنس هوښیار یوه د  تل •

 .  وی نه شوي مخ سره اختالل کوم له امله له توکو مخدره د  یا څښلي وي نه یې مشروبات  الکولي

 لرونکي الیسنس هوښیار چې کړئ  جوړ پالن یو شي الړ چې دې له مخکې وي شامل الکول کې جشنونو په که •

 . وي څوک به چلوونکي موټر

 الیسنس هوښیار د . لري اختالل یا نشه څوک یو چې کوئ فکر تاسو آیا چې وکړئ پوښتنه او اوسئ ملګری ښه یو •

 هغوې. ووهئ زنګ ته ټیکسي  لپاره سفر خوندي د  یا  وکړئ مرسته  کې موندلو په چلوونکي موټر لرونکي

 . وچلوي موټر چې ورکوئ مه اجازه ته

 ماشومان  چې کړئ جوړ پالن یو. وکړي سفر سره چلوونکي موټر لرونکي یسنسال هوښیار یو د  تل باید  ماشومان •

 .   وساتی خوندي څخه چلوونکو موټر لرونکو اختالل یا نشه له

 ماشومان لرونکي عمر کم د  څخه کلونو 16 له ورسره کې  موټر په چې چلونکي موټر لرونکي اختالل یا نشه •

 . شي کیدی محاکمه توګه په جرم یو د  الندې قانون لیندرا د  ولري شتون
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 پوهېدل لګښتونه په چلولو موټر د ( DWI) کی حالت په لرلو  اختالل یا  نشې د

  شوی اغیزمن پواسطه توکو مخدره  د یا  شوی نشه الکولو په
 

 حادثې ترافیکي. رسوي زیان ته ټولنو او کورنېو اشخاص،( DWI) چلول موټر کې حالت په لرلو اختالل/نشې د

 قوانین ساتنې د خلکو د څخه چلونکو موټر  لرونکو اختالل/  نشه له. شي  کیدی وژل یا ژوبل خلک ګناه بې او پیښیږي

 چلولو موټر د شي، الړ ته زندان ښایي کسان شوي محکوم DWI په .دي ډیر خورا یی لګښتونه او دي سخت ډیر

    .شي کولی اغیزه کډوالۍ په دوی د او ورکړي  السه له دندې خپلې ورکړي، السه له الیسنس

   .اړیکه ټیلیفوني/  زندان/ شوی تورن جرم په/  شوی نیول او شوی تړل

  $300.00      ……………………… فیس  ساتلو د/  کول کش موټر د

  $500.00       ....………………………………… ضمانت او زندان

    $5000.00-$1000.00  .....………………………………………وکیل جنایی

 $؟؟؟؟؟؟           ................................................. وکیل مهاجرت د

     $2000.00-$250.00   ..………………………………لګښت اضافي/ جریمه

  150.00$       ....…………………………………کېدل کولپ سلف د

  150.00$        ...................……………………….ارزونه  الکول د 

 $  50.00      ………………………………… هیئت اغیز قربانیانو د

  $250.00  ............…………………………… څارنه محاکمی د

   ……………………………………………………….. DDP   $175.00        

  $200.00  ………………………………… جریمه مدني DMV د

     $100.00  ……………………………………… الیسنس مشروط

  $250.00 (………………………….وروسته کاله درې هر) ارزونه

 ؟؟؟؟؟؟   ……………………………………….  بیمه موټرو د

 + $10,000.00 ………………. لیبل قیمت ټولټال د                                            

 : لګښتونه احتمالي نور

  ورکول السه له ژوند د نورو او ستاسو
 ورکول  السه له دآزادۍ

 :پایلې  کډوالۍ د

 کارت او تابعیت ترالسه کولو خنډونه د ګرین  •
 د لیرې کولو په بهیر کې شامل کول   •
 متحده ایاالتو د حکومت لخوا شړل کیږي   •


