
 برابر بیشتر درگتر تصادف نسبت به راننده که حواسش پرت نیست خواهید شد.   20اگر در حایل که رس جلو هستید پیام کتبی ارسال کنید،   

 در تصادفات مربوط به رانندگان که حواس پرت هستند کشته شدند.  2016نفر در سال   3450 •
ه در تصادفات به دلیل حواس پرتر رانندگان کشته شدند. عابر پیاده، بایسکل سوار و    562،  2016در سال  •  غتر

 درصد از رانندگان حواس پرت در تصادفات منجر به مرگ مرد بودند.  70درصد از رانندگان در تصادفات منجر به مرگ،    74به مقایسه   •

ز  • ز رانندگان سنیر  در بیر
ی

ان استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگ ز ین متر  میباشد. ساله   29تا   15بیشتر

بدین سو رانندگان زن با تلفن همراه در مقایسه با رانندگان مرد، بیشتر درگتر تصادفات منجر به مرگ از اثر حواس پرتر یم   2012از سال  •
 شوند. 

 ساله شامل تصادفات مرگبار بدلیل حواس پرتر گزارش داده شده اند.   19تا    15درصد از تمام رانندگان   9 •
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•  

 تا پیامدهای جدی مهاجرت متفاوت باشد. 
ی
 تحریم های قانونی یم تواند از پرداخت جریمه و هزینه های اضاف

ز یک دس قانوتز شامل نگهداشیر  خالف قانون است. فعالیت غتر
ی

ونییک قابل حمل هنگام رانندگ تگاه  استفاده از تلیفون همراه دسبر یا دستگاه الکتر
ه کردن، یا بازیاتی  یس، مرور کردن، فرستادن، ذختر ، ارسال کردن، خواندن، دستر ز ، نوشیر ونییک قابل حمل و صحبت با تلیفون همراه دسبر داده های   الکتر

، مشاهده کردن و یا انتقال عکس ها و یا بازی کردن میباشد  ز ، یا صفحات وب و یا گرفیر ونییک مانند ایمیل، پیام های کتبی  الکتر
 

ایط اضطراری.  911استثناهای قانون، به این معبز که قانوتز است: تماس با   یا تماس با کارمندان صیح، آتش نشاتز یا پلیس در مورد رسر
ونییک دسبر که به  اده از گوشیک که راننده را قادر به استفاده از تلفون همراه و صحبت کردن بیدون نیاز به دست بسازد. استفاده از  استف یک دستگاه الکتر

 که به واسطه نقلیه متصل است.   GPSسطح خودرو چسبانده شده است  استفاده از دستگاه 

ونییک قابل ح   ، میتواند باعث جریمه و هزینه های اضافه تر گردد. استفاده از یک دستگاه الکتر
ی

ز رانندگ  مل در حیر
ونییک قابل حمل یا ارسال پیام متبز منجر به اضافه شدن امتیاز به سابقه ر     محکومیت نقض استفاده ننمودن از تلیفون همراه، دستگاه الکتر

ی
انندگ

DMV   امتیاز دریافت ک 11ماهه   18شما یم شود.  اگر در یک دوره  ،  شما موقوف گردد. برای کسب معلومات بیشتر
ی

نید، ممکن است جواز رانندگ
 . system -point-driver-nys-ts/abouthttp://dmv.ny.gov/ticke, ، مراجعه کنید به:  NYSدرباره سیستم امتیاز راننده 

TS.DD. Dari. Distracted Driving (Rev. 2019) 

س قرار دهید. هرگز   ونییک را خاموش کنید و آنها را دور از دستر  وسایل الکتر
ی

وع به رانندگ قبل از رسر

 صحبت کنید. 
ی

 گویسر خود را در کاله یا رورسی خود قرار ندهید تا هنگام رانندگ

دهید تا برای وی تماس یا پیام  الگوی خوتی برای سایر رانندگان باشید. وقبر مسافر هستید به راننده پیشنهاد 
 مسئوالنه صحبت  

ی
 کردن باشد. با کودکان در مورد رانندگ

ی
متبز ارسال کنید، تا توجه کامل او به ایمن رانندگ

 کنید. 
 

ای ایمبز قرار دهید تا از رانندگان تی احتیاط در امان  همیشه کمربند ایمبز ببندید و کودکان را در چوگ ه
 بمانید. 

 

ونییک استفاده    همه عابران پیاده و بایسکل سواران باید روی محیط اطراف خود تمرکز کنند و از وسایل الکتر
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 مسئولیت پذیر باشید و از مثیبت های که رانندگا
 

 رانندگ
ی
ی نماید ناشی از حواس پرن  ن حواس پرت باعث آن میشوند جلوگیر
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