
نګ تر شا یاست، تاسو د غتر متوجه شوي چلوونکي په پرتله  ې تاسو د اشتر ځله ډیر    20که تاسو په داسې حال کې لنډ لیکلې پیغام استوئ چ 

 . ئ ې په ترافیکي پېښه کې ښکیل س   احتمال لرئ چ 

ې د موتر چلونکو پام یي نه وو.   3450کې    2016په   •  کسان په داسې ترافیکي پېښو کې وژل شوي چ 
ۍ له امله رامنځته شوو ترافیکي پیښو کې وژل شوي.   562 کې   2016په   •

 پیاده تلونک، بایسکل چلوونکي او نور د پرېښای 

 پرېښانه موټرچلونکي نارینه وو.  %70سلنه موټرچلونکو پرتله، په وژونکو پیښو ک  74په ټولو وژونکو پېښو کې د  •

 کلنو موټرچلونکو په منځ کې ترټولو لوړ دي.   29-15ه د موټر چلولو په وخت کې د ګرځنده تلیفون کارول ل  •

ۍ په   2012د ګرځنده ټيلیفون کارونکې ښځینه موټر چلوونکې له  •
راهیسې هر کال د نارینه موټر چلوونکو په پرتله د موټر چلولو د پرېښنای 

 وژونکي پیښو کې ډېرې ښکېلې دي 

ې په وژونکو پې  %9کلنو ټولو موټر چلوونکو    19-15د  • ۍ په حال کې موټر چلوه. برخه چ 
 ښو کې ښکېل وو د پرېښنای 

 (Retrieved 9/6/18 https://www.nhtsa.gov/press-releases/us-dot-and-nhtsa-kick-5th-annual-u-drive-u-text-u-pay-campaign)رسچینه:  •

•  

ي لګښتونو له ورکولو څخه نیولې د کډاوالۍ تر جدي 
 
ي د جریمې او اضاف ي بندیزونه ښاني

 پایلو پورې وي. قانون 

ي فعالیت 
قانوی  ې د موټر چلولو پرمهال له الس موبایل یا د وړلو وړ بریښنایي وسیله وکاروئ. غیر  دا د قانون خالف کار دی چ 

ل،  لوستل، الرسیس،  براوز کول، لی    دول،  خوندي کول  ې  کول، د برېښناي    مالوماتو لیکل،  لی    ک   د وړلو وړ بریښناي   وسېل   نیول  او په  الیس   موبایل ک   خیر
دول او لوير   کول شامل دي   اخیستل، لیدل یا  د انځورونه لی   

ته ترالسه کول لکه  بریښنالیک، لنډ لیکل   پیغامونه، یا  د ویب پاي    .یا  بی 

 : ې ي ده چ 
، دا قانوی  ې یا د پولیسو پرسون  911د قانون استثناوې، یعن 

، اور وژی  ي ي حالت په اړه د طن 
ی  ړ . ته زنګ ووهئ یا د بیر  ل رسه اړیکه ونیسئ

ې د دواړو السونو کارولو پرته اړی ې کارونکي ته اجازه ورکوي چ  ې له الس څخه پرته ګرځنده تلیفون وکاروئ، کوم چ  . د داسې د موټر چلوونکي لپاره چ  که ونیسي
ې د موټر په سطح پورې تړل شوی وي. د السي بریښنایي وسیلې کارولو  ې  GPSلپاره چ   په موټر پورې تړیل وي. وسیله کارولو لپاره چ 

ي د موټر چلولو    تاسو ښایي
د ګرځنده تلیفون کارول، د وړلو وړ   .پرمهال د وړلو  وړ بریښناي   وسیل   کارولو له امله  ترافیک   ټکټ ترالسه  او له جریمه او اضاف   لګښت رسه مخ یس   

لو رسغړونه به ستاسو د  . که تاسو د  DMVبریښنایي وسیلې کارول یا د لنډ لیکلي پیغام لیر ږ ي
میاشتو په   18موټر چلولو ریکارډ کې د ټکو اضافه کیدو المل س 

. د ال زیاتو معلوماتو لپاره،  11موده کې   ي
موټر چلونکو د نمرو سیسټم په    NYSد نمرې ترالسه کړئ، ستاسو د موټر چلولو جواز به بند س 

 وګورئ   http://dmv.ny.gov/tickets/about-nys-driver-point-systemاړه
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. د   ئ ې د الرسسي څخه لرې وسای  موټر چلولو په  بریښنایي وسایل بند کړئ او د موټر چلولو دمخه یي

و کولو لپاره هیڅکله خپل ټيلیفون په خویلۍ یا د رس څادر کې مه ایږدی.   وخت کې د خی 

ې تاسو مسافر یاست نو موټر چلوونکي لپاره د زنګ وهلو یا   . کله چ  د نورو چلوونکو لپاره د ښه رول نمونه اوسئ
ړ ډول رسه   موټر چلولو ته پام وکړي. د مسؤل موټر لنډ لیکلي پیغام د لیکلو وړاندیز وکړئ، ترڅو هغه په بشی 

ې وکړئ.   چلولو په اړه له ماشومانو رسه خی 
 

تل د خوندیتوب کمربند واغوندئ او ماشومان په خوندي څوکیو کې کینوئ ترڅو تاسو د ناخوندي چلوونکو  
 .  څخه خوندي وساتل س 

 

یال ته  . رسچینه:  پاملرنه وکړي او بریښنایي وسایل ونه کارويټول پیاده تلونک او بایسکل چلوونکي باید خپل چاپیې
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 مسؤل اوسئ او د موټر چلولو له امله رامینځته شوو غمجنو پېښو مخنیوی وکړئ 
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