
 
 

 
 
 

 

The Center, 201 Bleecker St, Utica, NY 13501  :تماس بگیرید ,Lisanne Divine   )لیزانی دیواین(Traffic Safety Coordinator  ,)هماهنگ کننده مصئونیت ترافیک(

lisanned@thecenterutica.org, 315-738-1083 x 146   

  راهنمای های رانندگی در زمستان
 از تصادف ها، جراحت و ناراحتی جلوگیری نمایید 

 

 واسطه نقلیه را برای بررسی مراقبت نزد میخانیک ببرید:   

 تایر های برفی توانایی توقف را افزایش می دهند و می توانند از تصادفات جلوگیری نمایند.   -دور تایر را بررسی کنید 

 انجن و تمام مایعات را بررسی کنید.  

  مقادیر مطلوب مایعات واشر، مایع للیتر و تیل یا گاز را در تانکی نگهدارید.  

 رانندگی وقت اضافی را در بر می گیرد. وقت تر آغاز کنید:  –آمادگی داشته باشید   

هشدار های آب و هوا/بسته شد و گزارش های وضعیت شاهراه اخبار محلی را تعقیب  )wktv.com(برای  

 /https://511ny.orgکنید

 ید، موتر را روشن کنید تا گرم شود، برف را از لوله ای هوا کش دور کن –قبل از رانندگی         
 بگذارید عرق شیشه پاک شود، و از موتر و چراغ ها برف را پاک کنید            

 
 به یاد داشته باشید که رمپ ها و پل ها را قبل از سطوح جاده یخ می زند         

 بین موتر خود و موتر جلوی تان فاصله را افزایش دهید    

 را کاهش دهید زیرا برف و یخ لغزنده اند  توقف دادن وقت بیشتر را در بر می گیرد  سرعت موتر         

 جاده ها در زمستان لغزنده اند  –باموزید که چطور از لغزیدن به حالت عادی بر گردید  

 را پمپ نکنید ABSدارید؛ هیچگاه بریک های  Antilock Braking System (ABS) بدانید که شما بریک های 

   وسایل اضطراری همراه داشته باشید:     

   چراغ دستی، کاله، دستکش، چادر، و شراره )الیتر/گوگرد یا کبریت را در قطی ضد آب نگهدارید( 

 آب نوشیدنی؛ مغذیات، میوه خشک، و شیرینی جامد  

 جمپر  بیل، راش بیل یا بیل برف پاک کن، و کیبل های 

 ریگ، نمک/یخ آبکن یا کیتی لیتر اگر شما بند ماندید و به کش کردن اضافی در عقب موتر نیاز دارد  
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