
 
 

 
 
 

 

The Center, 201 Bleecker St, Utica, NY 13501 :اړیکې ,Lisanne Divine    ،)لي سان ډي واین(Traffic Safety Coordinator   ،)د ترافیکو د خوندیتوب همغږي کوونکی(

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

  په ژمي کې د موټر چلولو الرښوونې
 د ټکرونو، ټپ، او ستونزې مخنیوی 

 

 موټر د حفظ او مراقبت په موخه مستري ته ورولئ:   

د ټیر ګېر چاپېره ربړي برخې چې په ځمکه حرکت کوي، وګورئ، د واورې ځانګړې ټیرونه د درېدلو وړتیا لوړوي او د ټکرونو  

 مخه نیوالی شي.   

 انجن او ټول مایعات وګورئ.   

 اوبو او په ټانکۍ کې د پټرول مقادیر ته پام وکړئ.      (Radiator)د پرېمنځلو مایعې، د ریډي ایټر 

  دا اضافه وخت نیسي/پر وخت پیل وکړئ: –چمتووالی  

تعقیب کړئ    )wktv.com( هد هوا حاالتو، د بندیزونو اطالعیو او د لوی الرې د وضعیت د راپورونو لپاره ځایي خبرون

https://511ny.org/ 

 له دود ایستونکي/ایګزهاسټ نل څخه واوره پاکه کړئ، موټر چاالن کړئ چې تود شي،   –د موټر چاالنولو د مخه          
 له ښیښو څخه یخ ویلې کړئ او له موټر او څراغونو څخه واوره لېرې کړئ 

 
 په یاد ولرئ چې رېونده ځایونه او پلونه د سړک له سطحو څخه مخکې یخ وهي.           

 خپل موټر او د خپل موټر څخه وړاندې موټر ترمنځ واټن زیات کړئ  د  

 د موټر سرعت مو راکم کړئ، واوره او یخ ښوینده دي.   تم کېدل ال ډیر وخت نیسي          

 له ښویدو څخه د ژغورل کېدو په څرنګوالي ځان پوه کړئ، سړکونه په ژمي کې ښوینده وي.  

( درلودونکي  Antilock Braking System (ABS)تاسې د قفل یا جام کېدو ضد درېدلو سیسټم )دا معلومات ترالسه کړئ چې آیا  

 برېکونه لرئ؛ هیڅکله د قفل یا جام کېدو ضد درېدلو سیسټم درلودونکي برېکونه مه پمپ کوئ 

  د بېړنیو تجهیزاتو او وسایلو ګرځول:    

   قوي څراغ، خولۍ، دستکشې، او لمبې )الئټر/اورلګید په یوه اوبه ضد کڅوړه کې( 

 د څښاک اوبه؛ مغزباب، وچې مېوې، او کلکه شیریني  

 بېل، یخ ماتوونکی، او جمپر کیبلونه/رسۍ  

( که تاسې بند پاتې شئ او د موټر په شاتنۍ برخه کې د kitty litterشګه، مالګه/یخ ویلې کوونکي توکي یا میده تیږو ته ورته مواد ) 

 اضافه کش او انقباض لپاره
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